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เลขท่ี 2554-027 
 
วนัท่ี 27 ตุลาคม 2554 
 
เรียน  กรรมการและผูจ้ดัการ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
เร่ือง  นาํส่งงบการเงินระหวา่งกาลสอบทานแลว้สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2554 และ 2553 
 
บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั (มหาชน)  และบริษทัยอ่ย (“บริษทัฯ”) ขอรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัฯท่ีสอบทาน
แลว้โดยผูส้อบบญัชี สาํหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2554 และ 2553 และรายงานสรุปผลการดาํเนินงาน     
(F45-3) และคาํช้ีแจงถึงสาเหตุการเปล่ียนแปลงของผลการดาํเนินงานมีดงัน้ี 
 
ตามท่ีบริษทัฯเคยไดแ้จง้ใหท้ราบวา่ ตั้งแต่รอบบญัชีปี 2554 น้ี  บริษทัฯ ไดป้ฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัปรับปรุงและ
มาตรการบญัชีใหม่ท่ีออกโดยสภาวชิาชีพบญัชี ซ่ึงการปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีใหม่บางฉบบั ส่งผลกระทบอยา่งเป็น
สาระสาํคญัต่องบการเงิน (ตามรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาล หมายเหตุ 1.2 และ 1.4) หน่ึงใน
มาตราฐานการบญัชีใหม่ท่ีไดป้ฏิบติัคือ ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน
เงินตราต่างประเทศ ซ่ึงไดก้าํหนดเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐเป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงาน (Functional Currency) ของ
บริษทัฯ และเงินสกลุไทยบาทเป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นการรายงาน/นาํเสนองบการเงิน เพ่ือจุดประสงคข์องงบการเงิน ดงันั้น งบ
การเงินระหวา่งกาลสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐท่ีใชใ้นการดาํเนินงานของบริษทัฯ ไดแ้สดงไวใ้นหมายเหตุ 24  
 
จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ งบการเงินสกลุดอลลาร์สหรัฐไดเ้ป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินท่ีสอบทานแลว้โดยผูส้อบบญัชี  ดงันั้น 
บริษทัฯจึงไม่ไดแ้ยกส่งและรายงานงบการเงินปรับปรุงเป็นสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐดงัเช่นท่ีผา่นมา 
 
สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี  30 กนัยายน 2554 บริษทัฯและบริษทัยอ่ย มีกาํไรสุทธิรวม 199.78 ลา้นบาท เม่ือ
เปรียบเทียบกบักาํไรสุทธิรวม 217.88 ลา้นบาท สาํหรับงวดเดียวกนัของปี 2553 เหตุผลหลกัของการเปล่ียนแปลงมี
ดงัต่อไปน้ี 
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1. รายไดจ้ากการเดินเรือสุทธิ (รายไดจ้ากการเดินเรือสุทธิจากรายจ่ายท่าเรือและนํ้ามนัเช้ือเพลิง) ของไตรมาสสามปี 
2554 ลดลงจากไตรมาสเดียวกนัของปี 2553 ร้อยละ 15 สาเหตุส่วนใหญ่เน่ืองมาจากการลดลงของรายไดเ้ฉล่ียต่อวนั
ต่อลาํเรือจาก 12,456 เหรียญสหรัฐในไตรมาสสามปี 2553 เป็น 10,455 เหรียญสหรัฐในไตรมาสสามของปีน้ี สาเหตุท่ี
รายไดเ้ฉล่ียต่อวนัต่อลาํเรือลดลงนั้นสืบเน่ืองมาจากสัญญาเช่าเหมาลาํระยะยาวของเรือบางลาํท่ีไดค้รบกาํหนดในช่วง
ไตรมาสน้ีและมีการทาํสัญญาใหม่ในอตัราท่ีตํ่าลงในช่วงตลาดอ่อนตวัในไตรมาสสามของปีน้ี 
 
รายไดม้าจากจาํนวนเรือเฉล่ียประมาณ 22 ลาํ ในช่วงไตรมาสสามปี 2554 เม่ือเทียบกบัจาํนวนเรือเฉล่ียประมาณ 21 ลาํ
ในช่วงเดียวกนัของปี 2553  ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2554 กองเรือของบริษทัฯ มีจาํนวน  22 ลาํ  

 
2.  สาํหรับไตรมาสสามปี 2554 ค่าใชจ่้ายในการเดินเรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 เม่ือเปรียบเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปี 

2553 สาเหตุส่วนใหญ่เน่ืองมาจากจาํนวนเรือท่ีดาํเนินงานมีมากกวา่ในช่วงไตรมาสสามปี 2554  ในขณะท่ีค่าใชจ่้าย
ในการเดินเรือเฉล่ียต่อวนัต่อลาํเรือลดลงเลก็นอ้ยจาก 4,615 เหรียญสหรัฐในไตรมาสสามปี 2553 เป็น 4,563 เหรียญ
สหรัฐในไตรมาสสามปี 2554 (รวมค่าเส่ือม/ค่าใชจ่้ายตดับญัชีสาํหรับค่าใชจ่้ายในการซ่อมแซมและสาํรวจเรือแลว้ทั้ง
สองงวด)  

