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วันที่ 13 กุมภาพันธ 2551 
 
เรียน ทานกรรมการและผูจัดการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 
เร่ือง คําอธิบายและบทวิเคราะหของผูบริหารตอผลการดําเนินงานไตรมาสสี่ของป 2550 
 

ผลการดําเนินงานของงบการเงินไทยบาท ตรวจสอบโดยบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด และ

รายงานการแปลงคาเปนเงินเหรียญดอลลารสหรัฐอเมริกา รับรองโดยเบเคอร ทิลลี ่ คอรปอเรท แอ็ดไวเซอรี่ 

เซอรวิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด  ไดแสดงสถานะการเงินของบริษัทฯคร้ังลาสุด  กําไรสุทธิกอนหักภาษีสําหรับ

ไตรมาสสี่ของป 2550 เทากับ 26.12 ลานเหรียญสหรัฐ    ผลการดําเนินงานในไตรมาส 4 มากกวาผลการ

ดําเนินงานไตรมาสสามที่ 18.29 ลานเหรียญสหรัฐ เล็กนอย  รายไดตอวันตอลําเรือของไตรมาสสี่อยูท่ี  

14,137 เหรียญสหรัฐ  ซึ่งสูงกวาประมาณการที่บริษัทฯไดตั้งไวสําหรับปท่ีระหวาง 9,000 – 11,000 เหรียญ

สหรัฐตอวันตอลําเรือ  ในไตรมาสนี้คาใชจายในการเดินเรือตอวันตอลําเรือเฉลี่ยอยูท่ี 4,148 เหรียญสหรัฐ   

มากกวาคาใชจายตอวันตอลําที่เคยเกิดขึ้น อยูท่ี 4,005 เหรียญสหรัฐ ตอวันตอลําเรือ รายไดกอนหักดอกเบี้ย 

ภาษี คาเสื่อมและคาใชจายตัดบัญชี (EBITDA) เทากับ 36.40 ลานเหรียญสหรัฐ สําหรับไตรมาสสี่ป 2550 

เม่ือเปรียบเทียบกับจํานวน  37.99 ลานเหรียญสหรัฐ ของไตรมาสสี่ป 2549  กําไรตอหุน (EPS)  ในรูปสกุล

เงินไทยบาท เทากับ 0.61 บาทตอหุน สําหรับไตรมาสนี้  เพ่ือการพิจารณารายไดตอวันตอลําเรือในรูปของ

สกุลเงินดอลลารสหรัฐของไตรมาสสี่ป 2550 คงจะตองระลึกวารายไดตอวันตอลําเรือของไตรมาสสี่ปน้ีลดลง

ประมาณรอยละ 2 จากปท่ีดีท่ีสุดที่เกิดขึ้นในป 2548 ซึ่งมีรายไดตอวันตอลําที่ 14,449 เหรียญสหรัฐ รวมทั้งกอน

หนาป 2546  ซึ่งสูงขึ้นรอยละ 17.8 จากคากลางของประมาณการที่บริษัทฯไดต้ังไวสําหรับปน้ีท่ี  12,000 เหรียญ

สหรัฐตอวันตอลําเรือ 

 

 

 

 

 



ตัวเลขท่ีสําคัญ  ไตรมาสสี่ 
ป2549 

ไตรมาสสี่ 
ป 2550 

รายไดสูงสุดตอวันตอลําเรือ (หนวยเปนเหรียญสหรัฐ)  30,780 38,742 

รายไดเฉล่ียตอวันตอลํา (หนวยเปนเหรียญสหรัฐ)  12,450 14,137 

คาใชจายในการเดินเรือเฉล่ียตอวันตอลํา (หนวยเปนเหรียญสหรัฐ)  3,813 4,148 

รายไดกอนหักดอกเบี้ย ภาษี คาเสื่อมและคาใชจายตัดบัญชี (EBITDA)   

(หนวยเปนลานเหรียญสหรัฐ) 

37.99 36.40 

กําไร/(ขาดทุน)สุทธิกอนรายการพิเศษ (รวมกําไร(ขาดทุน)จากอัตรา

แลกเปลี่ยน) (หนวยเปนลานเหรียญสหรัฐ) 

27.55 26.12 

กําไรสุทธิ /(ขาดทุนสุทธิ)  (หนวยเปนลานเหรียญสหรัฐ)              27.55 19.87 

กําไรตอหุน (EPS) (หนวยเปนบาท)          0.98 0.61 

 
การคาดการณแนวโนมในอนาคต:  ในชวง 12 เดือนนับจากนี้ไปยังคงดี เม่ือเปรียบเทียบกับคาเฉล่ียใน

