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เรียน กรรมการและผูจ้ดัการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
เร่ือง คาํอธิบายและบทวเิคราะห์ของผูบ้ริหารต่อผลการดาํเนินงานไตรมาสสาม ปี 2555 
 
ผลการดําเนินงานซ่ึงสอบทานแลว้โดยบริษทั สาํนกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จาํกดั  ไดแ้สดงสถานะการเงินของบริษทัฯ คร้ังล่าสุด 
สาํหรับไตรมาสสาม ปี 2555 บริษทัฯ มีกาํไรสุทธิจาํนวน 7.01 ลา้นเหรียญสหรัฐ จากจาํนวนเรือเฉล่ียในไตรมาสน้ีท่ี 30.7 ลาํ 
รายไดต่้อวนัต่อลาํเรือในช่วงไตรมาสสามอยูท่ี่ 7,957 เหรียญสหรัฐ สูงกวา่ประมาณการท่ีบริษทัฯตั้งไวส้าํหรับปีน้ีท่ี 7,150 เหรียญ
สหรัฐ โปรดระลึกไวว้า่โดยปกติช่วงไตรมาสสามจะเป็นไตรมาสตกตํ่าท่ีสุดของตลาดเรือบรรทุกสินคา้เทกอง ในไตรมาสน้ี
ค่าใชจ่้ายในการเดินเรือต่อวนัต่อลาํเรือเฉล่ียอยูท่ี่ 4,349 เหรียญสหรัฐ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัประมาณการท่ีบริษทัฯตั้งไวท่ี้จาํนวน 4,400 
เหรียญสหรัฐต่อวนัต่อลาํเรือ กาํไรต่อหุน้ (EPS) หน่วยเป็นเงินสกลุไทยบาทอยูท่ี่ 0.21 บาท ต่อหุน้ สาํหรับไตรมาสน้ี 
 

ตัวเลขทีสํ่าคญั ไตรมาส 3 ปี 2554 ไตรมาส 3 ปี 2555 

จาํนวนวนัเดินเรือ 2,024 2,824 

รายไดสู้งสุดต่อวนัต่อลาํเรือ (หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐ) 17,873 17,221 

รายไดเ้ฉล่ียต่อวนัต่อลาํเรือ (หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐ) 10,455 7,957 
ค่าใชจ่้ายในการเดินเรือเฉล่ียต่อวนัต่อลาํ (OPEX) (หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐ) 4,563 4,349 
รายไดก่้อนหกัดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือม (EBITDA) (ไม่รวมกาํไรจากการ
แปลงหน้ีใหม่ของสัญญาสัง่ต่อเรือเดินทะเล) (หน่วยเป็นลา้นเหรียญสหรัฐ)  

9.25 7.49 

กาํไร/(ขาดทุน)สุทธิ ก่อนบางรายการพิเศษ (รวมกาํไร/(ขาดทุน) จากอตัรา
แลกเปล่ียน) (หน่วยเป็นลา้นเหรียญสหรัฐ) 

2.28 (2.75) 

กาํไร/(ขาดทุน)สุทธิ  (หน่วยเป็นลา้นเหรียญสหรัฐ) 6.59 7.01 
กาํไรต่อหุน้ (EPS) (หน่วยเป็นบาท)          0.19 0.21 
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การคาดการณ์: สาํหรับตลาดคา่ระวางเรือในระยะยาวยงัคงอยูใ่นภาวะท่ีดีซ่ึงตอ้งขอบคุณประเทศจีน อยา่งไรกต็าม สถานการณ์
ปัจจุบนัมีความสบัสนข้ึนกวา่เดิมเน่ืองจากการลดลงของตวัเลขจีดีพีของทวปียโุรปและสหรัฐอเมริกา รวมทั้งขอ้มูลท่ีมีความขดัแยง้
กนัเองในจีน ดงัท่ีจะกล่าวดา้นล่างน้ี 
 
