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เลขท่ี 2558-004 
 
วนัท่ี 30 มกราคม 2558 
 
เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 
เร่ือง คาํอธิบายและบทวเิคราะห์ของผู้บริหารต่อผลการดาํเนินงานไตรมาสส่ี ปี 2557 
 
ผลการดําเนินงานซ่ึงตรวจสอบแลว้โดยบริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั  ไดแ้สดงสถานะการเงินของบริษทัฯ คร้ังล่าสุด รายไดต่้อวนั
ต่อลาํเรือในช่วงไตรมาสส่ีอยูท่ี่ 8,032 เหรียญสหรัฐ โดยตวัเลขทั้งปีอยูท่ี่ 8,096 เหรียญสหรัฐต่อวนัต่อลาํเรือ โปรดดูหวัขอ้ “การ
แบ่งส่วนตลาด” ดา้นล่างซ่ึงแสดงถึงผลการดาํเนินงานของกองเรือบริษทัฯ ต่อวนัต่อลาํเรือโดยเปรียบเทียบกบัดชันีค่าระวางเรือ ใน
ไตรมาสน้ี ค่าใชจ่้ายในการเดินเรือต่อวนัต่อลาํเรือเฉล่ียอยูท่ี่ 4,824 เหรียญสหรัฐ ซ่ึงตวัเลขทั้งปีอยูท่ี่ 4,695 เหรียญสหรัฐต่อวนัต่อ                            
ลาํเรือ ซ่ึงสูงกวา่ประมาณการท่ีบริษทัฯ ตั้งไวส้าํหรับปีน้ีเลก็นอ้ยท่ี 4,600 เหรียญสหรัฐต่อวนัต่อลาํเรือ รายไดก่้อนหกัดอกเบ้ีย ภาษี 
ค่าเส่ือม (EBITDA) สาํหรับไตรมาสส่ี อยูท่ี่จาํนวน 41.61 ลา้นเหรียญสหรัฐ ทั้งน้ี สาํหรับไตรมาสส่ี บริษทัฯ ขาดทุนสุทธิจาํนวน 
0.63 ลา้นเหรียญสหรัฐ กาํไรต่อหุน้ (EPS) หน่วยเป็นเงินสกลุไทยบาทอยูท่ี่ ขาดทุน 0.02 บาทต่อหุน้ สาํหรับไตรมาสน้ี และ
ขาดทุน 0.08 บาทต่อหุน้สาํหรับทั้งปี สาํหรับปี 2557 บริษทัขาดทุน 2.54 ลา้นเหรียญสหรัฐ โปรดระลึกไวว้า่ดชันีค่าระวางเรือ 
(BDI) ของปีน้ีเฉล่ียอยูท่ี่ 1,105 จุด ซ่ึงถือเป็นดชันีท่ีตํ่าท่ีสุดเป็นอนัดบัท่ีหกในประวติัการณ์  

ตัวเลขทีสํ่าคญั ปี 2556 ปี 2557 ไตรมาส 4 
ปี 2556 

ไตรมาส 4 
ปี 2557 

รายไดสู้งสุดต่อวนัต่อลาํเรือ (หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐ) 19,265 19,702 19,265 15,000 

รายไดเ้ฉล่ียต่อวนัต่อลาํเรือ (หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐ) 7,508 8,096 8,409 8,032 
ค่าใชจ่้ายในการเดินเรือเฉล่ียต่อวนัต่อลาํ (หน่วยเป็น
เหรียญสหรัฐ) 

4,535 4,695 4,629 4,824 

รายไดก่้อนหกัดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือม (EBITDA) (หน่วย
เป็นลา้นเหรียญสหรัฐ)  

28.48 41.61 10.33 11.05 

กาํไร/(ขาดทุน)สุทธิ ก่อนหกัภาษีเงินได ้(หน่วยเป็นลา้น
เหรียญสหรัฐ)   

17.74 (2.47) 2.33 (0.46) 

