
อางถึงที่ 2548-034 

         วันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 

เรียน ทานกรรมการและผูจัดการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

เร่ือง คําอธิบายและบทวิเคราะหของผูบริหารตอผลการดําเนินงานไตรมาส 3 ป 2548 

  
ผลประกอบการท่ีสอบทานแลว:  งบการเงินสกุลเงินบาทที่สอบทานโดยสํานักงาน เอินส แอนด ยัง  และงบการเงินแสดงการแปลง
คาเปนเงินดอลลารสหรัฐ ที่รับรองโดย เบเคอร ทิลล่ี เอฟ เอ เอส (ประเทศไทย) จํากัด   แสดงใหเห็นถึงฐานะทางการเงินลาสุดของ
บริษัทฯ ผลกําไรสุทธิของไตรมาสที่ 3 ป 2548 อยูที่ 31.60 ลานเหรียญสหรัฐ  รายไดคาระวางเรือตอวันตอลําสําหรับไตรมาส 3 อยูที่ 
13,406  เปนผลโดยตรงจากการใชนโยบายการปกปองรายไดของบริษัทฯ ซึ่งทําใหรายไดของบริษัทฯ ไมผันผวนจากการลดลงของ
ดัชนี BDI   สําหรับไตรมาสนี้ คาใชจายในการเดินเรืออยูที่ 3,029 เหรียญสหรัฐตอวันตอลํา โดยบริษัทฯ คาดการณวาคาใชจายใน
การเดินเรือเฉลี่ยตอลําตอวันสําหรับทั้งปจะอยูที่ ประมาณ 2,900 เหรียญสหรัฐตอวันตอลํา กําไรสุทธิจากการดําเนินงานไดเพิ่ม
สูงขึ้นอันเนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของจํานวนวันเดินเรือในชวงไตรมาสที่ 3  ป 2548 (4,926 วัน) เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 3 ป 
2547  (4,656 วัน) ขณะที่รายไดตอวันตอลําที่เพิ่มสูงขึ้นไดหักกลบกับคาใชจายในการเดินเรือที่ก็เพิ่มสูงขึ้นสําหรับไตรมาสนี้เมื่อ
เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปกอน    กําไรตอหุน (EPS) ในรูปเงินสกุลบาทอยูที่ 2.74 บาท ตอหุนสําหรับไตรมาสนี้  กําไรตอหุน 
สําหรับ 3 ไตรมาสแรกของป 2548 มากกวาเล็กนอยเมื่อเทียบกับ EPS ทั้งปของป 2547  ซึ่งนับวาเปนปที่ดีที่สุดของบริษัทฯที่ผานมา  
 
 

ตัวเลขท่ีสําคัญ  ไตรมาส 
3/2548 

ไตรมาส 
3/2547 

รายไดสูงสุดตอวันตอลําเรือ (หนวยเปนเหรียญสหรัฐ)  18,125 24,750 
รายไดเฉลี่ยตอลําตอวัน (หนวยเปนเหรียญสหรัฐ)  13,406 13,199 
คาใชจายในการเดินเรือตอลําตอวัน (หนวยเปนเหรียญสหรัฐ)  3,029 2,774 
รายไดกอนหักดอกเบี้ย ภาษี คาเสื่อมและคาใชจายบริหาร (EBITDA)   
(หนวยเปนลานเหรียญสหรัฐ)  

45.98 44.04 

กําไร / (ขาดทุน) สุทธิกอนรายการพิเศษ  
(รวมกําไร/  (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน) (หนวยเปนลานเหรียญสหรัฐ)  

31.60 30.86 

กําไรสุทธิ  (หนวยเปนลานเหรียญสหรัฐ)                                                             31.60 30.86 
กําไรตอหุน (EPS) (หนวยเปนบาท)                                                                    2.74 2.39 
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การคาดการณแนวโนมในอนาคต :  ในชวง 12 เดือนนับจากนี้ไปยังคงดีเมื่อเปรียบเทียบกับคาเฉลี่ยระยะยาวในอดีต  แตจะไมเทา
ระดับที่เคยเห็นในชวง 6 ไตรมาสที่ผานมา  ในวงจรอัตราคาระวางปจจุบัน จุดต่ําของรายไดคาระวางเรือเฉลี่ยตอวันตอลําของ
บริษัทฯ ที่เคยเกิดขึ้นนั้นอยูที่ไตรมาส 2 ป 2545 ที่ 5,497 เหรียญสหรัฐตอวันตอลํา        คาระวางเรือเฉลี่ยที่สูงของบริษัทฯ ไดเกิดขึ้น
นั้นอยูที่ไตรมาส 1 ของป 2548 ที่ 15,928 เหรียญสหรัฐตอวันตอลํา   ในอนาคต เราคงจะไดเห็นอัตราคาระวางตอวันซึ่งผันผวนงาย
โดยอยูในชวงระหวาง 8,000 เหรียญสหรัฐ และ 16,000 เหรียญสหรัฐ ตอวันตอลําเรือ ใน 2-3 ปขางหนานี้ 
 
