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เลขท่ี 2554-021 
 
วนัท่ี 28 กรกฎาคม 2554 
 
เรียน กรรมการและผูจ้ดัการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
เร่ือง คาํอธิบายและบทวเิคราะห์ของผูบ้ริหารต่อผลการดาํเนินงานไตรมาสสอง ปี 2554 
 
ผลการดําเนินงานตามงบการเงินไทยบาทและดอลลาร์สหรัฐ ซ่ึงสอบทานแลว้โดยบริษทั สาํนกังาน เอินส์ท แอนด ์ ยงั จาํกดั  ได้
แสดงสถานะการเงินของบริษทัฯ คร้ังล่าสุด สาํหรับไตรมาสสอง ปี 2554 บริษทัฯมีกาํไรสุทธิจาํนวน 13.23 ลา้นเหรียญสหรัฐ 
รายไดต่้อวนัต่อลาํเรือในช่วงไตรมาสสองอยูท่ี่ 12,782 เหรียญสหรัฐ เม่ือเทียบกบัประมาณการท่ีบริษทัฯตั้งไวส้าํหรับปีน้ีท่ี 11,500 
เหรียญสหรัฐต่อวนัต่อลาํเรือ ในไตรมาสน้ีค่าใชจ่้ายในการเดินเรือต่อวนัต่อลาํเรือเฉล่ียอยูท่ี่ 4,545 เหรียญสหรัฐ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
ประมาณการท่ีบริษทัฯตั้งไวส้าํหรับปีน้ีโดยเฉล่ียท่ีจาํนวน 4,600 เหรียญสหรัฐต่อวนัต่อลาํเรือ รายไดก่้อนหกัดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือม 
(EBITDA) สาํหรับไตรมาสน้ีเป็นเงินจาํนวน 12.73 ลา้นเหรียญสหรัฐ กาํไรต่อหุน้ในรูปสกุลเงินไทยบาทสาํหรับไตรมาสน้ีอยูท่ี่ 
0.39 บาท ต่อหุน้   

ตัวเลขทีสํ่าคญั ไตรมาส 2 ปี 2553 ไตรมาส 2 ปี 2554 

รายไดสู้งสุดต่อวนัต่อลาํเรือ (หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐ) 16,247 23,411 

รายไดเ้ฉล่ียต่อวนัต่อลาํเรือ (หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐ) 11,949 12,782 
ค่าใชจ่้ายในการเดินเรือเฉล่ียต่อวนัต่อลาํ (หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐ) 4,824 4,545 
รายไดก่้อนหกัดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือม (EBITDA)  
(หน่วยเป็นลา้นเหรียญสหรัฐ)  

10.96* 12.73 

กาํไร/(ขาดทุน)สุทธิ (ก่อนภาษีเงินได ้และส่วนของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย)   
(หน่วยเป็นลา้นเหรียญสหรัฐ)   

8.56* 13.24 

กาํไร/(ขาดทุน)สุทธิ  (หน่วยเป็นลา้นเหรียญสหรัฐ) 6.82* 13.23 
กาํไรต่อหุน้ (EPS) (หน่วยเป็นบาท)          0.21* 0.39 