กาํไร/(ขาดทุน)สุทธิ  (หน่วยเป็นลา้นเหรียญสหรัฐ) 17.49 (2.54) 2.17 (0.63) 
กาํไรต่อหุน้ (EPS) (หน่วยเป็นบาท)          0.51 (0.08) 0.07 (0.02) 
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รางวลัและเกยีรติยศ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยใหพี้เอสแอลเป็นหน่ึงในบริษทัท่ีมีผลงานโดดเด่นทางดา้นความรับผิดชอบ
ต่อสงัคมและยงัใหพี้เอสแอลเป็นหน่ึงในบริษทัท่ีมีผลงานท่ีโดดเด่นทางดา้นดา้นนกัลงทุนสัมพนัธ์ยอดเยีย่ม สาํหรับปี 2557 
เช่นเดียวกนันั้น บริษทัฯ ถกูจดัอนัดบัใหอ้ยูใ่นอนัดบัท่ีหน่ึงในเร่ืองการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของประเทศไทย และใหอ้ยูใ่นอนัดบัท่ี
สองเม่ือเทียบกบับริษทัต่างๆใน 12 ประเทศ โดยผลการตดัสินมาจากนกัวเิคราะห์และผูล้งทุนจาํนวน 322 รายซ่ึงไดล้งความเห็นใน
โครงการสาํรวจซ่ึงจดัโดยนิตยสาร Asiamoney นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัไดรั้บการเสนอช่ือเป็นผูเ้ขา้รอบสุดทา้ยสาํหรับ “รางวลั
ผูป้ระกอบการขนส่งสินคา้เทกอง” (Bulk Ship Operator of the Year) ในงาน IBJ Awards 2014 และบริษทัฯ ยงัไดรั้บการเสนอช่ือ
เป็นผูเ้ขา้รอบสุดทา้ยสาํหรับ “รางวลัการบริหารจดัการธุรกิจเรือท่ีดีท่ีสุดประจาํปี” ในงาน Lloyd's List Asia Awards 2014  
 
การคาดการณ์ ประเทศจีน (1) จีนเป็นผูน้าํเขา้สินคา้แหง้เทกองรายใหญ่ท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 40 – 50 ของความตอ้งการในการขนส่ง
สินคา้เทกองทางทะเล ดงันั้น สญัญาณล่าสุดท่ีบ่งบอกถึงการชะลอตวัทางเศรษฐกิจของจีนไดส้ร้างความกงัวลอยา่งมาก รวมถึง
ปัจจยัต่างๆ กล่าวคือ การประกาศลดภาวะมลพิษผา่นการหา้มใชถ้่านหินท่ีทาํใหเ้กิดมลพิษ อตัราภาษีนาํเขา้ และการท่ี Vale ได้
ขยายกองเรือของตนเพ่ือรองรับการขนส่งแร่เหลก็ระยะทางไกล ซ่ึงปัจจยัต่างๆเหล่าน้ีไดส่้งผลทาํใหต้ลาดเรือสินคา้แหง้เทกอง            
ซบเซาลง และเช่ือวา่จะเป็นเช่นน้ีต่อไป (ขอ้มูลจาก Pareto Research) 
 
(2) การเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนไดช้ะลอตวัลงและมีการคาดการณ์วา่ตวัเลขการนาํเขา้ปีน้ีจะอยูท่ี่ขยายตวัร้อยละ 5 โดยตํ่ากวา่ปี
ท่ีเศรษฐกิจเฟ่ืองฟซ่ึูงอยูท่ี่ร้อยละ 10 - 20 ต่อปี โดยเหตุการณ์ดงักล่าวไดเ้คยเกิดข้ึนกบัประเทศญ่ีปุ่นและทวปียโุรปในยคุ 1960 
รวมทั้งเกาหลีใตใ้นยคุ 1980 และ 1990 ทั้งน้ี คงเป็นยากท่ีจะหาบทสรุปจากสถานการณ์ในตอนน้ีเน่ืองจากมีหลากหลายปัจจยั 
อยา่งไรกต็าม ปัญหาดงัล่าวถือเป็นปัญหาท่ีสาํคญัสาํหรับผูล้งทุนต่างๆ (ขอ้มูลจาก Clarksons) 
 
(3) ตวัเลขการนาํเขา้แร่เหลก็ของจีนในช่วงเกา้เดือนแรกของปี 2557 นั้นมีปริมาณ 699.5 ลา้นตนั เพ่ิมข้ึนเกือบ 100 ลา้นตนั เม่ือ
เทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน อยา่งไรก็ตาม ตลาดค่าระวางเรือกลบัซบเซาเน่ืองจากโดยรวมแลว้แร่เหลก็ท่ีนาํเขา้นั้นมาจาก
ออสเตรเลีย ตวัเลขการนาํเขา้เพ่ิมข้ึนจาก 304 ลา้นตนั มาเป็น 405 ลา้นตนั ในช่วงเจด็ปีท่ีผา่นมาตวัเลขการนาํเขา้จากออสเตรเลีย
และบราซิลมีสดัส่วนท่ีเท่าๆกนัโดยแต่เดิมสดัส่วนการนาํเขา้จากสองประเทศดงักล่าวอยูท่ี่ 40 ต่อ 40 แต่ขณะน้ี ไดไ้ปเปล่ียนเป็น
เกือบ 60 ต่อ 20 โดยส่วนท่ีเหลือแมว้า่สดัส่วนจะคงเดิมแต่ไดก้ระจายการนาํเขา้มาจากหลากหลายประเทศ กล่าวคือ ไดมี้การ
ทดแทนการนาํเขา้แร่เหลก็จากอินเดียดว้ยแร่เหลก็จากอิหร่าน เซียร์ราลีโอน ยเูครน มาเลเซีย และแคนาดา แทนซ่ึงส่งผลเชิงบวกใน
แง่ของตวัเลขปริมาณการขนส่งเป็นตนั-ไมล ์(ขอ้มูลจาก Howe Robinson Research) 
 