รายการเหลก็คงเหลือของจีน ณ ส้ินเดือนสิงหาคม 2555 มีปริมาณ 15 ลา้นตนั สอดคลอ้งกบัคา่เฉล่ียในปี 2553-2554 และลดลง 
ร้อยละ 4.5 จากการวดัเม่ือตอนทาํการผลิต เม่ือเทียบกบัรายการคงเหลือในปี 2554 ราคาเหลก็จีนซ่ึงมีแนวโนม้ลดลงมาแลว้
ประมาณหน่ึงปี ไดป้รับตวัเพ่ิมข้ึนแตะจุดสูงสุดในรอบสองเดือนเม่ือตน้เดือนตุลาคม ความตอ้งการในทาํกาํไรท่ีมากข้ึนเป็น
แรงจูงใจใหโ้รงงานผลิตเหลก็นาํเขา้แร่เหลก็มากข้ึนซ่ึงจะเป็นการกระตุน้อุปสงคก์ารบริการโดยเรือขนส่งเทกองแหง้                               
การเปล่ียนแปลงอีกอยา่งหน่ึงในช่วงปี 2555 คือราคาแร่เหลก็ตกตํ่าซ่ึงลดลงจากราคาเฉล่ียในปี 2554 ท่ี 168 เหรียญสหรัฐต่อตนั 
เป็นราคา 87 เหรียญสหรัฐต่อตนั ก่อนท่ีจะปรับตวัเพ่ิมข้ึนเป็น 120 เหรียญสหรัฐต่อตนัในกลางเดือนตุลาคม สืบเน่ืองจากราคาแร่
เหลก็ระหวา่งประเทศลดลง China Metallurgical Mining Enterprise Association จึงไดป้ระมาณการการผลิตแร่เหลก็ในประเทศวา่
จะลดลงประมาณร้อยละ 10 เม่ือเทียบกบัตวัเลขปีก่อน 
 
เม่ือตน้เดือนกนัยายน สาํนกัข่าวรอยเตอร์สไดร้ายงานวา่ จีนไดอ้นุมติัโครงการโครงสร้างพ้ืนฐานจาํนวน 30 โครงการ เพ่ิมเติมจาก
โครงการทางรถไฟจาํนวน 25 โครงการซ่ึงไดรั้บการอนุมติัเรียบร้อยแลว้ โดยอา้งถึงบทความในหนงัสือพิมพป์ระจาํชาติ China 
Securities Journal ข่าวน้ีทาํใหย้อ้นนึกไปถึงแผนกระตุน้เศรษฐกิจวงเงิน 586 พนัลา้นเหรียญสหรัฐเม่ือปี 2552 ซ่ึงทาํใหอุ้ปสงค์
เหลก็เพ่ิมข้ึน 100 ลา้นตนัต่อปี เม่ือพิจารณาจากเหตุการณ์เม่ือปี 2552 ทาํใหค้าดวา่จะอุปสงคเ์หลก็จะเพิ่มข้ึน 25 ลา้นตนัในอีก 12 
เดือนขา้งหนา้ หรืออุปสงคแ์ร่เหลก็จะเพิ่มข้ึน 40 ลา้นตนั รายการเหลก็คงเหลือท่ีลดลงและอุปสงคจ์ากการกระตุน้ของรัฐบาลจีนจะ
ส่งผลสนบัสนุนราคาเหลก็ โดยช่วยใหโ้รงงานผลิตเหลก็ทาํกาํไรไดม้ากข้ึน รวมทั้งช่วยเพิ่มปริมาณการนาํเขา้แร่เหลก็ในประเทศ
จีนมากข้ึน 
 
