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ท่ี 2553-033 
 
วนัท่ี 28 ตลุาคม 2553 
 
เรียน ท่านกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 
เร่ือง คาํอธิบายและบทวเิคราะห์ของผู้บริหารต่อผลการดาํเนินงานไตรมาสสามของปี 2553 
 
ผลการดาํเนินงานตามงบการเงินไทยบาท สอบทานโดยบริษัท สํานกังาน เอินส์ท แอนด์ ยงั จํากดั และรายงานการแปลง
คา่เป็นเงินเหรียญดอลลา่ร์สหรัฐอเมริกา รับรองโดยเบเคอร์ ทิลล่ี คอร์ปอเรท แอด็ไวเซอร่ี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จํากดั  

ได้แสดงสถานะการเงินของบริษัทฯ ครัง้ลา่สดุ กําไรสทุธิสําหรับไตรมาสสามปี 2553 เทา่กบั 7.11 ล้านเหรียญสหรัฐ        จาก
จํานวนเรือเฉล่ียเพียง 21 ลําในไตรมาสนี ้รายได้ตอ่วนัตอ่ลําเรือในช่วงไตรมาสสามปี 2553 อยู่ท่ี 12,456 เหรียญสหรัฐ ซึง่
ต่ํากวา่เลก็น้อยจากประมาณการท่ีบริษัทฯ ตัง้ไว้สําหรับปีนีท่ี้ 12,500 เหรียญสหรัฐตอ่วนัตอ่ลําเรือ ในไตรมาสนีค้า่ใช้จ่าย
ในการเดินเรือต่อวนัตอ่ลําเรือเฉล่ียอยูท่ี่ 4,615 เหรียญสหรัฐ ซึง่บริษัทฯได้ประมาณการเฉล่ียท่ี 4,750 เหรียญสหรัฐตอ่วนั
ตอ่ลําเรือสําหรับทัง้ปี  
ตัวเลขที่สาํคัญ  ไตรมาส 3 ปี 

2552 
ไตรมาส 3 ปี 
2553 

จํานวนวนัเดินเรือ 2,656 1,932 
รายได้สงูสดุตอ่วนัตอ่ลําเรือ (หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐ)  33,250  19,315 
รายได้เฉล่ียตอ่วนัตอ่ลําเรือ (หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐ)  13,110 12,456 
คา่ใช้จ่ายในการเดินเรือเฉล่ียตอ่วนัตอ่ลํา (หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐ) 5,008 4,615 
รายได้ก่อนหกัดอกเบีย้ ภาษี คา่เส่ือม (EBITDA) ไมร่วมกําไรจากการขายเรือ 
(หน่วยเป็นล้านเหรียญสหรัฐ)  

18.35 12.77 

กําไร/(ขาดทนุ)สทุธิ (ก่อนภาษีเงินได้) ก่อนรายการพิเศษ (รวมกําไร(ขาดทนุ) จาก
อตัราแลกเปล่ียน)) (หน่วยเป็นล้านเหรียญสหรัฐ)   

21.03 7.11 

กําไร/(ขาดทนุ)สทุธิ  (หน่วยเป็นล้านเหรียญสหรัฐ) 21.03 7.11 
กําไรตอ่หุ้น (EPS) (หน่วยเป็นบาท)          0.68 0.16 
 
การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต:  ตลาดคา่ระวางเรือได้สร้างความสบัสนมากกวา่ท่ีเคยเป็น ตวัเลขผลผลติเหลก็
ภายในประเทศจีนอยูท่ี่ 99.6 ล้านตนั เทียบกบั 97.6 ล้านตนัในเดือนกรกฏาคม และ 76.7 ล้านตนั ในเดือนสงิหาคม 2552   
ซึง่การตวัเลขดงักลา่วถือวา่อยูใ่นระดบัสงูและอาจสง่ผลตอ่การนําเข้าสนิแร่เหลก็ ตวัเลขผลผลติเหลก็ภายในประเทศ ณ 
ปัจจบุนัอยูท่ี่ 682 ล้านตนั ซึง่สงูขึน้ร้อยละ 28.4 จากช่วงเวลาเดียวกนัในปี 2552 การนําเข้าสนิแร่เหลก็ ณ  สิน้เดือน
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กนัยายน มีปริมาณ 458 ล้านตนั ถ้านํามาคํานวณการนําเข้าทัง้ปีจะได้ 612 ล้านตนั หรือลดลง ร้อยละ 2.5 เม่ือเทียบกบัปี 
2552 ขณะเดียวกนั ราคาเหลก็ท่ีลดลงได้ถกูคาดการณ์วา่จะเป็นตวักดดนัผลผลิตเหลก็ในอนาคต และด้วยเหตนีุก้ารนําเข้า
สนิแร่เหลก็เม่ือเวลาท่ีอปุทานของเรือตอ่ใหมจ่ากอูต่อ่เรืออาจจะแตะระดบัสงูสดุ ผลผลติเหลก็ของจีนในช่วงหลายเดือนท่ี
ผา่นมาได้หยดุชะงกัเน่ืองมาจากราคาเหลก็ลดลง ทัง้นีร้าคาเหลก็ท่ีลดลงอาจจะเป็นสญัญาณวา่ตลาดมีปริมาณเหลก็
เพียงพอตอ่ความต้องการ ซึง่ราคาเหลก็ท่ีออ่นตวัลงสง่ผลให้ ประมาณร้อยละ 40 ของโรงงานผลติเหลก็ในจีนได้ปิดโรงงาน
เพ่ือทําการบํารุงรักษา หรือหยดุทํางาน และจาก China Iron & Steel Association กลุม่บริษัท Hebei Iron & Steel 
Group ซึง่เป็นเหมืองแร่เหลก็ท่ีใหญ่ท่ีสดุของจีนในด้านกําลงัการผลติ มีแผนการท่ีจะลดผลผลิตทัง้ปีลงร้อยละ 6 เพ่ือช่วย
จีนให้บรรลเุป้าหมายท่ีต้องการลดการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกลงให้ถงึร้อยละ 45 ภายในปี 2563 (ค.ศ.2020) ทัง้นี ้         
จากคําชีแ้จงท่ีสง่ถงึตลาดหลกัทรัพย์ บริษัทได้กลา่ววา่ผลผลิตเหลก็ดิบจะลดลงประมาณ 1.5 ล้านตนั ในช่วงระหวา่งเดือน
กนัยายน และเดือนธนัวาคม  การนําเข้าถ่านหินของจีน ณ สิน้เดือนกนัยายน  2553 มีจํานวน 122.90 ล้านตนั อยา่งไรก็
ตาม  ประมาณการคา่เฉล่ียของ 4 เจ้าหน้าท่ีอตุสาหกรรมท่ีได้วิเคราะห์และการสํารวจโดยสํานกัข่าว Bloomberg การ
นําเข้าถ่านหินของจีนในช่วงคร่ึงหลงัของปี 2553 อาจจะลดลง 59.5 ล้านตนั  จากจํานวน 81 ล้านตนั ในช่วงแรกของปี 
2553 หรือลดลงร้อยละ 27    จํานวนเรือทัง้หมดท่ีจอดอยู่ ณ ทา่เรือขนสนิแร่เหลก็หลกัของโลก ได้ลงลดจาก 334 ลํา ใน
เดือนมกราคม เป็น 240 ลํา เม่ือต้นเดือนสงิหาคม และจาก Clarksons การปลอ่ยเรือมากขึน้เข้าสูต่ลาดรายวนั ความ
แออดัทัว่โลก ณ เดือนสงิหาคม สงูประมาณร้อยละ 4 ของกองเรือขนสนิค้าแห้งเทกองเม่ือเปรียบเทียบกบัระดบัร้อยละ 2-7 
ของช่วงเวลา 4 ปี  ธนาคารกลางจีนได้สร้างความประหลาดใจให้กบัตลาดด้วยการปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ร้อยละ25 ในช่วง 
3 ปีนี ้เพ่ือช่วยพยงุการเพิ่มขึน้ของเงินเฟ้อ และการฟืน้ตวัของราคาอสงัหาริมทรัพย์ นกัเศรษฐศาสตร์คาดการณ์วา่การปรับ
ขึน้อตัราดงักลา่วอาจจะทําให้การขยายตวัโดยรวมของเศรษฐกิจจีนชะลอตวั และอาจจะสง่ผลลบตอ่เศรษฐกิจภมิูภาค
ตะวนัตก สําหรับตลาดขนสง่การชะลอการขยายตวัท่ีสําคญัของจีนอาจนําไปสูก่ารลดลงของความต้องการพืน้ฐาน 
โดยเฉพาะอยา่งย่ิงตอ่ทิศทางของการขนสง่สนิค้าแห้งเทกอง ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2553 เรือประเภทขนสนิค้าแห้งเท
กองคํานวณจากเดดเวดตนัได้เพิ่มมากขึน้ร้อยละ 11.2 ซึง่ยงัมีอีกร้อยละ 8 ท่ีอยูใ่นกําหนดการสง่มอบสําหรับช่วงท่ีเหลือ
ของปีนี ้  และแม้วา่จะมีเรือร้อยละ 50 ของเรือท่ียงัไมไ่ด้สง่มอบ แตบ่ริษัทฯ คาดการณ์วา่ในปี 2553 คงจะจบลงด้วยการ
เพิ่มขึน้มากกวา่ร้อยละ 15 จากจํานวนเดดเวดตนัทัง้หมดของปี ซึง่ทัง้หมดนีนํ้าไปสูบ่ทสรุปท่ีวา่ในอนาคตอนัใกล้อตัราคา่
ระวางยงัคงออ่นตวัมากกวา่ท่ีจะปรับตวัขึน้ 
 
