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วันที่  5 กุมภาพันธ 2552 
 
เรียน ทานกรรมการและผูจัดการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
เรื่อง คําอธิบายและบทวิเคราะหของผูบริหารตอผลการดําเนินงานไตรมาส 4 ของป 2551 
 
ผลการดําเนินงานตามงบการเงินไทยบาท ตรวจสอบโดยบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด และรายงานการแปลง
คาเปนเงินเหรียญดอลลารสหรัฐอเมริกา รับรองโดยเบเคอร ทิลล่ี คอรปอเรท แอ็ดไวเซอร่ี เซอรวิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด  

ไดแสดงสถานะการเงินของบริษัทฯ คร้ังลาสุด  กําไรสุทธิกอนภาษีสําหรับไตรมาสสี่ของป 2551 เทากับ  35.02 ลานเหรียญ
สหรัฐ รายไดตอวันตอลําเรือของไตรมาสส่ีป 2551 จํานวน 16,325 เหรียญสหรัฐ  ซึ่งสูงกวาประมาณการท่ีบริษัทฯต้ังไว
สําหรับปนี้ที่อยูระหวาง 15,000 เหรียญสหรัฐ ถึง 16,000 เหรียญสหรัฐ ตอวันตอลําเรือ  ในไตรมาสน้ีคาใชจายในการเดินเรือ
ตอวันตอลําเรืออยูที ่4,897 เหรียญสหรัฐ และคาใชจายในการเดินเรือสําหรับปนี้อยูที ่4,804  เหรียญสหรัฐตอวันตอลําเรือ ซึ่ง
เปนไปตามที่คาดไว  รายไดกอนหักดอกเบี้ย  ภาษี คาเส่ือม (EBITDA) ในไตรมาสสี่ ป 2551 เทากับ 40.84 ลานเหรียญสหรัฐ 
เม่ือเปรียบเทียบกับไตรมาสส่ี ป 2550 เทากับ 36.09 ลานเหรียญสหรัฐ  กําไรตอหุนสําหรับไตรมาสนี้เทากับ 1.18 บาทตอ
หุน  เปนที่นาจดจําวารายไดไตรมาสสี่ ป2551 สูงกวาปที่ดีที่สุดในอดีตคือป 2548 ถึงรอยละ 13 ซึ่งขณะน้ันมีรายไดเทากับ 
14,449 เหรียญสหรัฐ และสูงกวารายไดในกอนป 2546  อีกทั้งยังสูงกวาที่บริษัทฯไดประมาณไวสําหรับปนี้ถึงรอยละ 5.3 ที่
รายไดเทากับ 15,500 เหรียญสหรัฐ ตอวันตอลําเรือ 
 
ตัวเลขที่สําคัญ  สําหรับป 

2551 
สําหรับป 

2550 
ไตรมาสส่ี 
ป 2551 

ไตรมาสส่ี
ป 2550 

รายไดสูงสุดตอวันตอลําเรือ (หนวยเปนเหรียญสหรัฐ)  48,450 42,750 27,835 38,742 

รายไดเฉล่ียตอวันตอลําเรือ (หนวยเปนเหรียญสหรัฐ)  16,489 13,147 16,325 14,137 

คาใชจายในการเดินเรือเฉล่ียตอวันตอลํา (หนวยเปนเหรียญสหรัฐ) 4,804 4,005 4,897 4,148 

รายไดกอนหักดอกเบี้ย ภาษี คาเส่ือม (EBITDA)  (หนวยเปนลาน
เหรียญสหรัฐ)  

167.10 132.47 40.84 36.09 

กําไร/(ขาดทุน) สุทธิกอนภาษีเงินได (รวมกําไร(ขาดทุน) จากอัตรา
แลกเปล่ียน) (หนวยเปนลานเหรียญสหรัฐ)              

148.78 131.46 35.02 26.12 

กําไรสุทธิ /(ขาดทุนสุทธิ)  (หนวยเปนลานเหรียญสหรัฐ) 148.14 125.13 34.69 19.87 

กําไรตอหุน (EPS) (หนวยเปนบาท)          4.75 4.01 1.18 0.61 
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รางวัลและเกียรติยศ: กรรมการผูจัดการของบริษัทฯ ไดรับการจัดอันดับจากนิตยสาร Asiamoney ฉบับเดือน
ธันวาคม 2551 ใหเปน “ผูบริหารที่ดีที่สุด” จากประเทศไทย และไดรับการคัดเลือกเปน “นักลงทุนสัมพันธที่ดีที่สุด” 
จากประเทศไทย ในบทความเก่ียวกับผลสํารวจการกํากับดูแลกิจการ ซึ่งบทความฉบับเต็มของเร่ืองนี้สามารถหา
อานไดที่http://www.asiamoney.com/Article/2071674/Best-managed-companies-and-executive-in-Thailand.html.  
 
