
หนา้ 1 จาก 6 
 

 
เลขที 2556-020 
 
วนัที 29 กรกฎาคม 2556 
 
เรียน กรรมการและผูจ้ดัการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
เรือง คาํอธิบายและบทวเิคราะห์ของผูบ้ริหารต่อผลการดาํเนินงานไตรมาสสอง ปี 2556 
 
ผลการดําเนินงานตามงบการเงินไทยบาทและดอลลาร์สหรัฐ ซึงสอบทานแลว้โดยบริษทั สาํนกังาน เอินส์ท แอนด ์ ยงั จาํกดั  ได้
แสดงสถานะการเงินของบริษทัฯ ครั6 งล่าสุด สาํหรับไตรมาสสอง ปี 2556 บริษทัฯ มีกาํไรสุทธิ จาํนวน 5.34 ลา้นเหรียญสหรัฐ  
รายไดต้อ่วนัตอ่ลาํเรือในช่วงไตรมาสสองอยูที่ 7,507 เหรียญสหรัฐ ในไตรมาสนี6คา่ใชจ่้ายในการเดินเรือต่อวนัต่อลาํเรือเฉลียอยูที่ 
4,555 เหรียญสหรัฐ ซึงสอดคลอ้งกบัประมาณการทีบริษทัฯตั6งไวส้าํหรับปีนี6 ที 4,400 เหรียญสหรัฐต่อวนัต่อลาํเรือ รายไดก่้อนหกั
ดอกเบี6ย ภาษ ี คา่เสือม (EBITDA) (ไม่รวมกาํไรจากการแปลงหนี6ใหม่ของสญัญาสังต่อเรือเดินทะเล) สาํหรับไตรมาสนี6 เป็นเงิน 
6.57 ลา้นเหรียญสหรัฐ กาํไรต่อหุน้ (EPS) หน่วยเป็นเงินสกลุไทยบาทอยูที่ 0.15 บาท ต่อหุน้ สาํหรับไตรมาสนี6  
 

ตัวเลขที�สําคัญ ไตรมาส 2 ปี 2555 ไตรมาส 2 ปี 2556 

รายไดสู้งสุดตอ่วนัตอ่ลาํเรือ (หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐ) 17,242 14,384 

รายไดเ้ฉลียตอ่วนัตอ่ลาํเรือ (หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐ) 9,130 7,507 
คา่ใชจ่้ายในการเดินเรือเฉลียต่อวนัต่อลาํ (OPEX) (หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐ) 4,575 4,555 
รายไดก่้อนหกัดอกเบี6ย ภาษี ค่าเสือม (EBITDA) (ไม่รวมกาํไรจากการ
แปลงหนี6ใหม่ของสญัญาสังต่อเรือเดินทะเล) (หน่วยเป็นลา้นเหรียญสหรัฐ)  

9.57 6.57 

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

0.47 5.37 

กาํไร/(ขาดทนุ) สุทธิ  (หน่วยเป็นลา้นเหรียญสหรัฐ) 0.41 5.34 
กาํไรต่อหุน้ (EPS) (หน่วยเป็นบาท)          0.01 0.15 

 

รางวัลและเกียรติยศ บริษทัฯ ไดรั้บ “รางวลัดา้นความปลอดภยัทางพาณิชยนาวี” (Maritime Security & Safety Award) ในพธีิ
ประกาศรางวลั Seatrade Asia Awards ประจาํปี 2556 ซึงไดจ้ดัขึ6นเมือวนัที 21 มิถุนายน 2556 ณ โรงแรม JW Marriott ฮ่องกง 
รางวลันี6 เป็นเครืองสะทอ้นใหเ้ห็นไดเ้ป็นอยา่งดีถึงวฒันธรรมทางดา้นความปลอดภยัทีไดป้ลูกฝังภายในองคก์รตลอดระยะเวลา
หลายปีทีผา่นมา ดงัจะเห็นไดจ้ากการลงทุนของบริษทัฯ ในศูนยฝึ์กอบรมการเดินเรือทะเลซึงมีหอบงัคบัการเดินเรือจาํลองและ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีทนัสมยั ซึงไดก่้อใหเ้กิดประโยชน์มากมาย นอกจากนี6  ในพิธีประกาศรางวลัดงักล่าว บริษทัฯ ยงัไดเ้ป็น            
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ผูเ้ขา้รอบสุดทา้ยสาํหรับ “รางวลัผูป้ระกอบการขนส่งสินคา้เทกอง” (The Wet/Dry Bulk Operator Award) ทั6งนี6  สาํเนาใบ
ประกาศนียบตัรทั6งสองฉบบัดงักล่าวอยูบ่นหนา้เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 
 