*จากงบกาํไรขาดทุนปรับปรุงใหม่ 
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การคาดการณ์: เรือขนส่งสินคา้แบบเทกองท่ีถกูปลดระวางในคร่ึงปีแรกประกอบไปดว้ยเรือขนาดเคปไซส์ (Capesize)จาํนวน 52 
ลาํ, เรือขนาดปานาแมกซ์ (Panamax) จาํนวน 32 ลาํ, เรือขนาดซุปราแมกซ์ (Supramax) จาํนวน 19 ลาํ, เรือขนาดแฮนด้ีแมกซ์ 
(Handymax) จาํนวน 22 ลาํ และเรือขนาดแฮนด้ีไซส์ (Handysize) จาํนวน 86 ลาํ ซ่ึงเท่ากบัขนาดระวางรวม 14 ลา้นเดดเวทตนัเม่ือ
เทียบกบั 2.7 ลา้นเดดเวทตนัในช่วงเดียวกนัเม่ือปี 2553 ไดมี้เรือต่อใหม่ถูกส่งมอบมากมายจากหลากหลายอู่ต่อเรือรอบโลกซ่ึงจะ
ขนส่งสินคา้ในท่าเรือแห่งเดิม เวน้เสียแต่วา่จะมีการเพิ่มกาํลงัของท่าเรือเหล่าน้ีหรือมีท่าเรือเกิดใหม่ข้ึน ความแออดัยงัคงมีอยูแ่ละ
เพ่ิมมากข้ึนตามความตอ้งการในวตัถุดิบท่ีเพ่ิมมากข้ึน ความแออดัคิดเป็นร้อยละ10.25 ของกาํลงัเรือขนส่งสินคา้แบบเทกองโดยคิด
เฉล่ียจากคร่ึงปีแรก  เดือนกรกฎาคมเกือบเท่ากบัร้อยละ 11 ซ่ึงถือเป็นสถิติใหม่ ปริมาณความแออดัท่ีมากเช่นน้ีจะช่วยรองรับ
อุปทานท่ีเพ่ิมข้ึนท่ีสุดโดยเรือใหม่ท่ีเกิดข้ึนทุกๆวนัไดใ้นระดบัหน่ึง 
 
การนําเข้าแร่เหลก็ของจนีในปี 2553 คิดเป็น 619 ลา้นตนั หากจะประมาณการนาํเขา้แร่เหลก็ทั้งปีโดยคาํนวณจากฐาน 6 เดือนแรก 
(334.53 ลา้นตนั) ทาํใหค้าดวา่จะมีการนาํเขา้แร่เหลก็ถึง 670 ลา้นตนัสาํหรับปี 2554 ซ่ึงเท่ากบัอตัราขยายตวัร้อยละ 8 อยา่งไรก็ตาม 
ก่อนท่ีจะต่ืนเตน้มากเกินไปโปรดตระหนกัไวว้า่พลงังานมีอยูอ่ยา่งจาํกดัและนโยบายของรัฐบาลจีนในการปิดโรงงานผลิตเหลก็
ขนาดเลก็ท่ีมีประสิทธิภาพตํ่าซ่ึงจะทาํใหต้วัเลขน้ีลดลง อีกปัจจยัหน่ึงซ่ึงจะส่งผลกระทบสาํคญัอยา่งมากต่อการนาํเขา้คือ ราคาของ
แร่เหลก็และการใหเ้ครดิตในประเทศจีน ราคานาํเขา้ในปัจจุบนัส่งผลใหโ้รงงานผลิตเหลก็ไดส่้งเสริมอุตสาหกรรมเหมืองแร่
ภายในประเทศข้ึนแม่พิมพโ์ลหะและเพิ่มกาํลงัการผลิตซ่ึงจะส่งผลกระทบในทางตรงกนัขา้มกบัการนาํเขา้แร่เหลก็ สภาพคล่องท่ี
ลดลงในประเทศจีนทาํใหอุ้ปสงคน์อ้ยลง อีกทั้งโรงงานผลิตเหลก็บางแห่งในจีนกาํลงัมองหาท่ีจะซ้ือเหมืองในประเทศเน่ืองจากแร่
มีราคาถกูกวา่และขอ้ตกลงทางการเงินทาํไดง่้ายกวา่ การท่ีอุปสงคเ์หลก็หยดุชะงกัส่งผลในแง่ลบต่อความตอ้งการแร่เหลก็เน่ืองจาก
โรงงานผลิตเหลก็จะไม่ตอ้งการซ้ือเสาํหรับผลิตสินคา้ ปริมาณสะสมแร่เหลก็นาํเขา้ ณ ท่าเรือหลกัของจีนมีจาํนวนมากถึง 95 ลา้น
ตนัหรือมากกวา่ อยา่งไรกต็าม รัฐบาลจีนยงัคงมุ่งหนา้ในการก่อสร้าง “36 ลา้นบา้นท่ีสามารถเป็นเจา้ของได”้ ภายในปี 2558 ซ่ึงจะ
ช่วยใหมี้ความตอ้งการในแร่เหลก็นาํเขา้มากยิง่ข้ึน 
 
