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เลขที 2556-026 
 
วนัที 29 ตุลาคม 2556 
 
เรียน กรรมการและผูจ้ดัการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
เรือง คาํอธิบายและบทวเิคราะห์ของผูบ้ริหารต่อผลการดาํเนินงานไตรมาสสาม ปี 2556 
 
ผลการดําเนินงานซึงสอบทานแลว้โดยบริษทั สาํนกังาน เอินส์ท แอนด ์ ยงั จาํกดั  ไดแ้สดงสถานะการเงินของบริษทัฯ ครั5 งล่าสุด 
สาํหรับไตรมาสสาม ปี 2556 บริษทัฯ มีกาํไรสุทธิจาํนวน 0.65 ลา้นเหรียญสหรัฐ จากจาํนวนเรือเฉลียในไตรมาสนี5ที 40 ลาํ รายได้
ต่อวนัต่อลาํเรือในช่วงไตรมาสสามอยูที่ 7,041 เหรียญสหรัฐ ตํากวา่ประมาณการทีบริษทัฯตั5งไวส้าํหรับปีนี5 ที 7,500 เหรียญสหรัฐ 
ในไตรมาสนี5คา่ใชจ่้ายในการเดินเรือต่อวนัต่อลาํเรือเฉลียอยูที่ 4,622 เหรียญสหรัฐ หากจะประมาณตวัเลขสาํหรับปีนี5  จะได้
ประมาณ 4,500  เหรียญสหรัฐต่อวนัต่อลาํเรือ ซึงสูงกวา่ประมาณการทีบริษทัฯตั5งไวที้จาํนวน 4,400 เหรียญสหรัฐต่อวนัต่อลาํเรือ 
กาํไรต่อหุน้ (EPS) หน่วยเป็นเงินสกลุไทยบาทอยูที่ 0.02 บาท ต่อหุน้ สาํหรับไตรมาสนี5  
 

ตัวเลขที�สําคัญ ไตรมาส 3 ปี 2556 ไตรมาส 3 ปี 2555 

จาํนวนวนัเดินเรือ 3,650 2,824 

รายไดสู้งสุดตอ่วนัตอ่ลาํเรือ (หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐ) 13,936 17,221 

รายไดเ้ฉลียตอ่วนัตอ่ลาํเรือ (หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐ) 7,041 7,957 
คา่ใชจ่้ายในการเดินเรือเฉลียต่อวนัต่อลาํ (OPEX) (หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐ) 4,622 4,349 
รายไดก่้อนหกัดอกเบี5ย ภาษี ค่าเสือม (EBITDA) (ไม่รวมกาํไรจากการ
แปลงหนี5ใหม่ของสญัญาสังต่อเรือเดินทะเล) (หน่วยเป็นลา้นเหรียญสหรัฐ)  

5.75 7.49 

กาํไร/(ขาดทุน)สุทธิ ก่อนบางรายการพเิศษ (รวมกาํไร/(ขาดทนุ) จากอตัรา
แลกเปลียน) (หน่วยเป็นลา้นเหรียญสหรัฐ) 
(หน่วยเป็นลา้นเหรียญสหรัฐ)  

(5.48) (2.75) 

