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เลขท่ี 2557-004 
 
วนัท่ี 10 กมุภาพนัธ์ 2557 
 
เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 
เร่ือง คาํอธิบายและบทวเิคราะห์ของผู้บริหารต่อผลการดาํเนินงานไตรมาสส่ี ปี 2556 
 
ผลการดําเนินงานซ่ึงตรวจสอบแลว้โดยบริษทั สาํนกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จาํกดั  ไดแ้สดงสถานะการเงินของบริษทัฯ คร้ังล่าสุด 
รายไดต่้อวนัต่อลาํเรือในช่วงไตรมาสส่ีอยูท่ี่ 8,409 เหรียญสหรัฐ โดยตวัเลขทั้งปีอยูท่ี่ 7,508 เหรียญสหรัฐต่อวนัต่อลาํเรือ สูงกวา่
ประมาณการท่ีบริษทัฯตั้งไวส้าํหรับปีน้ีเลก็นอ้ยท่ี 7,500 เหรียญสหรัฐต่อวนัต่อลาํเรือ โปรดดูหวัขอ้ “การแบ่งส่วนตลาด” ดา้นล่าง
ซ่ึงแสดงถึงผลการดาํเนินงานของกองเรือบริษทัฯ ต่อวนัต่อลาํเรือโดยเปรียบเทียบกบัดชันีค่าระวางเรือ ในไตรมาสน้ี ค่าใชจ่้ายใน
การเดินเรือต่อวนัต่อลาํเรือเฉล่ียอยูท่ี่ 4,629 เหรียญสหรัฐ ซ่ึงตวัเลขทั้งปีอยูท่ี่ 4,535 เหรียญสหรัฐต่อวนัต่อ                            
ลาํเรือ ซ่ึงดีกวา่ประมาณการท่ีบริษทัฯ ตั้งไวส้าํหรับปีน้ีเลก็นอ้ยท่ี 4,500 เหรียญสหรัฐต่อวนัต่อลาํเรือ รายไดก่้อนหกัดอกเบ้ีย ภาษี 
ค่าเส่ือม (EBITDA) (ไม่รวมกาํไรจากการแปลงหน้ีใหม่/การยกเลิกสญัญาสัง่ต่อเรือเดินทะเล) สาํหรับไตรมาสส่ีปี 2556 อยูท่ี่
จาํนวน 10.33 ลา้นเหรียญสหรัฐ และสาํหรับทั้งปี อยูท่ี่จาํนวน 28.48 ลา้นเหรียญสหรัฐ ทั้งน้ี สาํหรับไตรมาสส่ี บริษทัฯ มีกาํไร
สุทธิจาํนวน 2.17 ลา้นเหรียญสหรัฐ กาํไรต่อหุน้ (EPS) หน่วยเป็นเงินสกลุไทยบาทอยูท่ี่ 0.07 บาท ต่อหุน้ สาํหรับไตรมาสน้ี และ 
0.51 บาทต่อหุน้สาํหรับทั้งปี กาํไรของบริษทัฯ สาํหรับปี 2556 เป็นเงิน 17.49 ลา้นเหรียญสหรัฐ โปรดระลึกไวว้า่ดชันีค่าระวางเรือ 
(BDI) ของปีน้ีเฉล่ียอยูท่ี่ 1,206 จุด ซ่ึงถือเป็นดชันีท่ีตํ่าท่ีสุดเป็นอนัดบัท่ีเกา้ในประวติัการณ์  

ตัวเลขทีสํ่าคญั ปี 2556 ปี 2555 ไตรมาส 4 
ปี 2556 

ไตรมาส 4 
ปี 2555 

รายไดสู้งสุดต่อวนัต่อลาํเรือ (หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐ) 19,265 17,221 19,265 14,000 

รายไดเ้ฉล่ียต่อวนัต่อลาํเรือ (หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐ) 7,508 8,221 8,409 7,599 
ค่าใชจ่้ายในการเดินเรือเฉล่ียต่อวนัต่อลาํ (หน่วยเป็น
เหรียญสหรัฐ) 

