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เลขท่ี      2560-023 
 
วนัท่ี       30 ตุลาคม 2560 
 
เรียน  กรรมการและผูจ้ดัการ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
เร่ือง  น าส่งงบการเงินระหวา่งกาลสอบทานแลว้ส าหรับงวดสามเดือนและงวดเกา้เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 

และ 2559 
 
บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จ ากดั (มหาชน)  และบริษทัยอ่ย (“บริษทัฯ”) ขอรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัฯท่ีสอบทาน
แลว้โดยบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั ผูส้อบบญัชี ส าหรับงวดสามเดือนและงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 
และ 2559 และรายงานสรุปผลการด าเนินงาน (F45-3) และค าช้ีแจงถึงสาเหตุการเปล่ียนแปลงของผลการด าเนินงานมีดงัน้ี 
 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 บริษทัฯ ขาดทุนสุทธิรวม 174.09 ลา้นบาท เม่ือเปรียบเทียบกบัขาดทุน
สุทธิรวม 859.65 ลา้นบาท ส าหรับงวดเดียวกนัของปี 2559 สาเหตหุลกัของการเปล่ียนแปลงมีดงัต่อไปน้ี 
 

1. รายไดจ้ากการเดินเรือสุทธิ (รายไดจ้ากการเดินเรือสุทธิจากรายจ่ายท่าเรือและน ้ ามนัเช้ือเพลิง) ส าหรับไตรมาส
สามปี 2560 เพ่ิมข้ึนประมาณร้อยละ 19 เม่ือเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปี 2559 แมว้า่จ านวนเรือเฉล่ียลดลง
เหลือประมาณ 36 ล า ในไตรมาสสามของปี 2560 เม่ือเทียบกบัจ านวนเรือเฉล่ียประมาณ 39 ล าในไตรมาสเดียวกนั
ของปี 2559 โดยสาเหตหุลกัเน่ืองมาจากรายไดเ้ฉล่ียต่อวนัต่อล าเรือเพ่ิมข้ึนจาก 6,955 เหรียญสหรัฐ ในไตรมาส
สามปี 2559 เป็น 9,399 เหรียญสหรัฐในไตรมาสน้ี ซ่ึงเป็นผลมาจากตลาดอตัราค่าระวางเรือขนส่งสินคา้แหง้       
เทกองท่ีตกต ่ามาเป็นเวลานานไดฟ้ื้นตวัข้ึนอยา่งต่อเน่ืองจากปีท่ีแลว้ ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 กองเรือของ
บริษทัฯ มีจ านวน  36 ล า  

 
2. ส าหรับไตรมาสสามปี 2560 ค่าใชจ่้ายในการเดินเรือลดลงประมาณร้อยละ 12 เม่ือเปรียบเทียบกบัไตรมาส      

เดียวกนัของปี 2559 สาเหตุส่วนใหญ่เน่ืองมาจากการลดลงของจ านวนเรือในไตรมาสสามปี 2560 ตามท่ีไดก้ล่าว
ขา้งตน้ นอกจากนั้น ยงัมาจากการท่ีค่าใชจ่้ายในการเดินเรือเฉล่ียต่อวนัต่อล าเรือ (รวมค่าเส่ือม/ค่าใชจ่้ายตดับญัชี
ส าหรับค่าใชจ่้ายในการซ่อมแซมและส ารวจเรือแลว้) ลดลงจาก 4,455  เหรียญสหรัฐในไตรมาสสามปี 2559 เป็น 
4,435 เหรียญสหรัฐในไตรมาสน้ี  
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3. บริษทัฯ ไดบ้นัทึกขาดทุนจากการขายเรือเก่าและขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเรือจ านวนรวม 615.37 ลา้นบาทใน
ไตรมาสสามของปี 2559 ทั้งน้ี ไม่มีการบนัทึกขาดทุนดงักล่าวในไตรมาสน้ี 
 

4. บริษทัฯ ไดบ้นัทึกดอกเบ้ียของสินเช่ือธุรกิจไม่มีหลกัประกนัและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆภายใตส้ญัญาระงบัขอ้พิพาทอนั
เน่ืองมาจากค าช้ีขาดของคณะอนุญาโตตุลาการท่ีเก่ียวกบัขอ้พิพาทกบัอู่ต่อเรือ Sanfu จ านวนรวม 102.56 ลา้นบาท
ในไตรมาสน้ี 

