
หนา้ 1 จาก 3 
 

 
เลขท่ี 2560-017 
 
วนัท่ี 3 สิงหาคม 2560 
 
เรียน  กรรมการและผูจ้ดัการ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
เร่ือง  น าส่งงบการเงินระหวา่งกาลสอบทานแลว้ส าหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน 2560 

และ 2559 
 
บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จ ากดั (มหาชน)  และบริษทัยอ่ย (“บริษทัฯ”) ขอรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัฯท่ีสอบทาน
แลว้โดยบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั ผูส้อบบญัชี ส าหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 
และ 2559 และรายงานสรุปผลการด าเนินงาน (F45-3) และค าช้ีแจงถึงสาเหตุการเปล่ียนแปลงของผลการด าเนินงานมีดงัน้ี 
 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 บริษทัฯ ขาดทุนสุทธิรวม 5.20 ลา้นบาท เม่ือเปรียบเทียบกบัขาดทุน
สุทธิรวม 475.44 ลา้นบาท ส าหรับงวดเดียวกนัของปี 2559 สาเหตหุลกัของการเปล่ียนแปลงมีดงัต่อไปน้ี 
 

1. รายไดจ้ากการเดินเรือสุทธิ (รายไดจ้ากการเดินเรือสุทธิจากรายจ่ายท่าเรือและน ้ ามนัเช้ือเพลิง) ส าหรับไตรมาส
สองปี 2560 เพ่ิมข้ึนประมาณร้อยละ 25 เม่ือเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปี 2559 แมว้า่จ านวนเรือเฉล่ียลดลง
เหลือประมาณ 36 ล า ในไตรมาสสองปี 2560 เม่ือเทียบกบัจ านวนเรือเฉล่ียประมาณ 41 ล าในไตรมาสเดียวกนัของ
ปี 2559  โดยสาเหตุหลกัเน่ืองมาจากรายไดเ้ฉล่ียต่อวนัต่อล าเรือเพ่ิมข้ึนจาก 6,293 เหรียญสหรัฐในไตรมาสสองปี 
2559 เป็น 9,206 เหรียญสหรัฐในไตรมาสน้ี ซ่ึงเป็นผลมาจากตลาดอตัราค่าระวางเรือขนส่งสินคา้แหง้เทกองท่ี
ตกต ่าอยา่งต่อเน่ืองไดฟ้ื้นตวัข้ึนจากปีท่ีแลว้ ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 กองเรือของบริษทัฯ มีจ านวน  36 ล า 

 
2. ส าหรับไตรมาสสองปี 2560 ค่าใช้จ่ายในการเดินเรือลดลงประมาณร้อยละ 18 เม่ือเปรียบเทียบกับไตรมาส      

เดียวกนัของปี 2559 สาเหตุส่วนใหญ่เน่ืองมาจากจ านวนเรือท่ีลดลงในไตรมาสสอง ปี 2560 ตามท่ีไดก้ล่าวขา้งตน้  
นอกจากนั้น ยงัมีสาเหตุมาจากการท่ีค่าใชจ่้ายในการเดินเรือเฉล่ียต่อวนัต่อล าเรือ (รวมค่าเส่ือม/ค่าใชจ่้ายตดับญัชี
ส าหรับค่าใชจ่้ายในการซ่อมแซมและส ารวจเรือแลว้) ลดลงจาก 4,529  เหรียญสหรัฐในไตรมาสสองปี 2559 เป็น 
4,322 เหรียญสหรัฐในไตรมาสน้ี โดยสาเหตุหลกัเน่ืองมาจากค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและส ารวจเรือลดลง  
เน่ืองจากบริษทัฯ ไดจ้ าหน่ายเรือเก่าไปในปีท่ีแลว้ 
 

3. ค่าเส่ือมราคาส าหรับไตรมาสสองปี 2560 ลดลงจ านวน 45.45 ลา้นบาทเม่ือเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปี 2559 
เน่ืองจากจ านวนเรือท่ีลดลงจากการขายเรือเก่าในปีท่ีแลว้ 
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4. บริษทัฯ ไดบ้นัทึกขาดทุนจากการขายเรือเก่าและขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเรือจ านวนรวม 135.64 ลา้นบาทใน             

ไตรมาสสองของปี 2559 ทั้งน้ี ไม่มีการบนัทึกขาดทุนดงักล่าวในไตรมาสน้ี เน่ืองจากบริษทัฯ ไดข้ายเรือเก่าแลว้ 
 

