
ท่ี 2552-043 
 
วันท่ี 28 ตุลาคม 2552 
 
เรียน ทานกรรมการและผูจดัการตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย 
เรื่อง คําอธิบายและบทวิเคราะหของผูบริหารตอผลการดําเนินงานไตรมาสสามของป 2552 
 
ผลการดําเนินงานตามงบการเงินไทยบาท สอบทานโดยบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด และ
รายงานการแปลงคาเปนเงินเหรียญดอลลารสหรัฐอเมริกา รับรองโดยเบเคอร ทิลล่ี คอรปอเรท แอ็ดไวเซอ
ร่ี เซอรวิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด  ไดแสดงสถานะการเงินของบริษัทฯ คร้ังลาสุด  กําไรสุทธิสําหรับไตร
มาสสามของป 2552 เทากับ 21.03 ลานเหรียญสหรัฐ จากจํานวนเรือเฉล่ีย 29 ลําในไตรมาสน้ี รายไดตอ
วันตอลําเรือของไตรมาสสามป 2552 อยูท่ี 13,110 เหรียญสหรัฐ  ซึ่งตํ่ากวาประมาณการที่บริษัทฯไดต้ังไว
สําหรับปน้ี  ท่ี 14,000 เหรียญสหรัฐ  ตอวันตอลําเรือ   ในไตรมาสน้ีคาใชจายในการเดินเรือตอวันตอลําเรือ
อยูท่ี 5,008 เหรียญสหรัฐ  บริษัทฯไดประมาณการคาใชจายในการเดินเรือตอวันตอลําเรือเฉล่ียสําหรับปน้ี
อยูท่ีประมาณ 4,850 เหรียญสหรัฐ   
 
ตัวเลขที่สําคญั  ไตรมาสสาม

ป 2551 
ไตรมาสสาม 
ป 2552 

จํานวนวันเดินเรือ 4,048 2,656 
รายไดสูงสุดตอวันตอลําเรือ (หนวยเปนเหรียญสหรัฐ)  33,963 33,250 
รายไดเฉล่ียตอวันตอลํา (หนวยเปนเหรียญสหรัฐ)  17,611 13,110 
คาใชจายในการเดินเรือเฉล่ียตอวันตอลํา (หนวยเปนเหรียญสหรัฐ)  4,909 5,008 
รายไดกอนหักดอกเบี้ย ภาษ ีคาเส่ือม (EBITDA)   
(หนวยเปนลานเหรียญสหรัฐ) 

46.08 18.35 

กําไร/(ขาดทุน) สุทธิกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล รวมกําไร (ขาดทุน) จาก
อัตราแลกเปล่ียน (หนวยเปนลานเหรียญสหรัฐ) 

42.45 21.03 

กําไรสุทธิ /(ขาดทุนสุทธิ)  (หนวยเปนลานเหรียญสหรัฐ)              42.45 21.03 
กําไรตอหุน (EPS) (หนวยเปนบาท)          1.41 0.68 
 



รางวัลและเกียรติยศ :   บริษัทฯ ไดรับรางวัล ผูบริหารบริษัทจดทะเบียนขวัญใจนกัวเิคราะห (The Best 
CEO) ในกลุมบริษัท medium and small capitalization สําหรับป 2552  นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังไดรับ
คัดเลือกเพื่อเขาชิงรางวัลประจําปของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET Award) ซึ่งจะไดจัดขึ้นใน
วันท่ี 13 พฤศจิกายน 2552  การท่ีบริษัทฯไดรับคัดเลือกเพื่อเขาชิงรางวัลเปนประจาํสําหรับงานประกาศ
รางวัลประจําปของตลาดหลักทรัพยฯ น้ันเปนส่ิงท่ีไดอธิบายไดในตัวเอง 
 
