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เลขท่ี 2555-024 
 
วนัท่ี 30 กรกฎาคม 2555 
 
เรียน กรรมการและผูจ้ดัการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
เร่ือง คาํอธิบายและบทวเิคราะห์ของผูบ้ริหารต่อผลการดาํเนินงานไตรมาสสอง ปี 2555 
 
ผลการดําเนินงานตามงบการเงินไทยบาทและดอลลาร์สหรัฐ ซ่ึงสอบทานแลว้โดยบริษทั สาํนกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จาํกดั  ได้
แสดงสถานะการเงินของบริษทัฯ คร้ังล่าสุด สาํหรับไตรมาสสอง ปี 2555 บริษทัฯ มีกาํไรสุทธิ จาํนวน 0.42 ลา้นเหรียญสหรัฐ 
(หลงัหกัการตดัจ่ายคร้ังเดียวของค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจ่ายจาํนวน 0.63 ลา้นเหรียญสหรัฐ ของค่าใชจ่้ายทางการเงิน
เน่ืองจากวงเงินสินเช่ือลดลงจาํนวน 50 ลา้นเหรียญสหรัฐของส่วนท่ีไม่ไดเ้บิกถอนของวงเงินสินเช่ือ) รายไดต่้อวนัต่อลาํเรือในช่วง
ไตรมาสสองอยูท่ี่ 9,130 เหรียญสหรัฐ เม่ือเทียบกบัประมาณการท่ีบริษทัฯตั้งไวส้าํหรับปีน้ีท่ี 7,150 เหรียญสหรัฐ ในไตรมาสน้ี
ค่าใชจ่้ายในการเดินเรือต่อวนัต่อลาํเรือเฉล่ียอยูท่ี่ 4,575 เหรียญสหรัฐ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัประมาณการท่ีบริษทัฯตั้งไวท่ี้จาํนวน 4,400 
เหรียญสหรัฐต่อวนัต่อลาํเรือ รายไดก่้อนหกัดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือม (EBITDA) สาํหรับไตรมาสน้ีเป็นเงินจาํนวน 9.57 ลา้นเหรียญ
สหรัฐ กาํไรต่อหุน้ (EPS) หน่วยเป็นเงินสกลุไทยบาทอยูท่ี่ 0.01 บาท ต่อหุน้ สาํหรับไตรมาสน้ี 
 

ตัวเลขทีสํ่าคญั ไตรมาส 2 ปี 2555 ไตรมาส 2 ปี 2554 

รายไดสู้งสุดต่อวนัต่อลาํเรือ (หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐ) 17,242 23,411 

รายไดเ้ฉล่ียต่อวนัต่อลาํเรือ (หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐ) 9,130 12,782 
ค่าใชจ่้ายในการเดินเรือเฉล่ียต่อวนัต่อลาํ (OPEX) (หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐ) 4,575 4,545 
รายไดก่้อนหกัดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือม (EBITDA) (หน่วยเป็นลา้นเหรียญ
สหรัฐ)  

9.57 12.73 

กาํไร/(ขาดทุน)สุทธิ (ก่อนหกัภาษี) 
(หน่วยเป็นลา้นเหรียญสหรัฐ)   

0.47 13.24 

กาํไร/(ขาดทุน)สุทธิ  (หน่วยเป็นลา้นเหรียญสหรัฐ) 0.42 13.23 
กาํไรต่อหุน้ (EPS) (หน่วยเป็นบาท)          0.01 0.39 
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การคาดการณ์: เรือขนส่งสินคา้แบบเทกองท่ีถูกปลดระวางในคร่ึงปีแรกประกอบไปดว้ยเรือขนาดเคปไซส์ (Capesize) จาํนวน 36 
ลาํ, เรือขนาดปานาแมกซ์ (Panamax) จาํนวน 60 ลาํ, เรือขนาดซุปราแมกซ์ (Supramax) จาํนวน 52 ลาํ, เรือขนาดแฮนด้ีแมกซ์ 
(Handymax) จาํนวน 60 ลาํ และเรือขนาดแฮนด้ีไซส์ (Handysize) จาํนวน 143 ลาํ ซ่ึงเท่ากบัขนาดระวางรวม 17.85 ลา้นเดทเวทตนั
เม่ือเทียบกบั 14 ลา้นเดทเวทตนัในช่วงเดียวกนัเม่ือปีท่ีแลว้ เรือขนาดระวาง 172,900 เดทเวทตนั ช่ือ Shagang Sunrise สร้างเม่ือปี 
ค.ศ. 1997 ไดถู้กขายเพ่ือปลดระวางในเดือนกรกฎาคม โดยมีอายเุพียง 15 ปี ซ่ึงถือเป็นเรือขนาดเคปไซส์ (Capesize) ท่ีมีอายนุอ้ย
ท่ีสุด ท่ีถูกปลดระวางในช่วงสองทศวรรษคร่ึงท่ีผา่นมา ส่ิงเหล่าน้ีย ํ้าเตือนถึงเม่ือคร้ังท่ีตลาดตกตํ่าในช่วงกลางทศวรรษ 1980 ซ่ึงมี
เรืออายเุพียง 15 ปีถูกส่งเขา้อู่ปลดระวางเรือ 
 