การคาดการณแนวโนมในอนาคต:  ในชวง 12 เดือนนับจากนี้ไป ดูเหมือนวายังทรงทรงอยูเม่ือเปรียบเทียบกับคาเฉล่ีย
ระยะยาวในอดีต  ในวงจรคาระวางเรือปจจุบัน จุดสูงของรายไดซึ่งเกิดขึ้นในไตรมาสสามป 2551 นี้ อยูที่จํานวน 17,611 
เหรียญสหรัฐตอวันตอลําเรือ รายไดเฉล่ียตอวันตอลําเรือสําหรับป 2551 เทากับ 16,489 เหรียญสหรัฐ ซึ่งเปนรายไดเฉล่ียตอ
วันตอลําที่สูงที่สุดจากในอดีตที่ผานมา เพื่อใหเขาใจตัวเลขเหลานี้ไดชัดเจน คงจะตองระลึกวารายไดคาเฉล่ียตอวันตอลําเรือ
สําหรับป 2546 ซึ่งเปนปที่ดีที่สุด กอนหนาป 2547 นั้นอยูที่ 7,870 เหรียญสหรัฐ ตอวันตอลําเรือ  และนับจากนี้ไปอีก 4 ถึง 8 
ไตรมาส อาจเปนชวงเวลาท่ีตกตํ่าถึงตกตํ่ามาก จากการลมละลายของเจาของเรือซ่ึงจะกลายเปนเร่ืองปกติมากกวาเปนกรณี
พเิศษท่ีเกิดขึ้น 
 
สัญญาเชาระยะยาว กับ สัญญาเชาระยะส้ัน:  สัญญาเชาระยะยาวท่ีไดทําสัญญาไป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551           
แสดงไวในตารางดานลางนี้ 
 
กรุณาโนตดวยวาตารางท่ีเสนอดานลางนี้ไมไดรวมประมาณการรายการขายเรือใดๆ จากกองเรือปจจุบันจํานวน 44 ลํา หรือ
การซื้อเรือมือสองมาแทนท่ีเรือเกา แตรวมรายการเรือส่ังตอใหมไวในตารางนี้  ในกรณีที่มีการขายเรือ เม่ือเรือสงมอบใหกับผู
ซื้อแลว ถึงจะนํามาเปล่ียนแปลงจํานวนวันเฉล่ีย ซึ่งทําใหมีผลกระทบตอรอยละของจํานวนวันที่ไดทําสัญญาใหเชาเรือไป
แลว นอกจากนี้ยังมีเหตุผลสําคัญอีก 3 ประการที่ทําใหประมาณการตัวเลขในตารางมีการเปล่ียนแปลงระหวางไตรมาส 
โดยเฉพาะชอง “จํานวนวันที่ไดทําสัญญาใหเชาเรือไปแลว”  ประการแรกคือ สัญญาทุกสัญญาจะมีใหเลือก จํานวนวันเพิ่ม/
ลดไดบางสําหรับการคืนเรือกอนหรือหลัง วันที่ในสัญญา  จากจํานวนวันที่ทําสัญญาไว  เชน สัญญาระยะยาว 5 ปจะ
กําหนดทางเลือกในการคืนเรือสําหรับกับลูกคาในระยะเวลา 3 เดือนกอนหรือหลังวันครบกําหนดสัญญาเชาได  สัญญาระยะ
ยาว 12 เดือนจะกําหนดระยะเวลาไวกอนหรือหลัง 1 เดือน ดังนั้นในตารางจะใชคาเฉล่ียของระยะเวลาในการคํานวณ โดย
ในชวงที่ตลาดเปนขาขึ้นลูกคาจะพยายามที่จะยืดเวลาและใชจํานวนวันใหมากที่สุด แตถาตลาดขาลงเชนในปจจุบันลูกคา
จะพยายามคืนเรือใหเร็วที่สุดเทาที่จะทําได ซึ่งภายใตเงื่อนไขดังกลาวลูกคาจะแจงใหบริษัทฯ ทราบลวงหนา 30 วันถึงวันที่
ตองการคืนเรือใหกับบริษัทฯ ซึ่งการประมาณจํานวนวันในตารางไมรวมการเปล่ียนแปลงที่อาจเกิดขึ้น แตรวมรายการ
เปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นในปจจุบันระหวางการรายงานคร้ังที่แลวกับปจจุบัน ประการที่สอง ลูกคาบางรายทําสัญญาเชาเรือ
ปจจุบันใหส้ันลงและทําสัญญาเพิ่มกับเรือลําอื่นของบริษัทฯทดแทน ดังนั้นในชวงที่ตลาดตกตํ่านี้อาจมีการทดแทนสัญญา
ระยะยาวท่ีราคาสูง ดวยสัญญาเชาเรือ 2 หรือ มากกวาที่ราคาตํ่ากวาแตสําหรับระยะเวลาท่ีมากกวา  ซึ่งตองขอยํ้าอีกคร้ังวา
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การเปล่ียนแปลงดังกลาว ไมสามารถนํามาคํานวณในตารางที่นําเสนอน้ี  และประการสุดทายในไตรมาสส่ี ป 2551 มีลูกคา
ไดซื้อสัญญาเชาเรือที่เหลืออยูคืนใหกับบริษัทฯ ในกรณีนี้จํานวนวันในอนาคตที่นํามาคํานวณจะลดลงเทากับศูนย แตจํานวน
เงินคาเชา ไดเขาบริษัทฯแลว มีลูกคาเพียงรายเดียวเทานั้นที่ทําในลักษณะนี้  ซึ่งสัญญาดังกลาวจะส้ินสุดอีก 90 วัน จาก
วนัที่ยกเลิกการเชากอนสัญญา 
ป  พ.ศ. 2551 พ.ศ 2552 พ.ศ 2553 พ.ศ 2554 พ.ศ 2555 
จํานวนวันรวม   16,104 16,060 16,524 18,076 20,046 