(4) อุปทานท่ีมากเกินในอุตสาหกรรมเหลก็ของจีน รวมกบัราคาเหลก็ท่ีตกตํ่าอยา่งมากจากการท่ีตน้ทุนวตัถุดิบลดลงอยา่งรวดเร็ว 
ทาํใหก้ารส่งออกเหลก็ของจีนมีปริมาณ 73.9 ลา้นตนัในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2557 เพ่ิมข้ึนอยา่งมากมายถึงร้อยละ 42.2 เม่ือ
เทียบกบัระยะเวลาเดียวกนัของปีท่ีผา่นมา (ขอ้มูลจาก Banchero Costa Research) 
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(5) เหมืองแร่อะลูมิเนียมแห่งใหม่ไดเ้ปิดทาํการในมาเลเซียเพ่ือส่งออกไปยงัจีน ซ่ึงช่วยทดแทนปริมาณแร่ท่ีมีการหา้มส่งออกจาก
อินโดนีเซีย จีนตอ้งการแร่อะลูมิเนียมประมาณ 130 ลา้นตนัในแต่ละปีซ่ึงจาํเป็นตอ้งนาํเขา้ปริมาณ 36.8 ลา้นตนั มีการคาดการณ์วา่
มาเลเซียอาจส่งออกแร่อะลูมิเนียมไปจีนถึง 10 ลา้นตนัในปี 2558 ซ่ึงเพ่ิมอยา่งมากจากปริมาณการส่งออกท่ี 1.27 ลา้นตนั ในช่วง
เกา้เดือนแรกของปี 2557 ทั้งน้ี เพ่ือเป็นการทดแทนการนาํเขา้แร่ดงักล่าวซ่ึงไดรั้บผลกระทบจากการหา้มส่งออกแร่จากอินโดนีเซีย 
จีนไดเ้พ่ิมปริมาณการนาํเขา้แร่อะลูมีเนียมก่ึงสาํเร็จรูปจากประเทศต่างๆ เช่น อินเดีย (ขอ้มูลจาก Banchero Costa Research) 
 
(6) คณะกรรมการพฒันาและปฏิรูปแห่งชาติ (NDRC) ซ่ึงเป็นองคก์รวางแผนทางเศรษฐกิจระดบัสูงของจีน ไดอ้นุมติัโครงการการ
ลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานจาํนวน 21 โครงการในระหวา่งวนัท่ี 16 ตุลาคม และ 5 พฤศจิกายน โดยมีมูลค่าการลงทุนรวม 693.3 
พนัลา้นหยวน (คิดเป็น 113.24 พนัลา้นเหรียญสหรัฐ) ตามรายงานของสาํนกัข่าวซินหวั โครงการดงักล่าวไดร้วมถึงรางรถไฟ 16 
สายและท่าอากาศยาน 5 แห่ง โดยมีเป้าหมายเพ่ือกระตุน้ภาวะตกตํ่าของการลงทุนในตลาดอสงัหาริมทรัพย ์ตามรายงานของสาํนกั
ข่าวซินหวั (ขอ้มูลจาก สาํนกัข่าวรอยเตอร์) 
 
(7) ในปีน้ี (2558) จีนกาํลงัเร่งก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานกวา่ 300 โครงการซ่ึงมีมูลค่า 7 ลา้นลา้นหยวน (คิดเป็น 1.1 ลา้นลา้น
เหรียญสหรัฐ) เน่ืองจากภาครัฐไดม้องหาหนทางกระตุน้ทางเศรษฐกิจซ่ึงตวัเลขจีดีพีกาํลงัจะตํ่ากวา่ร้อยละ 7 โดยโครงการต่างๆ
เหล่าน้ีจะไดรั้บการสนบัสนุนเงินทุนจากภาครัฐและทอ้งถ่ิน รัฐวิสาหกิจ สินเช่ือ และภาคเอกชน การลงทุนดงักล่าวนั้นครอบคลุม
อุตสาหกรรม 7 ประเภทซ่ึงรวมไปถึงอุตสาหกรรมท่อส่งนํ้ามนัและก๊าซ สุขภาพ พลงังานสะอาด การขนส่ง และการทาํเหมือง 
(ขอ้มูลจาก Bloomberg) 
 