การนําเข้าถ่านหินของประเทศจนี ถูกกาํหนดใหเ้พ่ิมมากข้ึนเพ่ือตอบสนองการใชก้ระแสไฟฟ้าท่ีมากข้ึนสูงสุดในช่วงฤดูร้อน และ
ยงัมีความตอ้งการจากการขาดแคลนพลงังานจากการผลิตไฟฟ้าพลงันํ้ าสืบเน่ืองจากความแหง้แลง้ของแม่นํ้าในประเทศ  จะเห็นได้
จากรายงานท่ีนาํเสนอวา่การขาดแคลนพลงังานในประเทศจีนระหวา่งฤดูร้อนจะมีมากถึงประมาณ 35 จิกะวตัต ์ ซ่ึงมากกวา่
ความสามารถในการผลิตพลงังานทั้งหมดของประเทศอาร์เจนตินาเสียอีก อยา่งไรกต็าม  หากจะประมาณการนาํเขา้ถ่านหินของ
ประเทศจีนทั้งปีโดยคาํนวณจากฐาน 6 เดือนแรกของปี จะไดเ้พียง 142 ลา้นตนัหรือคิดเป็นร้อยละ 14 โดยลดลงจาก 165 ลา้นตนัใน
ปีท่ีแลว้  
 
การผลติเหลก็ในประเทศจนี มีปริมาณเพ่ิมมากยิง่ข้ึนในปี 2554 โดยรวมทั้งปีคาํนวณจากฐาน 6 เดือนแรกคิดเป็น 706 ลา้นตนั หรือ
ร้อยละ 13 เพ่ิมข้ึนจาก 626 ลา้นตนัในปีท่ีแลว้ 
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เม่ือพิจารณาถึงพฒันาการของกองเรือขนส่งสินคา้เทกองเป็นเร่ืองน่าผดิหวงั โดยเร่ิมปี 2554 ดว้ยกองเรือขนาด 554 ลา้นเดดเวทตนั 
ในคร่ึงปีแรกของปี 2554 กองเรือไดข้ยายตวัร้อยละ 6 เป็น 587 ลา้นเดดเวทตนั และอีกร้อยละ 15 (89 ลา้นเดดเวทตนั) ซ่ึงมีกาํหนด
ส่งมอบในช่วงเวลาท่ีเหลือของปี 2554 และจะเพ่ิมอีกร้อยละ 19 (110 ลา้นเดดเวทตนั) ซ่ึงมีกาํหนดส่งมอบในปี 2555 ถึงแมว้า่จะได้
คาํนวณอตัราการล่าชา้ในการส่งมอบท่ีร้อยละ 40 ของการส่งมอบเหล่าน้ี และตั้งสมมติฐานวา่การปลดระวางเรือมีอตัราสูงข้ึนอีก
ร้อยละ 4 (22 ลา้นเดดเวทตนั โดยจาํนวน 14 ลา้นเดดเวทตนัไดเ้กิดข้ึนในคร่ึงปีแรกของ 2554 ซ่ึงยงัคงเหลืออีกจาํนวน 8 ลา้นเดด
เวทตนัในคร่ึงปีหลงัของ 2554) ต่อปี  ยงัคงมีกองเรือคงเหลือ 632 ลา้นเดดเวทตนั หรือเพ่ิมข้ึนสุทธิร้อยละ 14 (78 ลา้นเดดเวทตนั) 
ในปี 2554 และจะเพ่ิมข้ึนสุทธิอีกร้อยละ 10 (65 ลา้นเดดเวทตนั) ในปี 2555 โดยจะเพ่ิมข้ึนต่อไปในปี 2556 อุปสงคท่ี์จะมารองรับ
อุปทานท่ีเพ่ิมข้ึนน้ีเป็นส่ิงท่ีทา้ทายและบริษทัฯเช่ือวา่ไม่น่าจะมีอุปสงคเ์พียงพอแมว้า่จะมีข่าวต่างๆตามท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ 
 