การคาดการณแนวโนม:  สําหรับตลาดคาระวางเรือดูจะสับสนกวาแตกอน ประเทศจีนมีการนําเขา
สินแรเหล็กเพิ่มขึ้นทําใหมีปริมาณผลผลิตเหล็กสูงขึ้นในชวง 9 เดือนแรกของปน้ี ในขณะเดียวกันราคา
เหล็กไดลดลงเกือบรอยละ 25 จากจุดสูงสุดท่ีไดทําไวเมื่อวันท่ี 4 สิงหาคม 2552 ซึ่งคาดวานาจะสงผล
กระทบตอผลผลิตเหล็กในอนาคต ดังน้ันไดมีการนําเขาสินแรเหล็ก ณ เวลาท่ีอุปทานของเรือตอใหมจาก
อูตอเรืออาจจะถึงระดับสูงสุดในปน้ีแลว ส่ิงน้ีทําใหสรุปไดวาตลาดคาระวางนาจะออนตัวลง มากกวาท่ีจะ
แข็งแกรงในอนาคตอันใกล  
 
ผลกระทบจากประเทศจนี: ประเทศจีนยังคงมีอิทธิพลอยางตอเน่ืองควบคูไปกับการสรางผลกระทบตอ
ตลาดขนสงสินคาแหงเทกอง หลังจากท่ีมีการปลอยใหกูยืมเงินใหม 1.1 ลานลานเหรียญสหรัฐในชวงคร่ึง
แรกของป ธนาคารจีนหลายแหงไดถูกคาดการณวาจะจํากัดสินเชื่อ และเมื่อเร็วๆน้ีธนาคารChina 
Construction Bank Corp. แหงประเทศจีน ไดประกาศวาธนาคารจะลดการใหกูยืมใหมประมาณรอยละ 
70 ในชวงคร่ึงหลังของป 2552 เพื่อปองกนัการเกิดหน้ีเสีย ตามขอมูลปริมาณการนําเขาสินแรเหล็กราย
เดือนของจีน สําหรับเดือนกรกฎาคมมปีริมาณถึง 58.08 ลานตัน หรือรอยละ 31 ซึ่งสูงกวาชวงเวลา
เดียวกันของป 2551 นอกจากน้ี ตัวเลขจาก CISA ยังไดแสดงการนําเขาโดยบริษัทเทรดด้ิงคิดเปนรอยละ 
44 ของการนําเขาสินแรท้ังหมดท่ีไดนําเขาในชวงคร่ึงแรกของป 2552 สูงกวาปท่ีแลวรอยละ 30  การ
นําเขาสินแรเหล็กของประเทศจีนไดทําสถิติสูงท่ีสุด จํานวน 64.55 ลานตันในเดือนกันยายนน้ี  ซึ่งเพิ่มขึน้
มากจากจํานวนนําเขาในเดือนสิงหาคม ท่ี 49.68 ลานตัน และสูงขึ้นอยางมีนัยจากปริมาณการนําเขาใน
เดือนกรกฏาคมท่ีผานมา ทําใหปริมาณการนําเขาจากตนปถึงปจจุบันอยูท่ี 469.6 ลานตัน  ซึ่งสูงขึ้นรอย
ละ 36 เมือ่เทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปท่ีผานมา  สําหรับป 2553 ประเทศจีนตองการราคาท่ีมีสวนลด
สูงในสัญญาซื้อสินแรเหล็ก ในขณะท่ีผูขายรายใหญสามรายแรกตองการขอเพิ่มราคาถึงรอยละ 30 ถึง 
35 เพื่อชดเชยสวนลดในป 2552     จากความตองการอยางมากของจีนท่ีเห็นไดจากปริมาณการนําเขา
และจํานวนของผลผลิตเหล็กท่ีไดถูกบันทึกไว ทําใหราคาสินแรเหล็กสําหรับสัญญาป 2553 คงจะสราง



ผลกระทบอยางมากตอตลาดขนสงสินคาแหงเทกอง ผลผลิตเหล็กในประเทศจีนลดลงในเดือนกันยายน
จากเดือนท่ีผานมาเปนผลจากอุปทานท่ีมากเกินไปทําใหราคาลดลง  ราคาเหล็กในประเทศจีนไดลดลง
รอยละ 25 นับต้ังแตแตะจุดสูงใน 10 เดือน ท่ีวันท่ี 4 สิงหาคม 
    