4,535 4,481 4,629 4,586 

รายไดก่้อนหกัดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือม (EBITDA) (หน่วย
เป็นลา้นเหรียญสหรัฐ)  

28.48 30.83 10.33 6.90 

กาํไร/(ขาดทุน)สุทธิ ก่อนหกัภาษีเงินได ้(หน่วยเป็นลา้น
เหรียญสหรัฐ)   

17.74 4.59 2.33 (1.62) 

กาํไร/(ขาดทุน)สุทธิ  (หน่วยเป็นลา้นเหรียญสหรัฐ) 17.49 4.45 2.17 (1.64) 
กาํไรต่อหุน้ (EPS) (หน่วยเป็นบาท)          0.51 0.14 0.07 (0.04) 
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รางวลัและเกยีรติยศ: ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดม้อบรางวลับริษทัจดทะเบียนดา้นนกัลงทุนสมัพนัธ์ยอดเยีย่ม (Best 
Investor Relations Award) ในแก่บริษทัฯ สาํหรับกลุ่มบริษทัจดทะเบียนท่ีมีมูลค่าหลกัทรัพยร์ะหวา่ง 15 ถึง 20 พนัลา้นบาท ใน
งาน SET Awards 2013! และเพ่ือเป็นการสนบัสนุนรางวลัจากตลาดหลกัทรัพยฯ์น้ี บริษทัฯ ไดถู้กจดัอนัดบัใหอ้ยูใ่น 100 บริษทั
ยอดเยีย่มทัว่ภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตจ้ากนิตยสาร IR Magazine จากการสาํรวจผูล้งทุนประจาํปีน้ี นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงั
ไดรั้บการเสนอช่ือเป็นผูเ้ขา้รอบสุดทา้ยสาํหรับ “รางวลัผูป้ระกอบการขนส่งสินคา้เทกอง” (Bulk Ship Operator of the Year) ใน
งาน IBJ Awards 2013 และบริษทัฯ ยงัไดรั้บการเสนอช่ือเป็นผูเ้ขา้รอบสุดทา้ยสาํหรับ “รางวลัการบริหารจดัการธุรกิจเรือท่ีดีท่ีสุด
ประจาํปี” ในงาน Lloyd's List Asia Awards 2013 ส่ิงเหล่าน้ีเป็นเคร่ืองแสดงใหเ้ห็นถึงผลงานในปีท่ีผา่นมาของบริษทัฯ ไดเ้ป็น
อยา่งดี 
 
การคาดการณ์: ประเทศจนี (1) The China Metallurgical Industry Planning and Research Institute ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีปรึกษาใหแ้ก่
ภาครัฐ ไดร้ะบุวา่ คาดวา่การนาํเขา้แร่เหลก็ของประเทศจีนจะขยายตวัร้อยละ 6.3 มาอยูท่ี่ 850 ลา้นตนั และคาดวา่การผลิตเหลก็ใน
จีนจะขยายตวัร้อยละ 3.8 มาทาํสถิติใหม่ท่ี 810 ลา้นตนั ในปี 2557  
 
(2) คณะรัฐมนตรีของจีน ไดต้ั้งเป้าลดการผลิตเหลก็ลง 80 ลา้นตนัภายในอีกหา้ปีขา้งหนา้ มณฑลเหอเป่ย (Hebei) ซ่ึงเป็นเขตท่ีผลิต
เหลก็มากท่ีสุดในประเทศถึง 200 ลา้นตนัต่อปี และเป็นหน่ึงในมณฑลท่ีสร้างมลพิษมากท่ีสุดในประเทศ จะลดกาํลงัการผลิตเหลก็
ลง 60 ลา้นตนัภายในส้ินปี 2560 โดยสามเมืองในมณฑลน้ีไดล้ดกาํลงัการผลิตแร่เหลก็ลง 4.56 ลา้นตนั และลดกาํลงัการผลิตเหลก็
ลง 6.8 ลา้นตนัเม่ือช่วงสปัดาห์ส้ินเดือนพฤศจิกายน 2556 
  
