
 

บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จ  ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย 
รำยงำนกำรสอบทำน และ ขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2563 



 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จ  ำกดั (มหำชน) 

ขำ้พเจำ้ไดส้อบทำนงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2563 งบก ำไรขำดทุนรวม งบก ำไรขำดทุน
เบด็เสร็จรวม งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวม และงบกระแสเงินสดรวมส ำหรับงวดสำมเดือน
ส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมระหวำ่งกำลแบบยอ่ของบริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จ  ำกดั 
(มหำชน) และบริษทัยอ่ย และไดส้อบทำนขอ้มูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จ  ำกดั 
(มหำชน) ดว้ยเช่นกนั (รวมเรียกวำ่ “ขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำล”) ซ่ึงผูบ้ริหำรของกิจกำรเป็นผูรั้บผดิชอบ             
ในกำรจดัท ำและน ำเสนอขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลเหล่ำน้ีตำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง กำรรำยงำน
ทำงกำรเงินระหวำ่งกำล ส่วนขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผิดชอบในกำรใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำล
ดงักล่ำวจำกผลกำรสอบทำนของขำ้พเจำ้  

ขอบเขตการสอบทาน  

ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนสอบทำนตำมมำตรฐำนงำนสอบทำน รหสั 2410 เร่ือง กำรสอบทำนขอ้มูลทำงกำรเงิน
ระหวำ่งกำลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญำตของกิจกำร กำรสอบทำนดงักล่ำวประกอบดว้ย กำรใชว้ธีิกำรสอบถำม
บุคลำกร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดำ้นกำรเงินและบญัชีและกำรวเิครำะห์เปรียบเทียบและวธีิกำรสอบทำนอ่ืน 
กำรสอบทำนน้ีมีขอบเขตจ ำกดักวำ่กำรตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ท ำใหข้ำ้พเจำ้ไม่สำมำรถได ้      
ควำมเช่ือมัน่วำ่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัส ำคญัทั้งหมดซ่ึงอำจพบไดจ้ำกกำรตรวจสอบ ดงันั้น ขำ้พเจำ้จึงไม่ไดแ้สดง
ควำมเห็นต่อขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลท่ีสอบทำน 

ข้อสรุป  

ขำ้พเจำ้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวำ่ขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลดงักล่ำวไม่ไดจ้ดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรบญัชี
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งกำล ในสำระส ำคญัจำกกำรสอบทำนของขำ้พเจำ้ 
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ข้อมูลและเหตุการณ์ทีเ่น้น 

ทั้งน้ี ขำ้พเจำ้มิไดใ้หข้อ้สรุปอยำ่งมีเง่ือนไขต่อกรณีเหล่ำน้ีแต่อยำ่งใด ขำ้พเจำ้ขอใหส้ังเกตหมำยเหตุประกอบ          
งบกำรเงินรวมระหวำ่งกำลขอ้ต่อไปน้ี 

1. ควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง 

ตำมท่ีกล่ำวในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมระหวำ่งกำลขอ้ 1.2 และ 1.3 เก่ียวกบัควำมสำมำรถของ                               
กลุ่มบริษทัในกำรด ำเนินงำนอยำ่งต่อเน่ือง กลุ่มบริษทัฯมีผลขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนในไตรมำสน้ี                   
และ ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2563 กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินหมุนเวียนสูงกวำ่สินทรัพยห์มุนเวยีนเป็นจ ำนวน 177                
ลำ้นเหรียญสหรัฐอเมริกำ (เฉพำะบริษทัฯ: 84 ลำ้นเหรียญสหรัฐอเมริกำ) กลุ่มบริษทัอยูร่ะหวำ่ง                      
ด ำเนินมำตรกำรในกำรแกไ้ขเง่ือนไขของสัญญำเงินกูร้วมถึงจดัหำวงเงินกูใ้หม่ กลุ่มบริษทัเช่ือมัน่วำ่                 
กลุ่มบริษทัจะยงัคงสำมำรถด ำเนินงำนไดอ้ยำ่งต่อเน่ือง 

