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ท่ี 2552-035 
 
วันที่ 29 กรกฎาคม 2552 
 
เรียน ทานกรรมการและผูจัดการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
เร่ือง คําอธิบายและบทวิเคราะหของผูบริหารตอผลการดําเนินงานไตรมาสสองของป 2552 
 
ผลการดําเนินงานตามงบการเงินไทยบาท สอบทานโดยบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด และ
รายงานการแปลงคาเปนเงินเหรียญดอลลารสหรัฐอเมริกา รับรองโดยเบเคอร ทิลล่ี คอรปอเรท แอ็ดไวเซอร่ี 

เซอรวิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด  ไดแสดงสถานะการเงินของบริษัทฯ คร้ังลาสุด  กําไรสุทธิสําหรับไตรมาสสอง
ของป 2552 เทากับ 29.32 ลานเหรียญสหรัฐ รายไดตอวันตอลําเรือของไตรมาสสองป 2552 อยูท่ี 13,320 

เหรียญสหรัฐ  เม่ือเปรียบเทียบกับประมาณการซึ่งบริษัทฯไดต้ังไวสําหรับปน้ี  ท่ี 14,000 เหรียญสหรัฐ            

ในไตรมาสน้ีคาใชจายในการเดินเรือตอวันตอลําเรืออยูท่ี 4,990 เหรียญสหรัฐ บริษัทฯไดประมาณการ
คาใชจายในการเดินเรือตอวันตอลําเรือเฉล่ียสําหรับปน้ีอยูท่ีประมาณ 4,850 เหรียญสหรัฐ รายไดกอนหัก
ดอกเบ้ีย ภาษี คาเส่ือมและคาใชจายตัดบัญชี (EBITDA) ของไตรมาสน้ีอยูท่ี 23.32 ลานเหรียญสหรัฐ       
กําไรตอหุน (EPS)ในรูปสกุลเงินไทยบาทสําหรับไตรมาสน้ี อยูท่ี 1.04 บาทตอหุน  
ตัวเลขท่ีสําคัญ  ไตรมาสสอง 

ป 2552 
ไตรมาสสอง
ป 2551 

รายไดสูงสุดตอวันตอลําเรือ (หนวยเปนเหรียญสหรัฐ)  33,250 30,800 

รายไดเฉล่ียตอวันตอลํา (หนวยเปนเหรียญสหรัฐ)  13,320 16,511 

คาใชจายในการเดินเรือเฉล่ียตอวันตอลํา (หนวยเปนเหรียญสหรัฐ)  4,990 4,736 

รายไดกอนหักดอกเบ้ีย ภาษี คาเสื่อม (EBITDA)   
(หนวยเปนลานเหรียญสหรัฐ) 

23.32 42.48 

กําไร/(ขาดทุน) สุทธิกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล (หนวยเปนลานเหรียญสหรัฐ) 29.57 37.91 

กําไรสุทธิ /(ขาดทุนสุทธิ)  (หนวยเปนลานเหรียญสหรัฐ)              29.32 37.60 

กําไรตอหุน (EPS) (หนวยเปนบาท)          1.04 1.19 

 
การคาดการณแนวโนม:  สําหรับป 2552 ดูเหมือนวายังคงไมดีนัก จากขอมูลการคาดการณลาสุดสําหรับป 
2552 ของกองทุนการเงินระหวางประเทศ (IMF) สําหรับการคาโลกจะลดลงรอยละ 11 และผลิตภัณฑมวล
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รวมในประเทศ (GDP) ของโลกจะลดลงรอยละ 1.3 อยางไรก็ตามในปถัดไปคาดวาจะมีการฟนตัวเล็กนอย
โดยขยายตัวประมาณรอยละ 0.5 บวก/ลบ  สําหรับปริมาณการผลิตเหล็กตามท่ีสมาคมเหล็กโลกไดเปดเผย
วาในชวง 6 เดือนแรกของป 2552 มีผลผลิตจํานวน 549 ลานตัน หรือลดลงรอยละ 21.3 เม่ือเทียบกับ
ชวงเวลาเดียวกันของป 2551 ซึ่งภูมิภาคเอเซียผลิตได 360 ลานตันของปริมาณเหล็ก โดยประเทศจีนผลิตได
เปนจํานวน 266.6 ลานตัน ท้ังน้ีผูบริโภคในสหรัฐอเมริกาจํานวน 300 ลานคน ใชเงินจํานวน 10 หม่ืนลาน
เหรียญสหรัฐ ซึ่งเทากับหน่ึงสวนส่ีของการบริโภคของโลก นอกจากน้ี ผูบริโภคจํานวน 2.5 พันลานคนใน
ประเทศจีนและประเทศอินเดีย ซึ่งตางก็เปนประเทศหลักท่ีสงผลกระทบเชื่อมโยงตอวิกฤต ใชเงินประมาณ 
1.8 หม่ืนลานเหรียญสหรัฐ ดังน้ันการลดลงของอัตราการบริโภคของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือเพ่ิมข้ึนของ
อัตราเงินฝากเพียงรอยละ 1 จะตองการการบริโภคในประเทศจีนและประเทศอินเดียเพ่ิมข้ึนมากกวารอยละ 5 
เพ่ือคงความสมดุลการบริโภคในสวนท่ีเหลือของโลก  เน่ืองจากจากอัตราการเพ่ิมข้ึนของเงินฝากรอยละ 5.7 
จากขอมูลผูบริโภคของสหรัฐเอมริกาในชวงสี่เดือนแรกของป 2552 น้ันไดถูกคาดการณวาจะสูงข้ึนไปอยูท่ี
ระหวางรอยละ 6 - 8 ซึ่งเหลาน้ีลวนตองการใหเอเซียเพ่ิมปริมาณการบริโภคประมาณรอยละ 30 - 40 อยางไร
ก็ตามส่ิงเหลาน้ีจะยังไมเกิดข้ึน แตยังคงอยูในภาวะวิกฤตตอการคาโลก  อกีท้ังตามตัวเลขของ Lloyds 

