
เลขท่ี 2551 - 026 
 
วันที่ 31 ตุลาคม 2551 
 
เรียน ทานกรรมการและผูจัดการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
เรื่อง คําอธิบายและบทวิเคราะหของผูบริหารตอผลการดําเนินงานไตรมาส 3 ของป 2551 
 
ผลการดําเนินงานตามงบการเงินไทยบาท สอบทานโดยบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด และรายงานการแปลง
คาเปนเงินเหรียญดอลลารสหรัฐอเมริกา รับรองโดยเบเคอร ทิลล่ี คอรปอเรท แอ็ดไวเซอร่ี เซอรวิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด  

ไดแสดงสถานะการเงินของบริษัทฯ คร้ังลาสุด  กําไรสุทธิสําหรับไตรมาสสามของป 2551 เทากับ  42.45 ลานเหรียญสหรัฐ ซึ่ง
มากกวาไตรมาสเดียวกันของปกอนถึงรอยละ 69 และกําไรสุทธิของไตรมาสสามป 2551 นี้ยังมากกวากําไรสุทธิของไตรมาส
สองป 2551 จํานวน 4.85 ลานเหรียญสหรัฐ  ซึ่งเปนการเพิ่มขึ้นที่สําคัญอีกคร้ังของกําไรจากการดําเนินงานเม่ือเทียบเปนไตร
มาสตอไตรมาสสําหรับปนี้ รายไดตอวันตอลําเรือของไตรมาสสามป 2551 สูงถึง 17,611 เหรียญสหรัฐ  ซึ่งสูงกวาประมาณ
การที่บริษัทฯต้ังไวสําหรับปนี้ที่อยูระหวาง 15,000 เหรียญสหรัฐ ถึง 16,000 เหรียญสหรัฐ ตอวันตอลําเรือ และเปนรายไดตอ
วันตอลําเรือของไตรมาสที่สูงที่สุดของบริษัทฯ ที่เคยเกิดขึ้น  ในไตรมาสนี้คาใชจายในการเดินเรือตอวันตอลําเรืออยูที ่ 4,909 
เหรียญสหรัฐ ซึ่งบริษัทฯ ไดประมาณการคาใชจายในการเดินเรือตอวันตอลําเรือเฉลี่ยสําหรับปนี้อยูที ่4,800  เหรียญสหรัฐ   
 
ตัวเลขที่สําคัญ  ไตรมาสสาม 

ป 2550 
ไตรมาสสามป 

2551 
จํานวนวันเดินเรือ (หนวยเปนวัน) 4,048 4,048 
รายไดสูงสุดตอวันตอลําเรือ (หนวยเปนเหรียญสหรัฐ)  42,750 33,963 
รายไดเฉล่ียตอวันตอลําเรือ (หนวยเปนเหรียญสหรัฐ)  13,281 17,611 
คาใชจายในการเดินเรือเฉล่ียตอวันตอลํา (หนวยเปนเหรียญสหรัฐ) 3,976 4,909 
* รายไดกอนหักดอกเบี้ย ภาษี คาเส่ือม (EBITDA)  (หนวยเปนลานเหรียญสหรัฐ)  33.42 46.08 
กําไร/(ขาดทุน) สุทธิกอนรายการพิเศษ (รวมกําไร(ขาดทุน) จากอัตราแลกเปล่ียน) 
(หนวยเปนลานเหรียญสหรัฐ)              

25.14 42.45 

กําไรสุทธิ /(ขาดทุนสุทธิ)  (หนวยเปนลานเหรียญสหรัฐ) 18.29 42.45 

กําไรตอหุน (EPS) (หนวยเปนบาท)          0.53 1.41 

* หลังหักคาใชจายตัดบัญชีของคาซอมแซมและสํารวจเรือรอตัดบัญชี 
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สาเหตุการตกลงของดัชนีบอลติก (the Baltic Dry Index (BDI)) ไดถูกอธิบายไว ในนิตยสาร Marine Money ตีพิมพใน
เ อ เ ชี ย ฉ บั บ ล า สุ ด  แ ล ะ ส า ม า ร ถ ห า บ ท ค ว า ม น้ี ไ ด ที่ เ ว บ ไ ซ ด ข อ ง บ ริ ษั ท ฯ ท่ี 