นอกจำกน้ี ปัจจุบนัสถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 ไดข้ยำยวงกวำ้งข้ึนอยำ่ง
ต่อเน่ือง ท ำให้เกิดกำรชะลอตวัของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสำหกรรมส่วนใหญ่ เช่น ระบบ
ห่วงโซ่อุปทำน กำรใชจ่้ำยของผูบ้ริโภค กำรจ ำกดัหรือหยุดชะงกักำรผลิต กำรด ำเนินงำนท่ีล่ำชำ้ข้ึน เป็นตน้ 
ระยะเวลำและขอบเขตของสถำนกำรณ์ดงักล่ำวมีผลกระทบต่อควำมไม่แน่นอนท่ีสูงข้ึนในกิจกรรมทำงธุรกิจ
ของกลุ่มบริษทั ซ่ึงส่งผลกระทบอยำ่งมีนยัส ำคญัต่อฐำนะกำรเงิน ผลกำรด ำเนินงำน และกระแสเงินสดใน
ปัจจุบนัและในอนำคตของกลุ่มบริษทั อยำ่งไรก็ตำม ผลกระทบดงักล่ำวยงัไม่สำมำรถประมำณไดอ้ยำ่ง
สมเหตุสมผลในขณะน้ี ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัมีกำรติดตำมควำมคืบหนำ้ของสถำนกำรณ์ดงักล่ำวและประเมิน                         
ผลกระทบทำงกำรเงินเก่ียวกบัมูลค่ำของสินทรัพย ์ประมำณกำรหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึนอยำ่งต่อเน่ือง
และจะพิจำรณำบนัทึกผลกระทบดงักล่ำวเม่ือสำมำรถท ำได ้

งบกำรเงินน้ีถูกจดัท ำข้ึนโดยใชเ้กณฑก์ำรบญัชีส ำหรับกิจกำรท่ีด ำเนินงำนต่อเน่ือง อยำ่งไรก็ตำม สถำนกำรณ์
ดงักล่ำวขำ้งตน้แสดงให้เห็นวำ่มีควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญัซ่ึงอำจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอยำ่งมี
นยัส ำคญัเก่ียวกบัควำมสำมำรถของกลุ่มบริษทัในกำรด ำเนินงำนอยำ่งต่อเน่ือง ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัผลส ำเร็จของ
แผนกำรเงินในอนำคต และรวมทั้งผลกระทบของสถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019  
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2. ควำมไม่แน่นอนจำกผลของกระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำรในอนำคต 

ตำมท่ีกล่ำวในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมระหวำ่งกำลขอ้ 9 และ 16 เร่ืองกำรยกเลิกสัญญำสั่งต่อเรือและ
ควำมไม่แน่นอนจำกผลของกระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำรในอนำคต 

3. แนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีท่ีประกำศโดยสภำวชิำชีพบญัชี 

ตำมท่ีกล่ำวในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมระหวำ่งกำลขอ้ 1.6 เน่ืองดว้ยผลกระทบจำกสถำนกำรณ์              
กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 กลุ่มบริษทัไดจ้ดัท ำขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำล ส ำหรับ   
งวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2563 โดยเลือกน ำแนวปฏิบติัทำงกำรบญัชี เร่ือง มำตรกำรผอ่นปรน
ชัว่ครำวส ำหรับทำงเลือกเพิ่มเติมทำงบญัชีเพื่อรองรับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนำ 2019 ท่ีประกำศโดยสภำวชิำชีพบญัชี มำถือปฏิบติั  