การคาดการณ์ เรือขนส่งสินคา้แหง้แบบเทกองทีถูกปลดระวางในครึ งปีแรกของปีนี6ประกอบไปดว้ยเรือขนาดเคปไซส์ (Capesize) 
จาํนวน 32 ลาํ, เรือขนาดปานาแมกซ์ (Panamax) จาํนวน 38 ลาํ, เรือขนาดซุปราแมกซ์ (Supramax) จาํนวน 29 ลาํ, เรือขนาดแฮนดี6
แมกซ์ (Handymax) จาํนวน 58 ลาํ และเรือขนาดแฮนดี6ไซส์ (Handysize) จาํนวน 90 ลาํ ซึงเท่ากบัขนาดระวางรวม 13.09 ลา้น              
เดทเวทตนัเมือเทียบกบัขนาด 17.85 ลา้นเดทเวทตนัในช่วงเดียวกนัของปีทีแลว้ ในปี 2556 การปลดระวางเรือมีปริมาณลดลงอยา่ง
ชดัเจนเมือเทียบกบัปี 2555 จากขอ้มูลของ Clarksons ปริมาณรายการซื6อขายเรือขนส่งสินคา้แบบเทกองมือสองเพิมขึ6นอยา่งชดัเจน
ตั6งแตปี่ 2554 ถึง 2555 ซึงแนวโนม้ดงักลา่วจะเพิมขึ6นอยา่งต่อเนืองในปี 2556 ทั6งนี6  ในปี 2555 มีรายการซื6อขายเฉลีย 29 รายการตอ่
เดือน และในช่วงสีเดือนแรกของปีนี6ไดเ้พิมขึ6นเป็น 36 รายการต่อเดือน เมือเทียบกบัปริมาณเฉลีย 18 รายการต่อเดือนเมือปี 2545 
กบัปริมาณเฉลีย 58 รายการตอ่เดือนในปี 2551 ซึงถือวา่สูงสุดเป็นประวติัการณ์ โดยทัวไปแลว้ หากปริมาณรายการซื6อขายเพิมขึ6น 
ตลาดคา่ระวางเรือก็จะปรับตวัเพิมขึ6นตามไปดว้ย 
 

การนําเข้าแร่เหลก็ของประเทศจีนในช่วงหกเดือนแรกมีปริมาณ 384.52 ลา้นตนั ซึงถา้ประมาณการทั6งปี 2556 จะอยูที่กวา่ 769        
ลา้นตนั หรือเพิมขึ6นร้อยละ 3.22 เมือเทียบกบัตวัเลขการนาํเขา้ที 745 ลา้นตนัในปี 2555 ปัจจยัหลกัซึงส่งผลกระทบอยา่งมากต่อ
การนาํเขา้ดงักล่าว คือ ราคาแร่เหลก็นาํเขา้จากตลาดระหวา่งประเทศเมือเทียบกบัตน้ทุนการผลิตแร่เหลก็ภายในประเทศจีน                   
การนําเข้าถ่านหินของประเทศจีน มีปริมาณเพิมมากขึ6น หากจะประมาณการนาํเขา้ถ่านหินของประเทศจีนสาํหรับปี 2556 โดย
คาํนวณจากฐาน 6 เดือนแรก จะได ้317.08 ลา้นตนั หรือเพิมขึ6นร้อยละ 9.72 เมือเทียบกบัปริมาณ 289 ลา้นตนัในปี 2555 ซึงถือวา่
เป็นปริมาณทีมากทีสุดอยูแ่ลว้นั6น ส่งผลใหจี้นกา้วกระโดดขึ6นเป็นผูน้าํเขา้ถ่านหินอนัดบัหนึงของโลก การผลติเหลก็ในจีน ได้
ขยายตวั หากจะประมาณการผลิตเหลก็ทั6งปีสาํหรับปี 2556 โดยคาํนวณจากฐาน 6 เดือนแรก จะได ้ 779.8 ลา้นตนั ซึงเทา่กบั
อตัราขยายตวัร้อยละ 8.83 เมือเทียบกบัปริมาณ 716.5 ลา้นตนัเมือปีทีแลว้ การนําเข้าข้าวโพดของประเทศจีน ในปี 2555 ไดเ้พิมขึ6น
สามเท่าจากช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อนมาอยูที่ 5.21 ลา้นตนั และจะเพิมขึ6นอยา่งรวดเร็วมาทาํสถิติสูงสุดอยูที่ประมาณ 7 ลา้นตนั
ในปีนี6  โดยสหรัฐอเมริกาซึงเป็นผูส่้งออกขา้วโพดรายใหญ่จะไดรั้บประโยชนจ์ากตวัเลขการเก็บเกียวทีประมาณการไว ้ ปัจจยั
เหล่านี6จะเป็นตวักระตุน้ความตอ้งการในการใชเ้รือขนส่งสินคา้แหง้แบบเทกองไดเ้ป็นอยา่งดีในช่วงเดือนตุลาคม/ธนัวาคมของปีนี6
เมือสหรัฐฯเริมส่งออกเมลด็ขา้วโพด ทั6งนี6  การเพิมขึ6นของอุปสงคใ์นสินคา้แหง้เทกองในประเทศจีนนั6นสวนทางกบัการหดตวัทาง
เศรษฐกิจของประเทศดว้ยตวัเลขจีดีพีในไตรมาสแรกทีร้อยละ 7.7 และลดลงมาอยูที่ร้อยละ 7.5 ในไตรมาสสอง โดยจากประมาณ
การของรัฐบาลจีน ตวัเลขจีดีพีของทั6งปี 2556 จะยงัคงอยูที่ร้อยละ 7.5  
 
