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ที่ 2553-027 
 
วันที่  28 กรกฏาคม 2553 
 
เรียน ทานกรรมการและผูจัดการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 
เรื่อง คําอธิบายและบทวิเคราะหของผูบริหารตอผลการดําเนินงานไตรมาสสองของป 2553 
 
ผลการดําเนินงานตามงบการเงินไทยบาท สอบทานโดยบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด และรายงานการแปลง
คาเปนเงินเหรียญดอลลารสหรัฐอเมริกา รับรองโดยเบเคอร ทิลล่ี คอรปอเรท แอ็ดไวเซอร่ี เซอรวิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด  

ไดแสดงสถานะการเงินของบริษัทฯ คร้ังลาสุด  กําไรสุทธิสําหรับไตรมาสสองป 2553 เทากับ 6.06 ลานเหรียญสหรัฐ รายได
ตอวันตอลําเรือในชวงไตรมาสสองป 2553 อยูที่ 11,949 เหรียญสหรัฐ  เทียบกับประมาณการที่บริษัทฯ ต้ังไวสําหรับปนี้ที่ 
12,500 เหรียญสหรัฐ  ในไตรมาสน้ีคาใชจายในการเดินเรือตอวันตอลําเรือเฉลี่ยอยูที่ 4,824 เหรียญสหรัฐ บริษัทฯไดต้ัง
ประมาณการไวสําหรับปนี้ที ่ 4,750 เหรียญสหรัฐตอวันตอลําเรือ ซึ่งตัวเลขคาใชจายในการเดินเรือตอวันตอลําเฉลี่ยสําหรับ
ปจะใกลเคียงกับประมาณการท่ีบริษัทฯต้ังไว รายไดกอนหักดอกเบี้ย ภาษี คาเส่ือมราคา (EBITDA) สําหรับไตรมาสนี้ 
เทากับ 11.05 เหรียญสหรัฐ กําไรตอหุนในรูปสกุลไทยบาทสําหรับไตรมาสนี ้อยูที ่0.16 บาทตอหุน  
ตัวเลขท่ีสําคัญ  ไตรมาส 2 ป 

2553 
ไตรมาส 2 ป 

2552 
รายไดสูงสุดตอวันตอลําเรือ (หนวยเปนเหรียญสหรัฐ)  16,247 33,250 
รายไดเฉล่ียตอวันตอลําเรือ (หนวยเปนเหรียญสหรัฐ)  11,949 13,320 
คาใชจายในการเดินเรือเฉล่ียตอวันตอลํา (หนวยเปนเหรียญสหรัฐ) 4,824 4,990 
รายไดกอนหักดอกเบี้ย ภาษี คาเส่ือม (EBITDA)  (หนวยเปนลานเหรียญสหรัฐ)  11.05 23.32 
กําไร/(ขาดทุน)สุทธิ (กอนภาษีเงินได) (หนวยเปนลานเหรียญสหรัฐ)   7.78 29.57 
กําไร/(ขาดทุน)สุทธิ  (หนวยเปนลานเหรียญสหรัฐ) 6.06 29.32 
กําไรตอหุน (EPS) (หนวยเปนบาท)          0.16 1.04 
 
การคาดการณแนวโนมในอนาคต:  กองทุนการเงินระหวางประเทศ (IMF) ไดทบทวนการคาดการณการเติบโตของโลก
ในป 2553 เปนรอยละ 4.6 ซึ่งปรับสูงขึ้นรอยละ 0.6 เพื่อสะทอนถึงความแข็งแกรงในชวงแรกของป อยางไรก็ตาม การ
คาดการณสําหรับป 2554 ยังคงไมเปล่ียนแปลงคืออยูที่รอยละ 4.5 สําหรับประเทศอินเดียซ่ึงถูกจัดลําดับใหอยูทาย
ประเทศกําลังพัฒนาอยางประเทศไอวอร่ี โคสต (Invory Coast) กําลังวางแผนการใชจายเงินสําหรับโครงการ
สาธารณูปโภคจํานวน 1 ลานลานเหรียญสหรัฐในชวง 5 ป นับจากป 2555 เพื่อใหใกลเคียงกับประเทศจีน  ในป 2552 
ประเทศอินเดียไดใชจายรอยละ 6.5 ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) เพื่อการสาธารณูปโภค เทียบกับประเทศจีน
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ที่ประมาณรอยละ 11 นอกจากนี้ ICAP Shipping ไดรายงานวาระดับการแออัดโดยรวมของทาเรือในประเทศออสเตรลีย, 
บราซิล, จีน และอินเดีย ไดเพิ่มขึ้นจนเกินระดับ 50 ลานเดดเวดตัน ซึ่งหมายความวาประมาณรอยละ 12 ของกองเรือขนสง
สินคาแหงทั่วโลกไดเขาคิวรอการเทียบทา ณส้ินเดือนพฤษภาคม 2553 ซึ่งถือวาเปนขาวดี 
 