เร่ืองอ่ืน 

เน่ืองดว้ยผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 เป็นเหตุใหบ้ริษทัฯตอ้งเล่ือน
กำรจดัประชุมสำมญัประจ ำปีผูถื้อหุ้นออกไปจึงยงัไม่มีมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัฯเร่ืองกำรแต่งตั้งผูส้อบบญัชี
ของกลุ่มบริษทัส ำหรับรอบบญัชีปี 2563 อยำ่งไรก็ตำม คณะกรรมกำรบริษทัฯไดมี้มติให้น ำเสนอต่อท่ีประชุม                  
ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯให้แต่งตั้งขำ้พเจำ้ใหเ้ป็นผูส้อบบญัชีของกลุ่มบริษทัส ำหรับรอบบญัชีปี 2563 ขำ้พเจำ้จึงได ้      
เขำ้ปฏิบติังำนสอบทำนขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลส ำหรับงวดไตรมำสท่ี 1 ปี 2563 ดงักล่ำวขำ้งตน้ ซ่ึงเป็นไปตำม
ประกำศของคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน (ก.ต.ท.) ฉบบัท่ี ทจ. 28/2563 ลงวนัท่ี 27 มีนำคม 2563 

 

 

 

วสิสุตำ จริยธนำกร 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 3853 

บริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 
กรุงเทพฯ: 12 พฤษภำคม 2563 
 



บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วนัที่ 31 มนีำคม 2563

(หน่วย: พนับาท)
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,268,264         1,181,181         660,337            443,251            
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 3, 4 229,040            182,610            3,760,866         3,479,693         
เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย 5 -                       -                       52,274              129,662            
น ้ามนัเช้ือเพลิง 78,568              176,486            -                       -                       
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 2 471,539            -                       471,539            -                       
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน
    เงินทดรองจ่ายแก่กปัตนัเรือ 78,966              73,486              -                       -                       
    ค่าสินไหมทดแทนคา้งรับ 1,043                10,639              -                       -                       
    อ่ืน ๆ 48,289              56,120              14,707              16,413              
รวมสินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 128,298            140,245            14,707              16,413              
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 2,175,709         1,680,522         4,959,723         4,069,019         
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย 5 -                       -                       3,938,529         4,523,100         
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 2 1,178                -                       -                       -                       
ลูกหน้ีตามสญัญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 2 -                       950,891            -                       921,749            
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 6 -                       -                       8,036,664         6,038,468         
เงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีถือหุ้นโดยบริษทัยอ่ย 7 70,562              68,092              -                       -                       
เงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 18,542              17,114              18,542              17,114              
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 8 21,514,271       20,097,548       8,302                6,668                
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 2 30,589              -                       25,516              -                       
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 7,387                6,750                7,387                6,749                
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน
    ค่าความเสียหายจากการเดินเรือรอเรียกคืน 49,650              24,656              -                       -                       
    เงินล่วงหนา้ค่าต่อเรือ 9 2,218,389         2,047,470         2,210,026         2,039,751         
    ตน้ทุนสญัญารอตดัจ่าย 10 171,864            162,783            -                       -                       
    อ่ืน ๆ 4,863                4,726                4,091                3,963                
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 2,444,766         2,239,635         2,214,117         2,043,714         
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 24,087,295       23,380,030       14,249,057       13,557,562       
รวมสินทรัพย์ 26,263,004       25,060,552       19,208,780       17,626,581       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)
ณ วนัที่ 31 มนีำคม 2563

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวยีน
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน
    เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 4 105,255            70,721              14,185              13,458              
    เงินทดรองจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 -                       -                       2,117,808         1,749,784         
    ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัลูกเรือคา้งจ่าย 88,933              84,750              -                       -                       
    ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 104,991            338,001            42,253              59,705              
    โบนสัพนกังานคา้งจ่าย -                       34,421              -                       24,609              
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 299,179            527,893            2,174,246         1,847,556         
รายไดรั้บล่วงหนา้ 38,225              75,091              -                       -                       
เงินกูย้ืมระยะยาว - ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 11 2,079,931         2,137,258         -                       -                       
หุ้นกู ้- ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 12 5,519,604         1,947,630         5,519,604         1,947,630         
หน้ีสินตามสญัญาเช่า - ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ
   ภายในหน่ึงปี 2 5,158                -                       4,003                -                       
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 1,625                1,507                -                       -                       
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 18,352              22,872              13,421              13,318              
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 7,962,074         4,712,251         7,711,274         3,808,504         
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
เงินกูย้ืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ
   ภายในหน่ึงปี 11 5,712,762         5,011,892         -                       -                       
หุ้นกู ้- สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 12 -                       3,565,212         -                       3,565,212         
หน้ีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ
   ภายในหน่ึงปี 2 22,751              -                       19,283              -                       
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ 2 106,337            -                       -                       -                       
ประมาณการค่าความเสียหายจากการเดินเรือ 13 66,317              46,240              -                       -                       
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 169,062            165,911            131,464            129,517            
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 6,077,229         8,789,255         150,747            3,694,729         
รวมหนีสิ้น 14,039,303       13,501,506       7,862,021         7,503,233         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร



บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)
ณ วนัที่ 31 มนีำคม 2563

(หน่วย: พนับาท)

31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
   ทุนจดทะเบียน
      หุ้นสามญั 1,559,291,862 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 1,559,292         1,559,292         1,559,292         1,559,292         
   ทุนออกจ าหน่ายและช าระเตม็มูลค่าแลว้
      หุ้นสามญั 1,559,291,862 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 1,559,292         1,559,292         1,559,292         1,559,292         
   ส่วนเกินทุน
      ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 1,967,897         1,967,897         1,967,897         1,967,897         
      ส่วนเกินทุนหุ้นทุนซ้ือคืน 172,446            172,446            172,446            172,446            
   ก  าไรสะสม
      จดัสรรแลว้
         ส ารองตามกฎหมาย - บริษทัฯ 103,952            103,952            103,952            103,952            
                                         - บริษทัยอ่ย 523,320            523,320            -                       -                       
         ส ารองเพ่ือกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสงัคม 17,516              17,696              17,516              17,696              
      ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 8,701,204         8,891,671         6,930,820         6,587,678         
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น (821,961)           (1,677,260)        594,836            (285,613)           
ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 12,223,666       11,559,014       11,346,759       10,123,348       
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 35                     32                     -                       -                       
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 12,223,701       11,559,046       11,346,759       10,123,348       
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 26,263,004       25,060,552       19,208,780       17,626,581       

-                       -                       -                       -                       
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบก ำไรขำดทุน
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีำคม 2563

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานแสดงเป็นบาท)
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562
รำยได้
รายไดจ้ากการเดินเรือ
   รายไดค้่าเช่าเรือ 696,017            846,776            -                       -                       
   รายไดค้่าระวางเรือ 358,269            102,054            -                       -                       
รวมรายไดจ้ากการเดินเรือ 1,054,286         948,830            -                       -                       
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 4 1,008                1,023                22,658              22,214              
รายไดด้อกเบ้ีย 4,084                9,228                54,149              3,222                
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน 24,625              -                       18,896              876                   
รายไดอ่ื้น -                       119                   -                       -                       
รวมรำยได้ 1,084,003         959,200            95,703              26,312              
ค่ำใช้จ่ำย
ตน้ทุนการเดินเรือ
   ค่าใชจ่้ายในการเดินเรือ 382,538            398,144            -                       -                       
   รายจ่ายท่าเรือ 75,337              24,377              -                       -                       
   น ้ามนัเช้ือเพลิงใชไ้ป 144,060            26,500              -                       -                       
รวมตน้ทุนการเดินเรือ 601,935            449,021            -                       -                       
ค่าเส่ือมราคา 8 306,486            297,308            1,903                754                   
ตน้ทุนการใหบ้ริการ 1,057                2,204                -                       -                       
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 4 104,526            82,462              89,228              51,628              
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 4 7,088                19,899              7,826                19,768              
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน/
   หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ 8,912                33                     -                       -                       
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน -                       1,135                -                       -                       
รวมค่ำใช้จ่ำย 1,030,004         852,062            98,957              72,150              
ก ำไร (ขำดทุน) จำกกจิกรรมด ำเนินงำน 53,999              107,138            (3,254)              (45,838)             
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม
   ท่ีถือหุ้นโดยบริษทัยอ่ย 7.1 852                   (2,935)              -                       -                       
ตน้ทุนทางการเงิน (171,949)           (188,346)           (79,495)             (74,540)             
ขำดทุนส ำหรับงวด (117,098)           (84,143)             (82,749)             (120,378)           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบก ำไรขำดทุน (ต่อ)
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีำคม 2563