จากรายงานล่าสุดของ Howe Robinson ไดก้ล่าวไวว้า่ “มีปัจจยัแฝงตา่งๆมากมายทีส่งผลต่อการฟื6 นตวัของตลาดคา่ระวางเรือ 
(BDI) หนึงในปัจจยัขบัเคลือนหลกั ไดแ้ก่ การขยายตวัของกองเรือขนาดเคปไซส์ในช่วงเดือนมกราคม – พฤษภาคม 2556 ซึงอยูที่
เพียงร้อยละ 2.6 เมือเทียบกบั ณ สิ6นปี 2555 การขยายตวัทีลดลงอยา่งมากดงักลา่วไดเ้กิดขึ6นพร้อมกบัความแออดัทีมากขึ6นของ
ท่าเรือในประเทศจีน รวมไปถึงความล่าชา้ในการโหลดสินคา้ของเรือขนส่งสินแร่ขนาดใหญ่ (VLOCs) ในประเทศบราซิลทียงัคง
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เกิดขึ6นอยา่งต่อเนือง ภาคอปุทานจึงไดรั้บแรงกดดนัอยา่งต่อเนืองจากการขยายตวัทีลดลงอยา่งมาก รวมถึงจากการทีกองเรือขนาด
เคปไซส์จาํนวน 37 ลาํของ STX Panocean ซึงเคยแขง็แกร่งไดจ้ากหายไป ตวัเลขภาคอุปทานทีลดลงอยูใ่นระดบัตําสุด และมีการ
ฟื6 นตวัรอบใหม่ของการขนส่งแร่เหลก็อนัเป็นผลมาจากการคน้พบเหมืองแร่เหลก็แห่งใหม ่ ยอ่มทาํใหค้า่ระวางเรือขนาดเคปไซส์
ปรับตวัเพิมขึ6นอยา่งแน่นอน แต่จะฟื6 นตวัไดน้านแค่ไหนดูจะเป็นสิงทียากในการหาคาํตอบ” 
 