Marine Intelligence Unit ไดชี้ใหเห็นวารอยละ 80 ของเรือท่ีวางงาน มีอายุ 20 ป หรือมากกวา โดยผูเชาเรือ 
เลือกท่ีจะเชาเรือท่ีใหมกวา ซึ่งหมายถึงสัญญาณรายของเรืออายุมากในกองเรือโลก                                                                       
 
สัญญาเชาระยะยาว กับ สัญญาเชาระยะสั้น:  ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2552 สัญญาเชาเรือระยะยาวมี 
ประมาณรอยละ 78 ของกําลังการขนสงปจจุบันสําหรับป 2552 โดยมีอัตราเฉล่ียอยูท่ี 14,543 เหรียญสหรัฐ 
ตอวันตอลําเรือ  โดยรายละเอียดมีดังตอไปน้ี 
ป  ป พ.ศ. 2552 ป พ.ศ.2553 ป พ.ศ.2554 ป พ.ศ.2555 

จํานวนวันเดินเรือรวม   12,292 10,684 12,236 14,190 
จํานวนวันท่ีไดทําสัญญาใหเชาเรือไปแลว  9,638 5,371 3,695 3,563 
รอยละของจํานวนวันท่ีไดทําสัญญาใหเชา
เรือไปแลว  

78.41 50.27 30.20 25.11 

อัตราคาระวางเรือเฉล่ียตอวัน  

(หนวยเปนหรียญสหรัฐ)  
14,543 11,966 15,016 15,862 

มูลคารวมของสัญญาเชาเรือ   
(หนวยเปนลานเหรียญสหรัฐ)  

140.2 64.3 55.5 56.5 
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บริษัทฯมีนโยบายที่จะปลอยเรือใหเชาเปนสัญญาระยะยาว ซึ่งนโยบายดังกลาวไดถูกนํามาใชและประสบ
ความสําเร็จในชวงเวลาสองสามปท่ีผานมา ทําใหบริษัทฯ หลีกเล่ียงความผันผวนของตลาดรายวันใน
ชวงเวลาน้ัน  บริษัทฯหวังวาจะใชนโยบายดังกลาวชวยใหบริษัทหลีกเล่ียงจากภาวะท่ีผันผวนของตลาด
รายวันไดอีก 
 
แผนการปรับลดอายุกองเรือ: ไดเร่ิมขึ้นอยางจริงจังดวยการขายเรือเกาจํานวน 16 ลํา และไดทําการสง
มอบเรือใหกับผูซื้อไปแลว 13 ลํา กอนส้ินไตรมาส 2 ปน้ี และในชวงเดือนกรกฎาคม บริษัทฯไดสงมอบเรือ
ใหแกผูซื้ออีก 2 ลํา และลําท่ี 16 คาดวาจะสงมอบไดกอนสิ้นเดือนสิงหาคม 2552   บริษัทฯ ยังมีเรืออีก 9 ลําท่ี
จะตองขายออกไปจากเรือท่ีอยูในกําหนดการปลดระวางรวมทั้งส้ินจํานวน 25 ลํา   บริษัทฯมีกําไรสุทธิ 10.55 

