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         วันที่ 7 พฤศจิกายน 2549 
 
เรียน ทานกรรมการและผูจัดการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
เรื่อง คําอธิบายและบทวิเคราะหของผูบริหารตอผลการดําเนินงานไตรมาสสาม ป 2549 
 
ผลการดําเนินงานของงบการเงินไทยบาท สอบทานโดยบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด และรายงานการแปลงคา

เปนเงินเหรียญดอลลารสหรัฐอเมริกา รับรองโดยเบเคอร ทิลล่ี คอรปอเรท แอ็ดไวเซอรี ่ เซอรวิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด ได

แสดงสถานะการเงินของบริษัทฯ ครั้งลาสุด  กําไรสุทธิสําหรับไตรมาสสามของป 2549 เปน  27.51 ลานเหรียญสหรัฐ   ผล

ประกอบการในไตรมาสสามมากกวาไตรมาสสองถึง 8.19 ลานเหรียญสหรัฐ  และนับเปนไตรมาสที่สําคัญที่ผลประกอบการ

เทียบไตรมาสตอไตรมาสเพิ่มขึ้นเปนครั้งแรกนับตั้งแตไตรมาสหนึ่งของป 2548    รายไดตอวันตอลําเรือในชวงไตรมาสสามอยู

ที่ 12,261 เหรียญสหรัฐ ถือวามากกวาประมาณการของปนี้ซึ่งคาดไววาจะอยูระหวาง 9,000  และ 11,000 เหรียญสหรัฐ ตอวัน

ตอลําเรือ      ในไตรมาสนี ้คาใชจายในการเดินเรือตอวันอยูที ่  3,586 เหรียญสหรัฐ   ซึ่งบริษัทฯ ไดประมาณคาใชจายในการ

เดินเรือเฉล่ียสําหรับปนี้อยูที่  3,600 เหรียญสหรัฐตอวันตอลําเรือ   รายไดกอนหักดอกเบี้ย ภาษี คาเสื่อมและคาใชจายบริหาร 

(EBITDA) ของไตรมาสนี้ ลดลงเพียง 6.87 ลานเหรียญสหรัฐ เม่ือเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน    กําไรตอหุน  

(EPS) สําหรับไตรมาสนี้อยูที่ 2.10 บาทตอหุน    กําไรตอหุน (EPS) ของไตรมาสนี้สูงกวาคาเฉล่ียกําไรตอหุนของไตรมาสสอง

และไตรมาสสามของป 2547 อยูที่ 2.06 บาทตอหุน ซึ่งเปนชวงเฟองฟูของตลาดการขนสงไดเร่ิมขึ้นได  เพื่อการพิจารณา

รายไดตอวันตอลําเรือของไตรมาสสามป 2549  คงจะตองระลึกวารายไดตอวันตอลําเรือของไตรมาสสามปนี้ สูงกวาประมาณ

รอยละ  55.79 จากปที่ดีที่สุดที่เกิดขึ้นในอดีตกอนป2546  และจะเปนการดีสําหรับการเปรียบเทียบที่มีเหตุผลถาไมนําป 2547 

และป 2548 ซึ่งเปนปที่พิเศษมากๆ มาเปรียบเทียบดวย และพิจาณาเพียงประวัติคาเฉล่ียอันยาวนานกอนที่จะเขาสูปดังกลาว 

 

ตัวเลขที่สําคัญ       ไตรมาส 3 
ป 2549 

ไตรมาส 3  
ป2548 

รายไดสูงสุดตอวันตอลําเรือ (หนวยเปนเหรียญสหรัฐ)  20,479 24,750 

รายไดเฉล่ียตอลําตอวัน (หนวยเปนเหรียญสหรัฐ)  12,261 13,406 

คาใชจายในการเดินเรือตอลําตอวัน (หนวยเปนเหรียญสหรัฐ)  3,586 3,029 

รายไดกอนหักดอกเบี้ย ภาษี คาเสื่อมและคาใชจายบริหาร (EBITDA)   

(หนวยเปนลานเหรียญสหรัฐ) 

39.11 45.98 

กําไร / (ขาดทุน) สุทธิ (รวมกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน) กอนรายการพิเศษ 

(หนวยเปนลานเหรียญสหรัฐ) 

27.51 31.60 
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กําไรสุทธิ /(ขาดทุน)  (หนวยเปนลานเหรียญสหรัฐ)                                        27.51 31.60 

กําไรตอหุน (EPS) (หนวยเปนบาท)                                                              2.10 2.74 

 
การคาดการณแนวโนมในอนาคต:  ในชวง 12 เดือนนับจากนี้ไปยังคงดี เม่ือเปรียบเทียบกับคาเฉล่ียในอดีต  แตยังคง

หางไกลจากระดับที่ไดประสบมาในป 2547 และป 2548 ในวงจรคาระวางเรือปจจุบัน จุดที่ต่ําของรายไดตอวันตอลําเรืออยูที่ 

5,497 ดอลลารสหรัฐในไตรมาสสองของป 2545  สวนจุดสูงของรายไดอยูที่ 15,928 ดอลลารสหรัฐในไตรมาสที่หนึ่งของป 

2548  เพื่อใหเขาใจตัวเลขเหลานี้ไดชัดเจน คงจะตองระลึกวารายไดคาเฉล่ียตอวันตอลําเรือ สําหรับป 2546  ซึ่งเปนปที่ดีที่สุด 

