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เลขที่ 2550 - 042 

 

วันที่   6 พฤศจิกายน 2550 
 
เรียน ทานกรรมการและผูจัดการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 
เรื่อง คําอธิบายและบทวิเคราะหของผูบริหารตอผลการดําเนินงานไตรมาสสาม ป 2550 
 

ผลการดําเนินงานของงบการเงินไทยบาท สอบทานโดยบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด และรายงานการแปลงคาเปน

เงินเหรียญดอลลารสหรัฐอเมริกา รับรองโดยเบเคอร ทิลล่ี คอรปอเรท แอ็ดไวเซอรี่ เซอรวิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด          ไดแสดง

สถานะการเงินของบริษัทฯ ครั้งลาสุด  กําไรสุทธิสําหรับไตรมาสามของป 2550 เทากับ 25.14 ลานเหรียญสหรัฐ  ไมรวมขาดทุนจาก

รายการพิเศษ  กําไรสุทธิสําหรับไตรมาสามของป 2550โดยไมรวมขาดทุนจากเครื่องมือทางการเงินอยูที่ 5.10 ลานเหรียญสหรัฐ ซึ่ง

มากกวาไตรมาสสองป 2550 ที่ไมรวมกําไรจากการขายเรือ   แสดงถึงผลกําไรจากการดําเนินงานที่เพิ่มขึ้นอยางมีสาระเปนครั้งแรก

เมื่อเปรียบเทียบไตรมาสตอไตรมาสสําหรับปนี้ รายไดตอวันตอลําเรือของไตรมาสสามอยูที ่  13,281 เหรียญสหรัฐ   ซึ่งสูงกวา

ประมาณการที่บริษัทฯไดตั้งไวสําหรับประหวาง 11,000 – 13,000 เหรียญสหรัฐตอวันตอลําเรือ   ในไตรมาสนี้ คาใชจายในการ

เดินเรือตอวันตอลําเรือเฉล่ียอยูที่ 3,976 เหรียญสหรัฐ   ซึ่งบริษัทฯไดประมาณการคาใชจายในการเดินเรือเฉลี่ยสําหรับปนี้อยูที่ 

3,950 เหรียญสหรัฐตอวันตอลําเรือ     

ตัวเลขที่สําคัญ ไตรมาส 3 
ป 2550 

ไตรมาส 3  
ป 2549 

จํานวนวันเดินเรือ 4,048 4,968 

รายไดสูงสุดตอวันตอลําเรือ (หนวยเปนเหรียญสหรัฐ)  42,750 20,479 

รายไดเฉล่ียตอวันตอลํา (หนวยเปนเหรียญสหรัฐ)  13,281 12,261 

คาใชจายในการเดินเรือเฉล่ียตอวันตอลํา (หนวยเปนเหรียญสหรัฐ)  3,976 3,586 

รายไดกอนหักดอกเบี้ย ภาษี คาเสื่อมและคาใชจายตัดบัญชี (EBITDA)   

(หนวยเปนลานเหรียญสหรัฐ) 

33.42 39.11 

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

(หนวยเปนลานเหรียญสหรัฐ) 

25.14 27.51 

กําไรสุทธิ /(ขาดทุนสุทธิ)  (หนวยเปนลานเหรียญสหรัฐ)                                         18.29 27.51 

กําไรตอหุน (EPS) (หนวยเปนบาท)                                                                   0.53 1.03 

 
การคาดการณแนวโนมในอนาคต:  ในชวง 12 เดือนนับจากนี้ไปยังคงดี เมื่อเปรียบเทียบกับคาเฉลี่ยในอดีต    ในวงจรคาระวาง

เรือปจจุบัน จุดที่ต่ําของรายไดตอวันตอลําเรืออยูที่ 5,497 เหรียญสหรัฐในไตรมาสสองของป 2545  สวนจุดสูงของรายไดอยูที่ 
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15,928 เหรียญสหรัฐในไตรมาสหนึ่งป 2548 ซึ่งจุดสูงสุดดังกลาวอาจถูกทําลายไดในปที่จะถึงนี้  เพื่อใหเขาใจตัวเลขเหลานี้ได

ชัดเจน คงจะตองระลึกวารายไดคาเฉล่ียตอวันตอลําเรือ สําหรับป 2546  ซึ่งเปนปที่ดีที่สุด กอนถึงป 2547 และป 2548 นั้นอยูที่ 