Wuhan Iron & Steel Group ซึ่งเปนผูผลิตเหล็กรายใหญเปนอันดับสามในประเทศจีนไดกลาววา ความตองการเหล็กใน
ประเทศจีนกําลังออนตัวลงเชนเดียวกับราคาเน่ืองจากมีสินคาคงเหลือในอุตสาหกรรมรถยนตเพิ่มขึ้นและรัฐบาลยังใช
มาตรการควบคุมสินเช่ืออสังหาริมทรัพย  การนําเขาสินแรเหล็กของประเทศจีนลดลงติดตอกันเปนเดือนที่ส่ีในเดือน
มิถุนายน โดยในชวงครึ่งปแรกการนําเขามีปริมาณ 309 ลานตัน ถาคําณวนเปนอัตราท้ังปจะได 618 ลานตัน ซึ่งตํ่ากวาปที่
ผานมาท่ีจํานวน 628 ลานตัน เนื่องจากโรงงานผลิตเหล็กของจีนไดเตือนถึงการปรับลดการผลิตและการลดลงของกําไรใน
ไตรมาสที่สาม และน้ีจะเปนปแรกที่ไดเห็นการลดลงของการนําเขาแรเหล็กในจีนนับต้ังแตป 2541 และจะมาถึง ณ เวลาท่ี
สินแรเหล็กคงคลังที่ทาเรือไดขึ้นมาแตะจุดสูงสุด ซึ่งถือเปนขาวรายสําหรับตลาดขนสินคาแหงเทกองโดยเฉพาะสําหรับเรือ
ขนาดเคปไซด  (Cape size) และ ปานาแมกซ ไซด (Panamax  size) ซึ่งทําการขนสงสินแรเหล็กและถานหิน 
 
สัญญาเชาระยะยาว กับ สัญญาเชาระยะส้ัน :  สัญญาเชาเรือลวงหนาระยะยาวท่ีไดสัญญาไปแลว ณ วันที่ 30 
มิถุนายน 2553 คิดเปนประมาณรอยละ 92 ของกําลังกองเรือป 2553 โดยมีอัตราเฉล่ียที่ 12,035 ตอวันตอลําเรือ  
รายละเอียดดังกลาวมีดังตอไปนี้ 
 
ป  ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556 

จํานวนวันเดินเรือรวม   8,019 9,716 11,995 14,241 
จํานวนวันที่ไดทําสัญญาใหเชาเรือไปแลว    7,347 4,521 4,012 3,984 
รอยละของจํานวนวันที่ไดทําสัญญาใหเชาเรือไปแลว  92% 47% 33% 28% 
อัตราคาระวางเรือเฉล่ียตอวัน(หนวยเปนหรียญสหรัฐ)  12,035 14,645 15,703 15,868 
มูลคารวมของสัญญาเชาเรือ (หนวยเปนลานเหรียญสหรัฐ)  88 66 63 63 
 
บริษัทฯ ต้ังใจที่จะปลอยเรือใหเชาดวยการทําสัญญาใหเชาเรือแบบระยะยาวตอไป นโยบายนี้ถูกนํามาใชและประสบ
ความสําเร็จเม่ือสองสามปที่ผานมา ซึ่งไดชวยใหบริษัทฯ หลีกพนความผันผวนของตลาดรายวัน  อยางไรก็ตาม บริษัทฯ 
คาดหวังวาจะนําเอานโยบายนี้มาใชอีกคร้ังเพื่อลดความผันผวนในปจจุบันของตลาดรายวัน 
 