http://www.preciousshipping.com/News/PSLNewsArticles/tabid/94/language/th-TH/Default.aspx 
และจากขอมูลขององคกรการคาโลก (WTO) เก่ียวกับการคาขายรายปที่ใชหนังสือรับรองการชําระเงินคาสินคาซ่ึงออกโดย
ธนาคารของผูนําเขา (Letter’s of Credit หรือ LC’s) มีมูลคาประมาณ 12.25 ลานลาน เหรียญสหรัฐ หรือ เทากับรอยละ 90 
ของมูลคาของสินคาทั้งหมดที่ขนสงทั่วโลก กรุณาโนตตัวเลขน้ีไวในใจเม่ืออานคําอธิบายดังกลาว  
 
การคาดการณแนวโนมในอนาคต:  ในชวง 12 เดือนนับจากนี้ไป ดูเหมือนวาจะซํ้ารอยสถานะการณอันเลวรายที่เกิดขึ้น
ในชวงกลางทศวรรษ 1980 ซึ่งขณะน้ัน เรืออายุ 8 ป ตองถูกสงเขาอูเพื่อตัดเปนเศษเหล็ก การปลอยเรือใหเชาโดยไมคิดคา
ระวางเปนเร่ืองปกติ รวมท้ังเรือตอใหมไดถูกปลอยวางไมสามารถแมแตจะทํารายไดเพียงเหรียญเดียวใหกับเจาของเรือ       
ในวงจรคาระวางเรือปจจุบัน จุดตํ่าของรายไดตอวันตอลําเรืออยูที่ 5,497 เหรียญสหรัฐในไตรมาสสองของป 2545  สวนจุด
สูงของรายไดซึ่งเกิดขึ้นในไตรมาสสามป2551นี้ อยูที่จํานวน 17,611 เหรียญสหรัฐตอวันตอลําเรือ เพื่อใหเขาใจตัวเลขเหลานี้
ไดชัดเจน คงจะตองระลึกวารายไดคาเฉล่ียตอวันตอลําเรือสําหรับป 2546 ซึ่งเปนปที่ดีที่สุด กอนถึงระดับปจจุบันที่สูงมาก 
นั้นอยูที่ 7,870 เหรียญสหรัฐ และถาบริษัทฯมีกองเรือเชนเดียวกับที่มีอยูปจจุบันในชวงเวลากลางทศวรรษ 1980 ดังกลาว 
บริษัทฯก็คงจะมีรายไดตอวันตอลําเรือที่นอยกวา 3,000 เหรียญสหรัฐ  อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ไดทําการผูกมัดรายไดปจจุบัน
ตอวันตอลําเรือไวแลว เพื่อหลีกเล่ียงตลาดคาระวางรายวันซึ่งอาจมีการปลอยเรือใหเชาโดยไมคิดคาระวาง ทําใหบริษัทมี
รายไดในปจจุบันที่จะตองบันทึกไวซึ่งถือวาแตกตางจากตลาดมาก บริษัทฯเชื่อวาการท่ีบริษัทฯอยูในสถานะพิเศษน้ี 
เนื่องจากการใชนโยบายทําสัญญาระยะยาวในระดับอัตราคาระวางท่ีสูงเหมาะสม (ซึ่งจะไดอธิบายดานลางนี้) รวมทั้งการมี
งบกําไรขาดทุนแข็งแกรง บริษัทฯ นาจะสามารถหลีกพนจากวิกฤติการณอันเลวรายที่ไดเกิดขึ้นกับการขนสงในตลาดโลก 
และรอดพนไดอยางปลอดภัย 
 
สัญญาเชาระยะยาว กับ สัญญาเชาระยะส้ัน:  สัญญาเชาระยะยาวท่ีไดทําสัญญาไป ณ วันที่ 30 กันยายน 2551           
มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
ป  พ.ศ. 2551 พ.ศ 2552 พ.ศ 2553 พ.ศ 2554 