(8) จีนไดล้ดอตัราเงินกูค้ร้ังแรก (เม่ือวนัท่ี 24 พฤศจิกายน) ในรอบสองปีกวา่ท่ีผา่นมา ซ่ึงเป็นท่ียอมรับถึงความลม้เหลวของ
แผนการกระตุน้ทางเศรษฐกิจก่อนหนา้น้ี ธนาคารประชาชนจีน (PBOC) ไดก้ระตุน้ตลาดเงินโดยมุ่งไปท่ีกลุ่มเป้าหมาย ในเดือน
กนัยายน จีนไดอ้ดัฉีดเมด็เงินจาํนวน 500 พนัลา้นหยวนเขา้สู่ระบบธนาคารพาณิชยแ์ละในเดือนตุลาคมไดอ้ดัฉีดเพ่ิมอีก 269.5 
พนัลา้นหยวนผา่นการปล่อยสินเช่ือระยะกลาง โดยมุ่งปล่อยเงินกูใ้หแ้ก่ภาคเกษตรกรรมและบริษทัขนาดเลก็ (ขอ้มูลจาก Dow 
Jones) 
 
(9) การปรับลดอตัราดอกเบ้ียลงนั้นเป็นมาตรการหน่ึงในการกระตุน้ตลาดอสงัหาริมทรัพยท่ี์กาํลงัซบเซา ตามมาดว้ยมาตรการผอ่น
คลายกฎเกณฑส์าํหรับการจาํนองในวนัท่ี 30 กนัยายน ซ่ึงมาตรการเหล่าน้ีจะเป็นการทาํใหอุ้ปสงคเ์พ่ิมข้ึน การปรับลดอตัรา
ดอกเบ้ียดงักล่าว ซ่ึงเป็นคร้ังแรกตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2555 นั้นส่งผลดีต่อลูกหน้ีซ่ึงใชห้ลกัทรัพยม์าจาํนองเป็นประกนั Wang Tao 
นกัเศรษฐศาสตร์จีนหวัหนา้ของ UBS กล่าว (ขอ้มูลจาก COSCO Newsletter) 
 
ช่วงคร่ึงหลงัของปี เราไดม้องเห็นถึงสญัญาณท่ีชดัเจนยิง่ข้ึนวา่เศรษฐกิจรอบโลกไดต้กตํ่าลงและกาํลงัจะปรับตวัดีข้ึนในปี 2558 
การฟ้ืนตวัทางเศรษฐกิจรอบโลกไดพ่ึ้งพาสหรัฐอเมริกามากขึ้นเร่ือยๆ โดยขอ้มูลล่าสุดยงัคงแนะนาํวา่เศรษฐกิจไดเ้ติบโตอยา่ง
มัน่คง ในขณะท่ีธนาคารกลางสหรัฐยงัคงนโยบายท่ีจะปรับเพิ่มอตัราดอกเบ้ีย แต่มีความเป็นไปไดน้อ้ยวา่จะปรับก่อนกลางปี 2558 
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เน่ืองจากยงัคงไดรั้บผลกระทบจากภาวะเงินเฟ้ออยู ่ เงินเฟ้อในทวปียโุรป ไดแ้ตะท่ีระดบัตํ่าสุดตั้งแต่วกิฤตในปี 2552 ในท่ีสุด เช่ือ
วา่ภูมิภาคน้ีจะหลีกเล่ียงการลดค่าเงินดงัเช่นท่ีญ่ีปุ่นเคยทาํและสภาพทางเศรษฐกิจอาจบงัคบัใหธ้นาคารยโุรปพยายามด้ินรนทุก
วถีิทาง รวมถึงการซ้ือพนัธบตัรรัฐบาล สาํหรับประเทศจีน แมว้า่ตวัเลขบางตวัไดล้ดลงเม่ือไม่นานมาน้ี แต่ตวัเลขการส่งออกกลบั
เพ่ิมข้ึน รวมทั้งมีการผอ่นคลายการปล่อยสินเช่ือจะช่วยส่งเสริมการปฏิรูปทางเศรษฐกิจ ทั้งน้ี ยงัคงเร็วเกินไปท่ีจะบอกวา่เศรษฐกิจ
รอบโลกตกตํ่า มาตรการการป้องกนัความเส่ียงเม่ือไม่นานมาน้ีดูเหมือนจะเขม้งวดเกินไป และอาจมีการประเมินสภาพตลาดตํ่าเกิน
ความเป็นจริงโดยตลาดยงัคงมีปัจจยัพ้ืนฐานเชิงบวกและแรงผลกัดนัทางเเศรษฐกิจจากการท่ีราคานํ้ามนัท่ีลดลง กล่าวคือ การท่ี
นํ้ามนัลดลง 10 เหรียญสหรัฐต่อบาเรลอาจช่วยใหต้วัเลขจีดีพีของเศรษฐกิจรอบโลกเพิ่มข้ึนร้อยละ 0.4 (ขอ้มูลจาก Deutsche Bank) 
 