 
3.  บริษทัฯ ไดบ้นัทึกกาํไรจากการขายสัญญาสั่งต่อเรือเดินทะเลตามสัญญาการแปลงหน้ีใหม่จาํนวน 1 ฉบบั เป็นเงิน 

130.68 ลา้นบาท ในไตรมาสสามปี 2554 
 
4. ค่าใชจ่้ายทางการเงินสาํหรับไตรมาสสามปี 2554 เพ่ิมข้ึน 45.59 ลา้นบาท เม่ือเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปี 2553 

สาเหตุหลกัเน่ืองมาจากการจ่ายค่าธรรมเนียมต่ออายเุพ่ือรักษาวงเงินสินเช่ือมีหลกัประกนัหน่ึงวงเงิน 
  
สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2554 บริษทัฯมีกาํไรสุทธิรวม 709.70 ลา้นบาท เม่ือเปรียบเทียบกบักาํไรสุทธิ
รวม 913.34 ลา้นบาท สาํหรับงวดเดียวกนัของปี 2553 เหตุผลหลกัของการเปล่ียนแปลงมีดงัต่อไปน้ี 

 
1. รายไดจ้ากการเดินเรือสุทธิ (รายไดจ้ากการเดินเรือสุทธิจากรายจ่ายท่าเรือและนํ้ามนัเช้ือเพลิง) สาํหรับงวดเกา้เดือนของ

ปี 2554 ลดลงจากงวดเดียวกนัของปี 2553 ประมาณร้อยละ 10 สาเหตุส่วนใหญ่เน่ืองมาจากการลดลงของรายไดเ้ฉล่ีย
ต่อวนัต่อลาํเรือจาก 12,279 เหรียญสหรัฐในงวดเกา้เดือนปี 2553 เป็น 11,761 เหรียญสหรัฐในงวดเดียวกนัของปีน้ี และ
การใชอ้ตัราแลกเปล่ียนค่าเงินท่ีลดลงในการการแปลงเงินสกลุดอลลาร์สหรัฐท่ีเป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานเป็น
เงินสกลุไทยบาทในงบการเงิน 
 
รายไดม้าจากจาํนวนเรือเฉล่ีย 21 ลาํสาํหรับงวดเกา้เดือนของปี 2554 เม่ือเทียบกบัจาํนวนเรือเฉล่ีย 22 ลาํในงวดเดียวกนั
ของปี 2553 ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2554 กองเรือของบริษทัฯ มีจาํนวน  22 ลาํ 
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2. สาํหรับงวดเกา้เดือนของปี 2554 ค่าใชจ่้ายในการเดินเรือลดลงร้อยละ 3 เม่ือเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปี 2553  
เน่ืองจากการลดลงของค่าใชจ่้ายในการเดินเรือโดยเฉล่ียต่อวนัต่อลาํเรือจาก 4,803 เหรียญสหรัฐ สาํหรับงวดเกา้เดือน
ของปี 2553 เป็น 4,665 เหรียญสหรัฐ สาํหรับงวดเดียวกนัของปี 2554 (รวมค่าเส่ือม/ค่าใชจ่้ายตดับญัชีสาํหรับค่าใชจ่้าย
ในการซ่อมแซมและสาํรวจเรือแลว้ทั้งสองงวด)  
 

3. บริษทัฯ ไดบ้นัทึกกาํไรจากการขายสัญญาสั่งต่อเรือเดินทะเลตามสัญญาการแปลงหน้ีใหม่จาํนวน 3 ฉบบั เป็นเงิน 
319.17 ลา้นบาท ในงวดเกา้เดือนของปี 2554 

 
4. บริษทัฯ ไดบ้นัทึกกาํไรจากการขายเรือและอุปกรณ์ จาํนวน 438.50 ลา้นบาท ในงวดเกา้เดือนของปี 2553 ในขณะท่ีใน

งวดเกา้เดือนของปี 2554 ไม่มีการขายเรือแต่มีกาํไรเลก็นอ้ยจากการขายสินทรัพยอ่ื์น จาํนวน 1.42 ลา้นบาท  
 

5. ค่าใชจ่้ายทางการเงินในงวดเกา้เดือนของปี 2554 เพ่ิมข้ึน 50.70 ลา้นบาท เม่ือเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปี 2553 
สาเหตุหลกัเน่ืองมาจากการจ่ายค่าธรรมเนียมการต่ออายเุพ่ือรักษาวงเงินสินเช่ือมีหลกัประกนัหน่ึงวงเงิน 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

ขอแสดงความนบัถือ 
บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั (มหาชน) 

 
 

                                       ____________________________              
                                                                                                     นายคาลิด มอยนูดดิน ฮาชิม 

                                                                                                      กรรมการผูจ้ดัการ 
 

  
 