กาํไร/(ขาดทนุ)สุทธิ  (หน่วยเป็นลา้นเหรียญสหรัฐ) 0.65 7.01 
กาํไรต่อหุน้ (EPS) (หน่วยเป็นบาท)          0.02 0.21 
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การคาดการณ์: อตัราคา่ระวางของเรือขนาดเคปไซต ์ (Capesize) ตามดชันี Baltic Cape Index โดยเฉลียสาํหรับไตรมาสหนึงอยูที่ 
5,058 เหรียญสหรัฐต่อวนั ไตรมาสสองอยูที่ 6,208 เหรียญสหรัฐตอ่วนั และไตรมาสสามอยูที่ 18,968 เหรียญสหรัฐต่อวนั โดยได้
ปรับตวัมาอยูจุ่ดสูงสุดที 42,211 เหรียญสหรัฐต่อวนั เมือวนัที 25 กนัยายน 2556 ตามรายงานของ Citic Securities ประจาํเมืองเซียง
ไฮ ้รัฐบาลจีนไดใ้ชแ้ผนกระตุน้การใชเ้หลก็ผา่นทางโครงการการสร้างรางรถไฟ อาคาร และโครงสร้างพื5นฐาน ซึงในปีนี5จะเพิมขึ5น
ร้อยละ 20 ส่งผลใหอุ้ปสงคเ์หล็กเพิมขึ5นอีก 135 ลา้นตนั ซึงตอ้งใชแ้ร่เหลก็ปริมาณ 200 ลา้นตนัทีใชก้ารขนส่งโดยเรือขนาดเคป
ไซต ์ (Capesize) จาํนวน 180 ลาํ ตราบใดทีราคาแร่เหลก็นาํเขา้ต ํากวา่ราคาแร่เหลก็ในประเทศจีนถึง 135 เหรียญสหรัฐตอ่ตนั ก็มี
เหตุผลเชิงเศรษฐกิจทีจะยงัมีการนาํเขา้ต่อไป นอกจากนั5น ปริมาณแร่เหลก็คงเหลือทีท่าเรือในจีนมี 73 ลา้นตนั โดยประมาณ ซึงถือ
เป็นปริมาณทีต ํากว่าปีทีแลว้ถึงร้อยละ 25 – 30 ทั5งๆทีในปีนี5มีการผลิตเหล็กในจีนมากกวา่ปีทีแลว้ถึงร้อยละ 10 ส่งผลใหเ้กิดการ
สาํรองแร่เหลก็ของจีนเพิมขึ5นไปอีกระยะหนึง ปัจจยัทีกล่าวมานั5นเป็นเพียงปัจจยัเดียวทีช่วยผลกัดนัดชันี BDI ปรับตวัขึ5นจากเฉลีย 
842 จุดในครึ งแรกของปี 2556 มาอยูที่ 2,003 จุด ณ สิ5นเดือนกนัยายน อยา่งไรก็ตาม หลงัจากปลายเดือนสิงหาคมเป็นตน้มา ดชันี
ของเรือทุกขนาดไดป้รับตวัเพิมขึ5นจากการขนส่งสินคา้ถ่านหินทีเพิมมากขึ5น ซึงมีการแทนทีการขนส่งโดยเรือขนาดเคปไซต ์
(Capesize) ดว้ยเรือขนาดปานาแมกซ ์ (Panamax) และซุปราแมกซ์ (Supramax) รวมถึงสินคา้แร่เหลก็ทีเคยขนส่งดว้ยเรือขนาดเคป
ไซต ์ (Capesize) ไดถ้กูแบ่งออกเป็นการขนส่งโดยเรือขนาดปานาแมกซ์ (Panamax) สองลาํแทน นอกจากนี5  ยงัมีอีกหา้ตวัชี5 วดัทาง
เศรษฐศาสตร์มหภาคทีแสดงผลเชิงบวก กล่าวคือ (1) The United States Department of Agriculture (USDA) ไดค้าดการณ์ตวัเลข
สินคา้ธญัพืชส่งออกระหวา่งเดือนตลุาคม 2556 ถึงเดือนมิถุนายน 2557 จะขยายตวัถึงร้อยละ 11 เมือเทียบกบัตวัเลขปีทีแลว้ ซึงเป็น
เพียงตวัเลขเชิงปริมาณ อยา่งไรก็ตาม เมือคาํนึงถึงระยะขนส่งไมลต์่อตนั การแล่นเรือชา้ (slow steaming) ความแออดั และการใช้