ตวัเลขจีดีพีของจีนลดลงจากร้อยละ 8.1 ในไตรมาสแรก เป็นร้อยละ 7.6 ในไตรมาสสองและร้อยละ 7.4 ในไตรมาสสามน้ี อยา่งไร
กต็าม แมว้า่ตวัเลขทางเศรษฐกิจมหภาคจะชะลอตวั แต่การนาํเขา้แร่เหลก็ของจีน มีปริมาณถึง 552.34 ลา้นตนั เม่ือส้ินเดือน
กนัยายน  หากจะประมาณการนาํเขา้แร่เหลก็ทั้งปี จะได ้736 ลา้นตนั ซ่ึงเท่ากบัอตัราขยายตวัร้อยละ 7.3 เม่ือเปรียบเทียบกบัปริมาณ 
686 ลา้นตนัในปี 2554 การผลิตเหลก็ในจีน มีปริมาณ 534.57 ลา้นตนั เม่ือส้ินเดือนกนัยายน หากจะประมาณการผลิตเหลก็ทั้งปี              
จะได ้713 ลา้นตนั ซ่ึงเท่ากบัอตัราขยายตวัร้อยละ 4.2 เม่ือเปรียบเทียบกบัปริมาณ 684 ลา้นตนัในปี 2554 การนาํเขา้ถ่านหินของจีน 
มีปริมาณ 203.4 ลา้นตนั เม่ือส้ินเดือนกนัยายน หากจะประมาณการนาํเขา้ถ่านหินของประเทศจีนทั้งปี จะได ้271 ลา้นตนั ซ่ึงเท่ากบั
อตัราขยายตวัร้อยละ 48 มากกวา่ปริมาณนาํเขา้จาํนวน 183 ลา้นตนัในปี 2554 ในทางตรงกนัขา้ม ปัจจุบนัการผลิตและการบริโภค
ถ่านหินมีปริมาณตํ่ากวา่ 4.0 BMT ต่อปี โดยคาดวา่ตวัเลขน้ีจะขยายตวัเป็น 4.1 BMT ภายในปี 2558 แมว้า่จะมีการเปล่ียนแปลง
เพียงเลก็นอ้ยในขอ้กาํหนดเก่ียวกบัการนาํเขา้ถ่านหิน แต่ก็สามารถส่งผลกระทบอยา่งมากต่อตลาดค่าระวางเรือขนส่งเทกองแหง้ได ้
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การนาํเขา้ถ่านหินของเกาหลีใตใ้นปี 2555 อาจมีปริมาณมากกวา่ท่ีคาดไว ้ เน่ืองจากประเทศไดล้ดการใชพ้ลงังานนิวเคลียร์ลงอยา่ง
ต่อเน่ือง มีข่าววา่เคร่ืองปฏิกรณ์หลกั (Kori 1) ไดถู้กปิดลงเม่ือเดือนมีนาคมเพื่อความปลอดภยั และอีกเคร่ือง (Wolsong 1) มีกาํหนด
จะถูกเก็บไวเ้ป็นเคร่ืองสาํรองในเดือนพฤศจิกายนน้ี 
 
ธนาคารโลก (World Bank) ไดป้รับลดอตัราการเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนสาํหรับปีน้ีเป็นร้อยละ 7.7 ซ่ึงถือเป็นการเปล่ียนแปลง
อยา่งมีนยัสาํคญัจากประมาณการเดิมท่ีร้อยละ 8.2 เม่ือเดือนพฤษภาคม 2555 รายงานทางเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียตะวนัออกและ
กลุ่มประเทศแถบมหาสมุทรแปซิฟิก ไดเ้ปิดเผยความกงัวลวา่เศรษฐกิจของจีนจะชะลอตวัอีกแมว้า่ความเส่ียงจากภาวะเศรษฐกิจ
ตกตํ่าอยา่งรวดเร็ว (hard landing) จะอยูใ่นระดบัตํ่าก็ตาม 
 