อดีตในปและอาจเทียบเคียงระดับท่ีเราไดเคยเห็นในป 2547 และป 2548   ในวงจรคาระวางเรือปจจุบัน จุด

ตํ่าของรายไดตอวันตอลําเรืออยูท่ี 5,497 เหรียญสหรัฐในไตรมาสสองของป 2545  สวนจุดสูงของรายไดอยูท่ี 

15,928 เหรียญสหรัฐในไตรมาสหนึ่งป 2548 ซึ่งจุดสูงสุดดังกลาวอาจถูกทําลายไดในอนาคต  เพ่ือใหเขาใจ

ตัวเลขเหลานี้ไดชัดเจน คงจะตองระลึกวารายไดคาเฉล่ียตอวันตอลําเรือ สําหรับป 2546  ซึ่งเปนปท่ีดีท่ีสุด 

กอนถึงป 2547 และป 2548 นั้นอยูท่ี 7,870 เหรียญสหรัฐ  

 
สัญญาเชาระยะยาว กับ สัญญาเชาระยะสั้น:  สัญญาเชาระยะยาวที่ไดทําสัญญาไป ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2550 ไดแสดงไวในตารางดังนี้ (หมายเหตุ: จํานวนวันเดินเรือรวมสําหรับป 2553 และปถัดไป 

คํานวณโดยรวมเรือตอใหมตามกําหนดการรับมอบของเรือ 2 ลํา จากเรือท้ังหมด 18 ลํา ซึ่งบริษัทฯไดส่ังตอ 

ภายใตสมมติฐานวาไมมีการซื้อเรือเพ่ิมหรือการขายเรือออก) 

 

 

 

 



ป 2550 2551 2552 2553 2554 

จํานวนวันเดินเรือรวม  (วัน)   16,413 16,060 16,060 16,367 16,790 

จํานวนวันที่ไดทําสัญญาเชาแบบ

ระยะเวลา  (วัน)  

15,093 12,751 7,855 4,176 1,453 

รอยละของจํานวนวันที่ไดทําสัญญาเชาแบบ

ระยะเวลาไปแลว    

91.96% 79.40% 48.91% 25.51% 8.65% 

อัตราคาเชาเฉล่ียตอวันสําหรับสัญญาเชาแบบ

ระยะเวลา (เหรียญสหรัฐ) 

12,828  14,358   12,056 11,617 15,195 

มูลคาของสัญญา (ลานเหรียญสหรัฐ)  193.6 183.1  94.7 48.5 22.1 

 

 เม่ือตลาดคาระวางไดปรับตัวสูงขึ้นโดยมีดัชนี BDI เปนตัวชี้วัด ในชวงป 2550 บริษัทฯ ใชกลยุทธการทํา

สัญญาเชาระยะยาวผูกมัดคาเชาไวในอัตราคาระวางที่สูงในชวงป 2550 เพ่ือหลีกเล่ียงจากการผันผวนของ

ตลาดรายวันได นโยบายดังกลาวไดถูกนํามาใชและประสบความสําเร็จในป 2547 และป 2548 ซึ่งทําให

บริษัทฯ หลีกเล่ียงการผันผวนของตลาดรายวันไดอยางดีในชวงปดังกลาว และบริษัทฯ ไดถูกจัดอับดับใหอยู

ในลําดับท่ี 1 ของบริษัทเรือท่ีจดทะเบียนทั่วโลกโดยดูจากผลการดําเนินงานของป 2549 แมวาในปดังกลาว

ดัชนีBDIและอัตราคาระวางไดปรับตัวลง บริษัทฯไดดําเนินการทําสัญญาใหเชาเรือสําหรับเรือลําที่ 1  และเรือ 

ลําที่ 3 จากเรือส่ังตอใหมแฮนดี้ไซด 12 ซึ่งมีระวางบรรทุก 34,000 เดตเวทตันตอลํา       กับลูกคาปจจุบันของ

บริษัทฯ โดยทําสัญญาเชาเรือเปนระยะเวลา 60 ถึง 62 เดือน  ( บวก ลบไมเกิน 1 เดือน) ซึ่งลูกคารายเดียวกัน

น้ียังมีเง่ือนไขการขอเชาเรือจากบริษัทฯ เพ่ิมเติม โดยผูเชาเรือรายดังกลาวตองสงคํายืนยันการขอเชาเรืออยาง

