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ท่ี 2554-004 
 
วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2554 
 
เรียน ทา่นกรรมการและผู้จดัการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 
เร่ือง คําอธิบายและบทวเิคราะห์ของผู้บริหารตอ่ผลการดําเนินงานไตรมาสส่ีของปี2553 
ผลการดําเนินงานตามงบการเงินไทยบาท ตรวจสอบโดยบริษัท สํานกังาน เอินส์ท แอนด์ ยงั จํากดั และรายงานการแปลงค่าเป็น
เงินเหรียญดอลลาร์สหรัฐอเมริกา รับรองโดยเบเคอร์ ทิลล่ี คอร์ปอเรท แอ็ดไวเซอร่ี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จํากดั  ได้แสดง
สถานะการเงินของบริษัทฯ ครัง้ลา่สดุ กําไรสทุธิก่อนภาษีสําหรับไตรมาสสี่ปี 2553 เทา่กบั 7.15 ล้านเหรียญสหรัฐฯ รายได้ตอ่วนั
ตอ่ลําเรือในชว่งไตรมาสสี่ปี 2553 อยู่ท่ี 12,378 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ ตํ่ากวา่เล็กน้อยจากประมาณการท่ีบริษัทฯ ตัง้ไว้สําหรับปี
นีท่ี้ 12,500 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯตอ่วนัต่อลําเรือ ในไตรมาสนีค้า่ใช้จา่ยในการเดินเรือตอ่วนัต่อลําเรือเฉลีย่อยูท่ี่ 4,486 เหรียญ
ดอลลาร์สหรัฐฯ คํานวณเฉล่ียทัง้ปีได้ 4,725 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ ตอ่วนัตอ่ลําเรือ ซึง่ดีกวา่ประมาณการท่ี 4,750 เหรียญ
ดอลลาร์สหรัฐฯต่อวนัตอ่ลําเรือท่ีบริษัทฯตัง้ไว้ ในไตรมาสสี่ปี 2553 รายได้ก่อนหกัดอกเบีย้ ภาษี คา่เสื่อม (EBITDA) อยู่ท่ี 12.62 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ กําไรตอ่หุ้น (EPS) ในรูปสกลุไทยบาทสําหรับไตรมาสนีเ้ทา่กบั 0.18 บาทตอ่หุ้น  เพ่ือให้เห็นภาพกําไรสําหรับ
ปี 2553 ท่ี 35.16 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ คงจะต้องเทียบเคียงบริษัทเดินเรือบางแหง่ท่ีอยูใ่นตลาดหลกัทรัพย์ท่ีกําลงัปิดตวัลง
และประสบกบัปัญหาล้มละลาย 
 
ตัวเลขที่สาํคัญ  ปี 2552 ปี 2553 ไตรมาส 4 

ปี 2552 
ไตรมาส 4  
ปี 2553 

รายได้สงูสดุตอ่วนัตอ่ลําเรือ  
(หนว่ยเป็นเหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ) 

33,250 23,909 23,750 19,421 

รายได้เฉลีย่ตอ่วนัตอ่ลําเรือ  
(หนว่ยเป็นเหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ) 

13,459 12,304 12,282 12,378 

คา่ใช้จา่ยในการเดินเรือเฉลีย่ตอ่วนัตอ่ลํา  
(หนว่ยเป็นเหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ) 

5,040 4,725 4,717 4,486 

รายได้ก่อนหกัดอกเบีย้ ภาษี คา่เสื่อม (EBITDA) ไม่รวมกําไร
จากการขายเรือ (หน่วยเป็นล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ)  

86.04 48.12 12.34 12.62 

กําไร/(ขาดทนุ)สทุธิ (ก่อนภาษีเงินได้) ก่อนรายการพิเศษ  
(รวมกําไร(ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปลี่ยน)  
(หนว่ยเป็นล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ)   

89.38 37.68 13.43 7.20 

กําไร/(ขาดทนุ)สทุธิ   
(หนว่ยเป็นล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ) 

