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เลขท่ี 2555-006 
 
วนัท่ี 6 กมุภาพนัธ์ 2555 
 
เรียน กรรมการและผูจ้ดัการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
เร่ือง คาํอธิบายและบทวเิคราะห์ของผูบ้ริหารต่อผลการดาํเนินงานไตรมาสส่ี ปี 2554 
 
ผลการดําเนินงานซ่ึงตรวจสอบแลว้โดยบริษทั สาํนกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จาํกดั  ไดแ้สดงสถานะการเงินของบริษทัฯ คร้ังล่าสุด 
สาํหรับไตรมาสส่ี ปี 2554 บริษทัฯ มีกาํไรสุทธิก่อนหกัภาษีจาํนวน 0.30 ลา้นเหรียญสหรัฐ รายไดต่้อวนัต่อลาํเรือในช่วงไตรมาสส่ี
อยูท่ี่ 9,922 เหรียญสหรัฐ โดยตวัเลขทั้งปีอยูท่ี่ 11,265 เหรียญสหรัฐต่อวนัต่อลาํเรือ ตํ่ากวา่ประมาณการท่ีบริษทัฯตั้งไวส้าํหรับปีน้ี
เลก็นอ้ยท่ี 11,500 เหรียญสหรัฐต่อวนัต่อลาํเรือ ในไตรมาสน้ีค่าใชจ่้ายในการเดินเรือต่อวนัต่อลาํเรือเฉล่ียอยูท่ี่ 4,474 เหรียญสหรัฐ 
ซ่ึงตวัเลขทั้งปีอยูท่ี่ 4,613 เหรียญสหรัฐต่อวนัต่อลาํเรือ ซ่ึงดีกวา่ประมาณการท่ีบริษทัฯตั้งไวส้าํหรับปีน้ีเลก็นอ้ยท่ี 4,650 เหรียญ
สหรัฐต่อวนัต่อลาํเรือ รายไดก่้อนหกัดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือม (EBITDA) สาํหรับไตรมาสส่ีปี 2554 อยูท่ี่จาํนวน 8.95 ลา้นเหรียญ
สหรัฐ และสาํหรับทั้งปี อยูท่ี่จาํนวน 41.42 ลา้นเหรียญสหรัฐ รายไดใ้นไตรมาสส่ีลดลงเน่ืองจาก การตดัจ่ายค่าใชจ่้ายคร้ังเดียวของ
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน จาํนวน 2.43 ลา้นเหรียญสหรัฐ ซ่ึงเป็นค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจ่ายท่ีเก่ียวกบัค่าธรรมเนียมในการจดัหา
วงเงินสินเช่ือ ค่าธรรมเนียมทางกฎหมายและค่าธรรมเนียมการต่ออายวุงเงินสินเช่ือ ในส่วนของวงเงินสินเช่ือจาํนวน 58 ลา้น
เหรียญสหรัฐของวงเงินสินเช่ือจากธนาคารกรุงไทย และ วงเงินสินเช่ือจาํนวน 50 ลา้นเหรียญสหรัฐ ของ วงเงินสินเช่ือจากธนาคาร
แห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ ยเูอฟเจ จาํกดั (BTMU) เน่ืองจากระยะเวลาการเบิกถอนเงินกูข้องวงเงินสินเช่ือส่วนน้ีไม่ถูกต่ออาย ุ  รวมทั้ง 
วงเงินสินเช่ือจาํนวน 24 ลา้นเหรียญสหรัฐ ของวงเงินสินเช่ือจากธนาคารดีเอน็บี (DNB)สาํหรับเรือต่อใหม่ ซ่ึงถูกยกเลิกเน่ืองจาก
การแปลงหน้ีสญัญาสัง่ต่อเรือใหม่ของตวัเรือหมายเลข 333 ทั้งน้ี ถา้ไม่รวมการตดัจ่ายค่าใชจ่้ายคร้ังเดียวดงักล่าว กาํไรสาํหรับไตร
มาสส่ี จะเป็น 2.71 ลา้นเหรียญสหรัฐ กาํไรต่อหุน้ (EPS) หน่วยเป็นเงินสกลุไทยบาทอยูท่ี่ 0.01 บาท ต่อหุน้ สาํหรับไตรมาสน้ี และ 
0.69 บาทต่อหุน้สาํหรับทั้งปี กาํไรของบริษทัฯ สาํหรับปี 2554 เป็นเงิน 23.64 ลา้นเหรียญสหรัฐ  
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ตัวเลขทีสํ่าคญั ปี 2554 ปี 2553 ไตรมาส 4 
ปี 2554 

