
เลขท่ี 2551 - 022 
 
วันท่ี 1 สิงหาคม 2551 
 
เรียน ทานกรรมการและผูจัดการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
เร่ือง คําอธิบายและบทวิเคราะหของผูบริหารตอผลการดําเนินงานไตรมาสสองของป 2551 
 
ผลการดําเนินงานตามงบการเงินไทยบาท สอบทานโดยบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด และรายงาน
การแปลงคาเปนเงินเหรียญดอลลารสหรัฐอเมริกา รับรองโดยเบเคอร ทิลล่ี คอรปอเรท แอ็ดไวเซอร่ี เซอรวิสเซส 

(ประเทศไทย) จํากัด  ไดแสดงสถานะการเงินของบริษัทฯ คร้ังลาสุด  กําไรสุทธิสําหรับไตรมาสสองของป 2551 

เทากับ 37.60 ลานเหรียญสหรัฐ  รายไดตอวันตอลําเรือของไตรมาสสองป 2551 อยูท่ี 16,511 เหรียญสหรัฐ   ซึ่งถือ
วาเปนรายไดท่ีมากท่ีสุดท่ีเคยมี   ในไตรมาสน้ีคาใชจายในการเดินเรือตอวันตอลําเรืออยูท่ี 4,736 เหรียญสหรัฐ ซึ่ง
บริษัทฯ ไดประมาณการคาใชจายในการเดินเรือตอวันตอลําเรือเฉล่ียสําหรับปน้ีอยูท่ี 4,800 เหรียญสหรัฐ  รายได
กอนหักดอกเบ้ีย ภาษี คาเส่ือมและคาใชจายตัดบัญชี (EBITDA) ของไตรมาสสองป 2551อยูท่ี 42.48 ลานเหรียญ
สหรัฐ เพ่ิมข้ึนรอยละ 48.6 จากไตรมาสสองป 2550 แมวาจํานวนวันเดินเรือเกือบจะเทากันก็ตาม  กําไรตอหุน 
(EPS)ในรูปสกุลเงินไทยบาทสําหรับไตรมาสน้ี อยูท่ี 1.19 บาทตอหุน  
ตัวเลขท่ีสําคัญ  ไตรมาสสอง 

ป 2550 
ไตรมาสสอง
ป 2551 

รายไดสูงสุดตอวันตอลําเรือ (หนวยเปนเหรียญสหรัฐ)  19,000 30,800 
รายไดเฉล่ียตอวันตอลํา (หนวยเปนเหรียญสหรัฐ)  12,342 16,511 
คาใชจายในการเดินเรือเฉล่ียตอวันตอลํา (หนวยเปนเหรียญสหรัฐ)  3,782 4,736 
รายไดกอนหักดอกเบ้ีย ภาษี คาเส่ือม (EBITDA)   
(หนวยเปนลานเหรียญสหรัฐ) (แตไดหักคาใชจายตัดบัญชีสําหรับคาใชจาย
ซอมแซมเรือและสํารวจเรือ) 

28.59 42.48 

กําไร/(ขาดทุน) สุทธิกอนรายการพิเศษ (รวมกําไร(ขาดทุน) จากอัตรา
แลกเปลี่ยน) (หนวยเปนลานเหรียญสหรัฐ) 

25.79 37.60 

กําไรสุทธิ /(ขาดทุนสุทธิ)  (หนวยเปนลานเหรียญสหรัฐ)              25.79 37.60 
กําไรตอหุน (EPS) (หนวยเปนบาท)          0.80 1.19 



 
การคาดการณแนวโนมในอนาคต:  ในชวง 12 เดือนนับจากน้ีไปยังดีอยู เม่ือเปรียบเทียบกับคาเฉล่ียในอดีต และ
อาจจะเทียบเคียงไดกับปพิเศษคือป 2548 และป 2550 ในวงจรคาระวางเรือปจจุบัน จุดตํ่าของรายไดตอวันตอลํา
เรืออยูท่ี 5,497 เหรียญสหรัฐในไตรมาสสองของป 2545  สวนจุดสูงของรายไดอยูท่ี 16,511 เหรียญสหรัฐในไตรมาส
สองป 2551น้ี เพ่ือใหเขาใจตัวเลขเหลานี้ไดชัดเจน คงจะตองระลึกวารายไดคาเฉลี่ยตอวันตอลําเรือสําหรับป 2546 
ซึ่งเปนปท่ีดีท่ีสุด กอนถึงระดับปจจุบันท่ีสูง น้ันอยูท่ี 7,870 เหรียญสหรัฐ  
 