ประโยชน ์จะพบวา่อุปสงคแ์ทจ้ริงทีเพิมขึ5นจะอยูที่ราวๆร้อยละ 15 – 17 ทั5งนี5  สินคา้ธญัพชืคิดเป็นร้อยละ 10 ของสินคา้แหง้เทกอง
ทั5งหมด ดงันั5น ความเคลือนไหวของสินคา้ธญัพชืจะส่งผลใหก้ารขนส่งสินคา้แหง้แบบเทกองโดยรวมเพิมขึ5นร้อยละ 1.5 - 2 ในปีนี5  
(2) ประเทศจีนซึงเป็นผูส้นบัสนุนสินคา้เทกองรายใหญ่ทีสุดของโลก มีเศรษฐกิจทีปรับตวัในทิศทางขาขึ5น ดงัจะเห็นไดจ้ากตวัเลข
ทางเศรษฐกิจทีประกาศในช่วงไตรมาสสาม (3) ประเทศญีปุ่ นซึงเป็นผูส้นบัสนุนสินคา้เทกองรายใหญ่อนัดบัทีสองของโลก กาํลงั
ไปไดดี้ภายใตม้าตรการ Abenomics เนืองจากมีการเลิกใชพ้ลงังานนิวเคลียร์จึงมีการนาํเขา้ถ่านหินเพิมมากขึ5น บริษทัญีปุ่ นหลาย
แห่งมีกาํไรและจะกลบัไปลงทุนในประเทศของตน รวมไปถึงในโรงงานของตนทัวเอเชีย ซึงส่งผลใหมี้การนาํเขา้สินคา้แหง้เทกอง
มากขึ5น (4) สหราชอาณาจกัร ประเทศเยอรมนี ประเทศฝรังเศส เมือไม่นานมานี5ไดป้ระกาศตวัเลขทางเศรษฐกิจของตนทีแขง็แกร่ง
ขึ5น ซึงส่งผลใหส้หภาพยโุรปกาํลงัหลดุพน้จากปัญหาทางเศรษฐกิจ (5) ประเทศอินเดียดว้ยคา่เงินทีอ่อน อาจกลายเป็นผูส่้งออก
ผลิตภณัฑ์ทางการเกษตรรายใหญ่ จากการทีมีท่าเรือทีเลก็ ร่องนํ5าตื5นเขิน และไมมี่ประสิทธิภาพ ทาํใหท่้าเรือเกิดความแออดัอยา่ง
มาก ส่งผลใหป้ริมาณการขนส่งโดยเรือขนส่งขนาดเลก็ลดลง ปัจจยันี5จะเป็นแรงกดดนัตลาดเรือขนส่งขนาดเลก็ เช่นเดียวกบัทีแร่
เหลก็ซึงเป็นตวักดดนัตลาดเรือขนาดเคปไซต ์ (Capesize) ทั5งนี5  หากทั5งหา้ปัจจยัดงักล่าวขา้งตน้ยงัคงอยูใ่นลกัษณะเชิงบวกเช่นนี5
ต่อไป การฟื5 นตวัของตลาดสินคา้แหง้เทกองอาจจะเริมขึ5นก่อนไตรมาสสี ปี 2557 โดยอาจเกิดขึ5นในช่วงไตรมาสแรก หรือไตรมาส
สองของปีหนา้ 
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จากรายงานล่าสุดของ Goldman Sachs ตลาดแร่เหลก็จะทรงตวัไปอีกอยา่งนอ้ยสีปีสืบเนืองจากการขยายตวัของภาคอุปทานซึงมี
มากเกินโดยส่งผลใหร้าคาจะลดลงเหลือ 80 เหรียญสหรัฐต่อตนัในปี 2558 ทั5งนี5  ราคาแร่เหลก็จะอยูที่ประมาณ 115 เหรียญสหรัฐ
ต่อตนัในปี 2557 ซึงลดลงร้อยละ 19 เมือเทียบกบัตวัเลข ณ ตอนนี5  และเป็นตวัเลขทีต ําทีสุดตั5งแต่ปี 2552 ตามคา่เฉลียจากบท
วเิคราะห์ 10 ฉบบัทีรวบรวมโดย Bloomberg ทั5งนี5  ปริมาณมากทีสุดจะอยูที่ 82 ลา้นตนั ในปี 2557 ซึงถือเป็นปริมาณทีมากทีสุด
ตั5งแตปี่ 2551 โดยอุปทานทีมากเกินนี5จะขยายตวัอยา่งตอ่เนืองจนถึงปี 2560 
 