จํานวนวันที่ไดทําสัญญาใหเชาเรือไปแลว    15,521 9,803 5,371 3,406 2,256 

รอยละของจํานวนวันที่ไดทําสัญญาใหเชาเรือไปแลว  96.38 61.04 32.50 18.84 11.25 

อัตราคาระวางเรือเฉล่ียตอวัน(หนวยเปนหรียญสหรัฐ)  16,129   15,087 13,062 17,428 18,467 

มูลคารวมของสัญญาเชาเรือ (หนวยเปนลานเหรียญสหรัฐ) 250.3 147.9 

 
70.1 59.4 41.6 

 
เม่ือคาระวางไดปรับตัวสูงขึ้น บริษัทฯ ไดนํานโยบายผูกมัดอัตราคาระวางดวยการทําสัญญาใหเชาเรือระยะยาวในอัตราคา
เชาที่ดีเพื่อหลีกเล่ียงความผันผวนของตลาดรายวัน อยางไรก็ตาม ในขณะปจจุบัน ที่อัตราคาระวางลดตํ่าลง บริษัทฯ คงไม
ใชนโยบายผูกมัดอัตราคาระวางดังกลาวที่จะผูกมัดอัตราคาระวางท่ีอยูในระดับตํ่าลง แตปจจุบันจะใชกลยุทธในการผูกมัด
คาระวาง ที่ทาํใหบริษัทฯ มีสัญญาลวงหนาไดรอยละ 31 สําหรับส่ีปตอไป ในอัตราคาระวางท่ีสูงเม่ือเปรียบเทียบกับอัตราคา
ระวางปจจุบันในตลาดคาระวางเรือ 
 
แผนการปรับลดอายุกองเรือ:  เรือที่จะนํามาแทนเรือที่มีอายุมากในกองเรือปจจุบันของบริษัทฯจํานวน 25 ลํา จากจํานวน
เรือที่มีทั้งหมด 44 ลํา จะเปนเรือที่อายุนอยกวา มีเคร่ืองยนตที่ดีกวา ประหยัดคาใชจายไดมากกวา และมีขนาดใหญกวา ซึ่ง
สามารถหาไดจากตลาดขายเรือมือสองในชวง 1-2 ปนี้ ซึ่งขณะน้ีบริษัทฯไดเร่ิมขายเรือเกาแลว จํานวน 3 ลํา ที่ไดรายงาน
แลว    และเปนโอกาสท่ีดีสําหรับการใชแผนการปรับลดอายุกองเรือในชวงปจจุบันที่สภาวะทางการเงินตึงตัว ซึ่งถือเปน
โอกาสอันดีที่บริษัทฯไดอดทนรอเวลาน้ี และถาแผนดังกลาวประสบความสําเร็จ ก็จะแนใจไดวาบริษัทฯ จะสามารถทํากําไร
ในระยะยาวไดมากกวาสองถึงสามทศวรรษ บริษัทฯไดเจรจากับธนาคารผูใหกูปจจุบันเพื่อใหมีวงเงินสินเช่ืออยางเพียงพอ
สําหรับแผนการปรับลดอายุกองเรือโดยจะไมกระทบตองบดุลและผูถือหุนของบริษัทฯ  บริษัทฯ จะรายงานผลเร่ืองดังกลาว
ใหทานทราบในรายงานครั้งหนา    
 
