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เลขท่ี 2556-005 
 
วนัท่ี 5 กมุภาพนัธ์ 2556 
 
เรียน กรรมการและผูจ้ดัการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
เร่ือง คาํอธิบายและบทวเิคราะห์ของผูบ้ริหารต่อผลการดาํเนินงานไตรมาสส่ี ปี 2555 
 
ผลการดําเนินงานซ่ึงตรวจสอบแลว้โดยบริษทั สาํนกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จาํกดั  ไดแ้สดงสถานะการเงินของบริษทัฯ คร้ังล่าสุด 
รายไดต่้อวนัต่อลาํเรือในช่วงไตรมาสส่ีอยูท่ี่ 7,599 เหรียญสหรัฐ โดยตวัเลขทั้งปีอยูท่ี่ 8,221 เหรียญสหรัฐต่อวนัต่อลาํเรือ สูงกวา่
ประมาณการท่ีบริษทัฯตั้งไวส้าํหรับปีน้ีท่ี 7,150 เหรียญสหรัฐต่อวนัต่อลาํเรือ โปรดดูหวัขอ้ “การแบ่งส่วนตลาด” ดา้นล่างซ่ึงจะ
แสดงถึงผลการดาํเนินงานของกองเรือบริษทัฯ ต่อวนัต่อลาํเรือ โดยเปรียบเทียบกบัดชันีค่าระวางเรือ ในไตรมาสน้ี ค่าใชจ่้ายใน 
การเดินเรือต่อวนัต่อลาํเรือเฉล่ียอยูท่ี่ 4,586 เหรียญสหรัฐ ซ่ึงตวัเลขทั้งปีอยูท่ี่ 4,481 เหรียญสหรัฐต่อวนัต่อลาํเรือ ซ่ึงดีกวา่ประมาณ
การท่ีบริษทัฯ ตั้งไวส้าํหรับปีน้ีเลก็นอ้ยท่ี 4,400 เหรียญสหรัฐต่อวนัต่อลาํเรือ รายไดก่้อนหกัดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือม (EBITDA) 
สาํหรับไตรมาสส่ีปี 2555 อยูท่ี่จาํนวน 6.90 ลา้นเหรียญสหรัฐ และสาํหรับทั้งปี อยูท่ี่จาํนวน 30.83 ลา้นเหรียญสหรัฐ ทั้งน้ี สาํหรับ
ไตรมาสส่ี บริษทัฯ ขาดทุนจาํนวน 1.64 ลา้นเหรียญสหรัฐ กาํไรต่อหุน้ (EPS) หน่วยเป็นเงินสกลุไทยบาทอยูท่ี่ (0.04) บาท ต่อหุน้ 
สาํหรับไตรมาสน้ี และ 0.14 บาทต่อหุน้สาํหรับทั้งปี กาํไรของบริษทัฯ สาํหรับปี 2555 เป็นเงิน 4.45 ลา้นเหรียญสหรัฐ โปรดระลึก
ไวว้า่ดชันีค่าระวางเรือ (BDI) ของปีน้ีเฉล่ียอยูท่ี่ 920 จุด ซ่ึงถือเป็นดชันีท่ีตํ่าท่ีสุดเป็นอนัดบัท่ีสามในประวติัการณ์  
 

ตัวเลขทีสํ่าคญั ปี 2554 ปี 2555 ไตรมาส 4 
ปี 2554 

ไตรมาส 4 
ปี 2555 

รายไดสู้งสุดต่อวนัต่อลาํเรือ (หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐ) 23,909 17,221 16,150 14,000 

รายไดเ้ฉล่ียต่อวนัต่อลาํเรือ (หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐ) 11,265 8,221 9,922 7,599 
ค่าใชจ่้ายในการเดินเรือเฉล่ียต่อวนัต่อลาํ (หน่วยเป็น
เหรียญสหรัฐ) 

4,613 4,481 4,474 4,586 

รายไดก่้อนหกัดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือม (EBITDA) (หน่วย
เป็นลา้นเหรียญสหรัฐ)  