88.09 35.16 13.37 7.15 

กําไรตอ่หุ้น (EPS) (หน่วยเป็นบาท)          2.93 0.87 0.40 0.18 
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รางวัลและเกียรติยศ  : บริษัทฯได้รับรางวลัจากนิตยสาร Asiamoney ฉบบัเดือนธนัวาคม 2553/มกราคม 2554 โดยได้รับ
คดัเลือกจากผลสํารวจเก่ียวกบัการกํากบัดแูลกิจการ ปี 2553 โดยนติยสาร “Asia Money” ให้เป็น “บริษัทดีเดน่ในภาพรวมด้าน
การกํากบัดแูลกิจการท่ีดี” “บริษัทดีเด่นในด้านการเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส” “บริษัทดีเด่นในด้านการรักษาสิทธิและความ
เทา่เทียมกนัของผู้ ถือหุ้น” และ “นกัลงทนุสมัพนัธ์ดีเดน่” ในประเทศไทย และกรรมการผู้จดัการของบริษัทฯ ได้รับรางวลั          
“นกัลงทนุสมัพนัธ์ดีเดน่” ในประเทศโดยโดยได้รับรางวลัดงักลา่วเป็นปีท่ี 3 ติดตอ่กนัมา บริษัทฯได้แนบหน้าประกาศรางวลัของ
นิตยสารดงักลา่วมาด้วยนี ้
 
การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต: ผู้ผลติเหล็กของจีนยงัคงเผชิญกบัราคาท่ีลดลง ทัง้นีเ้น่ืองจากตลาดอสงัหาริมทรัพย์เร่ิม
สง่ผลกระทบ และมีแนวโน้มวา่อาจจะแพร่กระจายลกุลามไปยงัอตุสาหกรรมอ่ืน เชน่ อตุสาหรกรรมสินแร่เหล็กรายวนั, ถ่านหิน
โค๊ก รวมทัง้อตัราคา่ระวาง หลงัจากสี่ปีแหง่การเติบโตอยา่งมาก (จนตวัเลขอตัราการเติบโตมีถึง 2 หลกั) นอกจากนี ้ได้คาดการณ์
วา่ความต้องการใช้เหล็กของจีนจะชะลอตวัในปี ค.ศ. 2011 โดยกรุงปักก่ิงในเดือนกนัยายน ค.ศ. 2010 ได้จํากดัการเป็นเจ้าของ
บ้านหลายหลงัและควบคมุการเป็นเจ้าของท่ีดินของนกัพฒันา รวมทัง้ออกกฏระเบียบการให้กู้ ยืมท่ีเข้มงวดสําหรับภาคการ
ก่อสร้างท่ีมีความต้องการเหลก็ถึงคร่ึงหนึง่ของความต้องการเหลก็ในประเทศจีน นกัวเิคราะห์กลา่ววา่มาตรการควบคมุธรุกิจภาค
อสงัหาริมทรัพย์ได้ทําให้ผลผลติเหลก็ลดลง จากท่ีเพิ่มมากในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมาเพ่ือตอบสนองความต้องการท่ีถกูกระตุ้นโดยแผน
กระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลจีนจํานวน 4 หม่ืนล้านหยวนในปี 2551 ในกรุงปักก่ิงมีการชะลอตวัของการก่อสร้างอย่างเห็นได้ชดั 
โดยมีนกัวิเคราะห์ 5 ราย  ได้คาดการณ์การเติบโตของผลผลติเหล็กในจีนวา่จะขยายตวัในช่วงระหวา่งร้อยละ 4 และร้อยละ 7 
เม่ือเทียบกบัค่าเฉลีย่การเพิม่ขึน้ของปีนีท่ี้ร้อยละ 10.5 เป็นจํานวน 625 ล้านตนั โครงการขนาดใหญ่ในกรุงปักกิ่งเพ่ือก่อสร้างท่ีอยู่
อาศยัระดบัราคาท่ีไม่แพงจํานวน 15.2 ล้านภายในปี 2555 อาจเป็นปีถดัไปท่ีสําคญัของภาคอสงัหาริมทรัพย์จะมีความต้องการ
ใช้เหลก็มากถงึจํานวน 25-40 ล้านตนั  อย่างไรก็ตาม ไมไ่ด้หมายความวา่ทกุคนจะเช่ือวา่การผลกัดนัโครงการบ้านท่ีอยู่อาศยั
ลา่สดุท่ีเป็นสว่นหนึง่ของแผนพฒันาเศรษฐกิจ 5 ปี ท่ียงัไม่ได้กําหนดรายละเอียดซึง่จะเร่ิมใช้ในปี 2555 จะได้ผล  
 
