
 

อางถึงที่  2550 - 008 

         วันที่ 19 กุมภาพันธ  2550 
 
เรียน ทานกรรมการและผูจัดการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 
เรื่อง คําอธิบายและบทวิเคราะหของผูบริหารตอผลการดําเนินงานไตรมาส 4 ป 2549 
 
ผลการดําเนินงานของงบการเงินไทยบาท ตรวจสอบโดยบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด และรายงานการแปลงคา

เปนเงินเหรียญดอลลารสหรัฐอเมริกา รับรองโดย เบเคอร ทิลล่ี คอรปอเรท แอ็ดไวเซอรี่ เซอรวิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด ได

แสดงสถานะการเงินของบริษัทฯครั้งลาสุด กําไรสุทธิสําหรับไตรมาสสี่ของป 2549 เปน  27.55 ลานเหรียญสหรัฐ ผลประกอบการ

ในไตรมาสสี่มากกวาไตรมาสสาม  รายไดตอวันตอลําเรือในชวงไตรมาสสี่อยูที่ 12,450 เหรียญสหรัฐ ถือวามากกวาประมาณการ

ของปนี้ซึ่งคาดไววาจะอยูระหวาง 9,000  และ 11,000 เหรียญสหรัฐ ตอวันตอลําเรือ ในไตรมาสนี ้ คาใชจายในการเดินเรือ 

ตอวันอยูที่  3,813 เหรียญสหรัฐ ซึ่งสูงกวาที่บริษัทฯไดประมาณการและไดทําใหคาใชจายในการเดินเรือเฉลี่ยสําหรับปนี้อยูที่  

3,622 เหรียญสหรัฐตอวันตอลําเรือ   รายไดกอนหักดอกเบี้ย ภาษี คาเสื่อมและคาใชจายบริหาร (EBITDA) ของไตรมาสสี่ ป 

2549 ลดลงเพียง 6.96 ลานเหรียญสหรัฐ เม่ือเปรียบเทียบกับไตรมาสส่ีของป 2548    กําไรตอหุน  (EPS) สําหรับไตรมาสนี้อยู

ที่ 1.96 บาทตอหุน   เพื่อการพิจารณารายไดตอวันตอลําเรือของไตรมาสสี่ป 2549  คงจะตองระลึกวารายไดตอวันตอลําเรือ

ของไตรมาสสี่ปนี้ สูงกวาประมาณรอยละ  58 จากปที่ดีที่สุดที่เกิดขึ้นในอดีตกอนป 2546  และจะเปนการดีสําหรับการเปรียบเทียบ

ที่มีเหตุผลถาไมนําป 2547 และป 2548 ซึ่งเปนปที่พิเศษมากๆ มาเปรียบเทียบดวย และพจิาณาเพียงประวัติคาเฉลี่ยอันยาวนาน

กอนที่จะเขาสูปดังกลาว 
 

ตัวเลขที่สําคัญ       ไตรมาส 4 ป 2549 ไตรมาส 4  ป2548 

รายไดสูงสุดตอวันตอลําเรือ (หนวยเปนเหรียญสหรัฐ)  30,780 18,261 

รายไดเฉล่ียตอลําตอวัน (หนวยเปนเหรียญสหรัฐ)  12,450 13,087 

คาใชจายในการเดินเรือตอลําตอวัน (หนวยเปนเหรียญสหรัฐ)  3,813 3,230 

รายไดกอนหักดอกเบี้ย ภาษี คาเสื่อมและคาใชจายบริหาร (EBITDA)   

(หนวยเปนลานเหรียญสหรัฐ) 

37.99 44.95 

กําไร / (ขาดทุน) สุทธิ (รวมกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน) กอนรายการพิเศษ 

(หนวยเปนลานเหรียญสหรัฐ) 

27.55 32.54 

กําไรสุทธิ /(ขาดทุน)  (หนวยเปนลานเหรียญสหรัฐ)                                           27.55 32.54 

กําไรตอหุน (EPS) (หนวยเปนบาท)                                                                  1.96 2.74 
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การคาดการณแนวโนมในอนาคต:  ในชวง 12 เดือนนับจากนี้ไปยังคงดี เม่ือเปรียบเทียบกับคาเฉล่ียในอดีต  แตยังคง

หางไกลจากระดับที่ไดประสบมาในป 2547 และป 2548 ในวงจรคาระวางเรือปจจุบัน จุดที่ต่ําของรายไดตอวันตอลําเรืออยูที่ 

5,497 ดอลลารสหรัฐ ในไตรมาสสองของป 2545  สวนจุดสูงของรายไดอยูที่ 15,928 ดอลลารสหรัฐในไตรมาสที่หนึ่งของป 2548  

เพื่อใหเขาใจตัวเลขเหลานี้ไดชัดเจน คงจะตองระลึกวารายไดคาเฉลี่ยตอวันตอลําเรือ สําหรับป 2546 ซึ่งเปนปที่ดีที่สุด กอนถึง