เม่ือตน้เดือนตุลาคม กองทุนการเงินระหวา่งประเทศ (IMF) ไดป้รับลดประมาณการการเติบโตทางเศรษฐกิจทัว่โลกเป็นคร้ังท่ีสอง
ตั้งแต่เดือนเมษายน และไดเ้ตือนผูว้างนโยบายของสหรัฐอเมริกาและยโุรปวา่ความลม้เหลวในการแกไ้ขปัญหาทางเศรษฐกิจของ
ตนจากส่งผลใหค้วามตกตํ่าทางเศรษฐกิจยดืเยื้อออกไป การเติบโตทางเศรษฐกิจทัว่โลกอยูใ่นภาวะอ่อนตวัเกินกวา่ท่ีจะลดปัญหา
การวา่งงาน รวมทั้งแรงผลกัดนัเลก็นอ้ยท่ีมีอยูส่่วนใหญ่มาจากธนาคารกลางหลายแห่ง ตามคาํกล่าวของ IMF ใน World Economic 
Outlook สาํหรับปี 2555 IMF ไดค้าดวา่การการเติบโตทางเศรษฐกิจทัว่โลกจะอยูท่ี่ร้อยละ 3.3 ลดลงจากประมาณการเม่ือเดือน
กรกฎาคมท่ีร้อยละ 3.5 
 
ตัวเลขภาคอุปทานไดแ้สดงใหเ้ห็นถึงทางสวา่งในทา้ยท่ีสุดของหนทางท่ีมืดมิด เรือขนส่งสินคา้แบบเทกองท่ีถูกปลดระวางในช่วง
สามไตรมาสแรกของปีน้ีประกอบไปดว้ยเรือขนาดเคปไซส์ (Capesize) จาํนวน 48 ลาํ, เรือขนาดปานาแมกซ์ (Panamax) จาํนวน 79 
ลาํ, เรือขนาดซุปราแมกซ์ (Supramax) จาํนวน 63 ลาํ, เรือขนาดแฮนด้ีแมกซ์ (Handymax) จาํนวน 86 ลาํ และเรือขนาดแฮนด้ีไซส์ 
(Handysize) จาํนวน 266 ลาํ ซ่ึงเท่ากบัขนาดระวางรวม 24.44 ลา้นเดทเวทตนั ในช่วงเกา้เดือนแรกของปี 2555 มีการขยายตวัใน
กองเรือร้อยละ 8.8 (54.89 ลา้นเดทเวทตนั) กบัอีกร้อยละ 8.8 (54.65 ลา้นเดทเวทตนั) ซ่ึงมีกาํหนดส่งมอบในไตรมาสสุดทา้ย หาก
คาํนวณอตัราการส่งมอบล่าชา้ท่ีร้อยละ 30 ของการส่งมอบเหล่าน้ี และตั้งสมมติฐานวา่การปลดระวางเรือมีอตัราสูงข้ึนอีก 8.25 
ลา้นเดทเวทตนัในไตรมาสส่ีของปีน้ี ในปีน้ีจะมีการขยายตวัของกองเรือร้อยละ 13.6 ทาํใหข้นาดกองเรือโลกอยูท่ี่ 707 ลา้นเดทเวท
ตนั ในปี 2556 มีกาํหนดส่งมอบเรือท่ี 63.49 ลา้นเดทเวทตนั รวมกบัอตัราการส่งมอบเรือล่าชา้ท่ีร้อยละ 30 ของการคาดการณ์การ
ส่งมอบเรือในไตรมาสส่ีปี 2555 ท่ีจาํนวน 16.4 ลา้นเดทเวทตนั โดยตั้งสมมติฐานวา่มีการปลดระวางเรือท่ี 35 ลา้นเดทเวทตนัต่อปี 
รวมกบัอตัราการส่งมอบเรือล่าชา้ร้อยละ 30 ของการส่งมอบเรือทั้งปี ส้ินปี 2556 ขนาดกองเรือโลกจะอยูท่ี่ 728 ลา้นเดทเวทตนั 
หรือขยายตวัร้อยละ 3 เม่ือเปรียบเทียบกบัประมาณการจาํนวน 707 ลา้นเดทเวทตนัเม่ือส้ินปี 2555 ในท่ีสุดปัญหาการส่งมอบเรือต่อ
ใหม่ก็เดินทางมาถึงตอนสุดทา้ย 
 
