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อางถึงที่ 2549 - 016 
          

วันที่ 11 สิงหาคม 2549 
 
เรียน ทานกรรมการและผูจัดการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 
เร่ือง คําอธิบายและบทวิเคราะหของผูบริหารตอผลการดําเนินงานไตรมาสสอง ป 2549 
 

ผลการดําเนินงานของงบการเงินไทยบาท สอบทานโดยบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด และ
รายงานการแปลงคาเปนเงินเหรียญดอลลารสหรัฐอเมริกา รับรองโดยเบเคอร ทลิล่ี คอรปอเรท แอ็ดไวเซอรี ่
เซอรวิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด ไดแสดงสถานะการเงนิของบริษัทฯ คร้ังลาสุด  กําไรสุทธิสําหรับไตรมาสสอง
ของป 2549 เปน 19.32 ลานเหรียญสหรัฐ   ผลประกอบการในไตรมาสสองมากกวาไตรมาสหนึ่งประมาณ 1 ลาน
เหรียญสหรัฐ แมวาดัชนี BDI ไมเปลี่ยนแปลงนักในชวงเวลาเดียวกนั   รายไดตอวันตอลําเรือในชวงไตรมาสสอง 

อยูที่ 10,519 เหรียญสหรัฐ ถือวาอยูในดานสูงของประมาณการของปนีซ่ึ้งคาดวาจะอยูระหวาง 9,000 – 11,000 ตอ
วันตอลําเรือ  ในไตรมาสนี้ คาใชจายในการเดินเรือตอวนัอยูที่ 3,613 เหรียญสหรัฐ ซ่ึงบริษัทฯ ประมาณการไวอยู
ระหวาง 3,500 – 3,600 เหรียญสหรัฐตอวันตอลําเรือสําหรับปนี้  รายไดกอนหกัดอกเบี้ย ภาษ ี คาเสื่อมและ
คาใชจายบรหิาร (EBITDA) ลดลงมากกวารอยละ 44 ในชวงเวลาเดียวกันจากปกอน  กําไรตอหุน  (EPS) 
สําหรับไตรมาสนี้อยูที่ 1.51 บาทตอหุน  ซ่ึงจะใกลเคยีงกับกําไรตอหุน  (EPS) ในไตรมาสสองของป 2547 ที ่
1.72 บาทตอหุน  ซ่ึงเปนปที่การเติบโตที่ดีในขณะนั้น  กําไรตอหุน  (EPS) สําหรับไตรมาสสองนี้ ยังมากกวา
ประมาณรอยละ 33 กวาปที่ดีที่สุดกอนจะถึงป 2546   และจะเปนการดีสําหรับการเปรียบเทียบที่มีเหตุผลถาไม
นําป 2547 และป 2548 ซ่ึงเปนปที่พเิศษมาเปรียบเทียบ แตมาดปูระวัติคาเฉลีย่อันยาวนานกอนที่จะเขาสูป
ดังกลาว 
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ตัวเลขท่ีสําคญั       ไตรมาส 2  
ป 2549 

ไตรมาส 2  
ป2548 

รายไดสูงสุดตอวันตอลําเรือ (หนวยเปนเหรียญสหรัฐ)  16,965 29,236 
รายไดเฉล่ียตอลําตอวัน (หนวยเปนเหรียญสหรัฐ)  10,519 15,638 
คาใชจายในการเดินเรือตอลําตอวัน (หนวยเปนเหรียญสหรัฐ)  3,613 2,973 
รายไดกอนหกัดอกเบี้ย ภาษี คาเสื่อมและคาใชจายบรหิาร (EBITDA)   
(หนวยเปนลานเหรียญสหรฐั) 

30.72 55.20 

กําไร / (ขาดทนุ) สุทธิ (รวมกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน) กอนรายการพิเศษ 19.32 43.92 
กําไรสุทธิ /(ขาดทุน)  (หนวยเปนลานเหรยีญสหรัฐ)                                      19.32 43.92 
กําไรตอหุน (EPS) (หนวยเปนบาท)                                                               1.51 3.12 

   
การคาดการณแนวโนมในอนาคต:  ในชวง 12 เดือนนับจากนี้ไปยังคงดี เมื่อเปรียบเทียบกับคาเฉลีย่ในอดีต   ซ่ึง
ยังคงไกลจากระดับที่ไดประสบมาในป 2547 และป 2548 ในวงจรคาระวางเรือปจจบุัน จุดที่ต่ําของรายไดตอวัน
ตอลําเรือ เคยอยูที่ 5,497 ดอลลารสหรัฐ ในไตรมาสสองของป 2545  สวนจุดสงูของรายไดในอดีตเคยอยูที่ 
15,928 ดอลลารสหรัฐ  ในไตรมาสที่หนึง่ของป 2548  เพื่อใหเขาใจตัวเลขเหลานี้ไดชัดเจน พวกเราคงจะตอง
ระลึกวารายไดคาเฉลี่ยตอวนัตอลําเรือ สําหรับป 2546  ซ่ึงเปนปที่ดทีี่สุด กอนถึงป 2547 และป 2548 นั้นอยูที่ 
7,870 ดอลลารสหรัฐ  
 
