
ท่ี 2553-010 
 
วันท่ี  3 กมุภาพนัธ 2553 
 
เรียน ทานกรรมการและผูจัดการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 
เร่ือง คําอธิบายและบทวิเคราะหของผูบริหารตอผลการดําเนินงานไตรมาสสีข่องป 2552 
 
ผลการดําเนินงานตามงบการเงินไทยบาท ตรวจสอบโดยบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด และรายงานการแปลง
คาเปนเงินเหรียญดอลลารสหรัฐอเมริกา รับรองโดยเบเคอร ทิลลี่ คอรปอเรท แอ็ดไวเซอร่ี เซอรวิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด  

ไดแสดงสถานะการเงินของบริษัทฯ คร้ังลาสุด  กาํไรสุทธิกอนหักภาษีสําหรับไตรมาสสี่ของป 2552 เทากับ 13.43 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ รายไดตอวันตอลําเรือของไตรมาสสี่ป 2552 อยูท่ี  12,282 เหรียญสหรัฐฯ  ซึ่งต่ํากวาประมาณการท่ีบริษัทฯไดตั้งไว
สําหรับปน้ีท่ี 14,000 เหรียญสหรัฐฯ ตอวันตอลําเรือ   ในไตรมาสน้ี คาใชจายในการเดินเรือตอวันตอลําเรืออยูที ่ 4,717 

เหรียญสหรัฐฯ  เมื่อคาํนวณคาใชจายในการเดินเรือท้ังปเทากับ  5,040 เหรียญสหรัฐฯ ตอวันตอลําเรือ ซ่ึงสูงกวาเล็กนอยเมื่อ
เทียบกับประมาณท่ีบริษัทฯตั้งไวท่ี  4,850 เหรียญสหรัฐฯ รายไดกอนหักดอกเบีย้ ภาษี คาเสื่อม (EBITDA) สําหรับไตรมาสสี่
ป 2552 คิดเปน 12.34  ลานเหรียญสหรัฐฯ กําไรตอหุน (EPS) ในรูปสกุลไทยบาทสําหรับไตรมาสน้ีเทากับ 0.40 บาท ตอหุน 

เพื่อความชดัเจนในกําไรสําหรับป 2552 ของบริษัทฯท่ี 88.09 ลานเหรียญสหรัฐฯ คงตองดูบริษทัอื่นในธุรกิจเดินเรือหลายแหง
ซ่ึงมีผลขาดทุนอยางมาก บางแหงขาดทุนมากกวา พันลานเหรียญสหรัฐสําหรับปน้ี 
  

ตัวเลขที่สาํคัญ  2552 2551 ไตรมาสสี่ 
ป 2552 

ไตรมาสสี่ 
ป 2551 

รายไดสูงสุดตอวันตอลําเรือ (หนวยเปนเหรียญสหรัฐ)  33,250 48,450 23,750 27,835 
รายไดเฉลีย่ตอวันตอลํา (หนวยเปนเหรียญสหรัฐ)  13,459 16,489 12,282 16,325 
คาใชจายในการเดินเรือเฉลีย่ตอวันตอลํา  
(หนวยเปนเหรียญสหรัฐ)  

5,040 4,804 4,717 4,897 

รายไดกอนหักดอกเบ้ีย ภาษี คาเสื่อม (EBITDA)  (ไมรวมกําไร
จากการขายเรือ) (หนวยเปนลานเหรียญสหรัฐ) 

86.04 167.10 12.34 40.84 

กําไร/(ขาดทุน) สุทธิกอนภาษีเงนิไดนิติบุคคล รวมกาํไร 
(ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลีย่น (หนวยเปนลานเหรียญสหรัฐ) 

