เลขที่

2561-013

วันที่

26 กรกฎาคม 2561

เรี ยน

กรรมการและผูจ้ ดั การ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่ อง

นําส่งงบการเงินระหว่างกาลสอบทานแล้วสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 และ
2560

บริ ษทั พรี เชียส ชิพปิ้ ง จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย (“บริ ษทั ฯ”) ขอนําส่งผลการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ ที่สอบทานแล้ว
โดยบริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด ผูส้ อบบัญชี สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุด วันที่ 30 มิถุนายน 2561 และ 2560
และรายงานสรุ ปผลการดําเนินงาน (F45-3) และคําชี้แจงถึงสาเหตุการเปลี่ยนแปลงของผลการดําเนินงานมีดงั นี้
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 บริ ษทั ฯ มีกาํ ไรสุทธิรวม 91.93 ล้านบาท เมื่อเปรี ยบเทียบกับผลขาดทุน
สุทธิรวม 5.20 ล้านบาท สําหรับงวดเดียวกันของปี 2560 เหตุผลหลักของการเปลี่ยนแปลงมีดงั ต่อไปนี้
1. สําหรับไตรมาสสอง ปี 2561 รายได้จากการเดินเรื อสุทธิ (รายได้จากการเดินเรื อสุทธิจากรายจ่ายท่าเรื อและนํ้ามัน
เชื้อเพลิง) เพิม่ ขึ้นร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันปี 2560 แม้วา่ อัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้ในการแปลงค่าเงินจาก
สกุลเหรี ยญสหรัฐอเมริ กาเป็ นสกุลบาทในไตรมาสนี้ต่าํ กว่าอัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้ในไตรมาสสองปี 2560 รายได้ที่
เพิ่มขึ้นดังกล่าวมีสาเหตุหลักมาจากรายได้เฉลี่ยต่อวันต่อลําเรื อที่เพิ่มขึ้นจาก 9,206 เหรี ยญสหรัฐในไตรมาสสองปี 2560
เป็ น 10,767 เหรี ยญสหรัฐในไตรมาสนี้ ซึ่งเป็ นผลมาจากการที่ตลาดค่าระวางเรื อขนส่งสิ นค้าแห้งเทกองยังคงแข็งแกร่ ง
อย่างต่อเนื่อง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 กองเรื อของบริ ษทั ฯ มีจาํ นวน 36 ลํา
2. สําหรับไตรมาสสองของปี 2561 ค่าใช้จ่ายในการเดินเรื อลดลงร้อยละ 6 เมื่อเปรี ยบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี 2560
โดยมีสาเหตุหลักเนื่องมาจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้ในการแปลงค่าเงินจากสกุลเหรี ยญสหรัฐอเมริ กาเป็ นสกุลบาทนั้นได้
ลดลง อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายในการเดินเรื อเฉลี่ยต่อวันต่อลําเรื อ (OPEX) (รวมค่าเสื่ อม/ค่าใช้จ่ายตัดบัญชีสาํ หรับ
ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและสํารวจเรื อ) เพิ่มขึ้นจาก 4,322 เหรี ยญสหรัฐในไตรมาสสอง ปี 2560 เป็ น 4,519 เหรี ยญ
สหรัฐในไตรมาสนี้ โดยมีสาเหตุหลักเนื่องมาจากค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและสํารวจเรื อเพิ่มขึ้น

3. ค่าใช้จ่ายในการบริ หารสําหรับไตรมาสสอง ปี 2561 เพิ่มขึ้น 21.61 ล้านบาทเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี 2560
สาเหตุหลักเนื่องมาจากค่าธรรมเนียมวิชาชีพและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการอนุญาโตตุลาการกับอู่ต่อเรื อ
Sainty
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 บริ ษทั ฯ มีกาํ ไรสุทธิรวม 199.60 ล้านบาท เมื่อเปรี ยบเทียบกับผลขาดทุน
สุทธิรวม 64.49 ล้านบาทสําหรับงวดเดียวกันของปี 2560 สาเหตุหลักของการเปลี่ยนแปลงมีดงั ต่อไปนี้
1. รายได้จากการเดินเรื อสุทธิ
(รายได้จากการเดินเรื อสุทธิจากรายจ่ายท่าเรื อและนํ้ามันเชื้อเพลิง)
ของครึ่ งแรก
ของปี 2561 เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 12 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2560 แม้วา่ อัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้ในการแปลง
ค่าเงินจากสกุลเหรี ยญสหรัฐอเมริ กาเป็ นสกุลบาทในช่วงครึ่ งแรกของปี 2561 นั้นได้ลดลงเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของ
ปี 2560 รายได้ที่เพิม่ ขึ้นดังกล่าวมีสาเหตุหลักมาจากรายได้เฉลี่ยต่อวันต่อลําเรื อที่เพิม่ ขึ้นจาก 8,899 เหรี ยญสหรัฐใน
ครึ่ งแรกของปี 2560 เป็ น 10,866 เหรี ยญสหรัฐในงวดเดียวกันของปี 2561 เนื่องจากการฟื้ นตัวของตลาดค่าระวางเรื อ
ขนส่งสิ นค้าแห้งเทกอง
2. สําหรับครึ่ งแรกของปี 2561 ค่าใช้จ่ายในการเดินเรื อลดลงประมาณร้อยละ 7 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2560 โดยมี
สาเหตุส่วนใหญ่เนื่องมาจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้ในการแปลงค่าเงินจากสกุลเหรี ยญสหรัฐอเมริ กาเป็ นสกุลบาทลดลง
อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายในการเดินเรื อเฉลี่ยต่อวันต่อลําเรื อ (OPEX) (รวมค่าเสื่ อม/ค่าใช้จ่ายตัดบัญชีสาํ หรับค่าใช้จ่ายใน
การซ่อมแซมและสํารวจเรื อ) เพิม่ ขึ้นจาก 4,265 เหรี ยญสหรัฐในครึ่ งแรกของปี 2560 เป็ น 4,500 เหรี ยญสหรัฐในงวด
เดียวกันของปี นี้ โดยมีสาเหตุหลักเนื่องมาจากค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและสํารวจเรื อเพิม่ ขึ้น
3. ค่าใช้จ่ายในการบริ หารสําหรับครึ่ งแรกของปี 2561 เพิ่มขึ้น 47.73 ล้านบาทเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2560 โดย
สาเหตุหลักเนื่องมาจากค่าธรรมเนียมวิชาชีพและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่กล่าวไว้ขา้ งต้น
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริ ษทั พรี เชียส ชิพปิ้ ง จํากัด (มหาชน)

___________________________________
(นายคาลิด มอยนูดดิน ฮาชิม)
กรรมการผูจ้ ดั การ

____________________________________
(นายคูชรู คาลี วาเดีย)
กรรมการ