(3) จากรายงานเศรษฐกิจประจาํปีของธนาคารดอยซ์แบงก ์ (Deutsche Bank) ระบุวา่ “ในประเทศจีน เราเห็นการเติบโตทาง
เศรษฐกิจถึงร้อยละ 8.6 จากหา้ปัจจยัหลกั กล่าวคือ 1. การลดกาํลงัการผลิตท่ีมากเกินไป 2. การผอ่นตลาดกฎระเบียบในธุรกิจท่ียงัมี
กาํลงัการผลิตนอ้ย 3. ความพยายามอยา่งมีประสิทธิภาพของรัฐบาลในการท่ีจะเพ่ิมกระแสเงินในตลาด 4. การขยายตวัของ                  
ภาคอุปสงค ์และ 5. นโยบายการคลงัตามวฏัจกัรเศรษฐกิจ (pro-cyclical fiscal policy)” 
 
(4) Hartland Shipping Services ไดแ้สดงความเห็นไวใ้น Points of View วา่ “อุปสงคใ์นวตัถุดิบของจีนไดเ้พ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง       
การดาํเนินการขยายเมืองเป็นรูปธรรมมากข้ึนจากการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานและท่ีอยูอ่าศยั แต่ปัจจยัท่ีเห็นไดช้ดั คือ ราคาและ
คุณภาพของแร่เหลก็และถ่านหินนาํเขา้เม่ือเทียบกบัท่ีผลิตไดภ้ายในประเทศ ส่วนประกอบของแร่เหลก็ในจีนนั้นมีคุณภาพตํ่าซ่ึง
ส่งผลใหเ้หลก็ท่ีผลิตไดคุ้ณภาพไม่ดี ในขณะท่ีถ่านหินในจีนนั้นมีกาํมะถนัสูงทาํใหเ้กิดมลภาวะทางอากาศ ปัจจยัเหล่าน้ีทาํใหมี้การ
นาํเขา้แร่เหลก็และถ่านหินเพ่ิมข้ึนซ่ึงส่งผลดีต่อค่าระวางเรือเทกองดงัจะเห็นไดจ้ากตวัเลขดชันี BDI ทางการจีนไดป้ระกาศ               
กฎขอ้หา้มใหม่สาํหรับเจา้ของเหมืองถ่านหิน เพ่ือท่ีจะปรับปรุงคุณภาพ ลดกาํลงัการผลิตท่ีมากเกินความตอ้งการ สนบัสนุนราคา
ถ่านหิน และลดมลพิษ ซ่ึงส่งผลใหภ้าคประชาชนเกิดความไม่พอใจ โดยมาตรการล่าสุดท่ีออกมาคือ การต่อตา้นการทาํเหมือง
บริเวณใกลท่ี้อยูอ่าศยั หรือยา่นท่องเท่ียว และใหมี้การติดตั้งเคร่ืองบาํบดัอากาศเพื่อลดมลพิษ เหมืองท่ีไม่มีความปลอดภยัจะถกูปิด 
และเหมืองท่ีมีกาํลงัการผลิตนอ้ยกวา่ 90,000 ตนัต่อปีจะถูกใหเ้ลิกกิจการ รวมทั้งมีการหยดุอนุมติัสาํหรับเหมืองท่ีมีกาํลงัการผลิต
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ตํ่ากวา่ 300,000 ตนัต่อปี นอกจากน้ี มาตรการดงักล่าวยงัมุ่งลดการนาํเขา้ถ่านหินท่ีมีค่าความร้อนตํ่าและมีค่ากาํมะถนัสูงเช่นถ่าน
หินนาํเขา้จากบริเวณประเทศอินโดนีเชีย โดยจะแทนท่ีดว้ยถ่านหินนาํเขา้จากออสเตรเลีย แอฟริกาใต ้โมซมับิก ซ่ึงมีคุณภาพดีกวา่ 
อนัจะส่งผลดีในแง่ของตวัเลขปริมาณการขนส่งเป็นตนั-ไมล”์ 
 
(5) ความตอ้งการถ่านหินของจีนคาดวา่จะเพ่ิมข้ึนถึง 4.8 ลา้นตนัภายในปี 2563 จากการคาดการณ์ของ China National Coal 
Association 
 