จาก Clarksons Research เม่ือส้ินปี 2551 มีอู่ต่อเรือท่ีเปิดใหบ้ริการจาํนวน 955 แห่ง ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากจาํนวน 354 แห่งเม่ือตน้ปี 2543 
โดยเม่ือส้ินปี 2555 จาํนวนอู่ต่อเรือท่ีเปิดใหบ้ริการไดล้ดลงเหลือ 538 แห่ง หรือลดลงร้อยะ 40 และเม่ือถึงจุดตํ่าสุดของวฏัจกัรในปี 
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2556 จะไดเ้ห็นจาํนวนอู่ต่อเรือท่ีเปิดใหบ้ริการลดลงเท่ากบัระดบัก่อนยคุเฟ่ืองฟูอยูท่ี่ประมาณ 350 แห่ง ซ่ึงถือวา่เป็นข่าวดีสาํหรับ
ภาวะตลาดค่าระวางเรือในระยะยาว 
 
จากบทความในหนงัสือพิมพ ์ Telegraphs เม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม 2555 ไดร้ะบุวา่ กองทุนเรือของ German (KG) มากกวา่ 100 
กองทุน ไดถู้กปิดตวัลงจากภาวะวกิฤตยดึเยื้อของธุรกิจเรือขนส่งแบบคอนเทนเนอร์ทัว่โลก และอีก 800 กองทุนกาํลงัเผชิญภาวะ
ความเส่ียงท่ีจะลม้ละลาย ตามคาํกล่าวของท่ีปรึกษา TPW ในเมือง Hamburg  
 
ส่ิงต่างๆ ท่ีไดก้ล่าวขา้งตน้แสดงใหเ้ห็นวา่อตัราค่าระวางเรือน่าจะอ่อนตวัลงมากกวา่ท่ีจะเพ่ิมข้ึนในอนาคตอนัใกล ้
 
แผนกลยุทธ์ของพเีอสแอล สาํหรับสองปีท่ีน่าทา้ทายเป็นอยา่งยิง่ (ปี 2555 และ ปี 2556) คือ การประคองธุรกิจไปพร้อมกบัการเพ่ิม
จาํนวนเรือใหมี้กองเรือประมาณ 60-65 ลาํ เพ่ือช่วงชิงความไดเ้ปรียบเม่ือถึงระยะเวลาขาข้ึนของวฏัจกัรท่ีคาดวา่น่าจะเป็นช่วง
ระหวา่งหรือหลงัปี 2557 
 
สัญญาเช่าระยะยาว กบั สัญญาเช่าระยะส้ัน: การทาํสญัญาเช่าเรือแลว้ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2555 ปรากฏตามตารางดา้นล่างน้ี  จะ
เห็นไดว้า่การทาํสญัญาเช่า ณ ปัจจุบนัจนถึงอีกส่ีปีขา้งหนา้  (ปี 2555 ถึง ปี 2559) อยูท่ี่ร้อยละ 16.6 โดยมีรายไดท่ี้ 148 ลา้นเหรียญ
สหรัฐ  
 

ปี ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
จาํนวนวนัเดินเรือรวม   11,183 15,355 16,456 16,790 16,836 
จาํนวนวนัท่ีไดท้าํสญัญาใหเ้ช่าเรือไปแลว้    3,524 2,200 1,825 2,190 2,196 
ร้อยละของจาํนวนวนัท่ีไดท้าํสญัญาใหเ้ช่าเรือไปแลว้  32 14 11 13 13 
อตัราคา่ระวางเรือเฉล่ียต่อวนั  
(หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐฯ)  

10,917 11,696 13,198 13,498 13,498 

มูลคา่รวมของสญัญาเช่าเรือ  
(หน่วยเป็นลา้นเหรียญสหรัฐฯ)  

38 26 24 30 30 

 
บริษทัฯ มีความตั้งใจอยา่งต่อเน่ืองท่ีจะปล่อยเรือใหเ้ช่าโดยการทาํสญัญาเช่าระยะยาวเม่ือโอกาสอาํนวย 
 