แผนการปรับลดอายุกองเรือ : ไดเร่ิมขึ้นในป 2550/2551 ดวยการทําสัญญาส่ังตอเรือใหมจํานวน 18 ลํา และตามมา
ดวยการส่ังตอเรือบรรทุกซีเมนตใหมจํานวน 3 ลํา โดยไดส่ังตอไปแลวกับอูตอเรือ ABG ในประเทศอินเดีย นอกจากนี้ 
บริษัทฯ ยังไดซื้อเรือมือสองมาแลว 2 ลํา ในเดือนพฤศจิกายน 2552  และในเดือนกุมภาพันธ 2553 ทําใหกองเรือปจจุบนั
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ของบริษัทฯ มีเรือจํานวนท้ังส้ิน 21 ลํา  บริษัทฯ ยังคงตองซ้ือเรือมือสองเพิ่มอีกจํานวน 23 ลํา จากตลาดเรือมือสองเม่ือ
ราคาเรือมือสองจะไดปรับลดลงจนอยูในระดับที่นาสนใจ บริษัทฯคงจะเสร็จส้ินโครงการปรับลดอายุกองเรือได และ
หลังจากเสร็จส้ินการปรับลดอายุกองเรือแลว บริษัทฯจะมีเรือทั้งส้ินจํานวน 65 ลํา โดยมีอายุเฉล่ียเรือเพียงตัวเลขหลักเดียว 
และมีขนาดระวางบรรทุกเฉลี่ยประมาณ 30,000 เดดเวดตัน  
 
เงินปนผล: เงินปนผลไดจายไปแลวแตละไตรมาส ทั้ง 4 ไตรมาสของป 2550 ป 2551 และป 2552 และหากกระแสเงินสด
และความสามารถในการทํากําไรเอื้ออํานวย บริษัทฯหวังเปนอยางย่ิงที่จะคงการจายเงินปนผลอยางที่ไดเคยกระทํา โดย
บริษัทฯ ไดจายเงินปนผลสําหรับไตรมาส 1 ป 2553 ไปแลว 
 
ผลกระทบจากประเทศจีน ยังคงมีผลกระทบอยางมากตอตลาดสินคาแหงเทกอง เศรษฐกิจจีนขยายตัวรอยละ 11.1 
ในชวงครึ่งแรกของป 2010 เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปที่ผานมา โดยมีการชะลอตัวอยางมากในไตรมาสที่สองของปซึ่ง
อยูที่รอยละ10.3 และตัวเลขสําหรับหกเดือนแรกไดลดลงจากไตรมาสแรกที่อัตรารอยละ 11.9  ทั้งนี้ตัวเลขท่ีแข็งแกรงเปน
ผลจากการกระตุนตามนโยบายทางการเงินที่กรุงปกก่ิงไดเร่ิมดําเนินการต้ังแตปลายป 2551 จากผลของวิกฤตทางการเงิน
โลก ความแตกตางระหวางตัวเลขของชวงเดือนมกราคม-มิถุนายน กับเดือนมกราคม-มีนาคม ไดแสดงใหเห็นวากิจกรรมที่
ชะลอตัวอยางมากในเดือนลาสุดหลังจากเจาหนาที่รัฐบาลไดนํามาตรการเพื่อชะลอการเติบโตของตลาดที่อยูอาศัย  
ปริมาณสินแรเหล็กที่นําเขาไดถูกคาดการณวาจะลดลงเปนคร้ังแรกนับต้ังแตป 2541 และการนําเขาถานหินก็แสดง
แนวโนมการลดลงเชนกัน จึงไมนาสงสัยวา ดัชนี BDI อยูที่ 1,700 จุด ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2553 ซึ่งเปนจุดตํ่าสุดในชวง 
14 เดือน โดยดัชนี BDI ไดปรับลดลงติดตอกัน 35 วัน และลดลงคิดเปนรอยละ 60 จากจุดสูงกอนหนาในปลายเดือน
พฤษภาคม สรุปไดวาไมวาจะเปนการลดลงของการใชสินแรเหล็ก การออนตัวของการนําเขาถานหินของประเทศจีน ความ
แออัดของทาเรือที่ลดลงและการเสร็จส้ินฤดูการสงออกขาวของอเมริกาใต ส่ิงเหลาไดสงผลตออัตราคาระวางในชวงหลาย
สัปดาหที่พึ่งผานมา 
 