การนําเข้าถ่านหินของประเทศอนิเดีย คาดวา่จะยงัคงขยายตวัอยา่งต่อเนือง จากเมือสองสามปีทีผา่นมา และอาจถึง 200 ลา้นตนั               
ต่อปี ภายในปี 2559 – ปี 2560 ในขณะทีตวัเลขการนาํเขา้ถ่านหินทุกประเภททั5งหมดจะอยูที่ 180 ลา้นตนัต่อปีสาํหรับปี 2556 ตาม
รายงานของ McCloskey ทีปรึกษาทางดา้นธุรกิจถ่านหิน 
 
ตามรายงานขอ้มูลทางเศรษฐกิจฉบบัล่าสุดเมือสิ5นเดือนสิงหาคมของ Hartland Shipping Services ไดร้ะบุวา่เศรษฐกิจของโลก
กาํลงัฟื5 นตวั โดย HSBC Flash Purchasing Managers Index (PMI) ไดแ้สดงตวัเลขทีเติบโตกวา่ประมาณการของเศรษฐกิจใน
ประเทศแถบยโุรป อุตสาหกรรมการผลิตในจีน และอุตสาหกรรมการผลิตในสหรัฐฯ ซึงไดข้ยายตวัมาเป็นเวลาหา้เดือน 
 
Qu Hongbin, นกัเศรษฐศาสตร์ชาวจีนประจาํฮ่องกง ของ HSBC ระบุวา่ หลงัจากนโยบายใชเ้งินลงทุน 5 ลา้นลา้น ในช่วง 5 ปีที
ผา่นมา จีนยังคงมีความต้องการโครงสร้างพืHนฐานเพิ�มมากขึHน โดยรัฐบาลยงัตอ้งดิ5นรนจดัหานํ5าประปาทีดืมได ้ และมีประชากร
หลายลา้นทีอาศยัในเมือง shantytown รวมทั5งความยาวของโครงข่ายรางรถไฟของประเทศทีเหมือนกบัในสหรัฐฯ เมือปี ค.ศ. 1880 
ในขณะทีนกัลงทุนหลายรายไดใ้หค้วามสาํคญักบัเมืองและโรงงานร้าง ซึงเป็นเครืองแสดงใหเ้ห็นถึงการลงทุนทีมากเกินควร 
รัฐบาลจะตอ้งพยายามอุดช่องวา่งในการเขา้ถึงโครงสร้างพื5นฐานในอนาคตขา้งหนา้ ซึงจะส่งผลใหเ้กิดความมันคงและเป็นการ
จาํกดัการชะลอตวัทางเศรษฐกิจอีกดว้ย 
 