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานแสดงเป็นบาท)
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562
กำรแบ่งปันขำดทุน
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (117,098)           (84,143)             (82,749)             (120,378)           
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม
   ของบริษทัยอ่ย -                       -                       -                       -                       
ขำดทุนส ำหรับงวด (117,098)           (84,143)             (82,749)             (120,378)           

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน 14
ขาดทุนส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (0.08) (0.05) (0.05) (0.08)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีำคม 2563

(หน่วย: พนับาท)
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

2563 2562 2563 2562

ขำดทุนส ำหรับงวด (117,098)           (84,143)             (82,749)             (120,378)           

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะถกูบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน
    ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ (10,237)             8,283                -                       -                       
ขาดทุนจากการป้องกนัความเส่ียงกระแสเงินสด (194,458)           -                       (124,494)           -                       
การเปล่ียนแปลงในตน้ทุนการป้องกนัความเส่ียง 23,243              -                       21,985              -                       
รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั (181,452)           8,283                (102,509)           -                       

รายการท่ีจะไม่ถกูบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงินจากสกุลเงิน
    ท่ีใชใ้นการด าเนินงานเป็นสกุลเงินท่ีใชน้ าเสนองบการเงิน 963,249            (251,905)           883,862            (228,445)           
รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั 963,249            (251,905)           883,862            (228,445)           
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับงวด 781,797            (243,622)           781,353            (228,445)           

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด 664,699            (327,765)           698,604            (348,823)           

กำรแบ่งปันก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 664,696            (327,764)           698,604            (348,823)           
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 3                       (1)                     -                       -                       

664,699            (327,765)           698,604            (348,823)           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2563

   (หน่วย: พนับาท)

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น ส่วนของผูมี้
ก  าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ส่วนไดเ้สียท่ี

ส ารองเพ่ือกิจกรรม ผลต่างจาก ก าไร (ขาดทุน) จาก การเปล่ียนแปลงใน รวม รวม ไม่มีอ  านาจ รวม
ทุนเรือนหุ้นท่ีออก ส่วนเกินมูลคา่ ส่วนเกินทุน ความรับผิดชอบ การแปลงคา่ การป้องกนัความเส่ียง ตน้ทุนการป้องกนั องคป์ระกอบอ่ืน ส่วนของผูถื้อหุ้น ควบคุม ส่วนของ
และช าระแลว้ หุ้นสามญั หุ้นทุนซ้ือคืน บริษทัฯ บริษทัยอ่ย ต่อสงัคม ยงัไม่ไดจ้ดัสรร งบการเงิน กระแสเงินสด ความเส่ียง ของส่วนของผูถื้อหุ้น ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ผูถื้อหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกรำคม 2562 1,559,292              1,967,897              172,446                 103,952                 523,320                 17,393                   9,135,683              (784,562)                -                            -                            (784,562)                12,695,421            35                          12,695,456            
ขาดทุนส าหรับงวด -                            -                            -                            -                            -                            -                            (84,143)                  -                            -                            -                            -                            (84,143)                  -                            (84,143)                  
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            (243,621)                -                            -                            (243,621)                (243,621)                (1)                          (243,622)                
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด -                            -                            -                            -                            -                            -                            (84,143)                  (243,621)                -                            -                            (243,621)                (327,764)                (1)                          (327,765)                
จดัสรรส ารองเพ่ือกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสงัคม -                            -                            -                            -                            -                            (138)                      138                        -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 มีนำคม 2562 1,559,292              1,967,897              172,446                 103,952                 523,320                 17,255                   9,051,678              (1,028,183)             -                            -                            (1,028,183)             12,367,657            34                          12,367,691            