การนําเข้าแร่เหลก็ของประเทศจีนในปี 2554 คิดเป็น 686 ลา้นตนั หากจะประมาณการนาํเขา้แร่เหลก็ทั้งปีสาํหรับปี 2555 โดย
คาํนวณจากฐาน 6 เดือนแรก (367 ลา้นตนั) ทาํใหค้าดวา่จะมีการนาํเขา้แร่เหลก็ถึงมากกวา่ 734 ลา้นตนั ซ่ึงเท่ากบัอตัราขยายตวั            
ร้อยละ 9.8 อีกปัจจยัหน่ึงซ่ึงจะส่งผลกระทบสาํคญัอยา่งมากต่อการนาํเขา้ คือ ราคาของแร่เหลก็และการใหเ้ครดิตในประเทศจีน 
การท่ีอุปสงคเ์หลก็หยดุชะงกัส่งผลในแง่ลบต่อความตอ้งการแร่เหลก็เน่ืองจากโรงงานผลิตเหลก็จะไม่ตอ้งการซ้ือเหลก็สาํหรับผลิต
สินคา้ อยา่งไรกต็าม รัฐบาลจีนยงัคงมุ่งหนา้ในการก่อสร้าง “36 ลา้นบา้นท่ีสามารถเป็นเจา้ของได”้ ภายในปี 2558 รวมถึงโครงการ
ทางรถไฟและระบบโครงสร้างพ้ืนฐานอ่ืนๆ ซ่ึงจะช่วยใหเ้กิดความตอ้งการในแร่เหลก็นาํเขา้มากยิง่ข้ึน การนําเข้าถ่านหินของ
ประเทศจนี เพ่ิมมากข้ึน หากจะประมาณการนาํเขา้ถ่านหินของประเทศจีนทั้งปีสาํหรับปี 2555 โดยคาํนวณจากฐาน 6 เดือนแรก
ของปี จะได ้280 ลา้นตนั ซ่ึงเท่ากบัอตัราขยายตวัร้อยละ 54 มากกวา่ปริมาณ 182 ลา้นตนัในปี 2554 ซ่ึงถือวา่เป็นปริมาณท่ีมากใน
ประวติัการณ์แลว้นั้น ทาํใหจี้นกา้วกระโดดข้ึนเป็นผูน้าํเขา้แร่เหลก็อนัดบัหน่ึงของโลกแทนประเทศญ่ีปุ่นซ่ึงครองตาํแหน่งน้ีมา
ตั้งแต่ปี 2518 การผลติเหลก็ในจีน ขยายตวัชา้ๆแต่มัน่คง หากจะประมาณการผลิตเหลก็ทั้งปีสาํหรับปี 2555 โดยคาํนวณจากฐาน 6 
เดือนแรก จะได ้ 712 ลา้นตนั ซ่ึงเท่ากบัอตัราขยายตวัร้อยละ 4 จากปริมาณ 686 ลา้นตนัเม่ือปีท่ีแลว้ การขยายตวัอยา่งมากใน                  
อุปสงคข์องสินคา้เทกองแหง้ในประเทศจีนน้ีไดเ้กิดข้ึนสวนทางกบัการชะลอตวัทางเศรษฐกิจของจีนซ่ึงในไตรมาสแรกตวัเลขจีดีพี
อยูท่ี่ร้อยละ 8.1 และไตรมาสสองอยูท่ี่ร้อยละ 7.6 ทั้งน้ี จากประมาณการของรัฐบาลจีน ตวัเลขจีดีพีของทั้งปี 2555 จะอยูเ่พียงท่ีร้อย
ละ 7.5  
 