ในรายงานฉบบักลางเดือนมิถุนายนของ DNB Markets ไดร้ะบุวา่ “ปี 2556 เป็นปีแรกในรอบหกปีทีมีปริมาณอุปสงคม์ากกวา่
อุปทาน และในปี 2557 จะไดเ้ห็นการขยายตวัของภาคอุปทานในระดบัต ําทีสุดในรอบกวา่สิบปี ทั6งนี6  บทวเิคราะห์อุปสงคด์งักล่าว
อยูบ่นพื6นฐานวา่ความสามารถในการส่งออกแร่เหลก็และถา่นหินทัวโลกไดข้ยายตวัมากกวา่ร้อยละ 80 ภายในปี 2559 ซึงจะส่งผล
ใหร้าคาสินคา้ Commodity ลดลงตํากวา่ตน้ทุนการผลิตในประเทศจีน อนัเป็นการบงัคบัใหจี้นตอ้งอาศยัการนาํเขา้สินคา้ดงักล่าว
จากต่างประเทศมากขึ6น ราคาแร่เหลก็อยูที่ระหวา่ง 100-120 เหรียญสหรัฐตอ่ตนั ซึงต ํากวา่ตน้ทุนการผลิตส่วนใหญ่ในจีนและราคา
แร่เหลก็รายวนัซึงอยูที่ 113 เหรียญสหรัฐต่อตนั โดยลดลงจาก 150 เหรียญสหรัฐตอ่ตนัเมือตอนตน้ปีนี6  และจาก 130 เหรียญสหรัฐ
ต่อตนัในปี 2555 และจาก 170 เหรียญสหรัฐต่อตนัในปี 2554 ตั6งแตต่น้ปี ถึง ณ ปัจจุบนั ตวัเลขการส่งออกแร่เหลก็ของออสเตรเลีย
เพิมขึ6นร้อยละ 18 และของบราซิลลดลงร้อยละ 3 โดยเมือปริมาณการส่งออกดงักล่าวปรับตวัเพิมขึ6น ค่าระวางเรือก็จะปรับตวั
เพิมขึ6นตามไปดว้ย ทั6งนี6  การผลิตเหลก็ในจีนเพิมขึ6นร้อยละ 10 เมือเทียบกบัปีทีแลว้ โดยประมาณการจากตวัเลขในช่วงหา้เดือน
แรกของปีนี6” 
 