ลานเหรียญสหรัฐ จากเรือ 13 ลําท่ีไดขายและไดสงมอบใหผูซื้อไปแลว และเม่ือราคาเรือมือสองลดลงจนอยู
ในราคาท่ีเหมาะสม บริษัทฯจะไดเร่ิมซื้อเรือมือสองเพ่ือทดแทนเรือเกาท่ีไดขายไปแลวรวมท้ังเรือเกาท่ีจะได
ทยอยขายออกไปอีก  เพ่ือทดแทนท้ัง 25 ลํา 
 
เงินปนผล: เงินปนผลไดจายไปแลวในแตละไตรมาสสําหรับ 4 ไตรมาสใน ป 2550 และ 2551 และหากมี
กระแสเงินสดและความสามารถในการทํากําไร บริษัทฯหวังเปนอยางย่ิงท่ีจะคงการจายเงินปนผลอยางท่ีเคย
ทําสําหรับปท่ีจะมาถึง  โดยบริษัทฯไดจายเงินปนผลระหวางกาลสําหรับไตรมาสหน่ึงป 2552 แลวซึ่งอยูใน
แนวดังกลาว   
 
ผลกระทบจากประเทศจีน: ประเทศจีนยังคงมีอิทธิพลอยางตอเน่ืองควบคูไปกับการสรางผลกระทบตอ
ตลาดขนสงสินคาแหงเทกอง ในชวงไตรมาส 2 ของป 2552 เศรษฐกิจของประเทศจีนขยายตัวรอยละ 7.9 ซึ่ง
ขยายตัวอยางรวดเร็วกวาการคาดการณของนักเศรษฐศาตรหลายทานท่ีไดคาดการณไว  การอัตราการเติบโต
ไดเพ่ิมสูงข้ึนจากรอยละ 6.1 ในไตรมาสท่ีผานมา ตัวเลขการขยายตัวของGDPท่ีแข็งแกรงไดเกิดขึ้น แมวาการ
สงออกจะอยูในภาวะซบเซา เน่ืองจากถูกกระตุนจากมาตรการทั้งหลายท่ีไดนํามาใช ในเดือนเมษายน 
ประเทศจีนไดนําเขาสินแรเหล็กจํานวน 57 ลานตัน ซึ่งเพ่ิมขึ้นรอยละ 33 เมื่อเทียบปตอป สําหรับการนําเขา
ของเดือนพฤษภาคมมีจํานวน 53.5 ลานตัน และการนําเขาในเดือนมิถุนายนไดเพ่ิมขึ้นไปแตะจุดสูงลําดับท่ี 2 
ท่ี 55.29 ลานตัน ในชวงหกเดือนแรกของป มีปริมาณการนําเขาท้ังส้ินจํานวน 297.31 ลานตัน ซึ่งเม่ือคํานวณ
เปนปแลวจะได 595 ลานตัน หรือเพ่ิมข้ึนรอยละ 33.9 จากปท่ีผานมา  ประเทศจีนยังคงกอใหเกิดผลกระทบ
ของการคาสินแรเหล็ก ซึ่งจะเห็นไดจากการนําเขาสินแรเหล็กของประเทศญี่ปุนในชวงไตรมาสแรกของป 
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2552 ที่ 22.6 ลานตัน  ซึ่งลดลงรอยละ 34.5 เม่ือเทียบปตอป  เศรษฐกิจของประเทศญี่ปุนหดตัวลงอยาง
รวดเร็วในชวงไตรมาสแรกของป โดยลดลงรอยละ 15.2 เม่ือคํานวณเปนป  สินแรเหล็กท่ีไดนําเขาไปในกลุม
ประเทศยูโร 27 ประเทศ ในชวงไตรมาสแรกของป 2552 ลดลงมาอยูท่ี 14.5 ลานตัน  ลดลงรอยละ 61.0 เม่ือ
เปรียบเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของป 2551  ผลกระทบของราคาสินแรเหล็กโลก เน่ืองจากเกือบรอยละ 90 
ของสินแรเหล็กจากเหมืองแรภายในประเทศของประเทศจีนไมสามารถใชได ความตองการสินแรเหล็ก
ภายในประเทศจีนถูกทดแทนโดยการนําเขาจากประเทศบราซิลและประเทศออสเตรเลีย ซึ่งการเปล่ียนมาเปน
การนําเขาสินแรเหล็กไดสรางอุปสงคใหกับธุรกิจขนสง และยังสงผลตอความแออัดของทาเรือขนถายสินคา 
รวมท้ังยังทําใหเกิดการวาจางเรือท่ีวางอยู   โดย ณ วันท่ี 15 มิถุนายน 2552 มีเรือเคปไซรจํานวนเรือ 154 ลํา 
รอเขาเทียบทาเรือเพ่ือขนถายสินคาในประเทศออสเตรเลีย ประเทศบราซิล และประเทศจีน  ซึ่งเทากับ
ประมาณรอยละ 18 ของกองเรือเคปไซรของโลก ท่ีอยูที่ทาเรือท่ีแออัด  เหลาน้ีเปนเหตุผลหลักท่ีสงผลใหดัชนี 
BDI ปรับตัวสูงขึ้น และเปนเหตุผลวาทําไมอัตราคาระวางเรือเคปไซร จึงไดปรับตัวสูงข้ึนอยางรวดเร็วจากจุด
ตํ่าท่ีไดทําไวในเดือนพฤศจิกายน / ธันวาคม 2551 และแนนอนวาเม่ือใดท่ีอุปสงคของสินแรเหล็กจากประเทศ
จีนลดลง ความแออัดท่ีทาเรือท่ีสิ้นสุดลง เรือตอใหมไดเขามาในตลาด และแมแตการปลดระวางเรือท่ีลดลงจะ
ทําใหดัชนี BDI ท่ีสูงน้ี ปรับตัวลงไดอยางรวดเร็วเชนกัน  
  