David Pilling ไดเ้ขียนบทความล่าสุดใน Financial Times โดยกล่าววา่ “จงลืมการแกปั้ญหาวิกฤติการเงินกรีซ (Grexit) เพราะถึง
เวลาแลว้ท่ีเราควรจะกงัวลถึงการชะลอตวัทางเศรษฐกิจของจีน (Chindown)” Pilling ไดอ้า้งถึงบทความของ Frederic Neumann 
จาก HSBC เพ่ือช้ีใหเ้ห็นวา่ การชะลอตวัทางเศรษฐกิจของจีนอาจไม่ส่งผลกระทบดา้นลบต่อทุกฝ่าย การชะลอตวัของจีนจะส่งผล
ใหสิ้นคา้โภคภณัฑท่ี์ใชแ้ลว้หมดไป (Hard Commodity) จะมีปริมาณลดลง ในขณะท่ีสินคา้โภคภณัฑท่ี์ผลิตทดแทนใหม่ได ้ (Soft 
Commodity) จะมีปริมาณเพ่ิมข้ึน กล่าวคือ เกษตรกรชาวอาร์เจนตินาจะมัง่คัง่กวา่คนงานเหมืองของบราซิล ในแง่ของภาคอุปสงค ์
เรือขนาดเลก็จะไดป้ระโยชนม์ากกวา่เรือขนาดใหญ่ อยา่งไรกต็าม ตวัเลขการนาํเขา้และการผลิตเหลก็ดูจะไม่ถูกกระทบจากการ
ชะลอตวัคร้ังน้ี 
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จากรายงานหวัขอ้เร่ือง “Chinese Inside Out – Easing, Time to get on with it” ของ HSBC Global Research ไดแ้นะนาํวา่ จีดีพีท่ี
อ่อนตวัลงกาํลงักดดนัใหจี้นใชม้าตรการท่ีเดด็ขาดข้ึน มีการคาดการณ์วา่เพ่ือความแขง็แกร่งทางการเงินและสถานการณ์ทางการ
เงินท่ีผอ่นคลาย อตัราการกนัเงินสาํรองของสถาบนัการเงินจะยงัคงถูกปรับลดลงเพื่อเสริมสภาพคล่อง โดยรายงานไดก้ล่าวถึง
มาตรการเพ่ิมเติมอ่ืนๆรวมถึงสินเช่ือสาํหรับท่ีอยูอ่าศยัของภาครัฐ และสวสัดิการทางสงัคม รวมทั้งการผอ่นปรนในกฎเกณฑท่ี์
เก่ียวขอ้งกบัการลงทุน มาตรการต่างๆเหล่าน้ีออกมาเพ่ือรับรองวา่บดัน้ีจีนไดใ้หค้วามสาํคญัเป็นอนัดบัแรกกบัความมีเสถียรภาพ
ของการเติบโตทางเศรษฐกิจของตน ปัจจยัเหล่าน้ีจะมีส่วนช่วยใหอุ้ปสงคใ์นธุรกิจเรือขนส่งเทกองเพ่ิมข้ึนโดยผา่นทางการสร้างท่ี
อยูอ่าศยัของภาครัฐ การลงทุนของภาคเอกชนในการก่อสร้างทางรถไฟ รวมถึงโครงการต่างๆสาํหรับโครงสร้างพ้ืนฐานในชนบท
และภาคตะวนัตกของจีน ธนาคารกลางจีนไดป้ระกาศการปรับลดอตัราดอกเบ้ียคร้ังแรก ตั้งแต่ปี 2551 แสดงใหเ้ห็นวา่จีนตอ้งการ
ทาํทุกวถีิทางเพื่อสนบัสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจและเพ่ือเพ่ิมความมัน่ใจ เช่ือวา่ไตรมาสสองจะเป็นช่วงตํ่าสุดของจีดีพีของจีน 
และจะฟ้ืนตวักลบัมาอยูท่ี่ร้อยละ 8.5 อีกคร้ังในคร่ึงปีหลงัเม่ือมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจต่างๆไดเ้ร่ิมออกมาใหเ้ห็น ดงันั้น จะเห็น
ไดว้า่ จีนจะยงัคงเป็นผูส้นบัสนุนดา้นอุปสงคท่ี์แขง็แกร่งท่ีสุดในโลกสาํหรับธุรกิจขนส่งเทกองแหง้ 
 