รายงานเกียวกบัประเทศจีนสองฉบบัล่าสุดของ McKinsey ไดใ้หข้อ้มูลเกียวกบัผลกระทบทีมีนยัสาํคญัต่อตลาดสินคา้แหง้เทกอง 
ฉบบัแรกเขียนโดย Michael Pettis อาจารยภ์าควชิาการเงิน Guanghua School of Management ของมหาวทิยาลยัปักกิง (Peking 
University) ไดน้าํเสนอวา่ “ราคาสินคา้ประเภท Hard Commodity จะตกตําลงอยา่งมาก ส่งผลใหอุ้ตสาหกรรมซึงทาํกาํไรจากการ
ก่อสร้างโครงสร้างพื6นฐานหรือกาํลงัการผลิตจะประสบปัญหา ในขณะทีผูผ้ลิตสินคา้เพือการบริโภคจะไดรั้บผลกระทบเพียง
เลก็นอ้ย ประเทศต่างๆโดยเฉพาะประเทศกาํลงัพฒันาซึงตอ้งอาศยัการขยายตวัของภาคอุตสาหกรรมการผลิตจะไดร้ับประโยชน”์ 
รายงานอีกฉบบัซึงเขียนโดย Yasheng Huang อาจารย ์ Sloan School of Management ของสถาบนัเทคโนโลยแีมสซาชูเซตส์ 
(Massachusetts Institute of Technology) ไดน้าํเสนอวา่ “การปรับนโยบายทางเศรษฐกิจของจีนมีเป้าหมายอยา่งหนึงคือ เพือเปลียน
จากเศรษฐกิจทีอาศยัการผลิตไปเป็นเศรษฐกิจทีอาศยัการบริโภคภาคครัวเรือนเป็นศูนยก์ลางซึงในปัจจุบนัอยูที่เพียงร้อยละ 38 ของ
ตวัเลขจีดีพีของจีน ซึงถือวา่นอ้ยกวา่ตวัเลขของสหรัฐอเมริกาซึงอยูที่ร้อยละ 70  และนอ้ยกวา่อตัราเฉลียทัวไป (ซึงอยูที่เกือบ             
ร้อยละ 60 ในปีก่อนๆ) ของประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่อืนๆ เช่น บราซิล ฝรังเศส เยอรมนี และอินเดีย ทั6งนี6  ประเทศจีนวางแผนที
จะจ่ายเงินปันผลในกิจการตา่งๆของรัฐเพือนาํเงินดงักล่าวไปสมทบในกองทุนประกนัสงัคม นอกจากนี6  กระทรวงการคลงัไดเ้สนอ
นโยบายภาษีคาร์บอน (carbon tax) ซึงแสดงใหเ้ห็นวา่รัฐบาลไดเ้ขม้งวดในเรืองการรักษาสิงแวดลอ้ม รวมถึงการลด/เลิกเงิน
อุดหนุนทางออ้มทีทาํใหร้าคานํ6ามนัถูกลง สิงเหล่านี6 เป็นเครืองสะทอ้นใหเ้ห็นถึงมุมมองของผูน้าํประเทศคนใหม่ต่อกิจการของรัฐ
ในฐานะเป็นส่วนหนึงของกลไกในการกา้วเขา้สู่เศรษฐกิจแบบอาศยัการบริโภคซึงมีผูบ้ริโภคเป็นศูนยก์ลาง” 
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การนําเข้าถ่านหินของประเทศอนิเดีย มีปริมาณ 16.6 ลา้นตนัในเดือนพฤษภาคม หรือเพิมขึ6นร้อยละ 36 เมือเทียบกบัปีก่อน จาก
รายงานของ RS Platou ไดร้ะบุวา่ “ในปัจจุบนั การนาํเขา้ถา่นหินของอินเดียมีปริมาณเทียบเทา่กบัตวัเลขการนาํเขา้รายเดือนของ
ญีปุ่น และจะยงัคงขยายตวัอยา่งต่อเนือง โดยองคก์รพลงังานระหวา่งประเทศ (International Energy Agency, IEA) คาดวา่การ
นาํเขา้ถ่านหินของอินเดียจะเพิมขึ6นเป็นสองเท่าจากปี 2555 เป็น 350 ลา้นตนัภายในปี 2563 อินเดียเผชิญกบัปัญหาถ่านหิน
ภายในประเทศดอ้ยคุณภาพและตน้ทุนทีสูงมากในการสาํรวจหาแหลง่ถ่านหินใหม่ นอกจากนั6น อินเดียยงัมีโครงการลงทุนใหม่ๆ
เกิดขึ6นมากมายในการขยายโรงงานเหลก็และพลงังานซึงจะเป็นปัจจยัทีขบัเคลือนอุปสงคใ์นถ่านหิน ปัจจุบนั อินเดียมีการคา้ขาย
สินคา้แหง้เทกองคิดเป็นร้อยละ 6 ของการคา้ขายประเภทนี6ทัวโลก แตจ่ะสามารถขยายตวัไดถ้ึงร้อยละ 10 ภายในปี 2563 ดงันั6น 
ประเทศอินเดียจึงเริมมีบทบาทสาํคญัต่อตลาดสินคา้แหง้เทกองมากขึ6น” การทีรัฐบาลอินเดียอนุญาตใหบ้ริษทัผลิตพลงังานสามารถ
ผลกัภาระตน้ทุนทีเพิมขึ6นจากการใชถ่้านหินนาํเขา้ใหแ้ก่ลกูคา้ไดจ้ะช่วยทาํใหเ้กิดความตอ้งการในถ่านหินนาํเขา้ อนัจะเป็น
ประโยชนต์อ่ตลาดเรือขนส่งสินคา้แหง้เทกอง 
 
การส่งออกถ่านหินของสหรัฐอเมริกาสูงสุดเป็นประวติัการณ์ในเดือนมีนาคม 2556 อยูที่ 12.4 ลา้นตนั ซึงถา้ประมาณการทั6งปี 2556 
จะอยูที่ 148 ลา้นตนั เทียบกบัปริมาณการส่งออก 114 ลา้นตนัในปี 2555 ถ่านหินทีส่งออกจากสหรัฐอเมริกาสู่ทวีปเอเชียนั6นมี
ระยะทางยาวทีสุดในการขนส่งไมลต์่อตนั ซึงเป็นผลมาจากการคน้พบและการผลิต Shale Gas ทีมีราคาตําในสหรัฐฯ 
 