สัญญาเชาระยะยาว กับ สัญญาเชาระยะสั้น:  สัญญาเชาระยะยาวท่ีไดทําสัญญาไป ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2551 
มีประมาณรอยละ 96 ของกําลังการเดินเรือปจจุบันของป 2551 ท่ีอัตราคาเชาเฉล่ียท่ีดีท่ี 16,043 เหรียญสหรัฐ ตอ
วันตอลําเรือ ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

ป  พ.ศ. 2551 พ.ศ 2552 พ.ศ 2553 พ.ศ 2554 

จํานวนวันรวม   16,060 16,060 16,524 18,076 
จํานวนวันท่ีไดทําสัญญาใหเชาเรือไปแลว    15,420 10,284 4,744 2,479 
รอยละของจํานวนวันที่ไดทําสัญญาใหเชาเรือไปแลว  96.01% 64.03% 28.71% 13.71% 
อัตราคาระวางเรือเฉล่ียตอวัน 

(หนวยเปนหรียญสหรัฐ)  
16,043   15,540 13,045 16,943 

มูลคารวมของสัญญาเชาเรือ  
(หนวยเปนลานเหรียญสหรัฐ)  

247.4 159.8 61.9 42.0 

 
บริษัทฯ ไดดําเนินการเพ่ือทําสัญญาใหเชาเรือส่ังตอใหมลําท่ี 1 ถึงลําท่ี 4 (เม่ือไดรับเรือแลว) จากจํานวนเรือส่ังตอ
ใหมท้ังหมด 12 ลํา (แตละลํามีระวางบรรทุก 34,000 เดดเวทตัน) ใหกับผูเชาเรือซึ่งเปนลูกคาปจจุบันของบริษัทฯ 
โดยมีระยะเวลาการเชาเรืออยางนอย 59 เดือน ถึง 62.5 เดือน รายไดกอนหักดอกเบ้ีย ภาษี คาเส่ือมและคาใชจาย
ตัดบัญชี (EBITDA) ของสัญญาใหเชาเรือ 59 เดือน ถึง 62.5 เดือนน้ี อยูท่ีประมาณ 26 ลานเหรียญสหรัฐ ถึง 28 
ลานเหรียญสหรัฐตอลําเรือ  นอกจากน้ี ลูกคารายดังกลาวขางตน ยังไดเสนอขอเชาเรือตอใหมลําท่ี 5 และลําที่ 6 
สําหรับระยะเวลาเชนเดียวกับสัญญาแรกขางตน แตท่ีอัตราคาระวางตอวันท่ีตํ่ากวาสัญญาแรกเล็กนอย ท้ังน้ี ลูกคา
รายดังกลาวจะตองยืนยันการขอเชากอนหรือภายในสิ้นปนี้ รายไดกอนหักดอกเบ้ีย ภาษี คาเส่ือมและคาใชจายตัด
บัญชี (EBITDA) ของสัญญาเชาเรือน้ี (สําหรับลําท่ี 5 และ ลําท่ี 6) จะอยูท่ีประมาณ 25 ลานเหรียญสหรัฐตอเรือตอ
สัญญา    บริษัทฯ มุงม่ันท่ีจะดําเนินการใหเชาเรือสั่งตอใหมท้ังหมดดวยอัตราคาเชาและระยะเวลาการเชาเรือ



เชนเดียวกันหรือนานกวาสัญญาใหเชาเรือดังท่ีไดกลาวมาแลว  นโยบายน้ีไดถูกนํามาใชและประสบความสําเร็จในป 
2547 และป 2548 ซึ่งทําใหบริษัทฯ หลีกเลี่ยงความผันผวนของตลาดรายวันไดอยางดีในชวงปดังกลาว บริษัทฯ หวัง
วาจะสามารถดําเนินนโยบายดังกลาวเพ่ือหลีกเลี่ยงความผันผวนของตลาดคาระวางรายวันในปจจุบันน้ีไดอีก 
 