89.38 148.78 13.43 35.02 

กําไรสุทธิ /(ขาดทุนสุทธิ)  (หนวยเปนลานเหรียญสหรัฐ)              88.09 148.14 13.37 34.69 
กําไรตอหุน (EPS) (หนวยเปนบาท)          2.93 4.75 0.40 1.18 
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รางวัลและเกยีรติยศ :   ในเดือน ธันวาคม 2552 /  มกราคม 2553 บริษัทฯ ไดรับคัดเลือกจากผลสํารวจเกี่ยวกับการกํากับ
ดูแลกิจการ โดยนิตยสาร Asiamoney ใหเปน “บริษัทดีเดนในภาพรวมดานการกํากับดูแลกิจการท่ีด”ี “บริษัทดีเดนในดานการ
เปดเผยขอมูลและความโปรงใส” “บริษัทดีเดนดานนักลงทุนสัมพันธ” ในประเทศไทย นอกจากกน้ี  กรรมการผูจัดการของ
บริษัทฯ ยังไดรับการคัดเลือกเปน “นักลงทุนสัมพนัธดีเดน” ในประเทศไทย เปนปท่ีสองติดตอกัน 
 
การคาดการณแนวโนม:  ในป 2551 มีความตองการใชเหล็กในปริมาณ 1,207.013 ลานตัน ซึ่งสมาคมคาเหล็กโลกคาด
วาในป  2552 ปริมาณการใชเหล็กจะลดลงเปน 1,103.735 ลานตัน และคาดการณวาจะมีปริมาณการใชเหล็กจํานวน  
1,205.585 ลานตันในป 2553 และจากขอมูลของ Japan Iron & Steel Federation ผลผลิตเหล็กของประเทศญี่ปุน ในชวง 
11 เดือนแรก มจํีานวนรวม 78.58 ลานตัน เมื่อเปรียบเทียบกับ จํานวน 111.26 ลานตัน สําหรับชวงเวลาเดยีวกนัของปท่ีผาน
มา  ไดแสดงใหเห็นถึงการลดลงอยางมากถึงรอยละ 29 เมื่อคํานวณเปนรายป  ประเทศญี่ปุนเปนผูผลติเหลก็รายใหญปน
อันดับสองของโลกรองจากประเทศจีน 
 
ในดานของเรือขนสงสินคา  ณ วันที่ 1 มกราคม 2551 มีกําลังเรือรวม 411.92 ลานเดดเวทตัน ไดเพิ่มข้ึนเปน 438.2 ลานเดด
เวทตัน ณ วันท่ี 1 มกราคม 2552 และไดเพิ่มข้ึนเปน 478.68 ลานเดดเวทตัน ณ วันท่ี 1 มกราคม 2553 และไดถกูคาดการณ
วาจะปรับตัวสูงข้ึนถึงระดับ 607.41 ลานเดดเวทตัน ภายในวันท่ี 1 มกราคม 2554 ท้ังน้ี อยูภายใตสมมติฐานทีว่า ไมมกีาร
ปลดระวางเรือเกา และเรือท่ีสั่งตอใหมไดถูกสงมอบครบถวนรอยเปอรเซ็นตามท่ีไดสั่งตอ  อยางไรกต็ามถาเราคดิวา
ประมาณรอยละ 50 จะเลื่อนการสงมอบจากท่ีกาํหนดไว  ตัวเลขกําลงักองเรือยงัสูงถึง 543 ลานเดดเวทตัน  ณ วันท่ี 1 
มกราคม 2554  ซ่ึงเพิ่มข้ึนรอยละ 31.82 หรือเพิ่มข้ึนรอยละ 10.6 เมื่อคํานวณเฉลีย่เปนปสําหรับป 2551 ป 2552 และป 
2553  อยางไรก็ตาม จากขอมลูของ Pareto Securities AS ณ สิ้นป 2552 ระดับความแออดัของทาเรือมีประมาณรอยละ 
5.1 ของกองเรือขนสงสินคาแหงเทกองซึ่งตองจอดรอเพื่อเทียบทาเรือ เมื่อเปรียบเทียบกับระดับความแออัดท่ีรอยละ 2-7 ใน
ป 2549 ถงึปจจุบัน 
 