ชาสุดไมเกินวันที่ 31 มีนาคม 2551 สําหรับขอเชาเรือลําที่ 2 และลําที่ 4 ในระยะเวลาเดียวกัน  รายไดกอนหัก

ดอกเบี้ย ภาษี คาเสื่อมและคาใชจายตัดบัญชี (EBITDA) จากสัญญาเชาเรือ 60 ถึง 62 เดือนที่กลาวขางตน 

จะอยูท่ีประมาณ 26-27 ลานเหรียญสหรัฐ ตอวันตอลําเรือ ซึ่งตนทุนของสัญญาสั่งตอเรือใหมมีมูลคาเพียง 

30 ลานเหรียญสหรัฐ ตอลําเรือ  บริษัทฯมีความตองการที่จะปลอยเรือขนาด34,000 และ 54,000 เดตเวทตัน

น้ีใหเชาในอัตราคาเชาเดียวกันและระยะเวลาเดียวกัน หากมีโอกาส 

 

ผลกระทบจากประเทศจีน: ประเทศจีนยังคงมีอิทธิพลอยางตอเนื่องควบคูไปกับการสรางผลกระทบตอ

ตลาดขนสงสินคาแหงเทกอง เพ่ิมใหเขาใจในส่ิงที่ไดกลาวขางตน บริษัทฯไดคัดลอกขอความบางตอนของ



นิตยสาร Lloyd’s List ลงวันที่ 7 มกราคม 2551 ซึ่งไดกลาวไววา ประเทศจีนไดถูกคาดการณวาจะนําเขาแร

เหล็กจํานวน 425  ลานตัน หรือประมาณรอยละ 50 ของการคาแรเหล็กทั่วโลกของป 2551 สูงขึ้นคิดเปน

ประมาณรอยละ 11 จากจํานวน 383.6 ลานตัน ของแรเหล็กซึ่งคาดการณวาจีนไดนําเขาในป 2550  สําหรับ

นิตยสาร “Insight Magazine” ตีพิมพในเดือนพฤศจิกายน ไดกลาวเปนเชนเดียวกันคือ  “ในเดือนตุลาคม  

Iceland’s Kaupthing Bank ไดกลาววา ประเทศจีนมีความตองการนําเขาถานหินประมาณ 150 และ 230  

ลานตันภายในป 2553  ซึ่งในอดีตประเทศจีนไดชื่อวาเปนผูสงออกรายใหญท่ีสุดในโลก. 

  

วัน SET Opportunity Day คร้ังตอไป ซึ่งบริษัทฯ จะเขารวมในการนําเสนอขอมูล  ณ อาคารตลาดหลกัทรพัย   

จะมีข้ึนในวันที่ 3 มีนาคม 2551 เวลา 13.30 น.  ซึ่งปกติจะมีผูเขารวมรับฟงประมาณ 70 – 100 คน โดยเปน

นักวิเคราะห  ผูจัดการกองทุนและนักลงทุน   ท้ังนี้ บริษัทฯ หวังวาทานทั้งหลายจะไดเขารวมงานนี้ซึ่งบริษัทฯ 

ถือเปนโอกาสอันดีท่ีจะไดพบปะพูดคุยถึงผลการดําเนินงานของป 2550 และมุมมองสําหรับป 2551 

 

การปลดระวางเรือ: การปลดระวางเรือซึ่งไดเพ่ิมขึ้นในชวงแรกของปและไดปรับตัวชาชวงทายป  โดยในไตร

มาสส่ีป 2550  มีเรือเพียง 2 ลํา ไดถูกปลดระวาง ขณะที่มีเรือใหมเขามาจํานวน 28 ลํา สงผลใหกองเรือ

ท้ังหมดสําหรับเรือประเภทเดียวกับเรือของบริษัทฯ เพ่ิมข้ึนจาก 3,084 ลํา เม่ือตนไตรมาส เพ่ิมเปน 3,164 ลํา 

เม่ือส้ินไตรมาสส่ี ถาตลาดคาระวางยังคงระดับเหมือนเชนปจจุบันซึ่งมีความผันผวน บริษัทฯคาดการณวา

กองเรือโลกประเภทเดียวกับเรือของบริษัทฯ คงจะขยายตัวเชนเดียวกับป 2550 หรือประมาณรอยละ 2 ถึง

รอยละ 3 ตอป 

 
ขอแสดงความนับถือ 

เพ่ือ บริษัท พรีเชียส ชิพปง จํากัด (มหาชน) 

 
 
 
 
คาลิด ฮาชิม 

กรรมการผูจัดการ 