41.42 30.83 8.95 6.90 

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

23.76 4.59 0.30 (1.62) 
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กาํไร/(ขาดทุน)สุทธิ  (หน่วยเป็นลา้นเหรียญสหรัฐ) 23.64 4.45 0.28 (1.64) 
กาํไรต่อหุน้ (EPS) (หน่วยเป็นบาท)          0.69 0.14 0.01 (0.04) 

 
รางวลัและเกยีรติยศ: บริษทัฯ ไดรั้บรางวลั “การบริหารจดัการธุรกิจเรือท่ีดีท่ีสุดประจาํปี 2555” จากงาน Lloyd's List Asia Awards 
บริษทัฯ ไดรั้บรางวลัน้ีจากความสามารถของบริษทัฯ ในการยนืหยดั ความมัน่คง การพฒันากองเรือ และการผลกัดนัธุรกิจให ้           
กา้วไปขา้งหนา้ภายใตส้ภาพตลาดเดินเรือท่ียากลาํบากตั้งแต่ปี 2523 น่ีเป็นคร้ังแรกของบริษทัฯ กบัการไดรั้บรางวลั Lloyd's List 
Asia Awards กรรมการตดัสินไดก้ล่าวถึงความสามารถของบริษทัฯ ในการลดคา่ใชจ่้ายในการเดินเรือและความเขม้งวดใน                
การบริหารความเส่ียง แมว้า่ในขณะน้ีผูป้ระกอบการเรือขนส่งสินคา้แหง้เทกองตอ้งเผชิญความทา้ทายมากมาย ตามความคิดเห็น
ของคณะกรรมการตดัสิน บริษทัฯ ไดห้ลีกเล่ียง “บาป 7 ประการ (the seven deadly sins)” ดว้ยการไม่ซ้ือเรือในช่วงฟองสบู่ ซ่ึง
ส่งผลใหต้อนน้ีบริษทัฯ สามารถซ้ือเรือมือสองสภาพดีมากในราคาตํ่าในช่วงสภาวะตลาดตกตํ่าเช่นน้ี  
 
การคาดการณ์: Hartland Shipping Services ซ่ึงบริหารงานโดย HSBC Shipping Services ไดแ้สดงความเห็นไวใ้น Points of View 
วา่ “เราไดผ้า่นจุดท่ีอนัตรายมาแลว้ และเห็นพอ้งวา่ในปี 2557 จะเป็นปีท่ีอุปทานและอุปสงคจ์ะเขา้สู่ภาวะสมดุล แมว้า่ความเห็น
พอ้งนั้นมกัจะคลาดเคล่ือนเสมอ ทั้งน้ี หากมีการยกเลิกการสัง่ต่อเรือท่ีมีการส่งมอบล่าชา้จาํนวนมาก จะทาํใหเ้ราจะไปถึงภาวะ
สมดุลดงักล่าวเร็วกวา่ท่ีคาดคิดไว”้ 
 
รายงานล่าสุดจาก DNB Markets ไดจ้ดัใหอุ้ปสงคข์องสินคา้แหง้เทกอง เปรียบเสมือน “เสียงเรียกท่ีมีความมัน่คง” โดยรายงาน
ดงักล่าวไดร้ะบุวา่ “เราไดค้าดการณ์วา่ปี 2555 เปรียบเหมือนจุดตํ่าท่ีสุดของการใชสิ้นคา้แหง้เทกอง ท่ีร้อยละ 83 และเป็นร้อยละ 84 
ในปี 2556 และเป็นร้อยละ 87 ในปี 2557 เราคาดวา่การขยายตวัโดยวดัจากระยะทางในการขนส่งต่อตนัต่อปีในช่วงปี 2556 - 2558 
จะเฉล่ียอยูท่ี่ร้อยละ 11 เม่ือเทียบกบัร้อยละ 9 ในช่วงปี 2547 - 2550 เราคาดวา่การส่งออกแร่เหลก็และถ่านหินทัว่โลกจะเพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 10 ต่อปี และจากการศึกษาของเราทาํใหม้ัน่ใจไดว้า่ราคาสินคา้จะยงัคงอยูใ่นระดบัตํ่า ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นถึงประมาณการ
แนวโนม้การขยายตวัของอุปสงคต์ามท่ีกล่าวแลว้ขา้งตน้ โดยประเทศจีนจะเนน้การนาํเขา้มากกวา่การผลิตในประเทศเน่ืองจาก
ค่าใชจ่้ายในการผลิตในประเทศท่ีสูงกวา่” 
 