HSBC Shipping Services ไดแ้สดงความเห็นใน Points of View โดยช้ีใหเ้ห็นวา่มี 5 ปัจจยัสาํหรับใชพิ้จารณาภาคธุรกิจขนส่ง 
กล่าวคือ (1) Sanko Steamship ไดย้ืน่ขอรับความคุม้ครองภายใต ้ Chapter 15 ในสหรัฐอเมริกา เพ่ือเร่ิมดาํเนินการปรับโครงสร้าง
หน้ีคร้ังท่ีสองภายในระยะเวลา 30 ปี โดยเรือของบริษทัดงักล่าวไดถู้กขายในมูลค่าท่ีตํ่า และส่งผลใหอ้ตัราค่าเช่าระวางเรือตกตํ่าลง
ไปดว้ย (2) การจดัหาหรือการขาดแคลนแหล่งเงินทุนไดถู้กดาํเนินการภายใตแ้ผนการแกปั้ญหาของธนาคาร Commerzbank และ
ธนาคารอ่ืนๆ ส่ิงเหล่าน้ีจะทาํใหค่้าใชจ่้ายในการกูย้มืเงินเพ่ิมข้ึนและการยดึทรัพยข์ายทอดตลาดจะส่งผลใหมู้ลค่าสินทรัพยล์ดลง 
(3) การชะลอตวัทางเศรษฐกิจของจีนไดส่้งผลใหเ้กิดการปรับลดอตัราดอกเบ้ียลงเป็นคร้ังท่ีสอง (4) การขยายตวัในการสัง่ต่อเรือท่ี
มากเกินในช่วงก่อนท่ีเฟ่ืองฟยูงัไม่ส่งผลใหเ้กิดภาวะการสาํรองเรือไวจ้นเกินความจาํเป็น แต่เป็นสาเหตุทาํใหค้วามพยายามในการ
ท่ีจะบริหารอตัราส่วนของการจองระวางเรือใหป้ระสบความสาํเร็จยิง่แยล่งและอยูใ่นระดบัท่ีอ่อนไหวมากข้ึน (5) การออกแบบ
ใหม่ๆซ่ึงไดน้าํเสนอเคร่ืองจกัรท่ีประหยดัพลงังาน การปล่อยมลพิษท่ีนอ้ยกวา่ ระบบ PSPC และ BWT รวมทั้งในราคาท่ีน่าสนใจ
เป็นประวติัการณ์ ซ่ึงถือเป็นขอ้เสนอท่ีน่าดึงดูดใจเป็นอยา่งยิง่ ทั้งน้ี การขาดแคลนสินเช่ือจากสถาบนัการเงินจะจาํกดัการซ้ือเรือ แต่
เรือเหล่าน้ีจะเป็นตวักาํหนดราคาในอนาคตอนัใกล ้คาดวา่แมก้ระทัง่เรือท่ีทนัสมยับางลาํกจ็ะถกูเมินเฉย และมูลค่าตวัเรือก็จะตกตํ่า
ลง จนเม่ือถึงเวลาท่ีอุปสงคอ์ยูใ่นระดบัท่ีมากกวา่อุปทาน 
 