สําหรับความตองการใชเหล็ก ไดถูกคาดการณวาจะคงระดับเชนเดียวกับในชวงระหวางป 2551 และป 2553  กองเรือขนสง
สินคาแหงทั่วโลกจะเพ่ิมเกือบรอยละ 32  สิ่งเหลาน้ีเปนการคาดการณอยางคราวๆ ของความสมดุลระหวางอุปสงค/อุปทาน
ในอนาคต โดยมิไดคาํนึงถึงปจจัยอื่นๆ  เชน ความแออัดของทาเรือ และ/หรือ การใชกองเรือโลก และ/หรือ การเพิ่มข้ึนของ
ตัน/ไมล  แตไมวาจะพิจารณาสถานการณดังกลาวอยางไรก็ตาม ผลลัพธของการคาดการณดูจะไมคอยดสีําหรับตลาดขนสง
สินคาแหงทกองสําหรับป 2553 
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สัญญาการใหบริการแบบระยะยาว (Long Term Charters) กับ สัญญาการใหบริการแบบระยะสั้น (Short Term 
Charters):  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 สัญญา Long Term Charters ท่ีไดทําสญัญาไปแลวมดีงัตอไปนี้  

ป ป พ.ศ. 2552 ป พ.ศ. 2553 ป พ.ศ. 2554 ป พ.ศ. 2555 ป พ.ศ. 2556 
จํานวนวันเดินเรือรวม   11,968 8,988 10,811 13,093 15,336 
จํานวนวันท่ีไดทาํสัญญาใหบริการ 
ใชเรือไปแลว  

9,843 5,651 3,727 3,929 3,984 

รอยละของจํานวนวันท่ีไดทําสญัญา
ใหบริการใชเรือไปแลว  

82.25 62.87 34.47 30.01 25.98 

อัตราคาระวางเรือเฉลี่ยตอวัน  

(หนวยเปนหรียญสหรัฐ)  
14,397 11,829 15,021 15,781 15,868 

มูลคารวมของสัญญาใหบริการใชเรือ   
(หนวยเปนลานเหรียญสหรัฐ)  