ผลกระทบจากประเทศจีน ยงัคงมีผลกระทบอยา่งมากตอ่ตลาดสนิค้าแห้งเทกอง แม้วา่ร้อยละ 53 ของประชากรจีน 
ประมาณ 720 ล้านคน ถกูคาดการณ์วา่จะเข้ามาอาศยัในเขตเมืองในปี 2553 ทัง้นี ้ จีนตัง้เป้าท่ีจะเพิ่มตวัเลขดงักลา่วให้
ใกล้กบัร้อยละ 60 หรือประมาณ 850 ล้านคน ภายในปี 2563   ปัจจบุนัมีเพียง 11 เมืองเทา่นัน้ท่ีมีเส้นทางรถไฟเข้าเมือง 
แตก่ารก่อสร้างได้เร่ิมขึน้ในอีก 19 เมือง และคาดวา่จะสร้างเพิ่มขึน้ตามมา เฉพาะในเซ่ียงไฮ้ มีการคาดการณ์วา่จะมีการ
สร้างเส้นทางรถไฟเพิ่มขึน้เป็น 3 เทา่จากปัจจบุนัท่ีมีอยูป่ระมาณ 10 สาย         โดยจะเพิ่มขึน้มากกวา่ 30 สาย ในช่วงเวลา 
5 ปีจากนีไ้ปเพ่ือลดความแออดั นอกจากนี ้ สนามบินใหมจํ่านวน 134 แหง่ก็มีกําหนดการก่อสร้างภายในปี 2563 และ
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รัฐบาลมีเป้าหมายท่ีจะให้ร้อยละ 95 ของประชากรอาศยัภายในระยะ 100 กิโลเมตรจากสนามบินภายในปี 2573 การ
ขยายตวัของประชากรเมือง และการเพิ่มขึน้ของประชากรชัน้กลางท่ีมีเงินมากเพ่ือการใช้จ่าย จะช่วยเพิ่มศกัยภาพของ
ประชากรเพ่ือการมีพืน้ท่ีอยูอ่าศยัเฉล่ียท่ีใหญ่ขึน้ ปัจจบุนั ประชากรในเขตเมืองของจีนอยูก่นัอย่างแออดับนเนือ้ท่ีเพียง 20 
ตารางเมตรตอ่คน เทียบกบัพืน้ท่ี 40 ตารางเมตรตอ่คนในประเทศทวีปเอเชียท่ีพฒันาแล้ว เช่น ประเทศญ่ีปุ่ น และเกาหลีใต้ 
การลงทนุสาธารณปูโภคขัน้พืน้ฐานในเส้นทางรถไฟของจีนคาดวา่จะเพิ่มขึน้จาก 80,000 กิโลเมตร ในปี 2551 เป็น 
120,000 กิโลเมตรในปี 2563 ท่ีอยูอ่าศยัในเมืองเพิ่มขึน้จาก 1.7 หม่ืนล้านตารางเมตร ในปี 2551 เป็น 2.7 หม่ืนล้านตาราง
เมตร ในปี 2563  ทางดว่นเพิ่มขึน้จาก 60,300 กิโลเมตร ปี 2551 เป็น 100,000 กิโลเมตร 2563 ถนนเพิ่มขึน้จาก 2 ล้าน
กิโลเมตร ในปี 2551 เป็น 3 ล้านกิโลเมตร ในปี 2563  และผลผลิตยานยนต์เพิ่มขึน้จาก 9.7 ล้าน ในปี 2551 เป็น 20 ล้าน 
ในปี 2563 เหลา่นีแ้สดงให้เหน็ความต้องการในระยะยาวซึง่ยงัคงมีอยูอ่ยา่งแข็งแกร่งอนัเป็นผลจากปัจจยัจากประเทศจีน 
 
สัญญาเช่าระยะยาว กับ สัญญาเช่าระยะสัน้ :  สญัญาเช่าเรือลว่งหน้าระยะยาวท่ีได้สญัญาไปแล้ว ณ วนัท่ี 30 
กนัยายน 2553 ได้แสดงไว้ในตารางดงัตอ่ไปนี ้ ทัง้นีส้ญัญาเช่าเรือลว่งหน้า 4 ปี 2553 ถงึ 2556 ท่ีได้ทําสญัญาไปแล้ว 
ปัจจบุนัคิดเป็นร้อยละ 54.25 ของความสามารถปัจจบุนั โดยจะก่อรายได้จํานวน 294 ล้านเหรียญสหรัฐ 
 