ความผันผวนของมูลค่าตัวเรือ ไดถู้กช้ีใหเ้ห็นจากการขายเรือต่อใหม่ขนาดเคปไซส์ (Capesize) ช่ือ Alberta Della Gatta (ขนาด
ระวาง 175,125 เดทเวทตนั ซ่ึงพร้อมส่งมอบในปี 2555 จากอู่ต่อเรือ New Times ในประเทศจีน) ซ่ึงถูกขายโดยธนาคารผูรั้บจาํนอง 
(เดิม เรือช่ือ Deiulemar) ในราคา 38 ลา้นเหรีญสหรัฐ เม่ือเปรียบเทียบราคาปัจจุบนักบัราคาเรือเม่ือเดือนธนัวาคม 2550 ตอนท่ีเรือ
ขนาดเคปไซส์ถกูขายทอดท่ีราคา 165 ลา้นเหรียญสหรัฐ จะเห็นไดว้า่ เรือขนาดเคปไซส์อาย ุ 10 ปี มีมูลค่า 110 ลา้นเหรียญสหรัฐ 
เรือขนาดเคปไซส์อาย ุ 20 ปี มีมูลค่า 64 ลา้นเหรียญสหรัฐ แต่เม่ือสัปดาห์ท่ีแลว้ เรือขนาดเคปไซส์อายเุพียง 15 ปี ไดถู้กส่งไป          
ปลดระวาง ดว้ยราคาเพียง 8.8 ลา้นเหรียญสหรัฐ ซ่ึงถือวา่ราคาไดผ้นัผวนอยา่งมาก ณ ขณะน้ี 
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บทวเิคราะห์ภาคอปุทาน: ในคร่ึงปีแรกของปี 2555 มีการขยายตวัในกองเรือร้อยละ 6.91 จาก 622.27 ลา้นเดทเวทตนั เป็น 665.27 
ลา้นเดทเวทตนั  ซ่ึงอีกร้อยละ 11.84 (73.66 ลา้นเดทเวทตนั) มีกาํหนดส่งมอบภายในปี 2555 และอีกร้อยละ 10.04 (62.45 ลา้นเดท
เวทตนั) มีกาํหนดส่งมอบในปี 2556 หากคาํนวณอตัราการส่งมอบล่าชา้ท่ีร้อยละ 30 ของการส่งมอบเหล่าน้ี และตั้งสมมติฐานวา่
การปลดระวางเรือมีอตัราสูงข้ึนอีก ร้อยละ 6 ต่อปี (37.34 ลา้นเดทเวทตนั โดย 17.85 ลา้นเดทเวทตนั ซ่ึงไดถ้กูรวมไวแ้ลว้ในตวัเลข
คร่ึงปีแรกของปี 2555 แสดงวา่เหลืออีก 19.49 ลา้นเดทเวทตนัสาํหรับคร่ึงปีหลงัของปี 2555) ในปี 2555 จะยงัคงมีขนาดกองเรืออยู่
ท่ี 697.34 ลา้นเดทเวทตนั หรือขยายตวัร้อยละ 12.06 (75.07 ลา้นเดทเวทตนั) โดยคาํนวนจากสมมติฐานเหล่าน้ี (อตัราการปลด
ระวางเรือท่ีร้อยละ 6 และอตัราการส่งมอบล่าชา้ท่ีร้อยละ 30) ในปี 2556 จะมีเพ่ิมข้ึนสุทธิอีกร้อยละ 2.49 (17.35 ลา้นเดทเวทตนั) 
ทาํใหข้นาดกองเรืออยูท่ี่ 714.69 ลา้นเดทเวทตนั การตอบสนองต่อการเพิ่มข้ึนของภาคอุปทานน้ีเป็นส่ิงท่ีทา้ทายอยา่งแทจ้ริงแมว้า่
ไดมี้รายงานตามท่ีกล่าวในยอ่หนา้ก่อน ส่ิงแสดงใหเ้ห็นถึงความทา้ทายน้ี คือ ในปัจจุบนัมีผูป้ระกอบการเดินเรือบางรายท่ีมีช่ือเสียง
และเป็นบริษทัมหาชนกาํลงัพยายามต่อสูด้ิ้นรนกบัปัญหาดงักล่าว 
 
สัญญาเช่าระยะยาว กบั สัญญาเช่าระยะส้ัน: จะเห็นไดว้า่มีการทาํสญัญาเช่าเรือแลว้ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2555 จนถึงอีกส่ีปี
ขา้งหนา้ ในปี 2559 ปรากฏตามตารางดา้นล่างน้ี   
 

ปี ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
จาํนวนวนัเดินเรือรวม   11,254 14,796 16,061 16,425 16,470 
จาํนวนวนัท่ีไดท้าํสญัญาใหเ้ช่าเรือไปแลว้    3,180 1,920 1,825 2,190 2,196 
ร้อยละของจาํนวนวนัท่ีไดท้าํสญัญาใหเ้ช่าเรือไปแลว้  28 13 11 13 13 
อตัราคา่ระวางเรือเฉล่ียต่อวนั  
(หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐฯ)  