141.7  66.8 56.0 62.0 63.2 

 
สัญญาเชาเรือระยะยาวลวงหนาสี่ปเฉลีย่ (ป 2553 ถึง 2556) คิดเปนรอยละ 38.33 ของความสามารถในการขนสง ซ่ึงจะ
สรางรายไดใหบริษัทฯจํานวน 248 ลานเหรียญสหรัฐ กลาวคือเมื่อตลาดคาระวางเรือไดปรับตัวเปนขาข้ึน ดังท่ีดัชนี BDI ได
ทําไวจนถึงสิ้นเดอืนพฤษภาคม 2551  บริษัทฯไดทําการผูกมดัอตัราคาระวางดวยการทําสัญญา Long Term Charters ใน
อัตราคาระวางท่ีดีเพื่อหลกีเลีย่งความผันผวนของคาระวางเรือรายวัน ซึ่งนโยบายดังกลาวไดถกูนํามาใชและประสบ
ความสําเร็จในชวงเวลาสองสามปที่ผานมา ทําใหบริษัทฯหลีกเลี่ยงความผันผวนของตลาดรายวันในชวงเวลาน้ัน  ปจจุบัน
ดัชนี BDI ไดปรับตัวลดลงเกือบต่ําสดุ และตอมาไดปรับตัวข้ึน ตลาดปจจุบันสรางความสับสนทีไ่มเคยปรากฏมากอน ดังน้ัน
จึงเปนการดีท่ีจะรอดูสถานะการณความผันผวนน้ี กอนท่ีนํานโยบายดังกลาวขางตนมาใชในอนาคต เมื่อดัชนี BDI เร่ิมท่ีจะ
ปรับตัวเปนขาข้ึนอยางชัดเจน จนถึงเวลาน้ันทานอาจคาดเดาไดวาสัญญาเชาเรือระยะยาวลวงหนาเฉลีย่สีป่ท่ีแข็งแกรงน้ัน
จะปรับตัวลงลงอยางตอเน่ือง ตัวเลขจากตารางดังกลาวขางตนไมไดรวมสมมติฐานของการขายเรือของกองเรือบริษัทฯใน
ปจจุบัน ท่ีจะมีในอนาคต (กรุณาดูยอหนาถดัไป) รวมท้ังไมไดอยูภายใตสมมติฐานการซื้อเรือเพื่อเขามาทดแทนเรือเกาท่ีได
ขายไป ยกเวนเรือ “รจเรข นารี” (ขนาด 29,870 เดดเวทตัน) สรางในป พ.ศ. 2548 ในญี่ปุน ท่ีบริษัทฯไดซื้อเขามาในราคา 
22.15 ลานเหรียญสหรัฐ และเรือไดถูกทําสัญญาใหบริการใชเรือมีระยะเวลาอยางนอย 12 เดือน และอยางมากสดุ 28 เดือน 
โดยจะใหรายไดกอนหักดอกเบี้ย ภาษี คาเสื่อม (EBITDA) จํานวน 3.28 ลานเหรียญสหรัฐ ถึง 7 ลานเหรียญสหรัฐ 
ตามลําดับ) ท้ังนี้ เรือ “รจเรข นารี” ไดเขารวมกองเรือของบริษัทฯ เมื่อวนัท่ี 21 ธันวาคม 2552  และเรือสั่งตอใหมท่ีบริษัทฯได
ทําสัญญาสั่งตอเรือกับอูตอเรือ ABG  อีกทั้งเรือสั่งตอใหมสาํหรับขนสงซีเมนตอีก 3 ลํา ซึ่งบริษัทฯไดทําสัญญา Long Term 
Charter ใหกับ Charterer รายหน่ึงซึ่งเปนลูกคาปจจุบันของบริษัทฯ ตามท่ีบริษัทฯไดแจงรายละเอียดไปกอนหนาน้ี  
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แผนการปรับลดอายุกองเรือ: เพื่อทดแทนเรืออายุมากทีอ่ยูในกองเรือปจจุบันของบริษัทฯ ดวยเรือท่ีอายุนอยกวา             
มีเคร่ืองยนตท่ีดกีวา ประหยัดเชื้อเพลิงและขนาดใหญกวาจากตลาดเรือมือสอง บริษัทฯ ไดดําเนินการขายเรือเกาไปแลว
จํานวน 21 ลํา และยังมีเรืออีก 4 ลําที่จะตองขายโดยคาดวาจะเสร็จสิ้นการปลดระวางเรือภายในสิ้นไตรมาสหน่ึงป 2553 
แผนการปรับลดอายกุองเรือไดประสบความสาํเร็จภายใตภาวะการเงินท่ีตึงเครียดอยู  ซ่ึงบริษัทฯไดรอโอกาสอันเหมาะสมน้ี
ดวยความอดทน และหากบริษัทฯดําเนินแผนการปรับลดอายกุองเรือไดสําเร็จ บริษัทฯจะมีความมั่นใจสําหรับกาํไรระยะยาว
ตลอดชวงเวลา 20 ถึง 30 ปตอจากน้ี   บริษัทฯไดจัดหาวงเงินสินเช่ือ 500 ลานเหรียญสหรัฐฯ จากผูใหกูรายปจจุบันของ
บริษัทฯและรายใหม เพื่อนํามาใชสําหรับแผนการปรับลดอายุกองเรือ โดยจะไมกระทบกับงบดุลหรือสวนของผูถือหุน 
บริษัทฯ ไดเร่ิมแผนการทดแทนเรือเกาโดยการซ้ือเรือ “รจเรข นารี” (ตามท่ีไดกลาวไวขางตน) และหากราคาของเรือประเภท
เดียวกันจะอยูในระดับน้ีหรือต่ํากวาน้ี บริษัทฯ ก็จะพิจารณาซ้ือเรือเพิ่มอีก 24 ลําเขามาเสริมในกองเรือบริษัทฯ  อยางไรก็
ตาม บริษัทฯจะรายงานใหทานทราบถึงความคบืหนาของแผนดําเนินการน้ีตอไป 
 