ตวัเลขจีดีพีของจีนลดลงจากร้อยละ 7.7 ในไตรมาสแรก เป็นร้อยละ 7.5 ในไตรมาสสอง แต่ไดป้รับตวัเพิมขึ5นเป็นร้อยละ 7.8 ใน
ไตรมาสสามนี5  อยา่งไรก็ตาม แมว้า่จะมีตวัเลขทางเศรษฐกิจมหภาคทีหลากหลาย แต่การนาํเขา้แร่เหลก็ของจีน มีปริมาณถึง 601.25 
ลา้นตนั เมือสิ5นเดือนกนัยายน  หากจะประมาณการนาํเขา้แร่เหล็กทั5งปี จะได ้801.67 ลา้นตนั ซึงเท่ากบัอตัราขยายตวัร้อยละ 7.54 
เมือเปรียบเทียบกบัปริมาณ 745.49 ลา้นตนัในปี 2555 การผลิตเหลก็ในจีน มีปริมาณ 586.26 ลา้นตนั เมือสิ5นเดือนกนัยายน หากจะ
ประมาณการผลิตเหลก็ทั5งปี จะได ้781.68 ลา้นตนั ซึงเท่ากบัอตัราขยายตวัร้อยละ 10.3 เมือเปรียบเทียบกบัปริมาณ 708.78 ลา้นตนั
ในปี 2555 การนาํเขา้ถ่านหินของจีนมีปริมาณ 231.20 ลา้นตนั เมือสิ5นเดือนกนัยายน หากจะประมาณการนาํเขา้ถา่นหินของ
ประเทศจีนทั5งปี จะได ้ 308.27 ลา้นตนั ซึงเท่ากบัอตัราขยายตวัร้อยละ 6.67 มากกวา่ปริมาณนาํเขา้จาํนวน 289 ลา้นตนัในปี 2555 
สาํหรับประเทศทีปัจจุบนัการผลิตและการบริโภคถ่านหินมีปริมาณตํากวา่ 4.0 พนัลา้นตนัต่อปี และคาดวา่ตวัเลขนี5จะขยายตวัเป็น 
4.1 พนัลา้นตนั ภายในปี 2558 แมว้า่จะมีการเปลียนแปลงเพยีงเลก็นอ้ยในขอ้กาํหนดเกียวกบัการนาํเขา้ถ่านหิน แต่ก็สามารถส่งผล
กระทบอยา่งมากต่อตลาดคา่ระวางเรือขนส่งเทกองแหง้ได ้
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เป็นทีน่าเสียดายทีแสงสวา่งปลายทางของตัวเลขภาคอุปทานเริมกลบัมามืดลงอีกครั5 ง เนืองจากการปลดระวางเรือไดช้ะลอตวัลง
จากการเพิมขึ5นของปริมาณการสังต่อเรือใหม ่  เรือขนส่งสินคา้แบบเทกองทีถกูปลดระวางในช่วงสามไตรมาสแรกของปีนี5
ประกอบไปดว้ยเรือขนาดเคปไซส์ (Capesize) จาํนวน 39 ลาํ, เรือขนาดปานาแมกซ์ (Panamax) จาํนวน 49 ลาํ, เรือขนาดซุปรา
แมกซ์ (Supramax) จาํนวน 44 ลาํ, เรือขนาดแฮนดี5แมกซ์ (Handymax) จาํนวน 87 ลาํ และเรือขนาดแฮนดี5ไซส์ (Handysize) จาํนวน 
127 ลาํ ซึงเท่ากบัขนาดระวางรวม 18.02 ลา้นเดทเวทตนั ในช่วงเกา้เดือนแรกของปี 2556 มีการขยายตวัในกองเรือร้อยละ 7.2 
(49.59 ลา้นเดทเวทตนั) กบัอีกร้อยละ 5.8 (39.99 ลา้นเดทเวทตนั) ซึงมีกาํหนดส่งมอบในไตรมาสสุดทา้ย หากคาํนวณอตัราการส่ง
มอบล่าชา้ทีร้อยละ 30 ของการส่งมอบเหล่านี5  และตั5งสมมติฐานวา่การปลดระวางเรือมีอตัราสูงขึ5นอีก 6.98 ลา้นเดทเวทตนัใน             
ไตรมาสสีของปีนี5  ในปีนี5จะมีการขยายตวัของกองเรือร้อยละ 10.2 ทาํใหข้นาดกองเรือโลกอยูที่ 763.34 ลา้นเดทเวทตนั ในปี 2557 
มีกาํหนดส่งมอบเรือที 49.25 ลา้นเดทเวทตนั รวมกบัอตัราการส่งมอบเรือล่าชา้ทีร้อยละ 30 ของการคาดการณ์การส่งมอบเรือใน          
ไตรมาสสีปี 2556 ทีจาํนวน 12 ลา้นเดทเวทตนั โดยตั5งสมมติฐานวา่มีการปลดระวางเรือที 20 ลา้นเดทเวทตนัต่อปี รวมกบัอตัราการ
ส่งมอบเรือล่าชา้ร้อยละ 30 ของการส่งมอบเรือทั5งปี สิ5นปี 2557 ขนาดกองเรือโลกจะอยูที่ 786.22 ลา้นเดทเวทตนั หรือขยายตวั              
ร้อยละ 3 เมือเปรียบเทียบกบัประมาณการจาํนวน 763.34 ลา้นเดทเวทตนัเมือสิ5นปี 2556  
 