7,870 เหรียญสหรัฐ  

 

สัญญาเชาระยะยาว กับ สัญญาเชาระยะส้ัน:  สัญญาเชาระยะยาวที่ไดทําสัญญาไป ณ วันที่ 30 กันยายน2550 ไดแสดงไวใน

ตารางดังนี้ 

ป 2550 2551 2552 2553 2554 

จํานวนวันเดินเรือรวม  (วัน)   16,413 16,060 16,060 16,060 16,060 

จํานวนวันที่ไดทําสัญญาเชาไปแลว  (วัน) 15,081 11,498 7,141 3,504 692 

รอยละของจํานวนวันที่ไดทําสัญญาเชาไปแลว     91.88 71.59 44.47 21.82 4.31 

อัตราคาเชาเฉล่ียตอวันสําหรับสัญญาเชา (เหรียญสหรัฐ) 12,816 13,044  10,532   9,723 10,999 

มูลคาของสัญญา (ลานเหรียญสหรัฐ)  193.3  150.0 75.2  34.1 7.61 

เมื่อตลาดคาระวางไดปรับตัวสูงขึ้นโดยมีดัชนี BDI เปนตัวชี้วัด บริษัทฯ ใชกลยุทธการทําสัญญาเชาระยะยาวผูกมัดคาเชาไวในอัตรา

คาระวางที่สูง เพื่อหลีกเลี่ยงจากการผันผวนของตลาดรายวันได นโยบายดังกลาวไดถูกนํามาใชและประสบความสําเร็จในป 2547 

และป 2548 ซึ่งทําใหบริษัทฯ หลีกเลี่ยงการผันผวนของตลาดรายวันไดอยางดีในชวงปดังกลาว 

 

รายการขาดทนุครั้งเดียว ซึ่งบริษัทฯ ไดตั้งสํารองไวในไตรมาสนี้มีจํานวน 6.84 ลานเหรียญสหรัฐ อันเปนผลจากการเตรียมการ

สําหรับออกหุนกูโดยบริษัทฯไดเขาทํารายการ Treasury Lock (T-Lock) กับสาขาของธนาคารตางประเทศแหงหนึ่งเพื่อเปนเครื่องมือ

ปองกันความเสี่ยงโดยกําหนดอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะใชเปนฐานในการกําหนดราคาในการ

ออกหุนกู ในกรณีถามีการออกหุนกูระยะยาวที่มีตนทุนทางการเงินต่ํา  เนื่องจากวิกฤต sub-prime ทําใหสภาพตลาดการเงินที่มี

โอกาสดีหายไปหรือถามีการออกหุนกูก็จะมีตนทุนของเงินทุนคอนขางสูง ดังนั้นบริษัทฯจึงไดชะลอแผนการออกหุนกูออกไปและ 

จําเปนตองยกเลิกรายการ T-Lock  ทําใหเกิดผลขาดทุนจริง จํานวน 7.07 ลานเหรียญสหรัฐ  

 

แผนการปรับลดอายุกองเรือ ยังคงดําเนินอยูโดยมีการส่ังตอเรือขนาดซุปราแมกซ จํานวน 3 ลํา จากอูตอเรือ ABG SHIPYARD 

LIMITED ประเทศอินเดีย สารสนเทศและเหตุผลของการสั่งตอเรือนี้ไดแจงผูถือหุนและนักลงทุนไวแลวตามรายการบัญชี 1 ในเดือน

ตุลาคม 
 
ผลกระทบจากประเทศจีน: ประเทศจีนยังคงมีอิทธิพลอยางตอเนื่องควบคูไปกับการสรางผลกระทบตอตลาดขนสงสินคาแหง     

เทกอง โดยอัตรา GDP ในไตรมาสสามนี้โตถึงรอยละ 11.5  และเพื่อเปนการขยายความสําหรับผลกระทบตอตลาดขนสงสินคาแหง

เทกอง บริษัทฯขออางถึงบทความในนิตยสารรายสัปดาห Fairplay International Shipping ฉบับวันที่ 25 ตุลาคม 2550 ที่กลาวา   
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“จากนี้ไปจนถึงป ค.ศ. 2012 CVRD ตั้งเปาหมายจะใชเงินจํานวนประมาณ 60 พันลานเหรียญสหรัฐ สําหรับโครงการขนาดใหญ 