ในรายงานเก่ียวกบัประเทศจีนจาก JP Morgan ไดร้ะบุถึงการคาดการณ์สาํหรับปี 2556 วา่เศรษฐกิจของจีนจะขยายตวัร้อยละ 8 โดย
อยูบ่นสมมติฐานสองประการ คือ สถานการณ์ทางการเงินท่ีผอ่นคลายอยา่งต่อเน่ืองและนโยบายทางการเงินท่ีรอบคอบ                  
จากการเปล่ียนถ่ายอาํนาจทางการเมืองในรอบทศวรรษท่ีผา่นมา จะยงัคงไม่ส่งผลใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัสาํคญัในแผน
กระตุน้เศรษฐกิจระยะเวลา 5 ปีซ่ึงดาํเนินการมาแลว้คร่ึงทาง และการปฏิรูปเศรษฐกิจของจีนจะเป็นไปภายใตก้ารบริหารของผูน้าํ
คนใหม่ การลงทุนในอสังหาริมทรัพยค์าดวา่จะขยายตวัคงท่ีท่ีร้อยละ 21.5 ราคาท่ีอยูอ่าศยัในประเทศจะเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3-5 ในขณะ
ท่ีการลงทุนในท่ีอยูอ่าศยัของภาคเอกชนจะขยายตวัร้อยละ 13 และการลงทุนในบา้นท่ีสามารถเป็นเจา้ของไดส้าํหรับผูมี้รายไดน้อ้ย
จะเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 จากปัจจยัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ จะส่งผลใหอุ้ปสงคใ์นสินคา้แหง้เทกองจากจีนซ่ึงเป็นผูส้นบัสนุนรายใหญ่ท่ีสุดใน
เรือขนส่งสินคา้แหง้เทกอง จะยงัคงไม่ลดลง 
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จากรายงานของธนาคารแห่งอเมริกา (Bank of America) การนาํเขา้แร่เหลก็ของจีนจะขยายตวัร้อยละ 10 ในปี 2556 แมว้า่การผลิต
เหลก็ของจีนจะขยายตวัเพียงร้อยละ 4-5 เน่ืองจากการขยายตวัของอุปทานแร่เหลก็ทัว่โลกรอบใหม่ ซ่ึงจะเขา้มาแทนการผลิต
เหลก็ในประเทศท่ีมีราคาสูงกวา่ 
 
จากตวัเลขล่าสุด อุตสาหกรรมการผลิตของจีน การลงทุนในภาคอสงัหาริมทรัพย ์และการคา้ปลีก ไดข้ยายตวัในไตรมาสส่ี ปี 2555 
ในขณะท่ีอตัราเงินเฟ้อปรับตวัลดลง ปัจจยัดงักล่าวเหล่าน้ีเม่ือรวมกบัการขยายตวัของเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาท่ีร้อยละ 2 ใน               
ไตรมาสสาม แนวโนม้อตัราการวา่งงานท่ีลดลง ราคาท่ีอยูอ่าศยัท่ีสูงข้ึน และความเช่ือมัน่ของผูบ้ริโภคท่ีเพ่ิมมากข้ึน ไดแ้สดงให้
เห็นวา่ทั้งประเทศจีนและสหรัฐอเมริกาจะฟ้ืนตวัจากภาวะการชะลอตวัทางเศรษฐกิจของตน ซ่ึงถือเป็นข่าวดีสาํหรับอุปสงคใ์น              
การขนส่งทางเรือ 
 