การแบ่งส่วนตลาด: ในช่วงไตรมาสสาม ค่าเฉล่ียของดชันีค่าระวางเรือขนาดแฮนด้ีไซส์ (BHSI สาํหรับเรือขนาด 28,000                         
เดทเวทตนั) อยูท่ี่ระดบั 553 จุด โดยมีค่าเฉล่ียของอตัราค่าเช่าเรือต่อวนัท่ี 8,018 เหรียญสหรัฐ เม่ือเปรียบเทียบกบั เรือขนาด                
แฮนด้ีไซส์ของบริษทัฯ (ขนาด 26,734 เดทเวทตนั หรือเลก็กวา่ขนาดเรือตามดชันีร้อยละ 4.5) ทาํรายไดอ้ยูท่ี่ 7,612 เหรียญสหรัฐ 
ซ่ึงตํ่ากวา่อตัราค่าเช่าเรือของดชันี BHSI ร้อยละ 5.1 สาํหรับไตรมาสสามน้ี ค่าเฉล่ียของดชันีค่าระวางเรือขนาดซุปราแมกซ์ (BSI) 
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อยูท่ี่ระดบั 985 จุด โดยมีค่าเฉล่ียของอตัราค่าเช่าเรือต่อวนัท่ี 10,301 เหรียญสหรัฐ เม่ือเปรียบเทียบกบั เรือขนาดซุปราแมกซ์ของ
บริษทัฯ ท่ีทาํรายไดอ้ยูท่ี่ 11,082 เหรียญสหรัฐ ซ่ึงมากกวา่อตัราค่าเช่าเรือของดชันี BSI ร้อยละ 7.6 
 
แผนปรับลดอายุกองเรือ ไดก้าํลงัดาํเนินการอยู ่ โดยเห็นไดจ้ากการท่ีบริษทัฯไดรั้บมอบเรือต่อใหม่ขนาด 34,000 เดทเวทตนั 
จาํนวน 2 ลาํ ท่ีบริษทัฯ ไดซ้ื้อจากอูต่่อเรือในจีน ในราคา 19.4 ลา้นเหรียญสหรัฐต่อลาํ  ทั้งน้ี แผนปรับลดอายกุองเรือหากประสบ
ความสาํเร็จจะทาํใหมี้เรือประมาณ 60-65 ลาํในกองเรือ โดยมีอายเุฉล่ียเป็นเลขหลกัเดียวและขนาดโดยเฉล่ียประมาณ 30,000                 
เดทเวทตนั 
 
อู่ต่อเรือ ABG: บริษทัฯ ไดรั้บมอบเรือต่อใหม่ขนาด 34,000 เดทเวทตนั ลาํแรกเม่ือกลางเดือนมิถุนายน 2554 และลาํท่ีสองเม่ือส้ิน
เดือนมีนาคม 2555 ทั้งน้ี เรือลาํท่ีสามคาดวา่จะส่งมอบใหบ้ริษทัฯในเดือนมกราคม 2556 โดยมีการลดราคาลงเหลือ 23 ลา้นเหรียญ
สหรัฐ เม่ือเทียบกบัราคาเดิมท่ี 30 ลา้นเหรียญสหรัฐ บริษทัฯ ไดข้ายต่อสญัญาการสัง่ต่อเรือโดยการแปลงหน้ีใหม่ จาํนวน 5 ฉบบั 
(ขนาด 34,000 เดทเวทตนั จาํนวน 3 ฉบบั และ ขนาด 54,000 เดทเวทตนั จาํนวน 2 ฉบบั) ใหก้บับุคคลท่ีสามซ่ึงไม่มีความเก่ียวขอ้ง
กนั โดยการขายต่อสญัญา 3 ฉบบัไดถ้กูบนัทึกบญัชีเม่ือปี 2554 และอีก 2 ฉบบัไดถู้กบนัทึกบญัชีในไตรมาสสามปี 2555   
นอกจากน้ี บริษทัฯไดข้ายต่อสัญญาสัง่ต่อเรือใหม่อีก 4 ฉบบั (ขนาด 34,000 เดทเวทตนั จาํนวน 2 ฉบบั และ ขนาด 54,000 เดทเวท
ตนั จาํนวน 2 ฉบบั) โดยไดรั้บเงินบางส่วนในไตรมาสสามปี 2555 เงินส่วนท่ีเหลือคาดวา่จะไดรั้บชาํระในไตรมาสส่ีปี 2555 หรือ
ในไตรมาสแรกปี 2556  ดงันั้น คงเหลือสญัญาสัง่ต่อเรือใหม่อีก 6 ฉบบั (ขนาด 34,000 เดทเวทตนั จาํนวน 4 ฉบบั และ ขนาด 
54,000 เดทเวทตนั จาํนวน 2 ฉบบั) ท่ีอู่ต่อเรือ ABG จะตอ้งส่งมอบใหแ้ก่บริษทัฯในระหวา่งปี 2556 หรือ ตน้ปี 2557 โดยภายใต้
สญัญาสัง่ต่อเรือดงักล่าว หากส่งมอบเรือล่าชา้กวา่กาํหนดส่งมอบเรือตามสญัญา บริษทัฯ มีสิทธิบอกเลิกสญัญา หรืออาจจะขาย
สญัญาต่อสญัญาสัง่ต่อเรือท่ีล่าชา้เหล่าน้ีใหก้บับุคคลอ่ืน หรืออาจเจรจาต่อรองเพื่อกาํหนดราคาตามสญัญากนัใหม่สาํหรับเรือลาํท่ี
ล่าชา้   
 