แผนกลยุทธ์ของพเีอสแอล สาํหรับสองปีทีน่าทา้ทายเป็นอยา่งยิง (ปี 2555 และ ปี 2556) คือ การประคองธุรกิจไปพร้อมกบัการเพิม
จาํนวนเรือใหมี้กองเรือประมาณ 60 - 65 ลาํ เพือช่วงชิงความไดเ้ปรียบเมือถึงระยะเวลาขาขึ5นของวฏัจกัรทีคาดวา่น่าจะเป็นใน
ระหวา่งปี 2557 
 
สัญญาเช่าระยะยาว กบั สัญญาเช่าระยะสัHน: การทาํสญัญาเช่าเรือแลว้ ณ วนัที 30 กนัยายน 2556 ปรากฏตามตารางดา้นล่างนี5   จะ
เห็นไดว้า่การทาํสัญญาเช่า ณ ปัจจุบนัจนถึงอีกสีปีขา้งหนา้  (ปี 2556 ถึง ปี 2560) อยูที่ร้อยละ 17.4 โดยมีรายไดที้ 181 ลา้นเหรียญ
สหรัฐ  
 

ปี ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

จาํนวนวนัเดินเรือรวม   15,533 17,726 18,250 18,300 18,250 
จาํนวนวนัทีไดท้าํสญัญาใหเ้ช่าเรือไปแลว้    4,884 2,403 2,555 2,562 2,555 
ร้อยละของจาํนวนวนัทีไดท้าํสญัญาใหเ้ช่าเรือไปแลว้  31 14 14 14 14 
อตัราคา่ระวางเรือเฉลียต่อวนั  
(หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐฯ)  

9,449 12,602 13,713 13,713 13,713 

มูลคา่รวมของสญัญาเช่าเรือ  
(หน่วยเป็นลา้นเหรียญสหรัฐฯ)  

46 30 35 35 35 

 
บริษทัฯ มีความตั5งใจอยา่งต่อเนืองทีจะปล่อยเรือใหเ้ช่าโดยการทาํสัญญาเช่าระยะยาวเมือโอกาสอาํนวย 
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การแบ่งส่วนตลาด: ในช่วงไตรมาสสาม คา่เฉลียของดชันีค่าระวางเรือขนาดแฮนดี5ไซส์ (BHSI สาํหรับเรือขนาด 28,000                         
เดทเวทตนั) อยูที่ระดบั 544 จุด โดยมีคา่เฉลียของอตัราค่าเช่าเรือตอ่วนัที 7,884 เหรียญสหรัฐ เมือเปรียบเทียบกบั เรือขนาดแฮนดี5
ไซส์ของบริษทัฯ (ขนาด 27,427 เดทเวทตนั หรือเลก็กวา่ขนาดเรือตามดชันีร้อยละ 2.1) ทาํรายไดอ้ยูที่ 6,808 เหรียญสหรัฐ ซึงต ํา
กวา่อตัราคา่เช่าเรือของดชันี BHSI ร้อยละ 13.6 สาํหรับไตรมาสสามนี5  คา่เฉลียของดชันีคา่ระวางเรือขนาดซุปราแมกซ์ (BSI) อยูที่
ระดบั 933 จุด โดยมีคา่เฉลียของอตัราคา่เช่าเรือตอ่วนัที 9,760 เหรียญสหรัฐ เมือเปรียบเทียบกบั เรือขนาดซุปราแมกซ์ของบริษทัฯ 
ทีทาํรายไดอ้ยูที่ 7,873 เหรียญสหรัฐ ซึงต ํากวา่อตัราคา่เช่าเรือของดชันี BSI ร้อยละ 19.3 
 