บทวิเคราะห์ภาคอุปทาน ในครึ งปีแรกของปี 2556 มีการขยายตวัในกองเรือร้อยละ 3.32 จาก 692.74 ลา้นเดทเวทตนั เป็น 715.73 
ลา้นเดทเวทตนั  ซึงอีกร้อยละ 8.50 (58.88 ลา้นเดทเวทตนั) มีกาํหนดส่งมอบภายในครึ งปีหลงัของปี 2556 และอีกร้อยละ 5.99 
(41.48 ลา้นเดทเวทตนั) มีกาํหนดส่งมอบในปี 2557 หากคาํนวณอตัราการส่งมอบล่าชา้ทีร้อยละ 30 ของการส่งมอบเหล่านี6  และ
ตั6งสมมติฐานวา่การปลดระวางเรือมีอตัราสูงขึ6นอีก 30 ลา้นเดทเวทตนั (โดย 13.09 ลา้นเดทเวทตนั ไดถ้กูรวมไวแ้ลว้ในตวัเลข           
ครึ งปีแรกของปี 2556 ดงันั6น คงเหลืออีก 16.91 ลา้นเดทเวทตนัสาํหรับครึ งปีหลงัของปี 2556) ในปี 2556 จะยงัคงมีขนาดกองเรือ
อยูที่ 740.04 ลา้นเดทเวทตนั หรือขยายตวัร้อยละ 6.83 (47.30 ลา้นเดทเวทตนั) โดยคาํนวนจากสมมติฐานเหล่านี6  (อตัราการปลด
ระวางเรือที 30 ลา้นเดทเวทตนั และอตัราการส่งมอบล่าชา้ทีร้อยละ 30) ในปี 2557 จะมีขยายตวัอีกร้อยละ 1.54 (11.40 ลา้นเดทเวท
ตนั) ทาํใหข้นาดกองเรืออยูที่ 751.44 ลา้นเดทเวทตนั การปรับตวัต่ออุปทานทีเพิมขึ6นตั6งแตปี่ 2552 เป็นตน้มานี6 เป็นสิงทีทา้ทาย
อยา่งแทจ้ริง ซึงหวงัวา่จะสามารถผา่นพน้ไปไดภ้ายในสิ6นปี 2557 
 
สัญญาเช่าระยะยาว กบั สัญญาเช่าระยะสัKน จะเห็นไดว้า่มีการทาํสัญญาเช่าเรือแลว้ ณ วนัที 30 มิถุนายน 2556 จนถึงอีกสีปีขา้งหนา้ 
ในปี 2560 ปรากฏตามตารางดา้นล่างนี6    
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ปี ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

จาํนวนวนัเดินเรือรวม   15,533 17,726 18,250 18,300 18,250 
จาํนวนวนัทีไดท้าํสญัญาใหเ้ช่าเรือไปแลว้    3,906 2,027 2,555 2,562 2,555 
ร้อยละของจาํนวนวนัทีไดท้าํสญัญาใหเ้ช่าเรือไปแลว้  25 11 14 14 14 
อตัราคา่ระวางเรือเฉลียต่อวนั  
(หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐฯ)  

9,834 13,377 13,713 13,713 13,713 

มูลคา่รวมของสญัญาเช่าเรือ  
(หน่วยเป็นลา้นเหรียญสหรัฐฯ)  

38 27 35 35 35 

 
บริษทัฯ มีความตั6งใจอยา่งต่อเนืองทีจะเขา้ผกูมดัรายไดที้สูงโดยการทาํสญัญาใหเ้ช่าระยะยาวดว้ยอตัราคา่ระวางทีสูง เพือหลีกเลียง
ความผนัผวนของตลาดคา่ระวางรายวนั 
 
การแบ่งส่วนตลาด ในช่วงไตรมาสสอง คา่เฉลียของดชันีคา่ระวางเรือขนาดแฮนดี6ไซส์ (BHSI) อยูที่ระดบั 540 จุด โดยมีคา่เฉลีย
ของอตัราคา่เช่าเรือตอ่วนั ที 7,987 เหรียญสหรัฐ เมือเปรียบเทียบแลว้จะเห็นไดว้า่ เรือขนาดแฮนดี6ไซส์ของบริษทัฯ ซึงทาํรายไดอ้ยู่
ที 7,073 เหรียญสหรัฐนั6น ตํากวา่อตัราคา่เช่าเรือของดชันี BHSI ร้อยละ 11.44 สาํหรับไตรมาสสองนี6 คา่เฉลียของดชันีคา่ระวางเรือ
ขนาดซุปราแมกซ์ (BSI) อยูที่ระดบั 891 จุด โดยมีคา่เฉลียของอตัราค่าเช่าเรือต่อวนั ที 9,319 เหรียญสหรัฐ เมือเปรียบเทียบแลว้จะ
เห็นไดว้า่ เรือขนาดซุปราแมกซ์ของบริษทัฯ ซึงทาํรายไดอ้ยูที่ 9,291 เหรียญสหรัฐ นั6นตํากวา่อตัราคา่เช่าเรือของดชันี BSI เพียง
เลก็นอ้ยทีร้อยละ 0.30 
 