ไตรมาส 4 
ปี 2553 

รายไดสู้งสุดต่อวนัต่อลาํเรือ (หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐ) 23,909 23,909 16,150 19,421 

รายไดเ้ฉล่ียต่อวนัต่อลาํเรือ (หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐ) 11,265 12,304 9,922 12,378 
ค่าใชจ่้ายในการเดินเรือเฉล่ียต่อวนัต่อลาํ (หน่วยเป็น
เหรียญสหรัฐ) 

4,613 4,725 4,474 4,486 

รายไดก่้อนหกัดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือม (EBITDA) (หน่วย
เป็นลา้นเหรียญสหรัฐ)  

41.42 47.22 8.95 12.13 

กาํไร/(ขาดทุน)สุทธิ (รวมกาํไร/(ขาดทุน) จากอตัรา
แลกเปล่ียน) (หน่วยเป็นลา้นเหรียญสหรัฐ)   

23.76 38.06 0.30 7.36 

กาํไร/(ขาดทุน)สุทธิ  (หน่วยเป็นลา้นเหรียญสหรัฐ) 23.64 35.52 0.28 7.32 
กาํไรต่อหุน้ (EPS) (หน่วยเป็นบาท)          0.69 1.09 0.01 0.21 

 
รางวลัและเกยีรติยศ: ปี 2554 นิตยสาร IR Magazine ไดย้กยอ่งบริษทัฯ ใหเ้ป็น “นกัลงทุนสมัพนัธข์องบริษทัในประเทศไทยท่ีดี
ท่ีสุดในตลาดสิงคโปร์” นิตยสาร IR Magazine ไดจ้ดัลาํดบับริษทัต่างๆท่ีมีการทาํงานดา้นนกัลงทุนสัมพนัธ์ท่ีดีท่ีสุดในเอเชียเป็น
เวลามากกวา่สิบปีแลว้ รางวลัและการจดัลาํดบัทั้งหมดในปี 2554 นั้น ไดพิ้จารณาจากผลการสาํรวจนกัลงทุนและนกัวิเคราะห์
มากกวา่ 300 คนทัว่ภูมิภาค โดยมี IR Insight ซ่ึงเป็นบริษทัวจิยัของทางนิตยสารเป็นผูอ้อกแบบงานสาํรวจน้ี และควบคุมโดยบริษทั 
Maxy Moudo Research ซ่ึงบริษทัวิจยัอิสระ 
 