ราคานํ้ามนัท่ีลดลงตํ่าสุดในรอบส่ีปีจะช่วยกระตุน้เศรษฐกิจรอบโลกถึง 1.1 ลา้นลา้นเหรีญสหรัฐฯ จากการลดตน้ทุนเช้ือเพลิงและ
สินคา้โภคภณัฑป์ระเภทอ่ืนๆ ตามขอ้มูลจาก Citigroup Inc. โดยเงินออมจะเพ่ิมข้ึนเป็น 1.1 ลา้นลา้นเหรียญสหรัฐฯต่อปี เน่ืองจาก
ตน้ทุนท่ีลดลง ทาํใหลู้กคา้และบริษทัต่างๆมีเงินสดหมุนเวยีนมากข้ึนอนัเป็นการกระตุน้เศรษฐกิจ จากคาํกล่าวของ Ed Morse 
หวัหนา้ฝ่ายวจิยัสินคา้โภคภณัฑท์ัว่โลกของธนาคารในนิวยอร์ค (ขอ้มูลจาก Bloomberg) 
 
ทวปีเอเชียจะเขา้สู่ปี 2558 ดว้ยจากปัจจยัต่างๆหลากหลายรูปแบบรอบโลก คาดวา่ตวัเลขจีดีพีโดยรวมจะขยายตวัเลก็นอ้ย (ร้อยละ 
6.2) เม่ือเทียบกบัปี 2557 (อยูท่ี่ร้อยละ 6) โดยปัจจยับวกมาจากสหรัฐฯ ซ่ึงมีตวัเลขจีดีพีท่ีร้อยละ 3.5 แต่ไดรั้บปัจจยัจากการชะลอ
ตวัทางเศรษฐกิจของทวปียโุรป (ตวัเลขจีดีพีอยูท่ี่ร้อยละ 0.8) และทิศทางขาลงในจีน (ตวัเลขจีดีพีอยูท่ี่ร้อยละ 7) ทั้งน้ี ราคาสินคา้
โภคภณัฑท่ี์ลดลงจะช่วยส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ ชะลอภาวะเงินเฟ้อ และส่วนต่างมูลคา่การส่งออกและนาํเขา้ท่ีเพ่ิมข้ึน 

(ขอ้มูลจาก Deutsche Bank) 
 
Vale ไดร้ายงานปริมาณการผลิตแร่เหลก็สาํหรับไตรมาสสามและคาดวา่จะผลิตและส่งออกแร่เหลก็มากข้ึนในไตรมาสส่ี สหรัฐฯ
ไดส่้งออกแร่เหลก็จากเหมืองแร่ Minas Rio ในประเทศบราซิล (ขอ้มูลจาก Commodore Research) 
 
อินเดียเป็นประเทศท่ีสาํรองถ่านหินมากเป็นอนัดบัท่ีหา้ของโลก ซ่ึงเป็นแหล่งผลิตสามในหา้ของกระแสไฟฟ้าท่ีใชใ้นประเทศ 
อยา่งไรกต็าม ความตอ้งการใชไ้ฟฟ้ามีมากกวา่ปริมาณท่ีผลิตได ้ทั้งน้ี จากขอ้มูลจาก World Resources Institute ในปี 2555 มีการ
ขออนุมติัสร้างโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าจากถ่านหินในอินเดียถึง 455 แห่ง (สาํนกัข่าวรอยเตอร์) 
 