 
5. ค่าใชจ่้ายในการบริหารในไตรมาสสามของปี 2560 เพ่ิมข้ึนจ านวน 48.93 ลา้นบาทเม่ือเปรียบเทียบกบัไตรมาส

เดียวกนัของปี 2559 สาเหตุหลกัเน่ืองมาจากค่าธรรมเนียมวชิาชีพและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการ
อนุญาโตตุลาการกบัอู่ต่อเรือ Sainty และอู่ต่อเรือ Sanfu 
 

ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 บริษทัฯ ขาดทุนสุทธิรวม 238.58 ลา้นบาท เม่ือเปรียบเทียบกบัขาดทุน
สุทธิรวม 2,546.43 ลา้นบาท ส าหรับงวดเดียวกนัของปี 2559 สาเหตุหลกัของการเปล่ียนแปลงมีดงัตอ่ไปน้ี 

 
1. รายไดจ้ากการเดินเรือสุทธิ (รายไดจ้ากการเดินเรือสุทธิจากรายจ่ายท่าเรือและน ้ ามนัเช้ือเพลิง) ของเกา้เดือนแรกของปี 

2560 เพ่ิมข้ึนประมาณร้อยละ 27 เม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปี 2559 แมว้า่จ านวนเรือเฉล่ียลดลงเหลือประมาณ 36 ล า 
ในช่วงเกา้เดือนแรกของปี 2560 เม่ือเทียบกบัจ านวนเรือเฉล่ียประมาณ 42 ล าในงวดเดียวกนัของปี 2559 โดยสาเหตหุลกั
เน่ืองมาจากรายไดเ้ฉล่ียตอ่วนัต่อล าเรือเพ่ิมข้ึนจาก 5,975 เหรียญสหรัฐในช่วงเกา้เดือนแรกของปี 2559 เป็น 9,068 
เหรียญสหรัฐในงวดเดียวกนัของปี 2560 เน่ืองจากการฟ้ืนตวัของตลาดอยา่งต่อเน่ืองตามท่ีกล่าวขา้งตน้ 

 
2. ส าหรับเกา้เดือนแรกของปี 2560 ค่าใชจ่้ายในการเดินเรือลดลงประมาณร้อยละ 18 เม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปี 

2559 สาเหตุส่วนใหญ่เน่ืองมาจากจ านวนเรือท่ีลดลงตามท่ีกล่าวขา้งตน้ นอกจากนั้น ยงัมีสาเหตุมาจากค่าใชจ่้าย
ในการเดินเรือเฉล่ียต่อวนัต่อล าเรือ ลดลงจาก 4,501 เหรียญสหรัฐในเกา้เดือนแรกของปี 2559 เป็น 4,322 เหรียญ
สหรัฐในงวดเดียวกนัของปี 2560 สาเหตุหลกัเน่ืองจากค่าใชจ่้ายในการซ่อมแซมและส ารวจเรือท่ีลดลงจากการ
จ าหน่ายเรือเก่าไปในปีท่ีแลว้ 

 
3.  บริษทัฯ ไดบ้นัทึกขาดทุนจากการขายเรือเก่าและขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเรือรวมเป็นเงิน 1,244.80 ลา้นบาท 

ในเกา้เดือนแรกของปี 2559  ทั้งน้ี ไม่มีการบนัทึกขาดทุนดงักล่าวในงวดน้ี     
 

4.  ในช่วงเกา้เดือนแรกของปี 2560 บริษทัฯไดบ้นัทึกดอกเบ้ียของสินเช่ือธุรกิจไม่มีหลกัประกนัและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆภายใต้
สญัญาระงบัขอ้พิพาทตามท่ีไดก้ล่าวไวใ้นขอ้ 4 ขา้งตน้ เป็นจ านวน 102.56 ลา้นบาท 
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5. ค่าใชจ่้ายในการบริหารในช่วงเกา้เดือนแรกของปี 2560 เพ่ิมข้ึนจ านวน 54.21 ลา้นบาทเม่ือเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนั
ของปี 2559 สาเหตหุลกัเน่ืองมาจากค่าธรรมเนียมวชิาชีพและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการอนุญาโตตุลาการ
กบัอู่ต่อเรือทั้งสองแห่งตามท่ีกล่าวขา้งตน้ 

 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จ ากดั (มหาชน) 

 
 
 

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