(6) รายงานล่าสุดของ Credit Suisse ระบุวา่ “มีการขนส่งธญัพืชมากเป็นอนัดบัท่ีสามของการขนส่งสินคา้เทกองทัว่โลก รองจาก   
แร่เหลก็และถ่านหิน ซ่ึงคิดเป็นประมาณร้อยละ 10 ของอุปสงคใ์นสินคา้แหง้เทกองทั้งหมด อยา่งไรกต็าม ในปี 2557 ตวัเลข                         
การขยายตวัน่าจะมากกวา่แร่เหลก็และถ่านหิน คาดวา่การขนส่งธญัพืชจะขยายตวัร้อยละ 13 หรือมากกวา่ และในแง่ของตวัเลข
ปริมาณการขนส่งเป็นตนั-ไมลน์ั้น มีการส่งออกจากประเทศบราซิลและการนาํเขา้ของจีนเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะถัว่เหลือง” 
 
(7) ในรายงานประจาํปีของ RS Platou Markets ไดร้ะบุวา่ “ปัจจยัท่ีสาํคญัของตลาดสินคา้เทกอง คือ จีนจะยงัคงมีการสตอ็ก                     
แร่เหลก็ต่อไปหรือไม่และจะมีแร่เหลก็ออกสู่ตลาดมากแค่ไหน การขยายตวัของกองเรือจะยงัคงทรงตวัในปีหนา้และจะส่งผลให ้
ค่าระวางปรับตวัสูงข้ึนจากเดิม แต่ความผนัผวนก็จะเพ่ิมข้ึนดว้ย ปีท่ีผา่นมาเราไดค้าํตอบจากสถานกาณ์ของตลาดขนส่งทางเรือ              
ทัว่โลกวา่ การท่ีอุปทานมากเกินไม่ไดเ้ลวร้ายเท่าท่ีเคยกงัวล และในท่ีสุดเศรษฐกิจโลกกฟ้ื็นตวัอยา่งแทจ้ริง การขยายตวัของ                 
กองเรือท่ีชะลอตวัลง เป็นสญัญาณท่ีดีสาํหรับความแขง็แกร่งในปี 2557 แมว้า่ค่าระวางอาจไม่ไดเ้พิ่มสูงข้ึนมากเป็นประวติัการณ์” 
 
การส่งออกถ่านหินของสหรัฐ ณ ส้ินปี 2556 อยูท่ี่ 118 ลา้นตนั ลดลงร้อยละ 6.3 จากปริมาณ 126 ลา้นตนัในปี 2555 ตามขอ้มูลใน 
Short Term Energy Outlook ประจาํปี จาก Energy Information Administration โดยรายงานดงักล่าวไดร้ะบุวา่ ความตกตํ่าทาง
เศรษฐกิจ การเพ่ิมปริมาณการส่งออกถ่านหินจากต่างประเทศ และราคาถ่านหินระหวา่งประเทศท่ีลดลง คาดวา่จะส่งผลใหก้าร
ส่งออกถ่านหินจากสหรัฐในปี 2557 อยูท่ี่ 107 ลา้นตนั 
 