ในสว่นของเรือเดินทะเล ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2551 มีเรือจํานวน 411.92 ล้านเดดเวดตนั เพ่ิมขึน้เป็น 438.2 ล้านเดดเวทตนั        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2552  ซึง่ตวัเลขดงักลา่วได้เพิ่มขึน้เป็น 478.68 ล้านตนั ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2553 และเพิ่มเป็น 554.37 ล้าน
ตนั ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2554  ถ้าคํานวณว่าจะมีการเล่ือนการสง่มอบเรือใหม่ ร้อยละ 50 ของเรือสัง่ตอ่ใหม่ท่ีคาดวา่จะสง่มอบ
ในช่วง 2 ปีข้างหน้า หรือคิดเป็นร้อยละ 38 สําหรับปี 2553 และตัง้สมมตุิฐานวา่ไมมี่การปลดระวางเรือ ตวัเลขดงักลา่วน่าจะเพิ่ม
สงูขึน้เป็น 625  สําหรับเร่ิมต้นปี 2555 และ 721 ล้านเดดเวดตนั ในปี 2556  และจากรายงานหลายฉบบั ณ สิน้ปี 2553 ประมาณ
ร้อยละ 7 ของเรือขนสนิค้าแห้งเทกองของโลกยงัคงอยูใ่นความแออดั เม่ือเปรียบเทียบกบัระดบัร้อยละ 2 – 7 ในชว่งปี 2549 จนถึง
ปัจจบุนั 
 
ในขณะท่ีมีการคาดการณ์วา่ความต้องการเหลก็จะโตขึน้ในปี 2554 โดยสงูกวา่ปีท่ีมีความต้องการใช้เหลก็สงูในปี 2551 กองเรือ
ขนสนิค้าแห้งเทกองของโลกก็เพิม่มากขึน้เชน่กนั เหลา่นีไ้ด้สะท้อนให้เห็นถงึมมุมองอยา่งคร่าวๆของความสมดลุระหวา่งอปุสงค์
และอปุทานในอนาคตโดยไมคํ่านงึถึงปัจจยัเร่ืองความแออดั และ/หรือการใช้ประโยชน์ของกองเรือโลก และ/หรือ  การเพิ่มขึน้ของ
ตนั/ไมล์ แตไ่ม่วา่จะมองสถานการณ์นีเ้ช่นไร ก็ดเูหมือนวา่เป็นข่าวร้ายสําหรับปี 2554 และ 2555 ในสว่นของเรือขนสนิค้าแห้งเท
กอง อย่างไรก็ดี ถือวา่เป็นขา่วดีสําหรับบริษัทฯท่ีจะสามารถดําเนินแผนการปรับกองเรือโดยการซือ้เรือได้ในระดบัราคาท่ีต่ํา 
 
สัญญาเช่าระยะยาว กับ สัญญาเช่าระยะสัน้ :  สญัญาเชา่เรือลว่งหน้าระยะยาวท่ีได้สญัญาไปแล้ว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2553 ได้แสดงไว้ในตารางดงัตอ่ไปนี ้ 
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ปี  ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
จํานวนวนัเดินเรือรวม   7,801 8,574 11,697 14,606 15,695 
จํานวนวนัท่ีได้ทําสญัญาให้เช่าเรือไปแล้ว    7,622 6,021 4,444 3,984 3,978 
ร้อยละของจํานวนวนัท่ีได้ทําสญัญาให้เช่าเรือไปแล้ว  98 70 38 27 25% 
อตัราคา่ระวางเรือเฉล่ียตอ่วนั  
(หนว่ยเป็นเหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ)  

11,936 14,006 15,192 15,943 15,924 

มลูคา่รวมของสญัญาเชา่เรือ  
(หนว่ยเป็นล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ)  