11,310 12,181 13,198 13,498 13,498 

มูลคา่รวมของสญัญาเช่าเรือ  
(หน่วยเป็นลา้นเหรียญสหรัฐฯ)  

36 23 24 30 30 

 
บริษทัฯ มีความตั้งใจอยา่งต่อเน่ืองท่ีจะเขา้ผกูมดัรายไดท่ี้สูงโดยการทาํสญัญาใหเ้ช่าระยะยาวดว้ยอตัราค่าระวางท่ีสูง เพ่ือหลีกเล่ียง
ความผนัผวนของตลาดค่าระวางรายวนั 
 
การแบ่งส่วนตลาด ในช่วงไตรมาสสอง ค่าเฉล่ียของดชันีค่าระวางเรือขนาดแฮนด้ีไซส์ (BHSI) อยูท่ี่ระดบั 617 จุด โดยมีค่าเฉล่ีย
ของอตัราค่าเช่าเรือต่อวนั ท่ี 9,188 เหรียญสหรัฐ เม่ือเปรียบเทียบแลว้จะเห็นไดว้า่ เรือขนาดแฮนด้ีไซส์ของบริษทัฯ ทาํรายไดอ้ยูท่ี่ 
8,943 เหรียญสหรัฐ ซ่ึงต ํ่ากวา่เลก็นอ้ยจากอตัราค่าเช่าเรือของดชันี BHSI ร้อยละ 2.7 สาํหรับไตรมาสสองน้ี ค่าเฉล่ียของดชันีค่า
ระวางเรือขนาดซุปราแมกซ์ (BSI) อยูท่ี่ระดบั 1,068 จุด โดยมีค่าเฉล่ียของอตัราค่าเช่าเรือต่อวนั ท่ี 11,170 เหรียญสหรัฐ เม่ือ
เปรียบเทียบแลว้จะเห็นไดว้า่ เรือขนาดซุปราแมกซ์ของบริษทัฯ ทาํรายไดอ้ยูท่ี่ 11,750 เหรียญสหรัฐ ซ่ึงมากกวา่อตัราค่าเช่าเรือของ
ดชันี BSI ร้อยละ 5.2 
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แผนปรับลดอายุกองเรือ ไดล่้าชา้ออกไปชา้แต่แน่นอนวา่กาํลงัดาํเนินการอยู ่บริษทัฯ ไดรั้บมอบเรือต่อใหม่ขนาด 34,000 เดทเวท
ตนั จาํนวน 2 ลาํ จากอู่ต่อเรือ ABG และคาดวา่จะไดรั้บมอบเรือต่อใหม่ขนาด 34,000 เดทเวทตนัอีก 1 ลาํจากอูต่่อเรือ ABG ในช่วง
ไตรมาสแรกปี 2556 บริษทัฯยงัคงมีเรือขนส่งสินคา้แบบเทกองจาํนวน 10 ลาํและเรือขนส่งซีเมนตอี์ก 3 ลาํท่ีจะไดรั้บมอบจากอู่ต่อ
เรือ ABG ภายใน 2 ปีขา้งหนา้ นอกจากนั้นบริษทัฯจะไดรั้บมอบเรือขนาด 57,000 เดทเวทตนัจาํนวน 4 ลาํ จากประเทศจีนในปี 
2555 เม่ือรวมกบัจาํนวนเรือมือสองอีกประมาณ 15-20 ลาํซ่ึงบริษทัฯมีแผนท่ีจะซ้ือ จะทาํใหบ้ริษทัฯจะประสบความสาํเร็จในแผน
ปรับลดอายกุองเรือดว้ยการมีเรือประมาณ 65 ลาํ โดยมีอายเุฉล่ียเป็นเลขหลกัเดียวและขนาดโดยเฉล่ียประมาณ 30,000 เดทเวทตนั 
 