การส่งออกแร่เหลก็ของบราซิล คาดวา่จะอยูท่ี่ประมาณ 320 ลา้นตนัในปี 2556 ซ่ึงนอ้ยกวา่ปริมาณ 325 ลา้นตนัในปี 2555 เพียง
เลก็นอ้ย การส่งออกแร่เหลก็ของออสเตรเลียมีปริมาณ 491 ลา้นตนัในปี 2555 และคาดวา่จะเพ่ิมข้ึนถึง 550 ลา้นตนัในปี 2556 ทั้งๆ
ท่ีในแง่ตวัเลขปริมาณการขนส่งเป็นตนั-ไมลน์ั้นลดลง แต่เรือขนาดเคปไซตย์งัไดรั้บผลดีในช่วงคร่ึงหลงัของปี 2556 ดงันั้น ดู
เหมือนวา่จุดสมดุลของอุปทานและอุปสงคใ์นตลาดเรือเทกองไดใ้กลเ้ขา้มาหรือไดเ้กิดข้ึนแลว้โดยเฉพาะในเรือขนาดเคปไซต ์
ปัจจยัเหล่าน้ีส่งผลดีต่อเรือขนาดอ่ืนๆดว้ย ส่งผลใหว้ฏัจกัรการฟ้ืนตวัจะกลบัมาแขง็แกร่งอีกคร้ังภายในส้ินคร่ึงแรกของปี 2557 
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นกัวิเคราะห์จาก Morgan Stanley ไดร้ะบุในรายงานล่าสุดวา่ “จากการท่ีตวัเลขจีดีพีของโลกท่ีขยายตวัข้ึนและอุปทานของเรือคงท่ี 
จะไดเ้ห็นการฟ้ืนตวัของธุรกิจเดินเรือในทุกประเภท ค่าระวางเรือและมูลค่าตวัเรือจะเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะในเรือเทกองและเรือ LPG 
คาดวา่เรือเทกองจะมีผลการดาํเนินงานดีกวา่เรือประเภทอ่ืนเน่ืองจากมีอุปสงคม์ากกวา่อปุทานในปี 2557 ซ่ึงจะเป็นคร้ังแรกตั้งแต่ปี 
2551” 
 
รายงานเศรษฐกิจประจาํปีของธนาคารดอยซ์แบงก์ (Deutsche Bank) ระบุวา่ “เศรษฐกิจอินเดียท่ีเคยตกตํ่านั้น ในปี 2557 น่าจะเห็น
การฟ้ืนตวัของการลงทุน มีตวัเลขการส่งออกเพิ่มข้ึน และมีการบริโภคภายในประเทศทีเพิ่มข้ึนโดยเฉพาะแถบชานเมือง เงินเฟ้อ
น่าจะคงท่ีและปรับตวัลดลงตั้งแต่กลางปีเป็นตน้ไป ในขณะท่ีเสถียรภาพทางการเงินจะดีข้ึนจากการมีกระแสเงินสดมากข้ึน” 
 
การปลดระวางเรือมีปริมาณลดลงดว้ยตวัเลข 21.39 ลา้นเดทเวทตนั เน่ืองจากตลาดค่าระวางเรือไดป้รับตวัเพ่ิมข้ึนในช่วงคร่ึงหลงั
ของปี อยา่งไรกต็าม ยงัคงมีกองเรือขนส่งสินคา้แหง้เทกองของโลกอายมุากกวา่ 20 ปีในเรือขนาดเคปไซส์ และมากกวา่ 25 ปีใน
เรือขนาดท่ีเลก็กวา่เรือขนาดเคปไซส์ ดงันั้น ค่าเฉล่ียของการปลดระวางเรืออาจจะยงัคงอยูใ่นระดบัท่ีสูงต่อไปอยา่งนอ้ยอีกสองปี 
 
การขยายตัวของกองเรือโลก ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2557 กองเรือโลกไดข้ยายตวัอีก 42.45 ลา้นเดทเวทตนั หรือขยายตวัร้อยละ 6.13 
ในช่วงปีท่ีผา่นมา เป็น 735.19 ลา้นเดทเวทตนั ซ่ึงหากตั้งสมมติฐานวา่อตัราความล่าชา้ในการส่งมอบเรืออยูท่ี่ร้อยละ 35 ของ
กาํหนดส่งมอบเรือในอีกสองปีขา้งหนา้ (ในปี 2556 อยูท่ี่ร้อยละ 38) และการปลดระวางเรือเก่าอยูท่ี่ 20 ลา้นเดทเวทตนั (ในปี 2556 
อยูท่ี่ 21.39 ลา้นเดทเวทตนั) ตวัเลขดงักล่าวจะส่งผลใหก้องเรือสินคา้แหง้เทกองของโลกเพ่ิมข้ึนเป็น 763.83 ลา้นเดทเวทตนั 
(ขยายตวัร้อยละ 3.90) และเพ่ิมข้ึนเป็น 790.62 ลา้นเดทเวทตนั (ขยายตวัร้อยละ 3.51) ณ ตน้ปี 2558 และปี 2559 ตามลาํดบั ในท่ีสุด
ปัญหาการขยายตวัของภาคอุปทานซ่ึงเป็นตวัเลขสองหลกัในช่วงปี 2552 – 2555 ท่ีผา่นมาก็มาถึงตอนสุดทา้ย! 
 