สัญญาเชาระยะสั้น กับ สัญญาเชาระยะยาว:  สัญญาเชาระยะยาวที่ไดทําสัญญาไป ณ วนัที่ 30 มถุินายน 2549           
รวมทั้งส้ินประมาณรอยละ 33.64 ของกําลังกองเรือเฉลี่ยทั้งปของเรือ 54 ลํา โดยมีอัตราคาระวางเรือที่ดีมากคือ
เฉล่ียเกินกวา 11,900 เหรียญสหรัฐตอวันตอลํา   เมื่อตลาดคาระวางไดขยับตวัสูงขึ้นโดยมีดัชนี BDI เปนตวัช้ีวัด 
บริษัทฯ สามารถใชกลยุทธการทําสัญญาเชาระยะยาวผูกมัดคาเชาไวในอัตราคาระวางที่สูง เพื่อหลีกเลี่ยงจากการ
ผันผวนของตลาดรายวันได นโยบายดังกลาวไดถูกนํามาใชและประสบความสําเร็จในป 2547 และป 2548 ซ่ึงทํา
ใหบริษัทฯ หลีกเลี่ยงการผันผวนของตลาดรายวนัไดอยางงาย 
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ผลกระทบจากประเทศจีน: ประเทศจนียังคงมีอิทธิพลอยางตอเนือ่งควบคูไปกบัการสรางผลกระทบตอตลาด
ขนสงสินคาแหงเทกอง เพื่อจะใหเขาใจความหมายอยางชัดเจน บริษัทฯขออางขอความจากนิตยสาร  Clarksons 
Supramax FFA ฉบับวันที่ 19 สิงหาคม 2549 ดังนี ้
 
“ประมาณเรือ 55 ลําไดสงมอบในปนีใ้นประเภทของ Supramax (ขนาดระวาง 40 ถึง 60,000 เดทเวทตัน) ขณะที่
ตลาดเปนชวงขาขึ้น  และชวง 12 เดือนทีผ่านมา กองเรอืนี้ไดโตขึ้นรอยละ 6  ตวัเลขสถิตินี้ไดแสดงใหเห็นวาคา
ระวางตลาดสนิคาแหงไดถูกผลักดันโดยอปุสงคมากกวาจะถูกผลัดดันโดยอุปทาน  และอุปสงคนีย้ังคงมีอยูอยาง
มาก โดยเราคงจะไดเหน็จากอัตราคาระวางที่ผันผวน และถาคุณพลาดที่จะตกลงแลว คุณอาจจะตองจายมากขึน้” 
 
นิตยสาร Marine Money ฉบับเดือนมิถุนายน 2549 ไดจัดอันดับใหพเีอสแอลอยูในอันดับที่ 6 จากบริษัทเดนิเรอื
ทะเลชั้นนําทัว่โลก เชน Frontline และ Teekay เปนตน  วธีิการจัดอันดบัที่นิตยสาร Marine Money ไดใชในการ
จัดลําดับ คือการจัดลําดับของยอดรวมของคาเฉลี่ยของเกณฑสําคัญ 6 อยางดังนี้คือ : ผลตอบแทนรวมตอผูถือ
หุน (Total return to shareholders), อัตราการกอรายไดของสินทรัพยรวม (Asset turnover), กําไรขั้นตน (Profit 
margin), ผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (Return on Equity), ผลตอบแทนของสินทรัพยรวม (Return on 
Assets) และราคาตลาดตอมูลคาทางบัญชี (Price to book value)  บริษัทฯไดลําดับไมดีนกัในเกณฑของ
ผลตอบแทนรวมตอผูถือหุน ซ่ึงบริษัทฯ ถูกจัดอยูในลําดบัที่ 62   แมวาคะแนนที่ไมคอยดีในสวนนี้จากหกสวน
ของคะแนนรวมทั้งหมด แตบริษัทฯ กไ็ดคะแนนรวม 121 คะแนน เมื่อเปรียบเทียบกับบริษทัที่ดีที่สุดซึ่งได
คะแนน 91 คะแนน 
 
รางวัล The ‘Perfect Orchestration’ SET Awards for 2006 ซ่ึงจัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย พี
เอสแอลไดถูกเสนอชื่อเขาชิงรางวัล Best Performance และ Best Corporate Governance Report awards  
สําหรับป 2548 โดยบริษัทฯ ไดรับรางวัลทั้งสองรางวัล   แมวาบริษัทฯ จะไมไดรับรางวัล ผูบริหารดีเดน (Best 
CEO) ของปนี้  เราไดถูกเสนอชื่อเขาชิงรางวัล ซ่ึงเปนหนึ่งในบรรดาแปดผูบริหารที่ถูกเสนอชื่อสําหรับรางวัลนี้ 
และเปนชาวตางชาติเพียงคนเดียวที่ถูกเสนอชื่อเขาชิงรางวัลนี้ จากสองรางวัลที่ไดรับและการถูกเสนอชื่อชิงหนึ่ง
รางวัลไดแสดงใหเห็นศักยภาพและคุณภาพของพีเอสแอล ทั้งนี้กิจกรรมดังกลาวไดจดัขึ้นที่อาคารตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2549   
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การปลดระวางเรือ: การปลดระวางเรือไดปรับตัวเพิ่มขึน้อยางชาๆ  กลาวคือในไตรมาส 2 ของป 2549 นี้มีเรือ
จํานวน 15 ลําไดถูกปลดระวาง และมีเรือใหมเขามาเพยีง 13 ลํา  สงผลใหกองเรือลดลงจาก 3,062 ลําเมื่อตนไตร
มาส เหลือ 3,060 เมื่อส้ินไตรมาสที่สอง ในกองเรือโลกสําหรับเรือประเภทเดยีวกับเรอืของบริษัทฯ   ถาตลาดคา
ระวางยังคงระดับเหมือนเชนปจจุบัน ซ่ึงมีความผันผวน บริษัทฯ คาดการณวากองเรือโลกประเภทเดียวกับเรือ
ของบริษัทฯ คงจะอยูในระดบัเดียวกับตอนตนปซ่ึงมีกองเรือ 3,075 ลํา 
 
ขอแสดงความนับถือ 
เพื่อ บริษัท พรีเชียส ชิพปง จํากัด (มหาชน) 
 
 
 
คาลิด ฮาชิม 
กรรมการผูจัดการ 
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