ปี  ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

จํานวนวนัเดินเรือรวม   7,801 9,339 11,995 14,241 
จํานวนวนัท่ีได้ทําสญัญาให้เช่าเรือไปแล้ว    7,599 5,175 4,489 3,984 
ร้อยละของจํานวนวนัท่ีได้ทําสญัญาให้เช่าเรือไปแล้ว  97% 55% 37% 28% 
อตัราคา่ระวางเรือเฉล่ียตอ่วนั(หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐ)  11,954 13,982 15,145 15,868 
มลูคา่รวมของสญัญาเช่าเรือ (หน่วยเป็นล้านเหรียญสหรัฐ)  91 72 68 63 
 
บริษัทฯ มุง่มัน่ท่ีจะปลอ่ยเรือให้เช่าด้วยการทําสญัญาให้เช่าเรือแบบระยะยาวตอ่ไป นโยบายนีถ้กูนํามาใช้และประสบ
ความสําเร็จเม่ือสองสามปีท่ีผา่นมา ซึง่ได้ช่วยให้บริษัทฯ หลีกพ้นความผนัผวนของตลาดรายวนั  อยา่งไรก็ตาม บริษัทฯ 
คาดหวงัวา่จะนําเอานโยบายนีม้าใช้อีกครัง้เพ่ือลดความผนัผวนในปัจจบุนัของตลาดรายวนั 
 
แผนการปรับลดอายุกองเรือ ยงัคงดําเนินการอยู ่ และจะสําเร็จได้เม่ือราคาของเรือมือสองเร่ิมสะท้อนราคาท่ีแท้จริงท่ี
สร้างสมดลุระหวา่งอปุสงค์และอปุทานซึง่คาดว่าจะมีในอนาคตอนัใกล้ บริษัทฯ ได้วางแผนซือ้เรือมือสองจํานวน 23 ลํา
จากตลาด เม่ือดชันี BDI หยดุผนัผวนและลดลงถงึระดบัท่ีเหมาะสมกบัเรือตอ่ใหมท่ี่จะเข้าสูต่ลาดจํานวนมากในช่วง2-3 ปี
ข้างหน้า  ทําให้ความต้องการลดลงจนถงึจดุสมดลุ 
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วนั SET Opportunity Day ครัง้ตอ่ไป ซึง่บริษัทฯ จะเข้าร่วมในการนําเสนอข้อมลู ณ อาคารตลาดหลกัทรัพย์ จะมีขึน้ใน
วนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2553 เวลา 10.45 น. ซึง่ปกติจะมีผู้ เข้าร่วมประมาณ 70 – 100 คน โดยเป็นนกัวิเคราะห์ ผู้จดัการ
กองทนุและนกัลงทนุ ทัง้นี ้บริษัทฯหวงัวา่ทา่นทัง้หลายจะได้เข้าร่วมงานนีซ้ึง่บริษัทฯ ถือเป็นโอกาสอนัดีท่ีจะได้พบปะพดูคยุ
ถงึผลการดําเนินงานปัจจบุนั ภาวะของตลาดค่าระวาง และชีแ้จงข้อสงสยัตา่งๆ ทัง้นี ้ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ได้จดัถ่ายทอดสด
ผา่นทางเว๊ปไซด์ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ สําหรับท่านท่ีไมส่ามารถเข้าร่วมรับฟังได้  
 
 
การปลดระวางเรือ ในไตรมาสสามปี 2553 มีเรือจํานวน 34 ลําได้ถกูปลดระวางขณะท่ีมีเรือใหมเ่ข้ามาใหมเ่พียง 36 ลํา 
สง่ผลให้กองเรือเพิ่มขึน้จาก 3,116 ลํา เป็น 3,118 ณ สิน้ไตรมาสนีสํ้าหรับกองเรือโลกในประเภทเดียวกบับริษัทฯ  ถ้าตลาด
คา่ระวางยงัคงปรับตวัลดลง และมีความผนัผวน  บริษัทฯ คาดวา่กองเรือโลกในกลุม่เดียวกบั บริษัทฯ จะลดลงอยา่งรวดเร็ว 
ซึง่เรือประมาณเกือบร้อยละ48 จะมีอายมุากกว่า 27 ปี ณ สิน้ปี 2556  
 
ขอแสดงความนบัถือ 

เพ่ือ บริษัท พรีเชียส ชิพปิง้ จํากดั (มหาชน) 
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