สัญญาเชาระยะยาว กับ สัญญาเชาระยะส้ัน:  ณ วันท่ี 30 กันยายน 2552 สัญญาเชาเรือระยะยาวท่ี
ไดทําสัญญาไปแลวมีดังตอไปน้ี  
ป  ป พ.ศ. 2552 ป พ.ศ.2553 ป พ.ศ.2554 ป พ.ศ.2555 
จํานวนวันเดินเรือรวม   11,941 9,009 10,687 12,726 
จํานวนวันท่ีไดทําสัญญาใหเชาเรือไปแลว  9,846 5,541 3,695 3,563 
รอยละของจํานวนวันท่ีไดทําสัญญาให
เชาเรือไปแลว  

82.45% 61.50% 34.57% 28.00% 

อัตราคาระวางเรือเฉล่ียตอวัน  

(หนวยเปนหรียญสหรัฐ)  
14,394 11,949 15,016 15,862 

มูลคารวมของสัญญาเชาเรือ   
(หนวยเปนลานเหรียญสหรัฐ)  

141.7 66.2 55.5 56.5 

 
สัญญาเชาเรือระยะยาวลวงหนาส่ีป (ป 2552 ถึง 2555) คิดเปนรอยละ 51.63 ซึ่งจะสรางรายไดให
บริษัทฯ จํานวน 319.9 ลานเหรียญสหรัฐ เมื่อตลาดคาระวางเรือไดปรับตัวเปนขาข้ึน ดังท่ีดัชนี BDI ไดทํา
ไวจนถึงส้ินเดือน พฤษภาคม 2551  บริษัทฯไดทําการผูกมัดอัตราคาระวางสําหรับสัญญาเชาเรือระยะ
ยาวดวยอัตราคาระวางท่ีดีเพื่อหลีกเล่ียงความผันผวนของคาระวางเรือรายวัน ซึ่งนโยบายดังกลาวไดถูก
นํามาใชและประสบความสําเร็จในชวงเวลาสองสามปท่ีผานมา ทําใหบริษัทฯหลีกเล่ียงความผันผวนของ
ตลาดรายวันในชวงเวลาน้ัน  ปจจบุันดัชนี BDI ไดปรับตัวลดลงเกือบตํ่าสุด และตอมาไดปรับตัวข้ึน 
ตลาดปจจุบันสรางความสับสนท่ีไมเคยปรากฏมากอน ดังน้ันจึงเปนการดีท่ีจะรอดูสถานะการณความผัน
ผวนน้ี กอนท่ีนํานโยบายดังกลาวขางตนมาใชในอนาคตเมื่อดัชนี BDI เร่ิมท่ีจะปรับตัวเปนขาข้ึนอยาง
ชัดเจน จนถึงเวลาน้ันทานอาจคาดเดาไดวาสัญญาเชาเรือระยะยาวลวงหนาส่ีปท่ีแข็งแกรงน้ันจะปรับตัว
ลงลงอยางตอเน่ือง ตัวเลขจากตารางดังกลาวขางตนไมไดรวมสมมติฐานของการขายเรือท่ีจะมใีน
อนาคต (กรุณาดูยอหนาถัดไป) ของเรือท่ีอยูในกองเรือบริษัทฯในปจจบุัน  รวมท้ังไมไดอยูภายใต



สมมติฐานการซื้อเรือเพื่อเขามาทดแทนเรือเกาท่ีไดขายไป แตไดรวมเรือส่ังตอใหม 18 ลําซึ่งบริษัทฯ ไดทํา
สัญญาส่ังตอเรือไปแลวกับอูตอเรือ ABG  
 