สัญญาเช่าระยะยาว กบั สัญญาเช่าระยะส้ัน: สญัญาเช่าเรือระยะยาวไดมี้การทาํสัญญาแลว้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 รายละเอียด
ปรากฏตามตารางดา้นล่างน้ี  

ปี ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
จาํนวนวนัเดินเรือรวม   14,211 15,900 17,742 20,503 20,805 
จาํนวนวนัท่ีไดท้าํสญัญาใหเ้ช่าเรือไปแลว้    5,392 2,729 2,555 2,562 2,555 
ร้อยละของจาํนวนวนัท่ีไดท้าํสญัญาใหเ้ช่าเรือไปแลว้  38 17 14 12 12 
อตัราคา่ระวางเรือเฉล่ียต่อวนั  
(หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐฯ)  

9,425 12,258 13,713 13,713 13,713 

มูลคา่รวมของสญัญาเช่าเรือ  
(หน่วยเป็นลา้นเหรียญสหรัฐฯ)  

50.83 33.45 35.04 35.13 35.04 
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จะเห็นไดว้า่มีการทาํสญัญาเช่าเรือแลว้ในปัจจุบนัจนถึงอีกส่ีปีขา้งหนา้ (ปี2557 ถึง ปี2560) เฉล่ียอยูท่ี่ร้อยละ 13.75 ดว้ยรายไดท่ี้
คาดวา่จะไดรั้บประมาณ 138.66 ลา้นเหรียญสหรัฐ ทั้งน้ี ดชันีค่าระวางเรือ (BDI) ไดเ้ร่ิมปรับตวัเพ่ิมข้ึน บริษทัฯ จะเร่ิมหาโอกาสท่ี
จะเขา้ทาํสญัญาเช่าระยะยาว ในช่วงสองปีขา้งหนา้น้ี (ปี 2557 – ปี 2558) 
   
การแบ่งส่วนตลาด ในช่วงไตรมาสส่ี ค่าเฉล่ียของดชันีค่าระวางเรือขนาดแฮนด้ีไซส์ (BHSI สาํหรับเรือขนาด 28,000                         
เดทเวทตนั) อยูท่ี่ระดบั 705 จุด โดยมีค่าเฉล่ียของอตัราค่าเช่าเรือต่อวนัท่ี 10,015 เหรียญสหรัฐ เม่ือเปรียบเทียบกบัเรือขนาดแฮนด้ี
ไซส์ของบริษทัฯ (ขนาด 27,427 เดทเวทตนั หรือเลก็กวา่ขนาดเรือตามดชันีร้อยละ 2.1) ทาํรายไดอ้ยูท่ี่ 8,072 เหรียญสหรัฐ ซ่ึง               
ตํ่ากวา่อตัราค่าเช่าเรือของดชันี BHSI ร้อยละ 19.4 สาํหรับไตรมาสส่ีน้ี คา่เฉล่ียของดชันีค่าระวางเรือขนาดซุปราแมกซ์ (BSI) อยูท่ี่
ระดบั 1,341 จุด โดยมีค่าเฉล่ียของอตัราค่าเช่าเรือต่อวนัท่ี 14,022 เหรียญสหรัฐ เม่ือเปรียบเทียบกบัเรือขนาดซุปราแมกซ์ของ    
บริษทัฯ ท่ีทาํรายไดอ้ยูท่ี่ 9,570 เหรียญสหรัฐ ซ่ึงตํ่ากวา่อตัราค่าเช่าเรือของดชันี BSI ร้อยละ 31.75 
 