สัญญาเช่าระยะยาว กบั สัญญาเช่าระยะส้ัน: สญัญาเช่าเรือระยะยาวไดมี้การจองแลว้ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2554 คิดเป็นร้อยละ 58 
ของกาํลงัความสามารถในปี 2554 โดยมีอตัราค่าระวางเฉล่ียเท่ากบั 12,438 เหรียญสหรัฐต่อวนัต่อลาํเรือ รายละเอียดปรากฏตาม
ตารางดา้นทา้ยน้ี 
 

ปี ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
จาํนวนวนัเดินเรือรวม   7,692 11,138 14,626 15,695 15,695 
จาํนวนวนัท่ีไดท้าํสญัญาใหเ้ช่าเรือไปแลว้    4,618 3,108 2,889 2,883 2,555 
ร้อยละของจาํนวนวนัท่ีไดท้าํสญัญาใหเ้ช่าเรือไปแลว้  58 28 20 18 16 
อตัราคา่ระวางเรือเฉล่ียต่อวนั  
(หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐฯ)  

12,438 13,858 14,658 14,759 14,580 

มูลคา่รวมของสญัญาเช่าเรือ  
(หน่วยเป็นลา้นเหรียญสหรัฐฯ)  

57 43 42 43 37 

 
บริษทัฯยงัคงมีนโยบายท่ีจะปล่อยเรือใหเ้ช่าโดยทาํสัญญาเช่าระยะยาว ซ่ึงนโยบายน้ีประสบความสาํเร็จเป็นอยา่งสูงในสองสามปีท่ี
ผา่นมาและทาํใหบ้ริษทัฯฝ่าพน้สภาพท่ีไม่แน่นอนของตลาด บริษทัฯหวงัเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะใชน้โยบายน้ีช่วยทาํใหบ้ริษทัฯผา่นพน้
ความผนัผวนของตลาดในปัจจุบนัและในอนาคตไดต่้อไป  
 
แผนการปรับลดอายุกองเรือ ชา้แต่แน่นอนวา่กาํลงัดาํเนินการอยู ่โดยกลางเดือนมิถุนายน 2554 บริษทัฯไดรั้บมอบเรือต่อใหม่ขนาด 
34,000 เดดเวทตนัจากอู่ต่อเรือ ABG บริษทัฯยงัคงมีเรือขนส่งสินคา้แบบเทกองจาํนวน 14 ลาํและเรือขนส่งซีเมนตอี์ก 3 ลาํท่ีจะ
ไดรั้บมอบจากอู่ต่อเรือ ABG ภายใน 3 ปีขา้งหนา้ นอกจากนั้นบริษทัฯจะไดรั้บมอบเรือขนาด 57,000 เดดเวทตนัจาํนวน 4 ลาํ จาก
ประเทศจีนในปี 2555 เม่ือรวมกบัจาํนวนเรือมือสองอีกประมาณ 20 ลาํซ่ึงบริษทัฯมีแผนท่ีจะซ้ือ จะทาํใหบ้ริษทัฯประสบ
ความสาํเร็จในแผนปรับลดอายกุองเรือดว้ยการมีเรือประมาณ 65 ลาํ โดยมีอายเุฉล่ียเป็นเลขหลกัเดียวและขนาดโดยเฉล่ียประมาณ 
30,000 เดดเวทตนั 
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เงินปันผล ไดจ่้ายไปแลว้ในแต่ละไตรมาสของปี 2550, ปี 2551, ปี 2552 และปี 2553 หากกระแสเงินสดและความสามารถในการ
ทาํกาํไรเอ้ืออาํนวย บริษทัฯหวงัเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะคงการจ่ายเงินปันผลอยา่งท่ีไดเ้คยกระทาํ ทั้งน้ี ไตรมาสหน่ึงของปี 2554 บริษทัฯ
ไดจ่้ายเงินปันผลแลว้เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบันโยบายดงักล่าวท่ีวางไว ้ 
 