จํานวนวันรวม   16,104 16,060 16,524 18,076 
จํานวนวันที่ไดทําสัญญาใหเชาเรือไปแลว    15,509 10,663 5,109 3,208 
รอยละของจํานวนวันที่ไดทําสัญญาใหเชาเรือไปแลว  96.31 66.39 30.92 17.75 
อัตราคาระวางเรือเฉล่ียตอวัน(หนวยเปนหรียญสหรัฐ)  16,089   15,502 13,113 17,590 
มูลคารวมของสัญญาเชาเรือ (หนวยเปนลานเหรียญสหรัฐ)  249.5 165.3 67.0 56.4 
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เม่ือคาระวางไดปรับตัวสูงขึ้น ดังที่เห็นตามดัชนี BDI จนถึงส้ินเดือนพฤษภาคม 2551 นั้น บริษัทฯ ไดนํานโยบายผูกมัดอัตรา
คาระวางดวยการทําสัญญาใหเชาเรือระยะยาวในอัตราคาเชาที่ดีเพื่อหลีกเล่ียงความผันผวนของตลาดรายวัน นโยบายนี้ได
ถูกนํามาใชและประสบความสําเร็จในชวงเวลา 2-3 ปที่ผานมา ซึ่งทําใหบริษัทฯหลีกเล่ียงความผันผวนของตลาดคาระวาง
รายวัน ปจจุบัน ดัชนี้ BDI ไดปรับตัวลดลงเกือบถึงจุดตํ่าที่เคยเกิดขึ้น ซึ่งบริษัทฯตองติดตามสถานการณที่ตกตํ่าอยูใน
ปจจุบันกอนที่จะนํานโยบายดังกลาวขางตนนี้มาใชในอนาคตอีกคร้ังเม่ือดัชนี BDI ปรับตัวสูงขึ้น  ซึ่งกอนเวลานั้นทานคง
คาดการณไดวาความแข็งแกรงของสัญญาเชาลวงหนา 4 ปที่จะตอไปจะลดลง 
 
แผนการปรับลดอายุกองเรือ : บริษัทฯ มีโอกาสที่จะสามารถหาเรือเพื่อนํามาทดแทนเรือเกาที่อยูในกองเรือปจจุบันของ
บริษัทฯจํานวน 25 ลํา จากจํานวนเรือที่มีทั้งหมด 44 ลํา เรือที่จะนํามาแทนที่เรือเกาดังกลาวขางตนนั้น จะเปนเรือที่อายุนอย
กวา มีเคร่ืองยนตที่ดีกวา ประหยัดคาใชจายไดมากกวา และมีขนาดใหญกวา ซึ่งสามารถหาไดจากตลาดขายเรือมือสอง
ในชวง 1-2 ปนี้ ซึ่งถือเปนโอกาสอันดีที่บริษัทฯไดอดทนรอเวลาน้ีบริษัทฯ จะสามารถนําเงินจากวงเงินสินเช่ือจํานวน 500 
ลานเหรียญสหรัฐ ซึ่งบริษัทฯ มีวงเงินสินเช่ือดังกลาวมา 2-3 ปแลวเพื่อวัตุประสงคนี้ สินเช่ือนี้จะหมดอายุ ณ ส้ินปของทุกป 
และบริษัทฯ จะตอง ทําการตออายุสัญญาใหสินเช่ือจากธนาคาร  ปจจุบันบริษัทฯ ไดดําเนินการ ขอตออายุสัญญาสินเช่ือ    
2 วงเงิน และแมวา ณ สถานการณการเงินปจจุบัน บริษัทฯเชื่อวา บริษัทฯ คงจะสามารถขอตออายุสัญญาของสินเช่ือออกไป
เปนเวลาอีก 12 ถึง 18 เดือน ซึ่งบริษัทฯกําลังหารือเร่ืองดังกลาวกับธนาคาร    
 