เงินปันผล ไดจ่้ายไปแลว้ในแต่ละไตรมาสทั้งหมด 22 ไตรมาสอยา่งต่อเน่ืองตั้งแต่ไตรมาสแรกของปี 2550 ทั้งน้ี หากกระแสเงินสด
และความสามารถในการทาํกาํไรเอ้ืออาํนวย บริษทัฯหวงัเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะคงการจ่ายเงินปันผลรายไตรมาสอยา่งท่ีไดเ้คยกระทาํ  
 
วนั SET Opportunity Day คร้ังต่อไป บริษทัฯ จะเขา้ร่วมในการนาํเสนอขอ้มูลผลประกอบการ ณ อาคารตลาดหลกัทรัพยฯ์ จะมี
ข้ึนในวนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2555 เวลา 10.45 นาฬิกา บริษทัฯ หวงัวา่ท่านทั้งหลายจะไดเ้ขา้ร่วมงานน้ีเพ่ือพบปะ พดูคุยใน
รายละเอียดถึงผลการดาํเนินงานปัจจุบนั สภาพอตัราค่าระวาง และการช้ีแจงขอ้สงสัยใดๆท่ีท่านมี  สาํหรับท่านท่ีไม่สามารถมาได ้
ท่านสามารถติดตามไดจ้าก web cast live by the SET 
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การปลดระวางเรือ ยงัคงมีปริมาณมากข้ึน โดยในช่วงสามไตรมาสแรกของปี 2555 มีเรือจาํนวน 266 ลาํไดถ้กูปลดระวาง ขณะท่ีมี
เรือใหม่เขา้มาทั้งหมด 120 ลาํ ส่งผลใหมี้กองเรือโลกลดลงจาก 2,916 ลาํ ในช่วงตน้ปี เป็น 2,770 ลาํในช่วงส้ินไตรมาสสาม 
สาํหรับกองเรือโลกในประเภทเดียวกบัของบริษทัฯ (ขนาด 10,000 - 30,000 เดทเวทตนั) และหากวา่ตลาดค่าระวางยงัคงตกตํ่า 
บริษทัฯ คาดวา่กองเรือโลกในกลุ่มเดียวกบับริษทัฯ จะมีการปลดระวางถึงร้อยละ 8-12 ต่อปี ซ่ึงจะช่วยทาํใหอุ้ปสงคแ์ละอุปทาน
เขา้สู่ภาวะสมดุล   
 
ขอแสดงความนบัถือ 
บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั (มหาชน) 
 
_______________________________ 
นายคาลิด ฮาชิม 
กรรมการผูจ้ดัการ 