นิตยสาร Marine Money ประจาํเดือนมิถุนายน/กรกฎาคม 2554 ไดจ้ดัใหบ้ริษทัฯอยูใ่นอนัดบัท่ี 45 ของบริษทัขนส่งทางเรือท่ีดี
ท่ีสุดในโลกสาํหรับปี 2553 เกณฑก์ารตดัสินสาํหรับนิตยสาร Marine Moneyในการจดัอนัดบันั้นประกอบไปดว้ย 6 หลกัเกณฑ ์
กล่าวคือ ผลตอบแทนรวมต่อผูถื้อหุน้ (Total return to shareholders), อตัราการก่อรายไดข้องสินทรัพยร์วม (Asset turnover), 
อตัรากาํไรขั้นตน้ (Profit margin), ผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (Return on Equity), ผลตอบแทนของสินทรัพยร์วม (Return 
on Assets) และราคาตลาดต่อมูลค่าทางบญัชี (Price to book value) ดว้ยแผนการปรับลดอายกุองเรือของบริษทัฯ บริษทัฯหวงัเป็น
อยา่งยิง่ท่ีจะกลบัไปอยูห่น่ึงใน 10 ลาํดบัแรกในปีต่อไป อยา่งไรกต็าม บริษทัฯไดถู้กจดัใหอ้ยูใ่นอนัดบั10 ในเร่ืองบริษทัท่ีมีความ
แขง็แกร่งทางการเงิน โดยระบุวา่ บริษทัฯยงัคงมีสถานะทางการเงินท่ีแขง็แกร่งและมีเสถียรภาพท่ีดีท่ีจะดาํเนินแผนการปรับลดอายุ
กองเรือใหส้าํเร็จโดยไม่มีความเส่ียงหรือสถานะทางการเงินท่ีตึงเครียด ทั้งน้ี บริษทัฯไดแ้นบจดหมายจากนิตยสาร Marine Money 
และหนา้หนงัสือซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการจดัอนัดบัดงักล่าวมาดว้ย  
 
วนั SET Opportunity Day คร้ังต่อไป ซ่ึงบริษทัฯ จะเขา้ร่วมในการนาํเสนอขอ้มูล ณ อาคารตลาดหลกัทรัพยฯ์ จะมีข้ึนในวนัท่ี 8 
สิงหาคม 2554 เวลา 9.00 นาฬิกา ซ่ึงปกติจะมีผูเ้ขา้ร่วมประมาณ 70 – 100 คน โดยเป็นนกัวเิคราะห์ ผูจ้ดัการกองทุนและนกัลงทุน 
ทั้งน้ี บริษทัฯ หวงัวา่ท่านทั้งหลายจะไดเ้ขา้ร่วมงานน้ีท่ีจะพบปะ พดูคุยในรายละเอียดถึงผลการดาํเนินงานปัจจุบนั สาํหรับท่านท่ี
ไม่สามารถมาได ้ท่านสามารถติดตามไดท่ี้ SET Live Opportunity Day Webcast 
 
การปลดระวางเรือ ไดเ้กิดข้ึนอยา่งรวดเร็ว โดยในไตรมาสสองของปี 2554 มีเรือจาํนวน 55 ลาํไดถู้กปลดระวาง ขณะท่ีมีเรือเขา้มา
ทั้งหมด 38 ลาํ ส่งผลใหมี้กองเรือลดลงจาก 3,116 ลาํเม่ือตน้ไตรมาส เป็น 3,099 ลาํเม่ือส้ินไตรมาสสองของกองเรือโลกในประเภท
เดียวกบัของบริษทัฯ และหากวา่ตลาดค่าระวางตามดชันีค่าระวางเรือ (BDI) ลดลงถึงระดบั 1,000 จุด บริษทัฯ คาดวา่กองเรือโลก
ในกลุ่มเดียวกบับริษทัฯ จะลดลงอยา่งรวดเร็วร้อยละ 7 ถึงร้อยละ 10 ของเรือท่ีมีอยูท่ี่กาํลงัถกูปลดระวางต่อปีในประเภทเดียวกบั
ของบริษทัฯ ซ่ึงถือวา่เป็นข่าวดีท่ีสุดท่ีมีความเป็นไปไดใ้นการจะนาํอุปสงคแ์ละอุปทานกลบัเขา้สู่สภาวะเสมอภาคกนั 
 
ขอแสดงความนบัถือ 
บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั (มหาชน) 
 
_______________________________ 
นายคาลิด ฮาชิม 
กรรมการผูจ้ดัการ 
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