ประเทศอินเดียไดก้ลายเป็นผูส่้งออกขา้วรายใหญ่ท่ีสุดในปีน้ี แซงหนา้ประเทศไทย ดว้ยปริมาณท่ีมากถึง 9.75 ลา้นตนั ประเทศไทย
เคยเป็นผูส่้งออกขา้วรายใหญ่ท่ีสุดดว้ยปริมาณ 10.65 ลา้นตนัในปี 2554 ไดต้กลงมาอยูใ่นอนัดบัสามดว้ยปริมาณ 6.5 ลา้นตนัในปีน้ี 
ตามหลงัเวยีดนามท่ีอยูใ่นอนัดบัสองดว้ยปริมาณ 7 ลา้นตนั ทั้งน้ี ปากีสถานและสหรัฐอเมริกามีปริมาณการส่งออกขา้วอยูท่ี่ 3.75 
ลา้นตนั และ 3.5 ลา้นตนั ซ่ึงอยูใ่นอนัดบัส่ีและหา้ ตามลาํดบั อุปสงคใ์นการส่งออกขา้วท่ีมากส่งผลใหเ้กิดความแออดัท่ีท่าเรือ 
Kakinada ดว้ยเรือท่ีเทียบท่าเพ่ือรอขนสินคา้นานถึง 2-3 เดือน 
 
การปลดระวางเรือปรับตวัเพ่ิมข้ึนอยา่งรวดเร็วในปีน้ี ดว้ยตวัเลข 35.97 ลา้นเดทเวทตนั ในขณะท่ีอตัราค่าระวางเรือขนส่งสินคา้
แหง้เทกองลดลง อยา่งไรกต็าม ยงัคงมีกองเรือขนส่งสินคา้แหง้เทกองของโลกอายมุากกวา่ 20 ปีในเรือขนาดเคปไซส์ และมากกวา่ 
25 ปีในเรือขนาดท่ีเลก็กวา่เรือขนาดเคปไซส์ ดงันั้น ค่าเฉล่ียของการปลดระวางเรืออาจจะยงัคงอยูใ่นระดบัท่ีสูงต่อไปอยา่งนอ้ยอีก
สองปี 
 
ในเร่ืองจาํนวนเรือนั้น ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2556 กองเรือโลกไดข้ยายตวัอีก 70.47 ลา้นเดทเวทตนั หรือขยายตวัร้อยละ 11.32 ใน          
ช่วงปีท่ีผา่นมา เป็น 692.74 ลา้นเดทเวทตนั ซ่ึงหากตั้งสมมติฐานวา่อตัราความล่าชา้ในการส่งมอบเรืออยูท่ี่ร้อยละ 30 ของกาํหนด
ส่งมอบเรือในอีกสองปีขา้งหนา้ (ในปี 2555 อยูท่ี่ร้อยละ 29) และการปลดระวางเรือเก่าอยูท่ี่ 35 ลา้นเดทเวทตนั (ในปี 2555 อยูท่ี่ 36 
ลา้นเดทเวทตนั) ตวัเลขดงักล่าวจะส่งผลใหก้องเรือสินคา้แหง้เทกองของโลกเพ่ิมข้ึนเป็น 728 ลา้นเดทเวทตนั (ขยายตวัร้อยละ 5) 
และเพ่ิมข้ึนเป็น 736 ลา้นเดทเวทตนั (ขยายตวัร้อยละ 1) ณ ตน้ปี 2557 และปี 2558 ตามลาํดบั ในท่ีสุดปัญหาการเพ่ิมข้ึนของ              
ภาคอุปทานซ่ึงเป็นตวัเลขสองหลกัในช่วงส่ีปีท่ีผา่นมาก็เดินทางมาถึงตอนสุดทา้ย 
 
อีกทั้งเพียง 5 เดือนหลงัจากท่ีเรือพ่ีของเรือลาํน้ีไดเ้ผชิญสถานการณ์แบบเดียวกนั กล่าวคือ เรือช่ือ Soraya ซ่ึง CMA CGM เป็น
เจา้ของ สร้างเม่ือปี 2543 ไดก้ลายมาเป็นเรือท่ีอายนุอ้ยท่ีสุดท่ีถูกปลดระวางในช่วงท่ีตลาดขาลง  
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สัญญาเช่าระยะยาว กบั สัญญาเช่าระยะส้ัน: สญัญาเช่าเรือระยะยาวไดมี้การทาํสัญญาแลว้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 รายละเอียด
ปรากฏตามตารางดา้นล่างน้ี  
 