การปลดระวางเรือมีปริมาณลดลงดว้ยตวัเลข 16.72 ลา้นเดทเวทตนั ในปี 2557 อยา่งไรกต็าม ยงัคงมีกองเรือขนส่งสินคา้แหง้เทกอง
ของโลกอายมุากกวา่ 20 ปีในเรือขนาดเคปไซส์ และมากกวา่ 25 ปีในเรือขนาดท่ีเลก็กวา่เรือขนาดเคปไซส์ ดงันั้น ค่าเฉล่ียของการ
ปลดระวางเรืออาจจะยงัคงอยูใ่นระดบัท่ีสูงต่อไปอยา่งนอ้ยอีกสองปี 
 
การขยายตัวของกองเรือโลก ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 กองเรือโลกไดข้ยายตวัอีก 35.15 ลา้นเดทเวทตนั หรือขยายตวัร้อยละ 4.78 
ในช่วงปี 2557 เป็น 770.34 ลา้นเดทเวทตนั ซ่ึงหากตั้งสมมติฐานวา่อตัราความล่าชา้ในการส่งมอบเรืออยูท่ี่ร้อยละ 35 ของกาํหนด
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ส่งมอบเรือในอีกสองปีขา้งหนา้ (ในปี 2557 อยูท่ี่ร้อยละ 35) และการปลดระวางเรือเก่าอยูท่ี่ 20 ลา้นเดทเวทตนั (ในปี 2557 อยูท่ี่ 
16.72 ลา้นเดทเวทตนั) ตวัเลขดงักล่าวจะส่งผลใหก้องเรือสินคา้แหง้เทกองของโลกเพ่ิมข้ึนเป็น 805.84 ลา้นเดทเวทตนั (ขยายตวั
ร้อยละ 4.61) และเพ่ิมข้ึนเป็น 848.51 ลา้นเดทเวทตนั (ขยายตวัร้อยละ 5.30) ณ ตน้ปี 2559 และปี 2560 ตามลาํดบั ในท่ีสุดปัญหา
การขยายตวัของภาคอุปทานซ่ึงเป็นตวัเลขสองหลกัในช่วงปี 2552 – 2555 ท่ีผา่นมาก็มาถึงตอนสุดทา้ย! 
 
ยงัคงมีความทา้ทายต่างๆในอุตสาหกรรมน้ี ซ่ึงส่งผลใหบ้ริษทับางแห่งท่ีมีช่ือเสียงตอ้งประสบปัญหา 
 
แผนกลยุทธ์ของพเีอสแอลแบ่งออกเป็นสามด้าน สาํหรับปีต่อๆไปซ่ึงเป็นปีท่ีน่าทา้ทายเป็นอยา่งยิง่ กล่าวคือ ดา้นแรก การสร้าง
ความแขง็แกร่งใหแ้ก่สินทรัพยข์องบริษทัฯ จากการซ้ือเรือต่อใหม่ท่ีมีเคร่ืองยนตท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มและขายเรือเก่าท่ีมี
เคร่ืองยนตท่ี์ไม่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มจาํนวน 21 ลาํ ซ่ึงแผนการน้ีน่าจะสาํเร็จลุล่วงภายในช่วงตน้ปี 2559 ดา้นท่ีสอง บริษทัฯ ได้
จดัทาํแผนการสืบทอดตาํแหน่งแลว้เสร็จ ซ่ึงไม่เพียงแต่เป็นแผนสาํหรับรุ่นต่อไปท่ีจะมาสืบทอดตาํแหน่งของผูท่ี้จะเกษียณในรุ่นน้ี 
หากแต่ยงัรวมไปถึงผูสื้บทอดตาํแหน่งของบุคคลเหล่านั้นดว้ย ดา้นสุดทา้ย บริษทัฯ ไดต้ั้งเป้าใหบ้ริษทัฯปลอดหน้ีสินก่อนส้ินปี 
2561/2562 และก่อนวนัครบกาํหนดตามสญัญาเงินกูร้ะยะยาว จากแผนการขายเรืออยา่งรอบคอบและกลยทุธ์การทาํสญัญาเช่า  
 
สัญญาเช่าระยะยาว กบั สัญญาเช่าระยะส้ัน สญัญาเช่าเรือระยะยาวไดมี้การทาํสญัญาแลว้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 รายละเอียด
ปรากฏตามตารางดา้นล่างน้ี  

ปี ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
จาํนวนวนัเดินเรือรวม   15,507 18,795 25,007 25,550 25,550 
จาํนวนวนัท่ีไดท้าํสญัญาใหเ้ช่าเรือไปแลว้    5,796 2,673 2,562 2,555 2,240 
ร้อยละของจาํนวนวนัท่ีไดท้าํสญัญาใหเ้ช่าเรือไปแลว้  37 14 10 10 9 
อตัราคา่ระวางเรือเฉล่ียต่อวนั  
(หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐฯ)  