แผนปรับลดอายุกองเรือ ไดก้าํลงัดาํเนินการอยู ่ณ สิ6นไตรมาสนี6  บริษทัฯ มีเรือจาํนวน 39 ลาํในกองเรือ ซึงคาดวา่บริษทัฯ จะไดรั้บ
มอบเรือใหม่ขนาดซุปราแมกซ์อีกหนึงลาํภายในสิ6นเดือนกรกฎาคมนี6  อีกทั6งยงัมีเรือขนส่งซีเมนตจ์าํนวน 4 ลาํซึงอยูร่ะหวา่ง                
ต่อสร้างโดยมีกาํหนดส่งมอบในปี 2557 รวมถึงมีสญัญาตอ่เรือใหม่สาํหรับเรือขนส่งสินคา้แบบเทกองจาํนวน 6 ลาํกบัอูต่่อเรือ 
ABG นอกจากนั6นแลว้ บริษทัฯ ยงัมีเงินสดอีกจาํนวน 33.92 ลา้นเหรียญสหรัฐ ตามขอ้มูลในงบการเงิน และมีวงเงินกูที้ยงัไม่ไดเ้บิก
ถอนอีกประมาณ 185 ลา้นเหรียญสหรัฐ เพือใชซื้6อเรือมือสองหรือเรือใหม่ขายตอ่ รวมถึงเงินจากอู่ต่อเรือ ABG ซึงอาจจะไดรั้บตาม
รายละเอียดดา้นล่าง  
 

อู่ต่อเรือ ABG ไดล้า่ชา้ในการส่งมอบเรือบางลาํโดยเกินกาํหนดวนัยกเลิกสัญญาสังตอ่เรือ ซึงบริษทัฯไดข้ายต่อสญัญาสังต่อเรือ
ฉบบัดงักล่าวใหก้บัผูซื้6อรายใหม่ไป ณ ปัจจุบนั บริษทัฯ ไดรั้บมอบเรือต่อใหม่จาํนวน 3 ลาํขนาด 34,000 เดทเวทตนัต่อลาํจาก           
อู่ต่อเรือดงักล่าว และการขายต่อสัญญาสังต่อเรือจาํนวน 9 ฉบบัไดเ้สร็จสมบรูณ์ ในช่วงปี 2554 ถึงไตรมาสแรกปี 2556 ดว้ยกาํไร
ประมาณ 34.21 ลา้นเหรียญสหรัฐ (ในปี 2554 มีการบนัทึกกาํไรจาํนวน 10.52 ลา้นเหรียญสหรัฐ ในปี 2555 จาํนวน 9.77 ลา้น
เหรียญสหรัฐ และในไตรมาสแรก ปี 2556 อีกจาํนวน 13.92 ลา้นเหรียญสหรัฐ) นอกจากนั6นการขายต่อสัญญาสังต่อเรืออีกจาํนวน 
1 ฉบบั ไดเ้สร็จสมบูรณ์ในไตรมาสสองปี 2556 ดว้ยกาํไรประมาณ 8.63 ลา้นเหรียญสหรัฐ ดงันั6น คงเหลือสญัญาสังต่อเรือใหมอี่ก 
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8 ฉบบั (รวมเรือขนส่งซีเมนต ์2 ลาํ) ทีอู่ต่อเรือ ABG จะตอ้งส่งมอบใหแ้ก่บริษทัฯ อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ ไมไ่ดมี้ความยินดีกบัการ
ขายต่อสญัญาสังต่อเรือเหล่านี6  แต่เป็นการแกปั้ญหาทีดีทีสุดเท่าทีจะเป็นไปไดภ้ายใตส้ถานการณ์เช่นนี6   อีกทั6งบริษทัฯ ยงัสามารถ
ทดแทนเรือทีไดสั้งตอ่กบัอู่ต่อเรือ ABG เหล่านี6ในขนาดเทา่กนัแตร่าคาถูกกวา่ ดว้ยการซื6อเรือมือสองในทอ้งตลาดได ้
 