91 84 68 63 58 

 
จากตารางข้างต้น สญัญาเช่าเรือลว่งหน้าท่ีได้ทําไว้ 4 ปี (ปี 2554 ถงึ 2557) ณ ปัจจบุนัคิดเป็นร้อยละ 40 ของความสามารถใน
การขนส่ง ซึง่สร้างรายได้จํานวน 273 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ กลา่วคือ เม่ืออตัราคา่ระวางเรือปรับตวัเป็นขาขึน้ ดงัเช่นท่ีดชันี 
BDI ได้เคยทําไว้จนถงึสิน้เดือนพฤษภาคมปี 2551 บริษัทฯ ก็ได้ทําสญัญาในอตัราค่าระวางท่ีสงูไว้แล้ว เพ่ือหลีกเลี่ยงความผนั
ผวนของอตัราคา่ระวางตลาดรายวนั  นโยบายนีถ้กูนํามาใช้และประสบความสําเร็จในชว่งสองสามปีท่ีผา่นมาซึง่ได้ช่วยให้บริษัทฯ 
หลีกพ้นความผนัผวนของตลาดรายวนั เน่ืองจากดชันี BDI ลดตํ่าจนเกือบจะถึงจดุตํ่าสดุ และต่อมาได้ปรับตวัสงูขึน้ ซึง่สภาพ
ตลาดคา่ระวางเช่นนีไ้ด้สร้างความสบัสนเป็นอยา่งมาก บริษัทฯ คงจะต้องรอดสูถานการณ์ความไม่แน่นอนนีก้่อนท่ีจะนํานโยบาย
ดงักลา่วนีม้าใช้ในอนาคต เม่ือดชันี BDI เร่ิมท่ีจะปรับตวัเป็นขาขึน้ 
    
แผนการปรับลดอายุกองเรือ โดยทดแทนเรืออายมุากในกองเรือปัจจบุนัของบริษัทฯ ด้วยเรืออายนุ้อย ซึง่มีเกียร์ท่ีดีกวา่ 
ประหยดัเชือ้เพลิงและมีขนาดใหญ่จากตลาดขายเรือมือสอง ยงัคงดําเนินการอยูห่ลงัจากท่ีได้ขายเรือไปแล้วจํานวน 35 ลํา
นบัตัง้แต่ปี 2550  บริษัทฯ มีวงเงินสนิเช่ือจํานวน 450 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ จากผู้ให้กู้ ปัจจบุนัของบริษัทฯ  และมีเงินสดอีก
จํานวน 140 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ ตามท่ีปรากฏในบญัชีงบดลุ ณ สิน้ปี 2553 ซึง่สามารถใช้สําหรับแผนการปรับลดอายุ
กองเรือให้ประสบความสําเร็จได้  บริษัทฯ ได้เร่ิมแผนการทดแทนเรือเก่าด้วยการซือ้ตอ่สญัญาสัง่ตอ่เรือใหม่ซปุราแมกซ์ 4 ลํา (แต่
ละลํามีขนาด 57,000 เดดเวดตนั) ตอ่ท่ีอูต่่อเรือในประเทศจีน ในราคาท่ีดี   ดงันัน้ถ้าราคาเรือมือสองจะอยูใ่นระดบัเชน่นีห้รือตํ่า
กวา่นี ้บริษัทฯ อาจจะเพิ่มเรืออีกจํานวน 19 ลําจากตลาดขายเรือมือสอง/ตลาดขายตอ่ เพิ่มเข้ามาในกองเรือของบริษัทฯ  นบัเป็น
โอกาสอนัดีท่ีบริษัทฯ ได้อดทนรอและหากแผนการปรับลดอายกุองเรือประสบความสําเร็จ ก็จะทําให้มัน่ใจได้วา่บริษัทฯ จะยงัคง
มีกําไรท่ีดีตลอดชว่งระยะเวลา20-30ปีข้างหน้า 
 