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกรำคม 2563 1,559,292              1,967,897              172,446                 103,952                 523,320                 17,696                   8,891,671              (1,677,260)             -                            -                            (1,677,260)             11,559,014            32                          11,559,046            
ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี
   (หมายเหตุ 2) -                            -                            -                            -                            -                            -                            (73,549)                  -                            139,020                 (65,515)                  73,505                   (44)                        -                            (44)                        
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกรำคม 2563 - หลังกำรปรับปรุง 1,559,292              1,967,897              172,446                 103,952                 523,320                 17,696                   8,818,122              (1,677,260)             139,020                 (65,515)                  (1,603,755)             11,558,970            32                          11,559,002            
ขาดทุนส าหรับงวด -                            -                            -                            -                            -                            -                            (117,098)                -                            -                            -                            -                            (117,098)                -                            (117,098)                
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            953,009                 (194,458)                23,243                   781,794                 781,794                 3                           781,797                 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด -                            -                            -                            -                            -                            -                            (117,098)                953,009                 (194,458)                23,243                   781,794                 664,696                 3                           664,699                 
จดัสรรส ารองเพ่ือกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสงัคม -                            -                            -                            -                            -                            (180)                      180                        -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 มีนำคม 2563 1,559,292              1,967,897              172,446                 103,952                 523,320                 17,516                   8,701,204              (724,251)                (55,438)                  (42,272)                  (821,961)                12,223,666            35                          12,223,701            

-                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            
-                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ส ารองตามกฎหมาย

งบกำรเงนิรวม

ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ
ก าไรสะสม

จดัสรรแลว้



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม 2563

(หน่วย: พนับาท)

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

ส ารองเพ่ือกิจกรรม ผลต่างจาก ก าไร (ขาดทุน) จาก การเปล่ียนแปลงใน รวม รวม
ทุนเรือนหุ้นท่ีออก ส่วนเกินมูลค่า ส่วนเกินทุน ส ารอง ความรับผิดชอบ การแปลงค่า การป้องกนัความเส่ียง ตน้ทุนการป้องกนั องคป์ระกอบอ่ืน ส่วนของ
และช าระแลว้ หุ้นสามญั หุ้นทุนซ้ือคืน ตามกฎหมาย ต่อสงัคม ยงัไม่ไดจ้ดัสรร งบการเงิน กระแสเงินสด ความเส่ียง ของส่วนของผูถื้อหุ้น ผูถื้อหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2562 1,559,292                1,967,897                172,446                   103,952                   17,393                     7,220,773                517,204                   -                              -                              517,204                   11,558,957              
ขาดทุนส าหรับงวด -                              -                              -                              -                              -                              (120,378)                 -                              -                              -                              -                              (120,378)                 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                              -                              -                              -                              -                              -                              (228,445)                 -                              -                              (228,445)                 (228,445)                 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด -                              -                              -                              -                              -                              (120,378)                 (228,445)                 -                              -                              (228,445)                 (348,823)                 
จดัสรรส ารองเพ่ือกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสงัคม -                              -                              -                              -                              (138)                        138                          -                              -                              -                              -                              -                              
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนำคม 2562 1,559,292                1,967,897                172,446                   103,952                   17,255                     7,100,533                288,759                   -                              -                              288,759                   11,210,134              

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2563 1,559,292                1,967,897                172,446                   103,952                   17,696                     6,587,678                (285,613)                 -                              -                              (285,613)                 10,123,348              
ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี (หมายเหตุ 2) -                              -                              -                              -                              -                              425,711                   -                              160,648                   (61,552)                   99,096                     524,807                   
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2563 - หลงักำรปรับปรุง 1,559,292                1,967,897                172,446                   103,952                   17,696                     7,013,389                (285,613)                 160,648                   (61,552)                   (186,517)                 10,648,155              
ขาดทุนส าหรับงวด -                              -                              -                              -                              -                              (82,749)                   -                              -                              -                              -                              (82,749)                   
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                              -                              -                              -                              -                              -                              883,862                   (124,494)                 21,985                     781,353                   781,353                   
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด -                              -                              -                              -                              -                              (82,749)                   883,862                   (124,494)                 21,985                     781,353                   698,604                   
จดัสรรส ารองเพ่ือกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสงัคม -                              -                              -                              -                              (180)                        180                          -                              -                              -                              -                              -                              
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนำคม 2563 1,559,292                1,967,897                172,446                   103,952                   17,516                     6,930,820                598,249                   36,154                     (39,567)                   594,836                   11,346,759              