10,598 13,509 13,713 13,713 13,849 

มูลคา่รวมของสญัญาเช่าเรือ  
(หน่วยเป็นลา้นเหรียญสหรัฐฯ)  

61.43 36.10 35.13 35.04 31.02 

 
จะเห็นไดว้า่มีการทาํสญัญาเช่าเรือแลว้ในปัจจุบนัจนถึงอีกส่ีปีขา้งหนา้ (ปี2558 ถึง ปี2561) เฉล่ียอยูท่ี่ร้อยละ 10.75 ดว้ยรายไดท่ี้
คาดวา่จะไดรั้บประมาณ 137.29 ลา้นเหรียญสหรัฐ ทั้งน้ี ดชันีค่าระวางเรือ (BDI) ไดเ้ร่ิมปรับตวัเพ่ิมข้ึน บริษทัฯ จะเร่ิมหาโอกาสท่ี
จะเขา้ทาํสญัญาเช่าระยะยาว ในช่วงสองปีขา้งหนา้น้ี (ปี 2558 – ปี 2559) 
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การแบ่งส่วนตลาด ในช่วงไตรมาสส่ี ค่าเฉล่ียของดชันีค่าระวางเรือขนาดแฮนด้ีไซส์ (BHSI) อยูท่ี่ระดบั 487 จุด โดยมีค่าเฉล่ียของ
อตัราค่าเช่าเรือต่อวนัท่ี 7,119 เหรียญสหรัฐ เม่ือเปรียบเทียบกบัเรือขนาดแฮนด้ีไซส์ของบริษทัฯ ทาํรายไดอ้ยูท่ี่ 8,017 เหรียญสหรัฐ 
ซ่ึงสูงกวา่อตัราค่าเช่าเรือของดชันี BHSI ร้อยละ 12.6 สาํหรับไตรมาสส่ีน้ี ค่าเฉล่ียของดชันีค่าระวางเรือขนาดซุปราแมกซ์ (BSI) อยู่
ท่ีระดบั 936 จุด โดยมีค่าเฉล่ียของอตัราค่าเช่าเรือต่อวนัท่ี 9,784 เหรียญสหรัฐ เม่ือเปรียบเทียบกบัเรือขนาดซุปราแมกซ์ของ    
บริษทัฯ ท่ีทาํรายไดอ้ยูท่ี่ 8,259 เหรียญสหรัฐ ซ่ึงตํ่ากวา่อตัราค่าเช่าเรือของดชันี BSI ร้อยละ 15.6 
 
แผนการปรับลดอายุกองเรือ ไดก้าํลงัดาํเนินการอยู ่ณ วนัท่ี 6 มกราคม 2558 บริษทัฯ มีเรือจาํนวน 45 ลาํในกองเรือ ซ่ึงรวมถึงเรือ
ขนส่งซีเมนตล์าํท่ี 4 ในปี 2558 บริษทัฯ มีแผนท่ีจะขายเรือเก่าและเรืออายนุอ้ยท่ีไม่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มทั้งหมดจาํนวน 21 ลาํ 
และจะรับมอบเรือต่อใหม่จาํนวน 17 ลาํซ่ึงเป็นเรือท่ีมีเคร่ืองยนตเ์ป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม โดยในตน้ปี 2559 บริษทัฯ จะรับมอบเรือ
ต่อใหม่อีกจาํนวน 7 ลาํ ส่งผลใหก้องเรือของบริษทัฯ จะอยูท่ี่ 48 ลาํ โดยมีอายเุฉล่ีย 3.5 ปีและขนาดเฉล่ีย 50,000 เดทเวทตนัต่อลาํ 
 