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 บริษทัฯ ขาดทุนสุทธิรวม 64.49 ลา้นบาท เม่ือเปรียบเทียบกบัขาดทุน
สุทธิรวม 1,686.78 ลา้นบาท ส าหรับงวดเดียวกนัของปี 2559 สาเหตุหลกัของการเปล่ียนแปลงมีดงัตอ่ไปน้ี 

 
1. รายได้จากการเดินเรือสุทธิ (รายได้จากการเดินเรือสุทธิจากรายจ่ายท่าเรือและน ้ ามนัเช้ือเพลิง) ของคร่ึงแรก                       

ของปี 2560 เพ่ิมข้ึนประมาณร้อยละ 32 เม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปี 2559 แมว้่าจ านวนเรือเฉล่ียลดลงเหลือ
ประมาณ 36 ล า ในคร่ึงแรกของปี 2560 เม่ือเทียบกบัจ านวนเรือเฉล่ียประมาณ 43 ล าในไตรมาสเดียวกนัของปี 
2559  โดยสาเหตุหลกัเน่ืองมาจากรายไดเ้ฉล่ียต่อวนัต่อล าเรือเพ่ิมข้ึนจาก 5,519 เหรียญสหรัฐในคร่ึงแรกของปี 
2559 เป็น 8,899 เหรียญสหรัฐในงวดเดียวกนัของปี 2560 เน่ืองจากการฟ้ืนตวัของตลาดตามท่ีกล่าวขา้งตน้ 
 

2. ส าหรับคร่ึงแรกของปี 2560 ค่าใชจ่้ายในการเดินเรือลดลงประมาณร้อยละ 21 เม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปี 2559 
สาเหตุส่วนใหญ่เน่ืองมาจากจ านวนเรือท่ีลดลงในคร่ึงแรกของปี 2560 ตามท่ีกล่าวขา้งตน้ นอกจากนั้น ยงัมีสาเหตุ
มาจากค่าใชจ่้ายในการเดินเรือเฉล่ียต่อวนัต่อล าเรือ ลดลงจาก 4,523 เหรียญสหรัฐในคร่ึงปีแรกของปี 2559 เป็น 
4,265 เหรียญสหรัฐในงวดเดียวกนัของปีน้ี เน่ืองจากบริษทัฯ ไดจ้ าหน่ายเรือเก่าไปในปีท่ีแลว้ ซ่ึงค่าใชจ่้ายในการ
เดินเรือเฉล่ียต่อวนัต่อล าของเรือเก่าดงักล่าวสูงกวา่ค่าเฉล่ียของเรือล าอ่ืนๆในกองเรือ 

 
3.  ค่าเส่ือมราคาในคร่ึงแรกของปี 2560 ลดลงจ านวน 145.67  ล้านบาท เม่ือเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2559 

เน่ืองมาจากจ านวนเรือท่ีลดลง 

 
4. บริษทัฯ ไดบ้นัทึกขาดทุนจากการขายเรือเก่าและขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเรือจ านวนรวม 629.44 ลา้นบาทใน             

คร่ึงแรกของปี 2559 ทั้งน้ี ไม่มีการบนัทึกขาดทุนดงักล่าวในงวดน้ี 
 

5. ค่าใชจ่้ายทางการเงินส าหรับคร่ึงแรกของปี 2560 ลดลง 149.83 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปี 2559 
สาเหตุหลกัเน่ืองมาจากมีการตดัจ่ายเพียงคร้ังเดียวจ านวน 182.25 ลา้นบาทในคร่ึงแรกของปี 2559 ส าหรับ
ค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกบัการยกเลิกสญัญาเงินกูบ้างฉบบั  อยา่งไรก็ตาม ในคร่ึงแรกของ
ปี 2560 ดอกเบ้ียจ่ายส าหรับเงินกู้ระยะยาว (เงินกู้ยืมจากธนาคารและหุ้นกู้) เพ่ิมข้ึน 41.73 ล้านบาท เม่ือ
เปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปี 2559 เน่ืองมาจากดอกเบ้ียจ่ายมีจ านวนเพ่ิมข้ึนจากหุน้กูท่ี้ไดอ้อกไป  
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จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จ ากดั )มหาชน(  

 
 

___________________________________  ____________________________________ 
                           (นายคาลิด มอยนูดดิน ฮาชิม)    (นายคูชรู คาลี วาเดีย) 
                                        กรรมการผูจ้ดัการ             กรรมการ 