แผนปรับลดอายุกองเรือ ไดก้าํลงัดาํเนินการอยู ่ณ สิ5นไตรมาสนี5  บริษทัฯ มีเรือจาํนวน 40 ลาํในกองเรือ อีกทั5งยงัมีเรือขนส่งซีเมนต์
จาํนวน 4 ลาํซึงอยูร่ะหวา่งก่อสร้างทีประเทศจีนโดยมีกาํหนดส่งมอบในปี 2557 นอกจากนั5นแลว้ บริษทัฯ ยงัมีเงินสดอีกจาํนวน 76 
ลา้นเหรียญสหรัฐ ตามขอ้มูลในงบการเงิน และมีวงเงินกูที้ยงัไมไ่ดเ้บิกถอนอีกประมาณ 185 ลา้นเหรียญสหรัฐ เพือใชซื้5อเรือมือ
สองหรือเรือใหม่ขายต่อ รวมถึงเงินคืนจากอูต่่อเรือ ABG ซึงอาจจะไดรั้บจาํนวนประมาณ 50 ลา้นเหรียญสหรัฐตามรายละเอียด
ดา้นล่าง  
 

อู่ต่อเรือ ABG: ไดล้า่ชา้ในการส่งมอบเรือบางลาํโดยเกินกาํหนดวนัยกเลิกสญัญาสังต่อเรือ ซึงบริษทัฯไดข้ายต่อสญัญาสังต่อเรือ
ฉบบัดงักล่าวใหก้บัผูซื้5อรายใหม่ไป ณ ปัจจุบนั บริษทัฯ ไดรั้บมอบเรือต่อใหม่จาํนวน 3 ลาํขนาด 34,000 เดทเวทตนัต่อลาํจาก           
อู่ต่อเรือดงักล่าว และไดข้ายต่อสญัญาสังต่อเรือจาํนวน 8 ฉบบัและไดย้กเลิกสญัญาสังต่อเรือจาํนวน 1 ฉบบั เสร็จสมบูรณ์ในช่วงปี 
2554 ถึงไตรมาสแรกปี 2556 ดว้ยกาํไรประมาณ 34.21 ลา้นเหรียญสหรัฐ (ในปี 2554 มีการบนัทึกกาํไรจาํนวน 10.52 ลา้นเหรียญ
สหรัฐ ในปี 2555 จาํนวน 9.77 ลา้นเหรียญสหรัฐ และในไตรมาสแรก ปี 2556 อีกจาํนวน 13.92 ลา้นเหรียญสหรัฐ) นอกจากนั5น
การขายตอ่สญัญาสังต่อเรืออีกจาํนวน 1 ฉบบั ไดเ้สร็จสมบูรณ์ในไตรมาสสองปี 2556 ดว้ยกาํไรประมาณ 8.63 ลา้นเหรียญสหรัฐ 
หลงัจากนั5น บริษทัฯ ไดย้กเลิกสัญญาสังต่อเรืออีก 5 ฉบบั และไดเ้รียกเงินงวดทีไดช้าํระไปคืนจากอู่ต่อเรือ พร้อมทั5งดอกเบี5ย แตก็่
ไม่ไดรั้บคืนจากอู่ต่อเรือแต่อยา่งใด ดงันั5น บริษทัฯ จึงไดใ้ชสิ้ทธิเรียกร้องเงินสดจาํนวน 101.17 ลา้นเหรียญสหรัฐ ตามสัญญาคํ5า
ประกนัการคืนเงินงวดจากธนาคาร (refund guarantees) ซึงเป็นหลกัประกนัสาํหรับเงินงวดทีไดช้าํระไป ปัจจุบนั คงเหลือเงิน
จาํนวน 12.33 ลา้นเหรียญสหรัฐ ซึงเป็นสิทธิเรียกร้องทีไม่มีหลกัประกนัทีเกิดจากดอกเบี5ยของเงินงวดตามสญัญาสังต่อเรือทีได้
ยกเลิกไปจาํนวน 5 ฉบบั ดงันั5น คงเหลือสญัญาสังต่อเรือใหม่อีก 3 ฉบบั กบัอู่ตอ่เรือ ABG โดยกาํหนดวนัยกเลิกสญัญาสังตอ่เรือ
ของสญัญา 2 ฉบบัจะหมดลงในเดือนพฤศจิกายน 2556 และลาํสุดทา้ยจะหมดลงตอนสิ5นเดือนกรกฎาคม 2557 ซึงบริษทัฯ ยงัคงมี
สญัญาคํ5าประกนัการคืนเงินงวดจากธนาคาร (refund guarantees) วงเงินประมาณ 50 ลา้นเหรียญสหรัฐ เป็นหลกัประกนัสาํหรับ
เงินงวดทีไดช้าํระไปของสญัญาสังต่อเรือทั5ง 3 ฉบบัดงักล่าว  
 