ปัจจยัจากประเทศจนี ยงัคงส่งผลกระทบอยา่งต่อเน่ืองต่อตลาดสินคา้แหง้เทกอง การนําเข้าแร่เหลก็ของประเทศจีน ตามขอ้มูล
เบ้ืองตน้ของกรมศุลกากร มีปริมาณมากถึง 933.11 ลา้นตนัในปี 2557 หรือขยายตวัร้อยละ 13.75 เม่ือเทียบกบัปริมาณ 820.30 ลา้น
ตนัเม่ือปี 2556! ตวัเลขการนาํเขา้ในปี 2558 จะข้ึนอยูก่บัราคาแร่ท่ีนาํเขา้จากต่างประเทศเทียบกบัตน้ทุนการผลิตภายในประเทศ
และค่าขนส่ง ตวัเลขเบ้ืองตน้ของการผลติเหลก็ในจนีสาํหรับปี 2557 ไดป้รับตวัเพ่ิมข้ึนอยา่งรวดเร็วอยูท่ี่ประมาณ 813.30 ลา้นตนั 
หรือขยายตวัร้อยละ 5.0 เม่ือเทียบกบัปริมาณ 774.57 ลา้นตนัในปี 2556 ซ่ึงเป็นปริมาณท่ีมากอยูแ่ลว้ ส่วนถ่านหินซ่ึงถือวา่เป็น
แหล่งพลงังานประมาณร้อยละ 80 ของความตอ้งการใชพ้ลงังานทั้งหมดของจีน ในอดีตจีนมีถ่านหินในประเทศมากเพียงพอต่อ
ความตอ้งการของตน แต่ในปัจจุบนัไม่ไดเ้ป็นเช่นนั้นแลว้ จีนไดน้าํเขา้ถ่านหินในปี 2552 ปริมาณ 126 ลา้นตนั ในปี 2553 ปริมาณ 
164 ลา้นตนั ในปี 2554 ปริมาณ 182 ลา้นตนั ในปี 2555 ปริมาณ 290 ลา้นตนั และในปี 2556 ดว้ยสถิติสูงสุดถึงปริมาณ 322.01 ลา้น
ตนั ต่อมาไดล้ดลงในปี 2557 ท่ีปริมาณ 291.63 ลา้นตนั ครองแชมป์ผูน้าํเขา้มากท่ีสุดถ่านหิน 4 ปีซอ้น ทั้งน้ี คาดวา่การนาํเขา้ถ่าน
หินของจีนจะมีปริมาณมากข้ึนอยา่งต่อเน่ือง แต่ยงัคงข้ึนอยูก่บัราคาถ่านหินท่ีนาํเขา้เทียบกบัตน้ทุนการผลิตภายในประเทศและค่า
ขนส่ง สาํหรับประเทศท่ีในปัจจุบนัผลิตและมีความตอ้งการใชถ่้านหินในปริมาณ 4,000 ลา้นตนัต่อปี ซ่ึงคาดวา่จะเพ่ิมข้ึนเป็น 
4,800 ลา้นตนั ภายในปี 2563 แมว้า่ตวัเลขการนาํเขา้ถ่านหินจะมีการเปล่ียนแปลงเลก็นอ้ยก็สามารถส่งผลกระทบอยา่งยิง่ต่อตลาด
ค่าระวางเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองได ้ตวัเลขการส่งออกเหลก็ของจีนไดข้ยายตวัจากร้อยละ 50.5 เป็น 93.78 ลา้นตนั ซ่ึงทั้งหมด
ไดถู้กขนส่งโดยเรือท่ีมีเกียร์ตั้งแต่ขนาดแฮนด้ีไซส์จนถึงขนาดอลัตราแมกซ์ 
 
วนั SET Opportunity Day คร้ังต่อไป ซ่ึงบริษทัฯ จะเขา้ร่วมในการนาํเสนอขอ้มูล ณ อาคารตลาดหลกัทรัพยฯ์ จะมีข้ึนใน                   
วนัองัคารท่ี 3 มีนาคม 2558 เวลา 10.10 นาฬิกา ทั้งน้ี บริษทัฯ หวงัวา่ท่านทั้งหลายจะไดเ้ขา้ร่วมงานน้ีเพ่ือพบปะ พดูคุยใน
รายละเอียดถึงผลการดาํเนินงานของปี 2557 และภาพรวมสาํหรับปี 2558 สาํหรับท่านท่ีไม่สามารถมาได ้ ท่านสามารถติดตามได้
จาก web cast live by the SET 
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การปลดระวางเรือ มีปริมาณลดลงในปี 2557 ดว้ยขนาดระวางบรรทุกรวมของเรือท่ีถกูปลดระวางท่ี 16.72 ลา้นเดทเวทตนั รวมเรือ
ทุกประเภทซ่ึงอยูใ่นตลาดเรือขนสินคา้แหง้เทกอง เม่ือเทียบกบัจาํนวน 21.39 ลา้นเดทเวทตนัในปี 2556 เน่ืองจากอายขุองกองเรือ
โลกและความผนัผวนของตลาดค่าระวางเรือ บริษทัฯ คาดวา่กองเรือโลกจะ-ขยายตวัอยา่งชา้ๆในอีกสองปีขา้งหนา้ ซ่ึงปัจจยัน้ีจะ
ช่วยส่งผลใหเ้กิดความสมดุลระหวา่งภาคอุปทานและภาคอุปสงค ์ 
 
ขอแสดงความนบัถือ 
บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั (มหาชน) 
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