นิตยสาร Marine Money ฉบับเดือนมิถุนายน/กรกฏาคม 2553 ไดจัดอันดับสําหรับป 2552 ใหพีเอสแอลอยูในลําดับที่ 6 
จากบริษัทเดินเรือที่ดีที่สุดในโลก วิธีการจัดอันดับที่นิตยสาร 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)  และขอความดังตอไปนี้ คือส่ิง Marine Money ไดกลาวเก่ียวกับ พีเอสแอล  
 
"นาประทับใจในส่ิงที่บริษัท พรีเชียส ชิพปง ไดแสดงใหเห็น ในชวงระยะเวลา 6 ปที่บริษัทฯไดถูกจัดลําดับ บริษัทฯไดอยูใน
10 ลําดับแรกถึง 5 ป  ซึ่งมีเพียงปเดียวเทานั้นที่บริษัทฯ อยูลําดับที่ 14  ความมุงม่ันและความโปรงใสเปนหลักประกัน
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ความสําเร็จของพรีเชียส ชิพปง ที่อยูในลําดับที่ 6 ในดานภาพรวม (overall ranking) และในลําดับที่ 5 ในดานความ
แข็งแกรงทางการเงิน (financial strength ranking) และ อาจกลาวไดวาการจัดลําดับจะเปนการจัดลําดับที่ไมเปนทางการ 
หากไมมีพรีเชียส ชิพปงอยูในลําดับตนๆ และในขณะท่ีทกุคนคิดวาบริษัทที่ใหญกวายอมดีกวา บริษัทนี้กลับดําเนิน
นโยบายทวนกระแสและยึดม่ันกับดําเนินการใหบริการลูกคาทั่วโลกดวยกองเรือขนสินคาแหงเทกองขนาดเล็กโดยการ
ปลอยเรือใหเชาแบบเปนระยะเวลา และส่ิงที่ทําใหความสําเร็จดังกลาวมีความโดดเดนนาจดจําก็คือความสําเร็จที่เกิดขึ้น
ในขณะมีการปรับปรุงกองเรือ  ทําใหบริษัทมีเรืออยู  20 ลํา ในกองเรือในระหวางป” 
 
วัน SET Opportunity Day คร้ังตอไป ซึ่งบริษัทฯ จะเขารวมในการนําเสนอขอมูล  ณ อาคารตลาดหลักทรัพย   จะมีขึ้นใน
วันที่ 9 สิงหาคม 2553 เวลา 09.00 น. ซึ่งปกติจะมีผูเขารวมประมาณ 70 – 100 คน โดยเปนนักวิเคราะห ผูจัดการกองทุน
และนักลงทุน ทั้งนี้ บริษัทฯ หวังวาทานทั้งหลายจะไดเขารวมงานน้ีซึ่งบริษัทฯ ถือเปนโอกาสอันดีที่จะไดพบปะพูดคุยถึงผล
การดําเนินงานปจจุบัน 
 
การปลดระวางเรือ: ไดเร่ิมชะลอตัวลงอันเปนผลจากการความแข็งแกรงของตลาดคาระวางจนถึงส้ินเดือนพฤษภาคม 

2553  ในไตรมาสสองป 2553 มีเรือจํานวน 35 ลําไดถูกปลดระวางขณะท่ีมีเรือใหมเขามาใหมเพียง 33 ลํา สงผลใหกองเรือ
ลดลงจาก 3,118 ลํา เม่ือเร่ิมตนไตรมาส เปน 3,116 ณ ส้ินไตรมาสสองสําหรับกองเรือโลกในประเภทเดียวกับบริษัทฯ  ถา
ตลาดคาระวาง ซึ่งชี้วัดโดยดัชนี BDI ยังคงลดลงสูระดับ 1,000 จุด บริษัทฯ คาดวาจะไดเห็นอัตราการปลดระวางท่ีเพิ่มขึ้น 
และกองเรือในกลุมเดียวกับ บริษัทฯ จะลดลงรอยละ 7 ถึง 10 ตอป ซึ่งถือวาเปนเร่ืองดีที่สุดที่จะทําใหอุปสงคและอุปทาน
ไดกลับสูภาวะท่ีสมดุลกัน 
 
 
 
ขอแสดงความนับถือ 

เพื่อ บริษัท พรีเชียส ชิพปง จํากัด (มหาชน) 
 
 
 
คาลิด ฮาชิม 

กรรมการผูจัดการ 
 
 