แผนการปรับลดอายุกองเรือ ดว้ยการทดแทนเรือเก่าดว้ยเรือท่ีใหม่กวา่ ทนัสมยักวา่ ใหญ่กวา่และประหยดักวา่ไดเ้ร่ิมข้ึนดว้ยการ
ขายเรืออายเุก่าในปี 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 ใน
ระหวา่งปี 2553 – 2555 ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดรั้บมอบเรือสั่งต่อใหม่ขนาด 34,000 เดทเวทตนั จาํนวน 3 ลาํ จากอูต่่อเรือ ABG ในช่วง
ดงักล่าวดว้ย รวมถึงไดรั้บมอบเรือมือสองจาํนวน 2 ลาํ (อายเุฉล่ีย 2 ปี) และเรือใหม่ขนาด 53,000 เดทเวทตนั จาํนวน 1 ลาํ 
นอกจากนั้น บริษทัฯ กาํลงัสัง่ต่อเรือขนส่งซีเมนตข์นาด 20,000 เดทเวทตนั จาํนวน 4 ลาํ ซ่ึงมีกาํหนดรับมอบในปี 2557 ในจีน และ 
บริษทัฯ ไดส้ัง่ต่อเรือขนาด 38,000 เดทเวทตนั จาํนวน 2 ลาํ จากอู่ต่อเรือเดียวกนัน้ี ซ่ึงมีกาํหนดรับมอบในคร่ึงปีหลงัของปี 2558 
บริษทัฯ ยงัไดซ้ื้อเรือใหม่ขายต่อขนาด 64,000 เดทเวทตนั จาํนวน 2 ลาํ จากอูต่่อเรือในจีนอีกแห่ง ซ่ึงมีกาํหนดรับมอบในไตรมาส
สาม ปี 2557 และไดส้ัง่ต่อเรือขนาด 64,000 เดทเวทตนั จาํนวน 4 ลาํ และเรือขนาด 39,000 เดทเวทตนั จาํนวน 4 ลาํ กบัอู่ต่อเรือใน
จีนอีกแห่ง ซ่ึงมีกาํหนดรับมอบในระหวา่งคร่ึงปีหลงัของปี 2558 ถึงคร่ึงปีแรกของปี 2559 ดงันั้น บริษทัฯ จะมีเรือเพ่ิมอีก 16 ลาํ
จากสามอู่ต่อเรือในจีนจากปัจจุบนั 39 ลาํ  
 
ปัจจยัจากประเทศจนี ยงัคงส่งผลกระทบอยา่งต่อเน่ืองต่อตลาดสินคา้แหง้เทกอง การนําเข้าแร่เหลก็ของประเทศจีน ตามขอ้มูล
เบ้ืองตน้ของกรมศุลกากร มีปริมาณมากถึง 820.3 ลา้นตนัในปี 2556 หรือขยายตวัร้อยละ 10 เม่ือเทียบกบัปริมาณ 745.5 ลา้นตนัเม่ือ
ปี 2555! จากรายงานหลายฉบบั ในปี 2557 คาดวา่จีนจะนาํเขา้แร่เหลก็ประมาณ 850-900 ลา้นตนั ตวัเลขการนาํเขา้น้ีจะข้ึนอยูก่บั
ราคาแร่ท่ีนาํเขา้จากต่างประเทศเทียบกบัตน้ทุนการผลิตภายในประเทศและคา่ขนส่ง ตวัเลขเบ้ืองตน้ของการผลติเหลก็ในจีน
สาํหรับปี 2556 ไดป้รับตวัเพ่ิมข้ึนอยา่งรวดเร็วอยูท่ี่ประมาณ 774.57 ลา้นตนั หรือขยายตวัร้อยละ 8.1 เม่ือเทียบกบัปริมาณ 716.5 
ลา้นตนัในปี 2555 ซ่ึงเป็นปริมาณท่ีมากอยูแ่ลว้ จากรายงานหลายฉบบั ในปี 2557 คาดวา่จีนจะสามารถผลิตเหลก็ไดถึ้ง 810 ลา้นตนั
หรือมากกวา่ ส่วนถ่านหินซ่ึงถือวา่เป็นแหล่งพลงังานประมาณร้อยละ 80 ของความตอ้งการใชพ้ลงังานทั้งหมดของจีน ในอดีตจีนมี
ถ่านหินในประเทศมากเพียงพอต่อความตอ้งการของตน แต่ในปัจจุบนัไม่ไดเ้ป็นเช่นนั้นแลว้ จีนไดน้าํเขา้ถ่านหินในปี 2552 
ปริมาณ 126 ลา้นตนั ในปี 2553 ปริมาณ 164 ลา้นตนั ในปี 2554 ปริมาณ 182 ลา้นตนั ในปี 2555 ปริมาณ 290 ลา้นตนั และในปี 
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2556 ดว้ยสถิติสูงสุดถึงปริมาณ 322.01 ลา้นตนั ครองแชมป์ผูน้าํเขา้มากท่ีสุดถ่านหิน 3 ปีซอ้น ทั้งน้ี คาดวา่การนาํเขา้ถ่านหินของ
จีนจะมีปริมาณมากข้ึนอยา่งต่อเน่ือง แต่ยงัคงข้ึนอยูก่บัราคาถ่านหินท่ีนาํเขา้เทียบกบัตน้ทุนการผลิตภายในประเทศและค่าขนส่ง 
สาํหรับประเทศท่ีในปัจจุบนัผลิตและมีความตอ้งการใชถ่้านหินในปริมาณ 4,000 ลา้นตนัต่อปี ซ่ึงคาดวา่จะเพิ่มข้ึนเป็น 4,800 ลา้น
ตนั ภายในปี 2563 แมว้า่ตวัเลขการนาํเขา้ถ่านหินจะมีการเปล่ียนแปลงเลก็นอ้ยก็สามารถส่งผลกระทบอยา่งยิง่ต่อตลาดคา่ระวางเรือ
บรรทุกสินคา้แหง้เทกองได ้
 