สัญญาเชาระยะสั้น กับ สัญญาเชาระยะยาว :  สําหรับป 2548 สัญญาเชาระยะยาวที่ไดทําสัญญาไปนั้นรวมแลวประมาณรอยละ 70.5 
ของกําลังกองเรือเฉลี่ยทั้งป ของเรือ 53 ลํา โดยมีอัตราคาระวางเรือที่ดีมากคือเฉลี่ยเกินกวา 15,500 เหรียญสหรัฐตอวันตอลํา    แมวา
บริษัทฯ จะมีเช่ือมั่นวาตลาดคาระวางจะยังอยูในภาวะที่ดีไปเรื่อยๆ สักระยะหนึ่งในระยะที่สามารถที่จะคาดการณไดก็ตาม แต
บริษัทฯ เช่ือวาจะเปนการรอบคอบกวาหากจะผูกมัดการเชาไวในอัตราคาระวางเรือที่สูงนี้ไวดวยสัญญาเชาระยะยาวเมื่อตลาดอยูใน
ระดับสูง เพื่อที่จะเปนการประกันรายไดและหลีกเลี่ยงการลดลงของคาระวางในตลาดปจจุบัน   นโยบายนี้ไดถูกนํามาใช ซึ่งประสบ
ความสําเร็จเปนอยางมากในป 2547  และทําใหบริษัทฯ มีรายไดที่มั่นคงในชวงป 2548  แมจะมีความผันผวนของตลาดปจจุบัน ซึ่ง
จะเห็นไดจากตัวเลขผลประกอบการที่ดีของไตรมาส 3 ป 2548  แมวาดัชนี BDI จะตกลงอยางรวดเร็วในชวงปนี้ก็ตาม  
 
ผลกระทบจากประเทศจีน : ประเทศจีนยังคงมีอิทธิพลอยางตอเนื่องควบคูไปกับการสรางผลกระทบตอตลาดขนสงสินคาแหงเท
กอง เพื่อแสดงใหเห็นวาอิทธิพลนี้มีความหมายอยางไร บริษัทฯ จะขออางขอความของ “The International Iron and Steel Institute” 
ฉบับวันที่ 3 ตุลาคม 2548 ซึ่งกลาวถึงความตองการใชเหล็ก ดังนี้  
 
“โอกาสขางหนายังคงดีอยูสําหรับการพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องของความตองการเหล็กทั่วโลก ทั้งนี้จากการประมาณการครั้งลาสุดโดย 
IISI  แสดงใหเห็นถึงความตองการใชเหล็กซึ่งถูกคาดการณวาจะมีมากขึ้นถึง 1,040 ถึง 1,053 ลานตันในป 2549 จากจํานวน 972 
ลานตันในป 2547  ซึ่งคิดเปนรอยละ 4-5 สําหรับชวง 2 ป ที่ผานมา   การเติบโตที่แข็งแกรงยังคงมีอยูอยางตอเนื่องจากจีน ซึ่งคงจะ
ไดเห็นการเพิ่มขึ้นรอยละ 10 สําหรับความตองการใชเหล็กในป 2548 และรอยละ 7-10  ในปถัดไป  สําหรับความตองการใชเหล็ก
ของประเทศอื่นจะมีความตองการในป 2548 ยังคงอยูในระดับเชนเดียวกับป 2547  การเก็บกักตุนเหล็กต้ังแตป 2547 ไดใชหมดลง
ในปนี้ ในป 2549 ควรจะมีความตองการใชเหล็กเพิ่มสูงขึ้น 20-25 ลานตันในประเทศอื่นนอกเหนือจากจีน และจะเพิ่มสูงขึ้น 20-30 
ลานตันสําหรับจีน”  
 
แผนการปรับลดอายุของกองเรือ:  แผนการปรับลดอายุของกองเรือเพื่อใหอายุเฉลี่ยของกองเรือปจจุบันลดนอยลง วิธีหนึ่งคือ
บริษัทฯจะการปลดระวางเรือที่อายุมากที่สุดออกไป ซึ่งทําใหมีผลกระทบทางบวกตออายุกองเรือปจจุบันทันที 
 

 2



การปลดระวางเรือ: การปลดระวางเรือไดถึงจุดหยุดชะงัก  กลาวคือในไตรมาส 3 ป 2548  มีเรือเพียง 2 ลําไดถูกปลดระวางในขณะที่
เรือจํานวน 13 ลํา ไดถูกสงมอบเขามาใหม  สงผลใหกองเรือเพิ่มจาก 3,059 ลํา เมื่อตนไตรมาส  เพิ่มเปน 3,070 ลํา  เมื่อสิ้นสุดไตร
มาสที่ 3 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 0.36 ของกองเรือโลกสําหรับเรือประเภทเดียวกับเรือของบริษัทฯ หรือคิดเปนรอยละ 1.35 สําหรบัตนป
ถึงปจจุบัน     ถาตลาดคาระวางยังคงดีตอไปเชนนี้ บริษัทฯ คาดวา กองเรือโลกในเรือประเภทเดียวกับเรือของบริษัทฯ จะคงเติบโต
ในอัตรานี้ตอไปอยางตอเนื่องที่อัตราดังกลาว สําหรับชวงเวลาที่เหลือของปนี้ 
 
ขอแสดงความนับถือ 
 
 
คาลิด ฮาชิม 
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