เงินปันผล ไดจ่้ายไปแลว้ในแต่ละไตรมาสทั5งหมด 26 ไตรมาสอยา่งต่อเนืองตั5งแต่ไตรมาสแรกของปี 2550 ทั5งนี5  หากกระแสเงินสด
และความสามารถในการทาํกาํไรเอื5ออาํนวย บริษทัฯหวงัเป็นอยา่งยิงทีจะคงการจ่ายเงินปันผลรายไตรมาสอยา่งทีไดเ้คยกระทาํ  
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วัน SET Opportunity Day ครั5 งตอ่ไป บริษทัฯ จะเขา้ร่วมในการนาํเสนอขอ้มูลผลประกอบการ ณ อาคารตลาดหลกัทรัพยฯ์ จะมี
ขึ5นในวนัที 5 พฤศจิกายน 2556 เวลา 10.45 นาฬิกา บริษทัฯ หวงัวา่ท่านทั5งหลายจะไดเ้ขา้ร่วมงานนี5 เพือพบปะ พดูคุยใน
รายละเอียดถึงผลการดาํเนินงานปัจจุบนั สภาพอตัราคา่ระวาง และการชี5แจงขอ้สงสยัใดๆทีท่านมี  สาํหรับท่านทีไม่สามารถมาได ้
ท่านสามารถติดตามไดจ้าก web cast live by the SET 
 
การปลดระวางเรือ ปริมาณลดลงอยา่งมาก โดยในช่วงสามไตรมาสแรกของปี 2556 มีเรือจาํนวน 127 ลาํไดถ้กูปลดระวาง ขณะทีมี
เรือใหมเ่ขา้มาทั5งหมด 166 ลาํ ส่งผลใหมี้กองเรือโลกเพิมขึ5นจาก 2,752 ลาํ ในช่วงตน้ปี เป็น 2,791 ลาํในช่วงสิ5นไตรมาสสาม 
สาํหรับกองเรือโลกในประเภทเดียวกบัของบริษทัฯ (ขนาด 10,000 - 30,000 เดทเวทตนั) และหากวา่ตลาดคา่ระวางยงัคงตกตํา 
บริษทัฯ คาดวา่กองเรือโลกในกลุ่มเดียวกบับริษทัฯ จะมีการปลดระวางถึงร้อยละ 8 - 12 ต่อปี ซึงจะช่วยทาํใหอุ้ปสงคแ์ละอุปทาน
เขา้สู่ภาวะสมดุล   
 
ขอแสดงความนบัถือ 
บริษทั พรีเชียส ชิพปิ5 ง จาํกดั (มหาชน) 
 
_______________________________ 
นายคาลิด ฮาชิม 
กรรมการผูจ้ดัการ 