ป 2547 และป 2548 นั้นอยูที่ 7,870 ดอลลารสหรัฐ  
 
สัญญาเชาระยะสั้น กับ สัญญาเชาระยะยาว:  สัญญาเชาระยะยาวที่ไดทําสัญญาไป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ไดแสดง

ตามตารางดานลางนี้ 

[หมายเหตุ: จํานวนวันเดินเรือที่มีอยูทั้งหมดสําหรับป 2550 ไดถูกประมาณการจากการสงมอบเรือที่ไดสงมอบไปแลวและ 

คาดวาจะสงมอบเรือสําหรับเรือ 9 ลําที่ไดขายไปแลว และตั้งอยูบนสมมุติฐานวาไมมีการซื้อเรือเพิ่มเขามา] 

 

ป 2549 2550 2551 2552 2553 

จํานวนวันเดินเรือที่มีทั้งหมด  19,710 16,666 16,425 16,425 16,425 

จํานวนวันที่ทําสัญญาเชาระยะยาวแบบระยะเวลา  8,159 11,221 6,822 5,466 2,275 

จํานวนวันที่ทําสัญญาเชาระยะยาวแบบระยะเวลา 

คิดเปนรอยละ   

41.40% 67.33% 41.53% 33.28% 13.85% 

คาเฉลี่ยอัตราคาเชาของสัญญาเชาระยะยาว 

(หนวยเปนเหรียญสหรัฐ) 

11,865  11,671  10,640   10,489 9,586 

มูลคาของสัญญาเชาระยะยาว (หนวยเปนลานเหรียญสหรัฐ)  $96.8m $131.0m $72.59m  $57.33m $21.81m 

 
เมื่อตลาดคาระวางไดปรับตัวสูงขึ้นโดยมีดัชนี BDI เปนตัวชี้วัด บริษัทฯ สามารถใชกลยุทธการทําสัญญาเชาระยะยาวผูกมัด

คาเชาไวในอัตราคาระวางที่สูง เพื่อหลีกเลี่ยงจากการผันผวนของตลาดรายวันได นโยบายดังกลาวไดถูกนํามาใชและประสบ

ความสําเร็จในป 2547 และป 2548 ซึ่งทําใหบริษัทฯ หลีกเลี่ยงการผันผวนของตลาดรายวันไดอยางดี 
 
ผลกระทบจากประเทศจีน: ประเทศจีนยังคงมีอิทธิพลอยางตอเนื่องควบคูไปกับการสรางผลกระทบตอตลาดขนสงสินคา

แหงเทกอง เพื่อจะใหเขาใจความหมายอยางชัดเจน บริษัทฯ ขออางขอความจากนิตยสาร SSY’s daily report ซึ่งไดกลาววา

ประเทศจีน ไดลายเปนผูสงออกเบอรหนึ่งของโลกซึ่งสงออกเหล็ก จํานวน 52 ลานเมตริกตันสําหรับป 2549 
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Businessweek's Hot Asian Companies List  ไดใหตําแหนงบริษัทฯ วาเปนบริษัทแรก ซึ่งพวกเขาไดคํานึงถึงบริษัทฯ  
 
วัน SET Opportunity Day ครั้งตอไป ซึ่งบริษัทฯจะไดเขารวมแสดงผลงาน จะไดจัด ณ อาคาร ตลาดหลักทรัพยในวันที่         

6 มีนาคม 2550 เวลา 1030 น.  ซึ่งปกติจะมีผูเขารวมงานประมาณ 70 – 100 คน โดยเปนนักวิเคราะห  ผูจัดการกองทุน และ

นักลงทุนเปนหมูคณะ ทั้งนี้ บริษัทฯ หวังวาทานทั้งหลายจะไดเขารวมงานนี้ซึ่งบริษัทฯถือเปนโอกาสอันดีที่จะไดพบปะพูดคุย

ถึงผลงานปจจุบัน และการคาดการณสําหรับป 2550 
 
การปลดระวางเรือ: การปลดระวางเรือไดปรับตัวเพิ่มขึ้นในไตรมาสสองและชาลงในไตรมาสนี้  ในไตรมาสสี่ ป 2549  เรือ

จํานวน 14 ลํา ไดถูกปลดระวาง ขณะที่มีเรือใหมเขามาจํานวน 23 ลํา  สงผลใหกองเรือเพิ่มขึ้นจาก 3,075 ลําเมื่อตนไตรมาส 

เพิ่มเปน 3,084 เมื่อส้ินไตรมาสที่ส่ีในกองเรือโลกสําหรับเรือประเภทเดียวกับเรือของบริษัทฯ ถาตลาดคาระวางยังคงระดบั

เหมือนเชนปจจุบันซึ่งมีความผันผวน บริษัทฯคาดการณวากองเรือโลกประเภทเดียวกับเรือของบริษัทฯคงจะอยูในระดับเดียว

เชนเดียวกับตนปซึ่งมีกองเรือ 3,100 ลํา 
 
ขอแสดงความนับถือ 

เพื่อ บริษัท พรีเชียส ชิพปง จํากัด (มหาชน) 

 

 

 

คาลิด ฮาชิม 
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