โดยเปาหมายดังกลาวไดรวมถึงการเพิ่มผลผลิตเหล็กจาก 290 ลานตันในปนี้ เปน 422 ลานตันในอีก 5 ปขางหนา เหลานี้อาจจะดู

เหมือนไมมากนัก แตหมายถึงวาจะตองใชเรือจํานวนที่มากกวา 800 ลํา ในประเภทเคปไซส หรือมากกวา 2 ลําตอวัน ซึ่งถือไดวา

เกือบจะเทากับครึ่งหนึ่งของเรือที่ไดส่ังตอใหมในปจจุบัน”   
 
นิตยสาร Marine Money ฉบับเดือนตุลาคม 2550 ไดจัดลําดับใหพีเอสแอลอยูในอันดับที่ 1 จากบริษัทเดินเรือทะเลชั้นนําทั่วโลก 

ซึ่งในการจัดลําดับในเดือนมิถุนายนที่ผานมานี้ไดมีขอผิดพลาดในการจัดลําดับ                    แตขอผิดพลาดดังกลาวไดรับการแกไข

แลว กรุณาดูใบรับรองการจัดลําดับใหพีเอสแอลอยูในอันดับที่1 และคําอธิบายถึงสาเหตุของขอผิดพลาดในการจัดอันดับของทางนิต

สาร ไดที่เว็ปไซดของบริษัทฯที่ www.preciousshipping.com      วิธีการจัดอันดับที่นิตยสาร Marine Money ไดใชในการจัดลําดับ 

คือการจัดลําดับของยอดรวมของคาเฉลี่ยของเกณฑสําคัญ 6 อยางดังนี้คือ : ผลตอบแทนรวมตอผูถือหุน (Total return to 

shareholders), อัตราการกอรายไดของสินทรัพยรวม (Asset turnover), กําไรขั้นตน (Profit margin), ผลตอบแทนตอสวนของผูถือ

หุน (Return on Equity), ผลตอบแทนของสินทรัพยรวม (Return on Assets) และราคาตลาดตอมูลคาทางบัญชี (Price to book 

value)   
 
วัน SET Opportunity Day ครั้งตอไป ซึ่งบริษัทฯจะเขารวมในการนําเสนอขอมูล  ณ อาคารตลาดหลักทรัพย   จะมีขึ้นในวันที่ 19 

พฤศจิกายน 2550 เวลา 09.00 น.  ซึ่งปกติจะมีผูเขารวมรับฟงประมาณ 70 – 100 คน โดยเปนนักวิเคราะห  ผูจัดการกองทุนและนัก

ลงทุน   ทั้งนี้ บริษัทฯ หวังวาทานทั้งหลายจะไดเขารวมงานนี้ซึ่งบริษัทฯ ถือเปนโอกาสอันดีที่จะไดพบปะพูดคุยถึงผลการดําเนินงาน

และขอสงสัยตางๆที่มี 
 
การปลดระวางเรือ: การปลดระวางเรือซึ่งไดเริ่มขึ้นในไตรมาสสองไดปรับตัวชาลงในไตรมาสสามนี้  โดยในไตรมาสสามป 2550  

เรือเพียง 3 ลํา ไดถูกปลดระวาง ขณะที่มีเรือใหมเขามาจํานวน 41 ลํา  สงผลใหกองเรือทั้งหมดสําหรับเรือประเภทเดียวกับเรือของ

บริษัทฯ   เพิ่มขึ้นจาก 3,100 ลํา เมื่อตนไตรมาส เพิ่มเปน 3,138 ลํา เมื่อส้ินไตรมาสสาม ถาตลาดคาระวางยังคงระดับเหมือนเชน

ปจจุบันซึ่งมีความผันผวน  บริษัทฯ คาดการณวากองเรือโลกประเภทเดียวกับเรือของบริษัทฯ คงจะขยายตัวไดในระดับนี้ตอไป 
 
ขอแสดงความนับถือ 

เพื่อ บริษัท พรีเชียส ชิพปง จํากัด (มหาชน) 
 
 
 
คาลิด ฮาชิม 

กรรมการผูจัดการ 

 