การคาดการณ์: จากขอ้มูลของทางการของประเทศจีน อุปสงคใ์นแร่เหลก็จะมีปริมาณเพ่ิมข้ึนมากกวา่ 1,130 ลา้นตนัภายในส้ินปี 
2558 จากประมาณการใชเ้หลก็ท่ี 750 ลา้นตนัในปี 2558 ทั้งน้ี จีนไดน้าํเขา้แร่เหลก็ร้อยละ 67 ของปริมาณแร่เหลก็ทั้งหมดในปี 
2553 ซ่ึงหากยงัคงอตัราการขยายตวัท่ีระดบัน้ี จีนจะนาํเขา้แร่เหลก็ถึง 927 ลา้นตนัในปี 2558 ซ่ึงแร่เหล่าน้ีจะรองรับเรือขนส่งขนาด
เคปไซส์ท่ีทนัสมยัท่ีจะออกสู่ตลาดจาํนวน 218 ลาํ โดยสามารถกล่าวเป็นนยัไดว้า่การผลิตแร่เหลก็ภายในประเทศจีนจะอยูท่ี่
ปริมาณ 203 ลา้นตนั (1,130 ลา้นตนั หกัออกดว้ย 927 ลา้นตนั) และหากจีนไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการน้ีได ้จีนจะตอ้งเพ่ิม
ปริมาณการนาํเขา้แร่เหลก็ในส่วนต่างน้ี อุปสงคใ์นการนาํเขา้แร่เหลก็ของจีนไดส่้งผลใหด้ชันีค่าระวางเรือ (BDI) โดยเฉล่ีย อยู่
เหนือระดบั 1,500 จุด ในปี 2554 ทั้งน้ี การขยายตวัของการนาํเขา้แร่เหลก็ของจีนจะช่วยรองรับเรือขนาดเคปไซส์ท่ีถูกสัง่ต่อและจะ
ออกสู่ตลาดตั้งแต่ปัจจุบนัจนถึงส้ินปี 2558 ไดห้ากการผลิตแร่เหลก็ในประเทศหยดุชะงกั 
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กองทุนการเงินระหวา่งประเทศ (IMF) ไดร้ะบุไวใ้นภาพรวมรายงานเศรษฐกิจวา่ ไดป้รับลดตวัเลขประมาณการการเติบโตทาง
เศรษฐกิจ โดยคาดวา่การเติบโตทางเศรษฐกิจทัว่โลกในปี 2555 จะอยูท่ี่ร้อยละ 3.3 เม่ือเทียบกบัการคาดการณ์ก่อนหนา้น้ีในเดือน
กนัยายน 2554 ท่ีร้อยละ 4 ทั้งน้ี IMF ไดร้ะบุวา่ การขยายตวัของจีดีพีทัว่โลกในปี 2556 จะอยูท่ี่ร้อยละ 3.9 ซ่ึงลดลงจากการ
คาดการณ์ก่อนหนา้น้ีท่ีร้อยละ 4.5    ตามรายงานของ IMF นั้นศูนยก์ลางท่ีเป็นวกิฤตทางเศรษฐกิจท่ีสุด คือ สหภาพยโุรป ซ่ึงจะ
ส่งผลกระทบต่อประเทสอ่ืนๆท่ีเหลือรอบโลก นอกจากน้ี ส่ิงท่ีน่ากงัวลกวา่นั้น คือวกิฤตทางการเงินของสหภาพยโุรปจะเป็นตวัเร่ง
ใหเ้ศรษฐกิจของโลกเขา้สู่ภาวะถดถอยอีกคร้ัง  
 
ในเร่ืองจาํนวนเรือนั้น ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2555 กองเรือโลกไดข้ยายตวัอีก 67.9 ลา้นเดทเวทตนั หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 12.25 ในช่วงปี
ท่ีผา่นมา เป็น 622.27 ลา้นเดทเวทตนั ซ่ึงหากตั้งสมมติฐานวา่อตัราความล่าชา้ในการส่งมอบเรืออยูท่ี่ร้อยละ 30 ของกาํหนดส่งมอบ
เรือในอีกสองปีขา้งหนา้ (ในปี 2554 อยูท่ี่ร้อยละ 27.9) และการปลดระวางเรือเก่าอยูท่ี่ 35 ลา้นเดทเวทตนั (ในปี 2554 อยูท่ี่ 33.3 
ลา้นเดทเวทตนั) ตวัเลขดงักล่าวจะส่งผลใหก้องเรือสินคา้แหง้เทกองของโลกจะเพิ่มข้ึนเป็น 686 ลา้นเดทเวทตนั (ขยายตวัร้อยละ 
10) และเพ่ิมข้ึนเป็น 721 ลา้นเดทเวทตนั (ขยายตวัร้อยละ 5) ณ ตน้ปี 2556 และปี 2557 ตามลาํดบั  
 