แผนการปรบัลดอายุกองเรอื: ณ เวลาท่ีไดทําบทวิเคราะหผลการดําเนินงานฉบับน้ี บริษัทฯ ไดขายเรือ
ไปแลว 20 ลํา และไดทําการสงมอบเรือใหกบัผูซื้อไปแลว 19 ลํา บริษัทฯ ยังมีเรืออกี 5 ลําท่ีจะตองขาย
จากกําหนดการปลดระวางรวมท้ังส้ินจํานวน 25 ลํา  บริษัทฯ คาดวาจะเสร็จส้ินการปลดระวางเรือภายใน
ส้ินไตรมาสหน่ึงป 2553 เมื่อสัญญาเชาเรือระยะยาวของเรือเหลาน้ีส้ินสุดลง และบริษัทฯจะตองดําเนิน
แผนการปรับลดอายุกองเรือโดยการซื้อเรือมอืสองมาทดแทนเรือเกาท่ีขายไป สําหรับบริษัทท่ัวไปคงเปน
ส่ิงท่ีทาทาย สําหรับบริษัทฯน้ันอาจแตกตางออกไป กลาวคือในอดีตชวงกันยายน 2546 ถึง กันยายน 
2547 บริษัทฯ ไดเพิ่มจํานวนเรือจาก 28 ลําเปน 52 ลํา ดวยการซื้อเรือ 24 ลํา จากตลาดเรือมือสองใน
เวลาเพียง 12 เดือน เปนการซือ้เรือในเวลาท่ีตลาดคาระวางเรือเพิ่งเร่ิมปรับตัวสูงขึ้นอยางตอเน่ือง  ดังน้ัน 
ณ ชวงเวลาน้ี บริษัทฯ หวังวาจะไดดําเนินแผนการซื้อเรือมือสองจาํนวน 25 ลํา อีกคร้ัง เมื่อตลาดคา
ระวางเรืออยูในระดับดัชนี BDI ท่ี 1,000 และ 3,500 จุด  การคาดการณตลาดนับจากน้ีไปจนถึงส้ินป 
2553 นาจะเอือ้อํานวยใหบริษัทฯ สามารถดําเนินแผนการซื้อเรือทดแทนเรือท่ีไดขายไป มากกวาท่ีจะซือ้
เมื่อตลาดอยูในระดับสูง  และเมื่อคํานึงถึงจํานวนเรือท่ีตองการนั้นจะไมเปนประเด็นเน่ืองจากมีเรือมือ
สองอายุนอยท่ีพรอมจะขายอยูทุกวัน หากบริษัทฯจะตกลงในราคาท่ีผูขายตองการขาย บริษัทฯก็สามารถ
ซื้อเรือ 25 ลํา จากตลาดเรือมอืสองไดภายในเวลาท่ีนอยกวา 3 เดือน  แตเน่ืองจากบริษัทฯ คาดวาราคา
เรือมือสอง ณ ปจจบุันอาจจะออนตัวลงจากระดับปจจุบันอกี ทําใหตองพจิารณาอีกคร้ัง 
      
วัน SET Opportunity Day คร้ังตอไป ซึ่งบริษัทฯ จะเขารวมในการนําเสนอขอมูล  ณ อาคารตลาด
หลักทรัพย   จะมีขึ้นในวันท่ี 10 พฤศจิกายน 2552 เวลา 11.00 น.  ซึ่งปกติจะมีผูเขารวมรับฟงประมาณ 
70 – 100 คน ท่ีเปนนักขาว นักวิเคราะห ผูจดัการกองทุนและนักลงทุน ท้ังน้ี บริษัทฯ หวงัวาทานท้ังหลาย
จะไดเขารวมงานน้ีซึ่งบริษัทฯ ถือเปนโอกาสอนัดีท่ีจะไดพบปะพูดคุยถึงผลการดําเนินงานปจจุบัน ตลาด
เดินเรือ หรือขอสงสัยใดๆท่ีทานมี 
  
การปลดระวางเรือ:  ในไตรมาสสาม ป 2552 มีเรือจํานวน 21 ลําไดถูกปลดระวางขณะท่ีมีเรือใหมเขา
มาเพียง 23 ลํา สงผลใหกองเรือเพิ่มขึ้นจาก 3,110 ลํา เมื่อเร่ิมตนไตรมาส เพิ่มเปน 3,112 ณ ส้ินไตรมาส



สามของกองเรือโลกในประเภทเรือเดียวกับบริษัทฯ ถาตลาดคาระวางยังอยูในชวงตกตํ่าและมีความผัน
ผวน  เชนปจจบุัน บริษัทฯ คาดวากองเรือโลกในกลุมเดียวกับบริษัทฯ จะลดลงอยางรวดเร็ว 
 
ขอแสดงความนับถือ 

เพื่อ บริษัท พรีเชียส ชิพปง จํากัด (มหาชน) 
 
 
 
คาลิด ฮาชมิ 

กรรมการผูจัดการ 
 