ปี ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
จาํนวนวนัเดินเรือรวม   11,183 15,355 16,456 16,790 16,836 
จาํนวนวนัท่ีไดท้าํสญัญาใหเ้ช่าเรือไปแลว้    3,627 2,661 1,825 2,190 2,196 
ร้อยละของจาํนวนวนัท่ีไดท้าํสญัญาใหเ้ช่าเรือไปแลว้  32 17 11 13 13 
อตัราคา่ระวางเรือเฉล่ียต่อวนั  
(หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐฯ)  

10,809 11,168 13,198 13,498 13,498 

มูลคา่รวมของสญัญาเช่าเรือ  
(หน่วยเป็นลา้นเหรียญสหรัฐฯ)  

39 30 24 30 30 

 
จะเห็นไดว้า่มีการทาํสญัญาเช่าเรือแลว้ในปัจจุบนัจนถึงอีกส่ีปีขา้งหนา้ (ปี2556 ถึง ปี2559) เฉล่ียอยูท่ี่ร้อยละ 13.5 ดว้ยรายไดท่ี้             
คาดวา่จะไดรั้บประมาณ 114 ลา้นเหรียญสหรัฐ ทั้งน้ี ดชันีค่าระวางเรือ (BDI) ไดล้ดลงเกือบตํ่าท่ีสุดในประวติัการณ์ บริษทัฯ                
จะเฝ้าระวงัสถานการณ์ปัจจุบนัก่อนท่ีจะดาํเนินการตามกลยทุธ์น้ีในอนาคต เม่ือดชันีคา่ระวางเรือ (BDI) มีแนวโนม้ปรับตวัไป          
ในทิศทางขาข้ึน 
   
การแบ่งส่วนตลาด: ในช่วงไตรมาสส่ี ค่าเฉล่ียของดชันีค่าระวางเรือขนาดแฮนด้ีไซส์ (BHSI สาํหรับเรือขนาด 28,000                         
เดทเวทตนั) อยูท่ี่ระดบั 435 จุด โดยมีค่าเฉล่ียของอตัราค่าเช่าเรือต่อวนัท่ี 6,415 เหรียญสหรัฐ เม่ือเปรียบเทียบกบัเรือขนาด                
แฮนด้ีไซส์ของบริษทัฯ (ขนาด 27,209 เดทเวทตนั หรือเลก็กวา่ขนาดเรือตามดชันีร้อยละ 2.8) ทาํรายไดอ้ยูท่ี่ 7,309 เหรียญสหรัฐ 
ซ่ึงมากกวา่อตัราค่าเช่าเรือของดชันี BHSI ถึงร้อยละ 13.9 สาํหรับไตรมาสส่ีน้ี ค่าเฉล่ียของดชันีค่าระวางเรือขนาดซุปราแมกซ์ 
(BSI) อยูท่ี่ระดบั 729 จุด โดยมีค่าเฉล่ียของอตัราค่าเช่าเรือต่อวนัท่ี 7,626 เหรียญสหรัฐ เม่ือเปรียบเทียบกบัเรือขนาดซุปราแมกซ์
ของบริษทัฯ ท่ีทาํรายไดอ้ยูท่ี่ 9,256 เหรียญสหรัฐ ซ่ึงมากกวา่อตัราค่าเช่าเรือของดชันี BSI ถึงร้อยละ 21.4 
 
