
อางถึงที่  2547-053 

         วันที่ 8 พฤศจิกายน 2547 

เรียน ทานกรรมการและผูจัดการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

เร่ือง คําอธิบายและบทวิเคราะหของผูบริหารตอผลการดําเนินงานไตรมาส 3 ป 2547 

 
ผลประกอบการที่สอบทานแลว:  งบการเงินสกุลเงินบาทที่สอบทานโดยสํานักงาน เอินส แอนด ยัง และงบการเงินแสดงการ
แปลงคาเปนเงินดอลลารสหรัฐ ที่สอบทานโดย เบเคอร ทิลล่ี เอฟ เอ เอส (ประเทศไทย)จํากัด   แสดงใหเห็นถึงฐานะทาง
การเงินลาสุดของบริษัท  ตามงบการเงินแสดงการแปลงคาเปนเงินดอลลารสหรัฐ ผลกําไรสุทธิของไตรมาสที่ 3 ป2547 เทากับ 
30.86 ลานเหรียญสหรัฐ รายไดคาระวางเรือตอวันตอลําในไตรมาส 3 นี้สูงกวาไตรมาส 2 ป 2547 ประมาณรอยละ 5    ในไตร
มาสนี้คาใชจายในการเดินเรืออยูที่ 2,774 เหรียญสหรัฐตอวันตอลํา ซึ่งใกลเคียงกับงบประมาณที่ปรับปรุงสําหรับปที่ 2,750 
เหรียญสหรัฐตอวันตอลํา คาใชจายในการเดินเรือในไตรมาสที่3 นี้ตํ่ากวาไตรมาสที่1 ป 2547 ซึ่งอยูที่  2,896 เหรียญสหรัฐตอวัน
ตอลํา    สําหรับทั้งปคาใชจายในการเดินเรือเฉล่ียคาดวาจะอยูที่ประมาณ 2,750 เหรียญสหรัฐตอวันตอลํา    กําไรจากการ
ดําเนินงานสุทธิเพิ่มขึ้นเนื่องจากอัตราคาระวางตอลําเรือเพิ่มขึ้นอีกทั้งจํานวนวันในการเดินเรือก็เพิ่มขึ้นระหวางไตรมาส 3 ป 
2547 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 3 ป 2546        รายไดกอนหักดอกเบี้ย ภาษี คาเสื่อมราคา และคาใชจายบริหาร (EBITDA) (แต
หลังหักคาใชจายในการซอมแซมเรือและสํารวจเรือตัดบัญชี) ไดเพิ่มขึ้นอยางมาก มากกวา 3.6 เทาเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกัน
ของปที่แลว  สําหรับไตรมาสนี้กําไรตอหุน (EPS) ที่งบเงินบาทอยูที่ 2.39 บาทตอหุน และถาไมรวมขาดทุนจากอัตรา
แลกเปลี่ยนจํานวน 116.79 ลานบาท ซึ่งไมใชการขาดทุนที่เกิดขึ้นจริงแตเปนผลขาดทุนทางบัญชี กําไรตอหุนจะเปน 2.62 บาท
ตอหุน  
 
 

ตัวเลขท่ีสําคัญ ไตรมาส 3/2547 ไตรมาส 3/2546 
รายไดคาระวางเรือสูงสุดตอวันตอลําเรือ (หนวยเปนเหรียญสหรัฐ) 24,750 13,950 
รายไดคาระวางเรือเฉลี่ยตอวันตอลําเรือ (หนวยเปนเหรียญสหรัฐ) 13,199 7,840 
คาใชจายในการเดินเรือตอวันตอลําเรือ (หนวยเปนเหรียญสหรัฐ) 2,774 2,680 
รายไดกอนหักดอกเบี้ย ภาษี คาเสื่อมและคาใชจายบริหาร(EBITDA)  
(หนวยเปนลานเหรียญสหรัฐ) 

44.04 12.18 

กําไรสุทธิกอนรายการพิเศษ(รวมกําไร/ขาดทุนจากอัตรา
แลกเปลี่ยน) (หนวยเปนลานเหรียญสหรัฐ)  

30.86 4.96 

กําไรสุทธิ  (หนวยเปนลานเหรียญสหรัฐ)  30.86 8.24 
กําไรตอหุน (EPS) (หนวยเปนบาท) 2.39 1.07 

ที่มา: งบการเงินแสดงการแปลงคาเปนเงินดอลลารสหรัฐ 



 2

 
การคาดการณแนวโนมในอนาคต:  ในชวง 12 เดือนนับจากนี้ยังถือวาดีอยูมาก กลไกพื้นฐานดานอุปทานและดานอุปสงค
สะทอนใหเห็นวาตลาดขนสงสินคาทางทะเลครั้งนี้จะยังคงอยูในเกณฑที่ดีไปอีกระยะเวลานานพอสมควร  
 
การวิเคราะหสัญญาเชาเปนระยะเวลา:   สัญญาเชาระยะยาวที่ไดทําสัญญาแลว ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2547 คิดเปนรอยละ 57 
ณปจจุบันของกําลังกองเรือทั้งป (จาก 5 พฤศจิกายน 2547 ถึง 4 พฤศจิกายน 2548) จากกองเรือทั้งหมดจํานวน 52 ลํา ที่อัตราคา
ระวางเรือเฉลี่ยที่คอนขางสูงที่ตํ่ากวา 13,000 เหรียญสหรัฐตอวันตอลําเรือเล็กนอย          แมวาบริษัทจะมีความเชื่อมั่นวาตลาด
ขนสงสินคาทางทะเลจะยังอยูในภาวะที่ดีไปเรื่อยๆสักระยะหนึ่งในระยะที่สามารถที่จะคาดการณไดก็ตาม  แตบริษัทเชื่อวาจะ
เปนการรอบคอบกวาหากจะผูกมัดการเชาไวในอัตราคาระวางเรือที่สูงนี้ไวดวยสัญญาเชาระยะยาว  เพื่อที่จะเปนการประกันวา
รายไดที่จะเขามาในปหนาและปตอๆไปจะสม่ําเสมอ   กลยุทธนี้จะชวยใหบริษัทสามารถผูกมัดคาเชาไวในอัตราคาระวางเรือที่
สูงสําหรับเรือที่ใหเชาเปนรายเที่ยวและเรือที่ใหเชาระยะสั้น เปนการทําสัญญาเชาระยะยาวในอัตราคาระวางเรือที่สูง 
 