จากรายงานประจาํเดือนงวดเดือนพฤศจิกายนของ RS Platou คาดวา่ตลาดเรือขนส่งสินคา้แหง้เทกองทัว่โลกในปี 2555 จะขยายตวั
ท่ีร้อยละ 6 ถึงร้อยละ 8 อยา่งไรกต็าม ปัญหาการจองระวางเรือกย็งัมี แมว้า่จะตั้งสมมติฐานวา่อตัราความล่าชา้ในการส่งมอบเรืออยู่
ท่ีร้อยละ 30 และการปลดระวางเรือเก่าอยูท่ี่ 35 ลา้นเดทเวทตนั ซ่ึงบริษทัฯ คาดวา่การเพิ่มข้ึนสุทธิของขนาดระวางกองเรือจะอยูท่ี่
ประมาณร้อยละ 10 ข้ึนไป ในปี 2555 จะเห็นไดช้ดัวา่ตวัเลขการขยายตวัในอุปสงคน์ั้นไม่สามารถรองรับการขยายตวัในอุปทานได ้
การขยายตวัของอุปสงคโ์ดยกะทนัหนัจะถูกตอบสนองดว้ยการปลดระวางท่ีชา้ลง ส่ิงเหล่าน้ีจะเป็นสาเหตุของการเพ่ิมข้ึนสุทธิของ
ขนาดระวางของกองเรือ ในทางตรงกนัขา้ม หากเศรษฐกิจของโลกตกตํ่าลงเร็วกวา่ท่ีคาดการณ์ไว ้ ตามท่ี IMF ไดบ่้งช้ี บริษทัฯ 
จะตอ้งเผชิญกบัดชันีค่าระวางเรือ (BDI) ท่ีลดลงไปอีกสองปีขา้งหนา้และจะส่งผลใหอ้ตัราการปลดระวางเรือจะเพ่ิมสูงกวา่ท่ี
คาดการณ์ไว ้
 
สัญญาเช่าระยะยาว กบั สัญญาเช่าระยะส้ัน: สญัญาเช่าเรือระยะยาวไดมี้การทาํสัญญาแลว้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 รายละเอียด
ปรากฏตามตารางดา้นล่างน้ี  

ปี ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
จาํนวนวนัเดินเรือรวม   8,018 11,189 15,342 16,425 16,425 
จาํนวนวนัท่ีไดท้าํสญัญาใหเ้ช่าเรือไปแลว้    4,536 2,953 2,524 2,518 2,190 
ร้อยละของจาํนวนวนัท่ีไดท้าํสญัญาใหเ้ช่าเรือไปแลว้  57 26 16 15 13 
อตัราคา่ระวางเรือเฉล่ียต่อวนั  
(หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐฯ)  

12,372 12,866 14,349 14,463 14,211 

มูลคา่รวมของสญัญาเช่าเรือ  
(หน่วยเป็นลา้นเหรียญสหรัฐฯ)  

56 38 36 36 31 
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จะเห็นไดว้า่มีการทาํสญัญาเช่าเรือแลว้ในปัจจุบนัจนถึงอีกส่ีปีขา้งหนา้ (ปี2555 ถึงปี2558) เฉล่ียอยูท่ี่ร้อยละ 17.5 ดว้ยรายไดท่ี้คาด
วา่จะไดรั้บประมาณ 141 ลา้นเหรียญสหรัฐ โดย เม่ืออตัราค่าระวางไดป้รับตวัไปในทิศทางขาข้ึน บริษทัฯ จะเขา้ผกูมดัรายไดท่ี้สูง
โดยการทาํสญัญาใหเ้ช่าระยะยาวดว้ยอตัราค่าระวางท่ีสูง เพ่ือหลีกเล่ียงตลาดรายวนั ในปัจจุบนั ดชันีค่าระวางเรือ (BDI) ไดล้ดลง
เกือบตํ่าท่ีสุด บริษทัฯ จะเฝ้าระวงัสถานการณ์ปัจจุบนัก่อนท่ีจะดาํเนินการตามกลยทุธน้ี์ในอนาคต เม่ือดชันีค่าระวางเรือ (BDI) มี
แนวโนม้ปรับตวัไปในทิศทางขาข้ึน 
   