ผลกระทบจากประเทศจีน: ประเทศจีนยังคงมีอิทธิพลอยางตอเนื่องควบคูไปกับการสรางผลกระทบตอตลาดขนสงสินคา
แหงเทกอง เพื่อความเขาใจความหมายนี้ บริษัทฯขออางอิงขอมูลที่แสดงในนิตยสาร Lloyd’s List ฉบับวันที่ 7 มกราคม 
2551 แสดงถึงการนําเขาสินแรเหล็กของประเทศจีน สําหรับป 2551 จํานวน 425 ลานตัน หรือรอยละ 50 ของสินแรเหล็กทั่ว
โลก และสูงกวาป 2550 รอยละ 11 ซึ่งมีการนําเขาสินแรเหล็กจํานวน 383.6 ลานตัน แตขอมูลนี้ยังไมเห็นภาพรวม  
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โรงงานผลิตเหล็กทั้งหมดในประเทศจีนพรอมใจกันประกาศวา ในระหวางป 2552 โรงงานเหลานี้จะลดกําลังการผลิตลงรอย
ละ 20 ถึง 30 เนื่องจากความตองการเหล็กลดลงซ่ึงเปนผลจากราคาเหล็กลดลง  การลดกําลังการผลิตจะสงผลกระทบตอ
ตลาดคาระวางเรือในป 2552 อยางไรก็ดีเม่ือเร็วๆนี้ รัฐบาลจีนไดประกาศแผนกระตุนทําโครงสรางและพัฒนาสาธารณูปโภค
จํานวน 586 พันลานเหรียญสหรัฐ  ซึ่งอาจจะชวยใหอัตราคาระวางไมตกตํ่ามากนัก 
 
วัน SET Opportunity Day คร้ังตอไป ซึ่งบริษัทฯ จะเขารวมในการนําเสนอขอมูล  ณ อาคารตลาดหลักทรัพย   จะมีขึ้นใน
วันที่ 3 มีนาคม 2552 เวลา 09.00 น.  ซึ่งปกติจะมีผูเขารวมรับฟงประมาณ 70 – 100 คน ที่เปนนักวิเคราะห ผูจัดการกองทุน
และนักลงทุน ทั้งนี้ บริษัทฯ หวังวาทานทั้งหลายจะไดเขารวมงานน้ีซึ่งบริษัทฯ ถือเปนโอกาสอันดีที่จะไดพบปะพูดคุยถึงผล
การดําเนินงานในป 2551 และแนวโนมสําหรับป 2552 
 
การปลดระวางเรือ: ลดลงอยางมีสาระสําคัญในชวงตนป 2551 แตไดเพิ่มขึ้นในชวงสองเดือนสุดทายของป 2551 ซึ่งกอน
หนานี้ในระหวางป 2540 มีการปลดระวางเรือสูงสุดจํานวน 1.7 ลานเดตเวทตัน  แตมีการปลดระวางในเดือนพฤศจิกายน 
2551 มีจํานวนถึง  2 ลานเดตเวทตัน และเดือนธันวาคม 2551 จํานวน 2.4 ลานเดตเวทตัน  และเปนที่เขาใจวาในเดือน
มกราคมป 2552 จํานวนการปลดระวางเรือจะเพิ่มขึ้นมากกวาสองเดือนดังกลาว  ในไตรมาสส่ี 2551 มีเรือ 53 ลําถูกปลด
ระวางในขณะท่ีมีมีเรือใหมเขามาจํานวน 29 ลํา สงผลใหมีการลดลงสุทธิของกองเรือโลกเทากับ 24 ลํา และสําหรับป 2551 
กองเรือทั้งหมด เม่ือตนป มี 3,164 ลํา เพิ่มเปน 3,219 ลํา เม่ือส้ินป  ถาตลาดคาระวางยังอยูในระดับตํ่ามาก แตมีความผัน
ผวน  บริษัทฯ คาดวากองเรือโลกในกลุมเดียวกับ บริษัทฯ จะลดลง รอยละสามถึงหาตอป ในสอง สามปขางหนา การลดลงนี้
จะชวยให ความไมสมดุลยระหวางอุปสงคและอุปทานลดลง และสงผลใหอัตราคาระวางในตลาดปรับตัวเพิ่มขึ้นในอีก 2-3 ป  
 
ขอแสดงความนับถือ 

เพื่อ บริษัท พรีเชียส ชิพปง จํากัด (มหาชน) 
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