นิตยสาร Marine Money ฉบับเดือนมิถุนายน/กรกฏาคม 2552 ไดจัดอันดับสําหรับป 2551 ใหพีเอสแอลอยู
ในลําดับท่ี 7 จากบริษัทเดินเรือในโลก วิธีการจัดอันดับท่ีนิตยสาร Marine Money ไดใชในการจัดลําดับ 
คือการจัดลําดับของ ยอดรวมสําคัญ 6 เกณฑ ไดแก ผลตอบแทนรวมตอผูถือหุน (Total return to 
shareholders), อัตราการกอรายไดของสินทรัพยรวม (Asset turnover), อัตรากําไรข้ันตน (Profit margin), 
ผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (Return on Equity), ผลตอบแทนของสินทรัพยรวม (Return on Assets) 
และราคาตลาดตอมูลคาทางบัญชี (Price to book value)  โดยเกณฑท่ี 1 และท่ี 6  มีการนําราคาหุนมา
คํานวณดวย ซึ่งราคาหุนของบริษัทฯไมดี  มิฉะน้ัน บริษัทฯคงจะถูกจัดอยูในลําดับตนๆ เชนท่ี 2 ของบริษัท
เดินเรือท้ังหมดในโลก 
 
วัน SET Opportunity Day คร้ังตอไป ซึ่งบริษัทฯ จะเขารวมในการนําเสนอขอมูล  ณ อาคารตลาดหลักทรัพย   
จะมีข้ึนในวันท่ี 5 สิงหาคม 2552 เวลา 09.00 น.  ซึ่งปกติจะมีผูเขารวมรับฟงประมาณ 70 – 100 คน ท่ีเปน
นักวิเคราะห ผูจัดการกองทุนและนักลงทุน ทั้งน้ี บริษัทฯ หวังวาทานท้ังหลายจะไดเขารวมงานน้ีซึ่งบริษัทฯ 
ถือเปนโอกาสอันดีท่ีจะไดพบปะพูดคุยถึงผลการดําเนินงานปจจุบัน 
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การปลดระวางเรือ: ท่ีไดดําเนินการอยูน้ัน เร่ิมท่ีจะชาลงท้ังน้ีเปนผลมาจากความแข็งแกรงของตลาดคา
ระวางเรือ ในไตรมาสสอง ป 2552 มีเรือจํานวน 60 ลําไดถูกปลดระวางขณะท่ีมีเรือใหมเขามาเพียง 28 ลํา 
สงผลใหกองเรือลดลงจาก 3,142 ลํา เม่ือเร่ิมตนไตรมาส เปน 3,110 ณ สิ้นไตรมาสสองของกองเรือโลกใน
ประเภทเรือเดียวกับบริษัทฯ  ถาตลาดคาระวางยังอยูในระดับ ณ ปจจบัุน ซึ่งมีความผันผวน  บริษัทฯ คาดวา
กองเรือโลกในกลุมเดียวกับบริษัทฯ จะลดลงรอยละ 5-7 ตอป  ซึ่งจะเปนขาวดีที่จะทําใหอุปทานและอุปสงค
ปรับตัวใหเขากัน  
 
ขอแสดงความนับถือ 

เพ่ือ บริษัท พรีเชียส ชิพปง จํากัด (มหาชน) 
 
 
 
คาลิด ฮาชิม 

กรรมการผูจัดการ 


