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เลขท่ี      2559-041 
 
วนัท่ี       3 พฤศจิกายน 2559 
 
เรียน  กรรมการและผูจ้ดัการ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
เร่ือง  น าส่งงบการเงินระหวา่งกาลสอบทานแลว้ส าหรับงวดสามเดือนและงวดเกา้เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 

และ 2558 
 
บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จ ากดั (มหาชน)  และบริษทัยอ่ย (“บริษทัฯ”) ขอรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัฯท่ีสอบทาน
แลว้โดยบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั ผูส้อบบญัชี ส าหรับงวดสามเดือนและงวดเกา้เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 
และ 2558 และรายงานสรุปผลการด าเนินงาน (F45-3) และค าช้ีแจงถึงสาเหตุการเปล่ียนแปลงของผลการด าเนินงานมีดงัน้ี 
 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 บริษทัฯและบริษทัยอ่ย (“บริษทัฯ”) ขาดทุนสุทธิรวม 859.65 ลา้นบาท 
เม่ือเปรียบเทียบกบัขาดทุนสุทธิรวม 175.52 ลา้นบาท ส าหรับงวดเดียวกนัของปี 2558 สาเหตุหลกัของการเปล่ียนแปลงมี
ดงัต่อไปน้ี 
 

1. ส าหรับไตรมาสสามปี 2559 รายไดจ้ากการเดินเรือสุทธิ (รายไดจ้ากการเดินเรือสุทธิจากรายจ่ายท่าเรือและน ้ ามนั
เช้ือเพลิง) ลดลงประมาณร้อยละ 19 เม่ือเทียบกบัไตรมาสสามปี 2558 สาเหตุส่วนใหญ่เน่ืองมาจากการลดลงของ
จ านวนเรือเฉล่ียจาก 45 ล าในไตรมาสสามของปี 2558 เป็น 39 ล าในไตรมาสเดียวกนัของปี 2559  รายไดเ้ฉล่ียต่อ
วนัต่อล าเรือยงัลดลงจาก 7,282  เหรียญสหรัฐในไตรมาสสามปี 2558 เป็น 6,955 เหรียญสหรัฐในไตรมาสน้ี 
สาเหตุมาจากการท่ีสภาพตลาดเรือเทกองยงัคงตกต ่าอยา่งต่อเน่ือง   ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 กองเรือของ
บริษทัฯ มีจ านวน  36 ล า 

 
2. ส าหรับไตรมาสสามปี 2559 ค่าใชจ่้ายในการเดินเรือลดลงประมาณร้อยละ 17 เม่ือเปรียบเทียบกบัไตรมาส      

เดียวกนัของปี 2558 สาเหตสุ่วนใหญ่เน่ืองมาจากการลดลงของจ านวนเรือในไตรมาสน้ีตามท่ีไดก้ล่าวขา้งตน้  
นอกจากนั้น ยงัมาจากการท่ีค่าใชจ่้ายในการเดินเรือเฉล่ียตอ่วนัตอ่ล าเรือ (รวมค่าเส่ือม/ค่าใชจ่้ายตดับญัชีส าหรับ
ค่าใชจ่้ายในการซ่อมแซมและส ารวจเรือแลว้) ลดลงจาก 4,628  เหรียญสหรัฐในไตรมาสสามปี 2558 เป็น 4,455 
เหรียญสหรัฐในไตรมาสน้ี เน่ืองจากบริษทัฯ ไดจ้ าหน่ายเรือเก่าไป  
 

3. บริษทัฯ ไดบ้นัทึกขาดทุนจากการขายเรือเก่าจ านวน 6 ล า เป็นเงิน 324.15 ลา้นบาท ในไตรมาสน้ี 
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4. เน่ืองมาจากสภาวะตลาดท่ีย  ่าแยอ่นัส่งผลใหมู้ลค่าตวัเรือลดลง ในไตรมาสน้ี บริษทัฯ จึงไดบ้นัทึกค่าเผื่อการดอ้ย
ค่าจ านวน 291.22 ลา้นบาท ส าหรับเรืออีก 2 ล าท่ีคาดวา่จะขายในปี 2559 – ปี 2560  
 

ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 บริษทัฯ ขาดทุนสุทธิรวม 2,546.43 ลา้นบาท เม่ือเปรียบเทียบกบัขาดทุน
สุทธิรวม 913.78 ลา้นบาท ส าหรับงวดเดียวกนัของปี 2558 สาเหตหุลกัของการเปล่ียนแปลงมีดงัต่อไปน้ี 

 
1. รายไดจ้ากการเดินเรือสุทธิ (รายไดจ้ากการเดินเรือสุทธิจากรายจ่ายท่าเรือและน ้ ามนัเช้ือเพลิง) ของเกา้เดือนแรก

ของปี 2559 ลดลงประมาณร้อยละ 11 เม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปี 2558 เน่ืองจากรายไดเ้ฉล่ียต่อวนัต่อล าเรือ
ลดลงจาก 6,373 เหรียญสหรัฐในเกา้เดือนแรกของปี 2558 เป็น 5,975 เหรียญสหรัฐในงวดเดียวกนัของปี 2559 
นอกจากนั้น ยงัมีสาเหตุมาจากรายไดม้าจากจ านวนเรือเฉล่ียประมาณ 42 ล า ในช่วงเกา้เดือนแรกของปี 2559 เม่ือ
เทียบกบัจ านวนเรือเฉล่ียประมาณ 45 ล าในงวดเดียวกนัของปี 2558  
 

2. ส าหรับเกา้เดือนแรกของปี 2559 ค่าใชจ่้ายในการเดินเรือลดลงประมาณร้อยละ 7 เม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปี 
2558 สาเหตุส่วนใหญ่เน่ืองมาจากจ านวนเรือท่ีลดลงตามท่ีกล่าวขา้งตน้ นอกจากนั้น ยงัมีสาเหตุมาจากค่าใชจ่้าย
ในการเดินเรือเฉล่ียต่อวนัต่อล าเรือ (รวมค่าเส่ือม/ค่าใชจ่้ายตดับญัชีส าหรับค่าใชจ่้ายในการซ่อมแซมและส ารวจ
เรือแลว้)  ลดลงจาก 4,629 เหรียญสหรัฐในเกา้เดือนแรกของปี 2558 เป็น 4,501 เหรียญสหรัฐในงวดเดียวกนั 
เน่ืองจากบริษทัฯ ไดจ้ าหน่ายเรือเก่าไป ตามท่ีไดก้ล่าวขา้งตน้ 

 
3.  บริษทัฯ ไดบ้นัทึกขาดทุนจากการขายเรือเก่า 12 ล า เป็นเงิน 678.24  ลา้นบาท ในเกา้เดือนแรกของปี 2559    

 
4. เน่ืองมาจากสภาพตลาดท่ีย  ่าแย ่ในเกา้เดือนแรกของปี 2559 บริษทัฯ จึงไดบ้นัทึกค่าเผื่อการดอ้ยค่าจ านวน 566.56 

ลา้นบาท ส าหรับเรือ 5 ล า  
 

5. ค่าใชจ่้ายทางการเงินส าหรับเกา้เดือนแรกของปี 2559 เพ่ิมข้ึน 359.91 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัเกา้เดือนแรกของปี 
2558 สาเหตุหลกัเน่ืองมาจากการตดัจ่ายเพียงคร้ังเดียวจ านวน 182.25 ลา้นบาทส าหรับค่าธรรมเนียมธนาคารและ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ีเก่ียวกับวงเงินสินเช่ือท่ีถูกยกเลิกอันเน่ืองมากจากการยกเลิกสัญญาสั่งต่อเรือบางฉบับและ
เน่ืองจากดอกเบ้ียจ่ายท่ีเพ่ิมข้ึนส าหรับหุน้กูท่ี้บริษทัฯ ไดอ้อกไป 
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จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จ ากดั (มหาชน) 

 
___________________________________  ____________________________________ 

                        (นายคาลิด มอยนูดดิน ฮาชิม)                                    (นายคูชรู คาลี วาเดีย) 
                                      กรรมการผูจ้ดัการ         กรรมการบริหาร 