แผนการปรับลดอายุกองเรือ ดว้ยการทดแทนเรือเก่าดว้ยการเรือท่ีใหม่กวา่ ทนัสมยักวา่ ใหญ่กวา่และประหยดักวา่ไดเ้ร่ิมข้ึนดว้ย
การขายเรืออายเุก่าจาํนวน 35 ลาํ ตั้งแต่ปี 2550 แผนการน้ีมีความกา้วหนา้ไปมากจากการซ้ือเรือมือสองขนาด 30,000 – 34,000               
เดทเวทตนั จาํนวน 7 ลาํ (อายเุฉล่ีย 5 ปี) เรือใหม่ขายต่อขนาด 34,000 เดทเวทตนั จาํนวน 2 ลาํ และเรือใหม่ขายต่อขนาด 57,000 
เดทเวทตนั จาํนวน 6 ลาํ ในระหวา่งปี 2553 – 2555 ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดรั้บมอบเรือสัง่ต่อใหม่ขนาด 34,000 เดทเวทตนั จาํนวน 2 ลาํ 
จากอู่ต่อเรือ ABG ในช่วงดงักล่าวดว้ย หากราคาเรือในขนาดระวางท่ีเท่ากนัยงัคงอยูใ่นระดบัตํ่าเช่นน้ีหรือตํ่ากวา่น้ี บริษทัฯจะยงัคง
ซ้ือเรือจากตลาดมือสองหรือตลาดขายต่อเพ่ือเพ่ิมขนาดกองเรือของบริษทัฯ ต่อไป ซ่ึงเป็นโอกาสท่ีดีท่ีบริษทัฯไดเ้ฝ้ารอมานานและ
หากแผนปรับลดอายกุองเรือน้ีประสบความสาํเร็จ จะสามารถสร้างรายไดใ้หแ้ก่บริษทัฯ อยา่งย ัง่ยนืเป็นระยะเวลา 2-3 ทศวรรษ 
 



หนา้ 5 จาก 6 
 

ปัจจยัจากประเทศจนี ยงัคงส่งผลกระทบอยา่งต่อเน่ืองต่อตลาดสินคา้แหง้เทกอง การนําเข้าแร่เหลก็ของประเทศจีน ตามขอ้มูล
เบ้ืองตน้ของกรมศุลกากร มีปริมาณมากถึง 745 ลา้นตนัในปี 2555 หรือขยายตวัร้อยละ 8.6 เม่ือเทียบกบั 686 ลา้นตนัเม่ือปี 2554  
จากรายงานหลายฉบบั ในปี 2556 คาดวา่จีนจะนาํเขา้แร่เหลก็ประมาณ 780-790 ลา้นตนั ตวัเลขการนาํเขา้น้ีจะข้ึนอยูก่บัราคาแร่ท่ี
นาํเขา้จากต่างประเทศเทียบกบัตน้ทุนการผลิตภายในประเทศและค่าขนส่ง ตวัเลขเบ้ืองตน้ของการผลติเหลก็ในจีนสาํหรับปี 2555 
ไดป้รับตวัเพ่ิมข้ึนอยา่งรวดเร็วอยูท่ี่ประมาณ 716.5 ลา้นตนั หรือขยายตวัร้อยละ 4.8 เม่ือเทียบกบัปริมาณ 684 ลา้นตนัในปี 2554 ซ่ึง
เป็นปริมาณท่ีมากอยูแ่ลว้ จากรายงานของนายหนา้ ในปี 2556 คาดวา่จีนจะสามารถผลิตเหลก็ไดถึ้ง 750 ลา้นตนัหรือมากกวา่ ส่วน
ถ่านหินซ่ึงถือวา่เป็นแหล่งพลงังานประมาณร้อยละ 80 ของความตอ้งการใชพ้ลงังานทั้งหมดของจีน ในอดีตจีนมีถ่านหินใน
ประเทศมากเพียงพอต่อความตอ้งการของตน แต่ในปัจจุบนัไม่ไดเ้ป็นเช่นนั้นแลว้ จีนไดน้าํเขา้ถ่านหิน 126 ลา้นตนัในปี 2552 และ
ปริมาณ 164 ลา้นตนัในปี 2553 และเพ่ิมเป็น 182 ลา้นตนัในปี 2554 ซ่ึงถือวา่เป็นประเทศท่ีนาํเขา้ถ่านหินมากท่ีสุดในโลกแทนท่ี
ประเทศญ่ีปุ่นดว้ยสถิติสูงสุดถึง 290 ลา้นตนัในปี 2555 ทั้งน้ี คาดวา่การนาํเขา้ถ่านหินของจีนจะมีปริมาณมากข้ึนอยา่งต่อเน่ือง แต่
ยงัคงข้ึนอยูก่บัราคาถ่านหินท่ีนาํเขา้เทียบกบัตน้ทุนการผลิตภายในประเทศและค่าขนส่ง สาํหรับประเทศท่ีในปัจจุบนัผลิตและมี
ความตอ้งการใชถ่้านหินในปริมาณ 3,800 ลา้นตนัต่อปี ซ่ึงคาดวา่จะเพ่ิมข้ึนเป็น 4,100 ลา้นตนั ภายในปี 2558 แมว้า่ตวัเลข              
การนาํเขา้ถ่านหินจะมีการเปล่ียนแปลงเลก็นอ้ยกส็ามารถส่งผลกระทบอยา่งยิง่ต่อตลาดคา่ระวางเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองได ้
 