วนั SET Opportunity Day คร้ังต่อไป ซ่ึงบริษทัฯ จะเขา้ร่วมในการนาํเสนอขอ้มูล ณ อาคารตลาดหลกัทรัพยฯ์ จะมีข้ึนใน                   
วนัจนัทร์ท่ี 17 กมุภาพนัธ์ 2557 เวลา 9.10 นาฬิกา ทั้งน้ี บริษทัฯ หวงัวา่ท่านทั้งหลายจะไดเ้ขา้ร่วมงานน้ีเพ่ือพบปะ พดูคุยใน
รายละเอียดถึงผลการดาํเนินงานของปี 2556 และภาพรวมสาํหรับปี 2557 สาํหรับท่านท่ีไม่สามารถมาได ้ ท่านสามารถติดตามได้
จาก web cast live by the SET 
 
การปลดระวางเรือ มีปริมาณลดลงในปี 2556 ดว้ยขนาดระวางบรรทุกรวมของเรือท่ีถกูปลดระวางท่ี 21.39 ลา้นเดทเวทตนั รวมเรือ
ทุกประเภทซ่ึงอยูใ่นตลาดเรือขนสินคา้แหง้เทกอง เม่ือเทียบกบัจาํนวน 35.97 ลา้นเดทเวทตนัในปี 2555 สาํหรับกองเรือโลกใน
ประเภทเดียวกบัของบริษทัฯ (10,000 – 30,000 เดทเวทตนั) มีเรือจาํนวน 167 ลาํไดถู้กปลดระวาง ในขณะท่ีมีเรือใหม่เขา้มาทั้งหมด 
185 ลาํ ส่งผลใหเ้รือประเภทน้ีลดลงจาํนวน 18 ลาํ ในปี 2556 คิดเป็นการเพ่ิมข้ึนสุทธิร้อยละ 0.65 จาก 2,752 ลาํ เป็น 2,770 ลาํ          
ณ ตน้ปี 2557 สาํหรับกองเรือโลกในประเภทเดียวกบัของบริษทัฯ และหากวา่ตลาดคา่ระวางยงัคงตกตํ่า บริษทัฯ คาดวา่กองเรือโลก
ในกลุ่มเดียวกบับริษทัฯ จะลดลงอยา่งรวดเร็วในอีกสองปีขา้งหนา้ ซ่ึงปัจจยัน้ีจะช่วยส่งผลใหเ้กิดความสมดุลระหวา่งภาคอุปทาน
และภาคอุปสงค ์ 
 
ขอแสดงความนบัถือ 
บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั (มหาชน) 
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กรรมการผูจ้ดัการ 