ผลกระทบจากประเทศจีน: ประเทศจีนยังคงมีอิทธิพลอยางตอเนื่องตอตลาดขนสงสินคาแหงเทกอง แมวาจะมีการพูดถึงการ 
"ชะลอตัว" ในชวง 2-3 เดือนที่ผานมาก็ตาม  การผลิตเหล็กในป 2547 ถูกคาดการณวาจะอยูที่ระดับที่มากกวา 270 ลานตัน ซึ่ง
ตัวเลขนี้สูงขึ้นรอยละ 23 จากตัวเลขการผลิตเหล็กเมื่อป 2546 ที่จํานวน 220 ลานตัน และมีการยอมรับเมื่อเร็วๆนี่วาประเทศจีน
จะมีการผลิตเหล็กในป 2548 ประมาณ 302 ลานตัน 
 
 แผนการปรับกําลังกองเรือของบริษัท:  แผนการปรับกําลังกองเรือไดดําเนินการมาถึงจุดที่ บริษัทมีกองเรือจํานวน 52 ลํา ณวัน
ที่ 30 กันยายน 2547 บริษัทจะใชความสามารถทั้งหมดทุมเทใหกับการบริหารกองเรือจํานวน 52 ลํานี้ใหดีที่สุด   
 
 การซื้อหุนคืน: โครงการการซื้อหุนทุนคืนเริ่มตั้งแตเดือนเมษายน 2547  บริษัทไดดําเนินการซื้อหุนคืนอยางเหมาะสม โดย ณ 
วันที่ 9 ตุลาคม 2547 บริษัทมีหุนทุนซื้อคืนจํานวน 13,386,300 หุน คิดเปนรอยละ 2.57 ของทุนจดทะเบียนที่ชําระแลว และมี
ราคาเฉลี่ยเทากับ 33.60 บาทตอหุน โครงการน้ีไดเสร็จสิ้นสมบูรณแลวตามเวลาที่กําหนดโดยกฎเกณฑ คือวันที่ 9 ตุลาคม 
2547 

 
นักลงทุนสัมพันธ  งาน “บริษัทจดทะเบียนพบผูลงทุน” ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET Opportunity Day)  
ครั้งตอไปกําหนดจัดขึ้นในวันที่ 2 ธันวาคม 2547 กิจกรรมนี้โดยปกติมักจะมีผูเขารวมประมาณ 70-100 คน ซึ่งเปนนักวิเคราะห
หลักทรัพย  ผูบริหารกองทุน  และนักลงทุนทั่วไป   สวนบริษัทเองก็จะไดจัดใหมี การประชุมของนักวิเคราะห ขึ้น ณ หอง
ประชุมของบริษัทในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2547 เพื่อที่จะไดนําเสนอและอภิปรายถึงผลประกอบการไตรมาส 3 ของบริษัท   
นอกจากนี้บริษัทยังไดรับเชิญใหเขารวมงานสัมมนา ไทยแลนดโฟกัส ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ไดขา
รวมงานโรดโชวของเอบีเอ็น แอมโร และ ซีเอสเอฟบี ที่จัดขึ้นที่โรงแรม โฟรซีซั่น ณ กรุงเทพมหานคร งานนี้จัดขึ้นระหวาง
วันที่ 20-22 กันยายน 2547  จากรายงานขาวที่ตามมาสะทอนใหเห็นวางานประสบความสําเร็จอยางมาก  อีกทั้ง ซิต้ีกรุป สมิทธิ์ 
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บารนีย ยังไดเชิญใหบริษัทพบกับลูกคาช้ันนําของบริษัทนั้นภายใตช่ืองาน “ASEAN Corporate Day” จัดขึ้น ณ โรงแรมริทซ 
คารลตัน ประเทศสิงคโปร เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2547   
 
การปลดระวางเรือ การปลดระวางเรือของกองเรือโลกของเรือในกลุมของบริษัทใกลจะหยุดชะงัก กลาวคือในชวงระหวางไตร
มาสนี้ มีเรือตอใหมและสงมอบจํานวน 21 ลํา ขณะที่มีเรือถูกปลดระวางลงไปทั้งสิ้น 11 ลํา ผลสุทธิทําใหมีเรือเพิ่มขึ้น 10 ลํา 
เปน 3,014 ลําของกองเรือโลก  บริษัทคาดวาการปลดระวางเรือจะนอยลงเพราะความแข็งแกรงของอัตราคาระวางในตลาด
ขนสงทางทะเลที่สูงจะทําใหบรรดาเจาของเรือจะยืดอายุการใชงานของเรือเกาของพวกเขาไวในนานที่สุดเทาที่จะนานได  

 
 

ดวยความนับถือ 
ในนามของบริษัท พรีเชียส ชิพปง จํากัด (มหาชน) 

 
 
มร.คาลิด  ฮาชิม   กรรมการผูจัดการ 