ผลกระทบจากประเทศจีน: ประเทศจีนยังคงมีอิทธิพลอยางตอเนื่องควบคูไปกับการสรางผลกระทบตอตลาดขนสงสินคา
แหงเทกอง และจากขอมูลการคาเบื้องตน การนําเขาของสินแรเหล็กของประเทศจีนจํานวน 39.2 ลานตัน ในเดือนกันยายน 
ซึ่งเพิ่มขี้นจํานวน 6 ลานตันเม่ือเปรียบเทียบเปนปตอป ซึ่งเปนคร้ังที่ 3 ที่เห็นการนําเขารายเดือน มากกวา 39 ลานตัน และ
ไดเกิดขึ้นแมวาจะมีสินคาคางเปนจํานวนมากท่ีทาเรือของจีนก็ตาม  ปริมาณการนําเขาจากตนปถึงส้ินเดือนกันยายน          
มีจํานวน 346.5 ลานตัน คิดเปน รอยละ 22 เม่ือเทียบกับระยะเวลาเดียวกันของป 2550  ถาคาดวาราคาสินแรเหล็กสําหรับ
สัญญาตอจากนี้ไปจะอยูในระดับตํ่า ซึ่งดูเหมือนวาดัชนีชี้วัดตางๆไดบอกอยางนั้น  ประเทศจีนก็นามีการนําเขาแรเหล็กในบริ
มาณท่ีนอย เพื่อใหพอใชแคจนถึง31 มีนาคม 2552 ซึ่งหลังจากนั้นคอยเพิ่มการนําเขา  ถาภาวะเศรษฐกิจโลก  รวมทั้ง
สถานการณทางการเงิน มีแนวโนมดีขึ้น เม่ือนั้น การการนําเขาแรเหล็กของประเทศจีนนาจะเพิ่มขึ้น โดยเร่ิมต้ังแต 1 เมษายน 
2552  
 
วัน SET Opportunity Day คร้ังตอไป ซึ่งบริษัทฯ จะเขารวมในการนําเสนอขอมูล  ณ อาคารตลาดหลักทรัพย   จะมีขึ้นใน
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2551 เวลา 09.00 น.  ซึ่งปกติจะมีผูเขารวมรับฟงประมาณ 70 – 100 คน ที่เปนนักวิเคราะห ผูจัดการ
กองทุนและนักลงทุน ทั้งนี้ บริษัทฯ หวังวาทานทั้งหลายจะไดเขารวมงานน้ีซึ่งบริษัทฯ ถือเปนโอกาสอันดีที่จะไดพบปะพูดคุย
ถึงผลการดําเนินงานปจจุบัน สถานการณตลาดขนสงสินคาและช้ีแจงขอสงสัยใดใดที่มี 
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 การปลดระวางเรือ: การปลดระวางเรือเกือบหยุดนิ่งในไตรมาสที่ 2 แตไดเร่ิมแสดงสัญญาณใหเห็นถึงส่ิงที่ดีกําลังจะ
เกิดขึ้น โดยในไตรมาส 3 ป 2551 มีเรือเพียง 5 ลํา ไดถูกปลดระวาง ขณะที่มีเรือใหมเขามาจํานวน 56 ลํา สงผลใหกองเรือ
ทั้งหมด เพิ่มขึ้นจาก 3,192 ลํา เม่ือตนไตรมาส เพิ่มเปน 3,243 ลํา เม่ือส้ินไตรมาสสามในกองเรือโลกประเภทเดียวกับเรือ
ของบริษัทฯ ถาตลาดคาระวางยังคงตกตํ่าอยางมากเชนปจจุบันนี้ แตมีความผันผวน บริษัทฯ คาดวากองเรือโลกประเภท
เดียวกับเรือของบริษัทฯ คงจะหดตัวอยางรวดเร็ว 
 
ขอแสดงความนับถือ 

เพื่อ บริษัท พรีเชียส ชิพปง จํากัด (มหาชน) 
 
 
 
 
คาลิด ฮาชิม 

กรรมการผูจัดการ 