แผนการปรับลดอายุกองเรือ ดว้ยการทดแทนเรือเก่าในกองเรือของบริษทัฯ ดว้ยเรือท่ีอายนุอ้ยกวา่ สภาพดีกวา่ มีขนาดใหญ่และ
ประหยดักวา่ จากตลาดเรือมือสอง มีความคืบหนา้อยา่งเห็นไดช้ดัจากการขายเรือเก่าจาํนวน 35 ลาํตั้งแต่ปี 2550 บริษทัฯ ยงัคงมี
วงเงินสินเช่ือมีประกนัจากผูใ้หกู้ปั้จจุบนัอยู ่ และมีเงินสดอยู ่ 138 ลา้นเหรียญสหรัฐ ณ ส้ินปี 2554 ซ่ึงจะทาํใหส้ามารถดาํเนินการ
ตามแผนท่ีวางไวไ้ด ้บริษทัฯ เร่ิมตน้แผนการทดแทนเรือดว้ยการซ้ือเรือมือสองจาํนวน 4 ลาํ (อายเุฉล่ีย 5 ปี) ขนาดระวางบรรทุกอยู่
ในช่วง 30,000 - 34,000 เดทเวทตนั และซ้ือต่อเรือขนาดซุปราแมกซ์ขนาด 57,000 เดทเวทตนั จาํนวน 2 ลาํในช่วงปี 2553 – ปี 2554 
ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดรั้บมอบเรือต่อใหม่ขนาด 34,000 เดทเวทตนัจากอู่ต่อเรือ ABG เม่ือกลางปี 2554 และบริษทัฯ ไดซ้ื้อต่อสญัญาต่อ
เรือ 4 ฉบบัสาํหรับเรือซุปราแมกซ์ต่อใหม่จาํนวน 4 ลาํขนาดลาํละ 57,000 เดทเวทตนัจากอู่ต่อเรือในประเทศจีนในราคาท่ีน่าสนใจ
มาก ซ่ึงเรือดงักล่าวจะไดส่้งมอบใหแ้ก่บริษทัฯในช่วงปี 2555 หากราคาเรือในขนาดระวางท่ีเท่ากนัยงัคงอยูใ่นระดบัตํ่าเช่นน้ี 
บริษทัฯจะยงัคงซ้ือเรือจากตลาดมือสองหรือตลาดขายต่อเพ่ือเพ่ิมขนาดกองเรือของบริษทัฯ ต่อไป ซ่ึงเป็นโอกาสท่ีดีท่ีบริษทัฯได้
เฝ้ารอมานานและหากแผนปรับลดอายกุองเรือน้ีประสบความสาํเร็จ จะสามารถสร้างรายไดใ้หแ้ก่บริษทัฯ อยา่งย ัง่ยนืเป็นระยะเวลา 
2-3 ทศวรรษ 
 
ปัจจยัจากประเทศจนี ยงัคงส่งผลกระทบอยา่งต่อเน่ืองต่อตลาดสินคา้แหง้เทกอง การนาํเขา้แร่เหลก็ของประเทศจีน ตามขอ้มูล
เบ้ืองตน้ของกรมศุลกากร มีปริมาณมากถึง 686 ลา้นตนัในปี 2554 หรือขยายตวัร้อยละ 11 เม่ือเทียบกบั 618 ลา้นตนัเม่ือปี 2553  
ตามขอ้มูลของสาํนกัข่าวรอยเตอร์ส จีนคาดวา่จะนาํเขา้แร่เหลก็ในปี 2555 ประมาณ 728 ลา้นตนั ตวัเลขการนาํเขา้น้ีจะข้ึนอยูก่บั
ราคาแร่ท่ีนาํเขา้จากต่างประเทศเทียบกบัการผลิตภายในประเทศและตน้ทุนค่าขนส่ง ตวัเลขเบ้ืองตน้ของการผลิตเหลก็ในจีน
สาํหรับปี 2554 ไดป้รับตวัเพ่ิมข้ึนอยา่งรวดเร็วอยูท่ี่ประมาณ 684 ลา้นตนั หรือขยายตวัร้อยละ 9.5 เม่ือเทียบกบัปริมาณ 625 ลา้นตนั
ในปี 2553 ซ่ึงเป็นปริมาณท่ีมากอยูแ่ลว้ จากรายงานของนายหนา้ คาดวา่จีนจะสามารถผลิตเหลก็ไดถึ้ง 735 ลา้นตนั ในปี 2555 ส่วน
ถ่านหินซ่ึงถือวา่เป็นแหล่งพลงังานประมาณร้อยละ 80 ของความตอ้งการใชพ้ลงังานทั้งหมดของจีน ในอดีต จีนมีถ่านหินใน
ประเทศมากเพียงพอต่อความตอ้งการของตน แต่ในปัจจุบนัไม่ไดเ้ป็นเช่นนั้นแลว้ จีนไดน้าํเขา้ถ่านหิน 126 ลา้นตนัในปี 2552 และ
ปริมาณ 164 ลา้นตนัในปี 2553 และขยายตวัอีกร้อยละ 11 เป็น 182 ลา้นตนัในปี 2554 ซ่ึงถือว่าเป็นประเทศท่ีนาํเขา้ถ่านหินมาก
ท่ีสุดในโลกแทนท่ีประเทศญ่ีปุ่นซ่ึงครองอนัดบัหน่ึงตั้งแต่ปี 2518 ทั้งน้ี คาดวา่การนาํเขา้ถ่านหินของจีนจะมีปริมาณมากข้ึนอยา่ง
ต่อเน่ือง แต่ยงัคงข้ึนอยูก่บัราคาถ่านหินท่ีนาํเขา้เทียบกบัการผลิตภายในประเทศและตน้ทุนค่าขนส่ง  สาํหรับประเทศท่ีในปัจจุบนั
ผลิตและมีความตอ้งการใชถ่้านหินในปริมาณ 3,600 ลา้นตนัต่อปี ซ่ึงคาดวา่จะมีการขยายตวัถึง 4,100 ลา้นตนั ภายในปี 2558 แมว้า่
ตวัเลขการนาํเขา้ถ่านหินจะมีการเปล่ียนแปลงเลก็นอ้ยกส็ามารถส่งผลกระทบอยา่งยิง่ต่อตลาดคา่ระวางเรือบรรทุกสินคา้เทกองได ้
 