ผลกระทบจากประเทศจีน ยงัคงมีผลกระทบอยา่งมากตอ่ตลาดสนิค้าแห้งเทกอง การนําเข้าถ่านหินของจีนสําหรับปี 2553 
ขยายตวัเป็น 164.78 ล้านตนั เพิ่มขึน้ร้อยละ 31 จากจํานวน 125.83 ล้านตนั ท่ีได้นําเข้าในปี 2552 อยา่งไรก็ตาม รายงานหลาย
ฉบบัได้กลา่ววา่ตวัเลขการนําเข้าถ่านหินนีอ้าจสงูขึน้ถงึ 190 ล้านตนัในปี 2554 นอกจากนี ้ ผลผลติเหลก็ท้องถ่ินในประเทศจีนก็
ขยายตวัอยา่งมหาศาล ซึง่มากกวา่ร้อยละ 36 สง่ผลให้การนําเข้าแร่เหลก็ของจีนในช่วงระหวา่งปี 2553 มียอดรวมเป็น 619.08 
ล้านตนั หรือลดลงประมาณร้อยละ 1.5 ต่ํากวา่จํานวน 628.34 ล้านตนัท่ีได้เคยทําไว้ในปี 2552 นอกจากนี ้รายงานหลายฉบบัยงั
ระบวุา่ตวัเลขการนําเข้าสนิแร่เหลก็นีอ้าจสงูถึง 740 ล้านตนัในปี 2554 การกํากบัดแูลธนาคารของจีนท่ีพยายามชะลอการเติบโต
ของสนิเช่ือมีผลเพียงพอแคช่่วยสนบัสนนุภาวะเศรษฐกิจท่ีกําลงัฟืน้ตวั ขณะเดียวกนัก็พยายามท่ีจะจํากดัความเสี่ยงของการกู้ ยืม
ท่ีเพิ่มขึน้อยา่งรวดเร็วท่ีจะนําไปสูภ่าวะฟองสบูใ่นระบบอสงัหาริมทรัพย์และหนีเ้สียในอนาคต มาตรการกระตุ้นทางเศษรฐกิจ
จํานวน 586 พนัล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ ได้กระตุ้นความต้องการใช้เหล็กจากภาคพฒันาอสงัหาริมทรัพย์และ
ภาคอตุสาหกรรมผลติยานยนต์ เป็นผลให้ผลผลติเหลก็ทําสถิติขึน้สงูในปี 2553 และจากสํานกังานสถิติแหง่ชาติ ประเทศจีนได้
ถกูคาดการณ์วา่จะมีผลผลติเหลก็จํานวน 627 ล้านตนัในปี 2553 ซึง่มากขึน้เกือบร้อยละ 10+ จากปีท่ีผา่นมา นอกจากนี ้
รายงานหลายฉบบัยงัได้ระบวุา่ตวัเลขนีอ้าจจะสงูขึน้เป็น 665 ล้านตนั ในปี 2554 
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วัน SET Opportunity Day ครัง้ต่อไป ซึง่บริษัทฯ จะเข้าร่วมในการนําเสนอข้อมลู ณ อาคารตลาดหลกัทรัพย์ จะมีขึน้ในวนัจนัทร์
ท่ี 21กมุภาพนัธ์ 2554 เวลา 0900 น. ซึง่ปกติจะมีผู้ เข้าร่วมประมาณ 70 – 100 คน โดยเป็นนกัวิเคราะห์ ผู้จดัการกองทนุและ      
นกัลงทนุ ทัง้นี ้ บริษัทฯ หวงัวา่ทา่นทัง้หลายจะได้เข้าร่วมงานนีซ้ึง่บริษัทฯ ถือเป็นโอกาสอนัดีท่ีจะได้พบปะพดูคยุชีแ้จงข้อสงสยั
ตา่งๆ ถงึผลการดําเนินงานของปี 2553 และแนวโน้มสําหรับปี 2554  สําหรับทา่นท่ีไม่สามารถมาได้ ทา่นสามารถตดิตามได้ท่ี 
SET Live Opportunity Day Webcast.  
 
การปลดระวางเรือ ของกองเรือโลกประเภทเดียวกบับริษัทฯ ดําเนินไปอย่างช้า  ในไตรมาสสี่ปี 2553 มีเรือจํานวน 31 ลําได้ถกู
ปลดระวางขณะท่ีมีเรือเข้ามาทัง้หมด 64 ลํา สง่ผลให้มีเรือเพิ่มขึน้ 33 ลํา และตลอดปี 2553 มีการเพิ่มขึน้ร้อยละ 0.8 ในกองเรือ
ประเภทเดียวกบัของบริษัทฯ จากจํานวนเรือ 3,126 ลํา ณ ต้นปี เพิ่มขึน้เป็น 3,151 ณ สิน้ปี 2553 ถ้าตลาดค่าระวางยงัคงปรับตวั
ลดลง และมีความผนัผวน  บริษัทฯ คาดวา่กองเรือโลกในกลุม่เดียวกบับริษัทฯ จะลดลงอยา่งรวดเร็ว ประมาณร้อยละ 3 – 5 ต่อปี
ในช่วงสอง-สามปีข้างหน้านี ้ ซึง่จะช่วยแก้ไขความไม่สมดลุระหวา่งอปุสงค์และอปุทานท่ีเป็นอยู่ในปัจจบุนั ซึง่จะทําให้อตัราคา่
ระวางเรือของตลาดรายวนัปรับตวัเพิ่มขึน้ในช่วงสองปีตอ่ไป 
 
ขอแสดงความนบัถือ 
เพ่ือ บริษัท พรีเชียส ชิพปิง้ จํากดั (มหาชน) 
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