ผลกระทบจากประเทศจีน  ประเทศจีนยังคงมีอิทธิพลอยางตอเน่ืองตอตลาดขนสงสินคาแหงเทกอง จีนนําเขาถานหิน
สําหรับชวงเกาเดือนแรกเพิ่มข้ึนเปน 86.16 ลานตัน ซึ่งเพิ่มข้ึนรอยละ 165 จากปริมาณ 32.50 ลานตัน ตลาด Baltic 
Exchange ไดรายงานในเดือนพฤศจิกายน 2552 วา เรือขนสินคาเทกองขนาดเคปไซส จํานวน 180 ลํา ไดเขาคิวเพื่อรอขน
ถายสินคาที่ทาเรือประเทศจีน  ซ่ึงคิดเปนประมาณรอยละ 20 ของกองเรือโลก ผลผลิตแรเหล็กในประเทศไดขยายตัว
มากกวารอยละ 36  ท้ังน้ี ผูดูแลกฏระเบียบของธนาคารจีนวางแผนท่ีจะชะลอการใหสินเชื่อใหอยูระดับ 7 หมื่นลานหยวน (1 
หมื่นลานเหรียญสหรัฐฯ) และ 8 หมื่นลานหยวน ในป 2553  นอกจากน้ี คณะกรรมาธิการกํากับธนาคารจีน (China 
Banking Commission) ไดอางถึงจํานวน 8.9 หมื่นลานหยวนของสินเชื่อใหมภายในประเทศในชวง10 เดือนแรกของป 2552  
กลาวคือประเทศจีนกําลังพยายามยามทําใหเกดิความมั่นใจวาสินเช่ือจะเพียงพอท่ีจะสนับสนุนการฟนฟูเศรษฐกิจ และ
จํากัดความเสีย่งของสินเชื่อสําหรับสินทรัพยป 2552 ไดอาจกอใหเกดิภาวะฟองสบูและหน้ีเสีย มาตรการกระตุนเศรษฐกิจ
ของจีนจํานวน 586 พันลานเหรียญสหรัฐฯ ไดกระตุนใหความตองการใชเหล็กจากผูพัฒนาอสังหาริมทรัพยและผูผลติรถยนต 
จึงสงผลใหผลผลิตเหล็กในประเทศจีนสูงข้ึนแตะระดับสูงของป 2552  และจากขอมูลของสถาบันสถติิของประเทศจีน (The 
National Bureau of Statistics, China) คาดการณวาจะมีผลผลิตเหลก็จํานวน 566 ลานตันในป 2552 ซ่ึงเพิ่มข้ึนเกือบ
ประมาณรอยละ 14 จากปท่ีผานมา 
             
วัน SET Opportunity Day คร้ังตอไป ซึ่งบริษัทฯ จะเขารวมในการนําเสนอขอมูล  ณ อาคารตลาดหลกัทรพัย   จะมข้ึีนในวนั
จันทรท่ี 22 กุมภาพันธ 2553 เวลา 09.00 น.  ซึ่งปกติจะมีผูเขารวมรับฟงประมาณ 70 – 100 คน ที่เปนนักขาว นักวิเคราะห 
ผูจัดการกองทุนและนักลงทุน ท้ังน้ี บริษัทฯ หวังวาทานท้ังหลายจะไดเขารวมงานนี้ซ่ึงบริษัทฯ ถือเปนโอกาสอันดีที่จะได
พบปะพูดคุยถึงผลการดําเนินงานของป 2552 และแนวโนมของป 2553  
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การปลดระวางเรือ:  ไดชะลอตัวอยางมากในปน้ี  โดยในไตรมาสสี่ป 2552 มีเรือจํานวน 51 ลํา ไดถูกปลดระวางขณะที่มี
เรือใหมเขามา 65 ลํา สงผลใหกองเรือเพิ่มข้ึนสุทธิจํานวน 14 ลําสําหรับกองเรือโลก ประเภทเดียวกับบริษัทฯ สําหรับป 2552 
ท้ังป กองเรือโลกประเภทเดียวกบับริษัทไดลดลงรอยละ 2.9 โดยลดลงจาก 3,219 ลํา เมื่อเร่ิมตนป เหลือ 3,126 ลํา ณ สิ้นป 
ถาตลาดคาระวางยังอยูในชวงตกต่ําและมคีวามผันผวนเชนปจจุบัน บริษัทฯ คาดวากองเรือโลกในกลุมเดยีวกบับริษัทฯ จะ
ลดลงประมาณรอยละ 3 ถึง 5 ตอป ในชวง 2- 3 ปตอไป สิ่งน้ีจะชวยปรับความไมสมดุลของอุปสงคและอุปทานและใหตลาด
คาระวางปจจุบัน ปรับตัวสูงข้ึนในชวงสองปขางหนา 
  
 
ขอแสดงความนบัถือ 

เพื่อ บริษัท พรีเชียส ชิพปง จํากดั (มหาชน) 
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