หนา้ 5 จาก 5 
 

วนั SET Opportunity Day คร้ังต่อไป ซ่ึงบริษทัฯ จะเขา้ร่วมในการนาํเสนอขอ้มูล ณ อาคารตลาดหลกัทรัพยฯ์ จะมีข้ึนในวนั
จนัทร์ท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 2555 เวลา 9.00 นาฬิกา ซ่ึงปกติจะมีผูเ้ขา้ร่วมประมาณ 70 – 100 คน โดยเป็นนกัวเิคราะห์ ผูจ้ดัการกองทุน
และนกัลงทุน ทั้งน้ี บริษทัฯ หวงัวา่ท่านทั้งหลายจะไดเ้ขา้ร่วมงานน้ีเพ่ือพบปะ พดูคุยในรายละเอียดถึงผลการดาํเนินงานของปี 
2554 และภาพรวมสาํหรับปี 2555 สาํหรับท่านท่ีไม่สามารถมาได ้ท่านสามารถติดตามไดจ้าก web cast live by the SET 
 
การปลดระวางเรือ มีจาํนวนเพ่ิมข้ึนอยา่งรวดเร็วในปีน้ี ดว้ยขนาดระวางบรรทุกรวมของเรือท่ีถูกปลดระวางท่ี 33.3 ลา้นเดทเวทตนั 
รวมเรือทุกประเภทซ่ึงอยูใ่นตลาดเรือขนสินคา้แหง้เทกอง เม่ือเทียบกบัปีท่ีสูงท่ีสุดในปี 2529 ท่ี 14.1 ลา้นเดทเวทตนั และรองลงมา
ในปี 2552 ท่ี 12 ลา้นเดทเวทตนั  มีเรือจาํนวน 388 ลาํไดถู้กปลดระวาง ในขณะท่ีมีเรือใหม่เขา้มาทั้งหมด 153 ลาํ ส่งผลใหก้องเรือ
โลกในประเภทเดียวกบัของบริษทัฯ (10,000 – 30,000 เดทเวทตนั) ลดลงจาํนวน 235 ลาํ ในปี 2554 คิดเป็นการลดลงสุทธิร้อยละ 
7.5 ในปี 2554 จาก 3,151 ลาํ เป็น 2,916 ลาํ เม่ือตน้ปี 2555 ในกองเรือโลกในประเภทเดียวกบัของบริษทัฯ และหากวา่ตลาด                    
ค่าระวางยงัคงตกตํ่า บริษทัฯ คาดวา่กองเรือโลกในกลุ่มเดียวกบับริษทัฯ จะลดลงอยา่งรวดเร็ว ราวร้อยละ 5 – 10 ต่อปี ในอีกสองปี
ขา้งหนา้ ซ่ึงปัจจยัน้ีจะช่วยส่งผลใหเ้กิดความสมดุลระหวา่งภาคอุปทานและภาคอุปสงค ์ รวมทั้งทาํใหค่้าระวางเรือปรับตวัเพ่ิมข้ึน
ในอีกสองถึงสามปีขา้งหนา้ 
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