กอนถึงป 2547 และป 2548 นั้นอยูที่ 7,870 ดอลลารสหรัฐ  
 
สัญญาเชาระยะสั้น กับ สัญญาเชาระยะยาว:  สัญญาเชาระยะยาวที่ไดทําสัญญาไป ณ วันที่ 30 กันยายน 2549ไดแสดง

ตามตารางดานลางนี้  

ป 2548 2549 2550 2551 2552 

จํานวนวันเดินเรือที่มีทั้งหมด  19,306 19,710 19,710 19,710 19,710 

จํานวนวันที่ทําสัญญาเชาระยะยาวแบบระยะเวลา  13,792 8,159 9,053 6,090 4,721 

จํานวนวันที่ทําสัญญาเชาระยะยาวแบบระยะเวลา 

คิดเปนรอยละ   

71.44 41.40 45.93 30.90 23.95 

คาเฉลี่ยอัตราคาเชาของสัญญาเชาระยะยาว 

 (หนวยเปนเหรียญสหรัฐ) 

15,495 11,865 11,236 10,424 10,196 

มูลคาของสัญญาเชาระยะยาว (หนวยเปนลานเหรียญสหรัฐ)  213.7 96.8 101.7 63.5 48.1 

 
เมื่อตลาดคาระวางไดปรับตัวสูงขึ้นโดยมีดัชนี BDI เปนตัวชี้วัด บริษัทฯ สามารถใชกลยุทธการทําสัญญาเชาระยะยาวผูกมัด

คาเชาไวในอัตราคาระวางที่สูง เพื่อหลีกเลี่ยงจากการผันผวนของตลาดรายวันได นโยบายดังกลาวไดถูกนํามาใชและประสบ

ความสําเร็จในป 2547 และป 2548 ซึ่งทําใหบริษัทฯ หลีกเลี่ยงการผันผวนของตลาดรายวันไดอยางดี 
 
ผลกระทบจากประเทศจีน: ประเทศจีนยังคงมีอิทธิพลอยางตอเนื่องควบคูไปกับการสรางผลกระทบตอตลาดขนสงสินคา

แหงเทกอง เพื่อจะใหเขาใจความหมายอยางชัดเจน บริษัทฯ ขออางขอความจากนิตยสาร Fairplay International Shipping 

Weekly ดังนี้ 
 



 3

“ณ โครงการปจจุบัน ประชากรจีนในเขตตัวเมืองจะเพิ่มขึ้นจาก 530 ลานคน เปน 875 ลานคน ภายในป 2573  เกือบ 350 

ลานคน เปนคนงานที่ไดละทิ้งถิ่นที่อยูเพื่อเขามาหางานทําในเมือง เพื่อรองรับประชากรที่มากมายดังกลาว ตองมีการกอสราง

เมืองซึ่งมีขนาดใหญกวากรุงลอนดอนเกือบ 50 เมือง ภายในสองทศวรรษขางหนา  และเมื่อพิจารณาถึงสินแรเหล็กจีนมี

แนวโนมที่จะนําเขาสินแรเหล็กจํานวนมากประมาณ 330-335 ลานตันภายในปนี้  ซึ่งเพิ่มขึ้นประมาณ 55-60 ลานตัน จากป 

2548” 
 
Businessweek's Hot Asian Companies List ที่จะถูกตีพิมพ ในสัปดาหวันที่ 6 พฤศจิกายน 2549  พีเอสแอล จะเปนหนึ่งใน

หลายบริษัทที่ถูกกลาวถึงในนิตยสารดังกลาว ภายใตหัวขอรายชื่อของบริษัทขนาดเล็กและขนาดกลาง ที่นาสนใจในภูมิภาค

เอเชีย ตามหลักเณฑของ  Standard & Poor เชน ราคาหุน  ผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน และอื่นเปนตน   

 

Forbes Special Report, Asia's 200 Best Under A Billion ก็ไดกลาวถึงพีเอสแอล   ในการเผยแพรครั้งนี้นิตยสาร Forbes

ไดลําดับพีเอสแอลในลําดับที่ 7 ของบริษัทที่ดีที่สุดในเอเชียและเปนบริษัทดีที่สุดในประเทศไทย โดยพิจารณาจากกําไรสุทธิ

ของรายการในเดือนสิงหาคมนี้  ซึ่งสามารถดูรายละเอียดของรายงานดังกลาวไดที่ 

http://www.forbes.com/lists/2006/24/biz_06bub_Asias-200-Best-Under-A-Billion_land.html
 
การปลดระวางเรือ: การปลดระวางเรือไดปรับตัวเพิ่มขึ้นในไตรมาสสองและชาลงในไตรมาสนี้  ในไตรมาสสามป 2549  เรือ

จํานวน 10 ลํา ไดถูกปลดระวาง ขณะที่มีเรือใหมเขามาจํานวน 25 ลํา  สงผลใหกองเรือเพิ่มขึ้นจาก 3,060 ลําเมื่อตนไตรมาส 

เพิ่มเปน 3,075 เมื่อส้ินไตรมาสที่สามในกองเรือโลกสําหรับเรือประเภทเดียวกับเรือของบริษัทฯ   ถาตลาดคาระวางยังคงระดับ

เหมือนเชนปจจุบันซึ่งมีความผันผวน  บริษัทฯ คาดการณวากองเรือโลกประเภทเดียวกับเรือของบริษัทฯ คงจะอยูในระดับ

เดียวกับเชนเดียวกับตนปซึ่งมีกองเรือ 3,075 ลํา 
 
ขอแสดงความนับถือ 

เพื่อ บริษัท พรีเชียส ชิพปง จํากัด (มหาชน) 

 

 

 

คาลิด ฮาชิม 

กรรมการผูจัดการ 
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