เงินปันผล ไดจ่้ายไปแลว้ในทุกไตรมาสอยา่งตอ่เนืองตั6งแตปี่ 2550 หากกระแสเงินสดและความสามารถในการทาํกาํไรเอื6ออาํนวย 
บริษทัฯหวงัเป็นอยา่งยิงทีจะคงการจ่ายเงินปันผลรายไตรมาสอยา่งทีไดเ้คยกระทาํ สาํหรับไตรมาสแรกปี 2556 บริษทัฯไดจ่้าย             
เงินปันผลแลว้เพือใหส้อดคลอ้งกบันโยบายดงักล่าวทีวางไว ้
 
นิตยสาร Marine Money ประจาํเดือนมิถนุายน/กรกฎาคม 2556 ไดจ้ดัใหบ้ริษทัฯอยูใ่นอนัดบัที 39 ของบริษทัขนส่งทางเรือทีดี
ทีสุดในโลกสาํหรับปี 2555 เกณฑก์ารตดัสินสาํหรับนิตยสาร Marine Moneyในการจดัอนัดบันั6นประกอบไปดว้ย 6 หลกัเกณฑ ์
กล่าวคือ ผลตอบแทนรวมต่อผูถื้อหุน้ (Total return to shareholders), อตัราการก่อรายไดข้องสินทรัพยร์วม (Asset turnover), อตัรา
กาํไรขั6นตน้ (Profit margin), ผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (Return on Equity), ผลตอบแทนของสินทรัพยร์วม (Return on 
Assets) และราคาตลาดต่อมูลคา่ทางบญัชี (Price to book value) นอกจากนั6น นิตยสาร Marine Money ยงัไดจ้ดัอนัดบั 10 บริษทัทีมี
ผลประกอบการดีทีสุดในรอบ 8 ปีทีผา่นมา โดยบริษทัฯ ถูกจดัใหอ้ยูใ่นอนัดบัที 6 ของโลกในช่วงเวลาดงักล่าวอีกดว้ย 
 

วัน SET Opportunity Day ครั6 งตอ่ไป ซึงบริษทัฯ จะเขา้ร่วมในการนาํเสนอขอ้มลูผลประกอบการ ณ อาคารตลาดหลกัทรัพยฯ์            
จะมีขึ6นในวนัที 13 สิงหาคม 2556 เวลา 9.00 นาฬิกา ซึงปกติจะมีผูเ้ขา้ร่วมประมาณ 70 – 100 คน โดยเป็นนกัวเิคราะห์ ผูจ้ดัการ
กองทุนและนกัลงทุน ทั6งนี6  บริษทัฯ หวงัวา่ท่านทั6งหลายจะไดเ้ขา้ร่วมงานนี6 เพือพบปะ พดูคุยในรายละเอียดถึงผลการดาํเนินงาน
ปัจจุบนั สาํหรับท่านทีไม่สามารถมาได ้ท่านสามารถติดตามไดจ้าก web cast live by the SET 
 
การปลดระวางเรือ มีปริมาณลดลงจากในปี 2555 ทีมีปริมาณมาก โดยในครึ งปีแรกของปี 2556 มีเรือจาํนวน 90 ลาํไดถ้กูปลดระวาง 
ขณะทีมีเรือใหม่เขา้มาทั6งหมด 112 ลาํ ส่งผลใหม้ีกองเรือโลกเพิมขึ6นจาก 2,752 ลาํ ในช่วงตน้ปี เป็น 2,774 ลาํในช่วงสิ6นไตรมาส
สอง สาํหรับกองเรือโลกในประเภทเดียวกบัของบริษทัฯ (10,000 - 30,000 เดทเวทตนั) และหากวา่ตลาดคา่ระวางยงัคงตกตํา โดย
พิจารณาจากดชันี BDI อยูที่หรือตํากวา่ 1,000 จุด บริษทัฯ คาดวา่กองเรือโลกในกลุ่มเดียวกบับริษทัฯ จะลดลงอยา่งรวดเร็ว 
ประมาณร้อยละ 7-10 ต่อปี ซึงถือเป็นข่าวดีทีจะทาํใหอุ้ปสงคแ์ละอุปทานเขา้สู่ภาวะสมดุล   
 
ขอแสดงความนบัถือ 
บริษทั พรีเชียส ชิพปิ6 ง จาํกดั (มหาชน) 
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