วนั SET Opportunity Day คร้ังต่อไป ซ่ึงบริษทัฯ จะเขา้ร่วมในการนาํเสนอขอ้มูล ณ อาคารตลาดหลกัทรัพยฯ์ จะมีข้ึนใน                   
วนัจนัทร์ท่ี 18 กมุภาพนัธ์ 2556 เวลา 9.00 นาฬิกา ซ่ึงปกติจะมีผูเ้ขา้ร่วมประมาณ 70 – 100 คน โดยเป็นนกัวเิคราะห์ ผูจ้ดัการ
กองทุนและนกัลงทุน ทั้งน้ี บริษทัฯ หวงัวา่ท่านทั้งหลายจะไดเ้ขา้ร่วมงานน้ีเพ่ือพบปะ พดูคุยในรายละเอียดถึงผลการดาํเนินงาน
ของปี 2555 และภาพรวมสาํหรับปี 2556 สาํหรับท่านท่ีไม่สามารถมาได ้ท่านสามารถติดตามไดจ้าก web cast live by the SET 
 
การปลดระวางเรือ มีจาํนวนเพ่ิมข้ึนอยา่งรวดเร็วในปี 2555 ดว้ยขนาดระวางบรรทุกรวมของเรือท่ีถกูปลดระวางท่ี 35.97 ลา้น               
เดทเวทตนั รวมเรือทุกประเภทซ่ึงอยูใ่นตลาดเรือขนสินคา้แหง้เทกอง เม่ือเทียบกบัจาํนวน 33.3 ลา้นเดทเวทตนัในปี 2554 สาํหรับ
กองเรือโลกในประเภทเดียวกบัของบริษทัฯ (10,000 – 30,000 เดทเวทตนั) มีเรือจาํนวน 334 ลาํไดถู้กปลดระวาง ในขณะท่ี                  
มีเรือใหม่เขา้มาทั้งหมด 170 ลาํ ส่งผลใหเ้รือประเภทน้ีลดลงจาํนวน 164 ลาํ ในปี 2555 คิดเป็นการลดลงสุทธิร้อยละ 5.6 ในปี 2555 
จาก 2,916 ลาํ เป็น 2,752 ลาํ เม่ือตน้ปี 2556 สาํหรับกองเรือโลกในประเภทเดียวกบัของบริษทัฯ และหากวา่ตลาดคา่ระวางยงัคง
ตกตํ่า บริษทัฯ คาดวา่กองเรือโลกในกลุ่มเดียวกบับริษทัฯ จะลดลงอยา่งรวดเร็ว ราวร้อยละ 5 – 10 ต่อปี ในอีกสองปีขา้งหนา้ ซ่ึง
ปัจจยัน้ีจะช่วยส่งผลใหเ้กิดความสมดุลระหวา่งภาคอุปทานและภาคอุปสงค ์ รวมทั้งทาํใหค้่าระวางเรือปรับตวัเพ่ิมข้ึนในอีกสองถึง
สามปีขา้งหนา้ 
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