เงินปันผล ไดจ่้ายไปแลว้ในทุกไตรมาสอยา่งต่อเน่ืองตั้งแต่ปี 2550 หากกระแสเงินสดและความสามารถในการทาํกาํไรเอ้ืออาํนวย 
บริษทัฯหวงัเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะคงการจ่ายเงินปันผลรายไตรมาสอยา่งท่ีไดเ้คยกระทาํ สาํหรับไตรมาสแรกปี 2555 บริษทัฯไดจ่้ายเงิน
ปันผลแลว้เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบันโยบายดงักล่าวท่ีวางไว ้
 
นิตยสาร Marine Money ประจาํเดือนมิถุนายน/กรกฎาคม 2555 ไดจ้ดัใหบ้ริษทัฯอยูใ่นอนัดบัท่ี 23 ของบริษทัขนส่งทางเรือท่ีดี
ท่ีสุดในโลกสาํหรับปี 2554 เกณฑก์ารตดัสินสาํหรับนิตยสาร Marine Moneyในการจดัอนัดบันั้นประกอบไปดว้ย 6 หลกัเกณฑ ์
กล่าวคือ ผลตอบแทนรวมต่อผูถื้อหุน้ (Total return to shareholders), อตัราการก่อรายไดข้องสินทรัพยร์วม (Asset turnover), อตัรา
กาํไรขั้นตน้ (Profit margin), ผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (Return on Equity), ผลตอบแทนของสินทรัพยร์วม (Return on 
Assets) และราคาตลาดต่อมูลค่าทางบญัชี (Price to book value) และบริษทัฯยงัไดถู้กจดัใหอ้ยูใ่นอนัดบั 5 ในเร่ืองบริษทัท่ีมีความ
แขง็แกร่งทางการเงิน โดยระบุวา่ บริษทัฯยงัคงมีสถานะทางการเงินท่ีแขง็แกร่งต่อไป ทั้งน้ี หากจะรวมการจดัอนัดบัผลการ
ดาํเนินงานกบัการจดัอนัดบัความแขง็แกร่งทางการเงินเขา้ดว้ยกนั บริษทัฯ จะถกูจดัใหอ้ยูใ่นอนัดบัท่ี 9 ของบริษทัขนส่งทางเรือท่ีดี
ท่ีสุดในโลก  
 
วนั SET Opportunity Day คร้ังต่อไป ซ่ึงบริษทัฯ จะเขา้ร่วมในการนาํเสนอขอ้มูลผลประกอบการ ณ อาคารตลาดหลกัทรัพยฯ์ จะ
มีข้ึนในวนัท่ี 6 สิงหาคม 2555 เวลา 9.00 นาฬิกา ซ่ึงปกติจะมีผูเ้ขา้ร่วมประมาณ 70 – 100 คน โดยเป็นนกัวเิคราะห์ ผูจ้ดัการกองทุน
และนกัลงทุน ทั้งน้ี บริษทัฯ หวงัวา่ท่านทั้งหลายจะไดเ้ขา้ร่วมงานน้ีเพ่ือพบปะ พดูคุยในรายละเอียดถึงผลการดาํเนินงานปัจจุบนั 
สาํหรับท่านท่ีไม่สามารถมาได ้ท่านสามารถติดตามไดจ้าก web cast live by the SET 
 
การปลดระวางเรือ ยงัคงมีปริมาณมากข้ึน โดยในคร่ึงปีแรกของ ปี 2555 มีเรือจาํนวน 143 ลาํไดถู้กปลดระวาง ขณะท่ีมีเรือใหม่เขา้
มาทั้งหมด 72 ลาํ ส่งผลใหมี้กองเรือโลกลดลงจาก 2,916 ลาํ ในช่วงตน้ไตรมาส เป็น 2,845 ลาํในช่วงส้ินไตรมาสสอง สาํหรับกอง
เรือโลกในประเภทเดียวกบัของบริษทัฯ (10,000 - 30,000 เดทเวทตนั) และหากวา่ตลาดค่าระวางยงัคงตกตํ่า โดยพิจารณาจากดชันี 
BDI อยูท่ี่หรือตํ่ากวา่ 1,000 จุด บริษทัฯ คาดวา่กองเรือโลกในกลุ่มเดียวกบับริษทัฯ จะลดลงอยา่งรวดเร็ว ประมาณร้อยละ 7-10 ต่อ
ปี ซ่ึงถือเป็นข่าวดีท่ีจะทาํใหอุ้ปสงคแ์ละอุปทานเขา้สู่ภาวะสมดุล   
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