การจายเงินปนผล: ในป 2550 บริษัทฯไดจายเงินปนผล 4 คร้ังสําหรับแตละไตรมาส และบริษัทฯหวังวาจะสามารถ
จายเงินปนผลเชนน้ีในปท่ีจะมาถึง ท้ังน้ีข้ึนอยูกับกระแสเงินสดและผลกําไรท่ีจะมีดวย  โดยบริษัทฯไดประกาศ
จายเงินปนผลสําหรับไตรมาสหนึ่งป 2551 ไปแลว 
 
ผลกระทบจากประเทศจีน: ประเทศจีนยังคงมีอิทธิพลอยางตอเน่ืองควบคูไปกับการสรางผลกระทบตอตลาด
ขนสงสินคาแหงเทกอง ในชวงป 2550 ประเทศจีนไดนําเขาสินแรเหล็กจํานวน 383.6 ลานตัน  ซึ่งสําหรับประเทศจีน
แลวมักจะเปนการทําสถิติใหมอยูเสมอ ในชวงคร่ึงแรกของปน้ี ประเทศจีนไดนําเขาสินแรเหล็ก จํานวน 230.2 ลาน
ตัน ถาคํานวณเปนปแลวจะเปนจํานวน 460.4 ลานตัน หรือเพ่ิมสูงประมาณรอยละ 20 ของสถิติเกาท่ีไดเคยทําไวใน
ป 2550 
  
นิตยสาร Marine Money ไดจัดอันดับสําหรับป 2551 ใหพีเอสแอลอยูในลําดับท่ี 14 ของบรรดาบริษัทเดินเรือท่ีดี
ท่ีสุดในโลก วิธีการจัดอันดับท่ีนิตยสาร Marine Money ไดใชในการจัดลําดับ คือการจัดลําดับของ ยอดรวมสําคัญ 6 
เกณฑ ไดแก ผลตอบแทนรวมตอผูถือหุน (Total return to shareholders), อัตราการกอรายไดของสินทรัพยรวม 
(Asset turnover), อัตรากําไรขั้นตน (Profit margin), ผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (Return on Equity), 
ผลตอบแทนของสินทรัพยรวม (Return on Assets) และราคาตลาดตอมูลคาทางบัญชี (Price to book value)   
 
วัน SET Opportunity Day คร้ังตอไป ซึ่งบริษัทฯ จะเขารวมในการนําเสนอขอมูล  ณ อาคารตลาดหลักทรัพย   จะมี
ข้ึนในวันท่ี 4 สิงหาคม 2551 เวลา 11.00 น.  ซึ่งปกติจะมีผูเขารวมรับฟงประมาณ 70 – 100 คน ท่ีเปนนักวิเคราะห 
ผูจัดการกองทุนและนักลงทุน ท้ังน้ี บริษัทฯ หวังวาทานท้ังหลายจะไดเขารวมงานน้ีซึ่งบริษัทฯ ถือเปนโอกาสอันดีท่ี
จะไดพบปะพูดคุยถึงผลการดําเนินงานปจจุบัน 
 
 
 



การปลดระวางเรือ: การปลดระวางเรือเร่ิมชลอตัวชาลงซ่ึงเปนผลมาจากการปรับตัวสูงขึ้นของตลาดคาระวาง  โดย
ในไตรมาสสองป 2551 มีเรือเพียง 11 ลํา ไดถูกปลดระวาง ขณะท่ีมีเรือใหมเขามาจํานวน 27 ลํา สงผลใหกองเรือ
ท้ังหมด เพ่ิมขึ้นจาก 3,176 ลํา เม่ือตนไตรมาส เพ่ิมเปน 3,192 ลํา เม่ือส้ินไตรมาสสองในกองเรือโลกประเภท
เดียวกับเรือของบริษัทฯ ถาตลาดคาระวางยังคงระดับเหมือนเชนปจจุบัน แตมีความผันผวน บริษัทฯ คาดวากองเรือ
โลกประเภทเดียวกับเรือของบริษัทฯ คงจะขยายตัวไปอยางชามาก หรือท่ีประมาณรอยละ 0.5 ถึง รอยละ 0.75 ตอป 
 
ขอแสดงความนับถือ 

เพ่ือ บริษัท พรีเชียส ชิพปง จํากัด (มหาชน) 
 
 
 
 
 
คาลิด ฮาชิม 
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