-                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              
-                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร
ก าไรสะสม

จดัสรรแลว้



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีำคม 2563

(หน่วย: พนับาท)
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

2563 2562 2563 2562
กระแสเงินสดจำกกจิกรรมด ำเนินงำน
ขาดทุนก่อนภาษี (117,098)           (84,143)             (82,749)             (120,378)           
รายการปรับกระทบยอดขาดทุนก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) 
   จากกิจกรรมด าเนินงาน
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 306,705            297,309            2,123                755                   
   ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน/หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ 8,912                33                     -                       -                       
   ตดัจ  าหน่ายอุปกรณ์ 12                     -                       12                     -                       
   ตดัจ  าหน่ายตน้ทุนสญัญารอตดัจ่าย 4,389                4,300                -                       -                       
   ส่วนแบ่งขาดทุน (ก าไร) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม
       ท่ีถือหุ้นโดยบริษทัยอ่ย (852)                 2,935                -                       -                       
   ประมาณการค่าความเสียหายจากการเดินเรือ (โอนกลบั) (6,540)              1,067                -                       -                       
   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 3,546                2,745                2,355                1,835                
   ก  าไรจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (20,505)             (2,669)              (16,229)             (2,483)              
   ตดัจ  าหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินเป็นดอกเบ้ียจ่าย 3,530                3,179                -                       -                       
   ตน้ทุนทางการเงิน 169,070            185,515            76,395              72,652              
   ตดัจ  าหน่ายค่าใชจ่้ายในการออกหุ้นกู้ 1,485                1,455                1,485                1,455                
   รายไดด้อกเบ้ีย -                       -                       (51,547)             -                       
ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง
   ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 352,654            411,726            (68,155)             (46,164)             
สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (39,274)             31,189              60,607              74,725              
   น ้ามนัเช้ือเพลิง 109,674            59,511              -                       -                       
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 22,496              (20,674)             2,550                800                   
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน -                       2                       -                       2                       
หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (259,840)           (75,940)             172,758            23,107              
   รายไดรั้บล่วงหนา้ (41,995)             4,943                -                       -                       
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (5,319)              3,857                (155)                 756                   
   หน้ีสินไม่หมุนเวียน (504)                 (6,888)              (504)                 (6,888)              
เงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 137,892            407,726            167,101            46,338              
   จ่ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลและภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย (717)                 (712)                 (409)                 (411)                 
เงินสดสุทธิจำกกจิกรรมด ำเนินงำน 137,175            407,014            166,692            45,927              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีำคม 2563

(หน่วย: พนับาท)
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

2563 2562 2563 2562
กระแสเงินสดจำกกจิกรรมลงทุน
ซ้ืออุปกรณ์และจ่ายค่าใชจ่้ายในการซ่อมแซมและส ารวจเรือ (51,011)             (64,297)             (1,874)              (472)                 
ซ้ือคอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ (291)                 -                       (291)                 -                       
เงินใหกู้ย้ืมแก่บริษทัยอ่ยลดลง -                       -                       85,882              236,335            
เงินปันผลรับจากบริษทัร่วมท่ีถือหุ้นโดยบริษทัยอ่ย -                       6,759                -                       -                       
เงินสดสุทธิจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (51,302)             (57,538)             83,717              235,863            
กระแสเงินสดจำกกจิกรรมจัดหำเงิน
เงินสดจ่ายดอกเบ้ีย (165,312)           (185,835)           (73,938)             (72,972)             
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจ่าย (2,796)              -                       -                       -                       
เงินสดจ่ายหน้ีสินตามสญัญาเช่า (1,143)              -                       (1,143)              -                       
เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะยาว 890,627            -                       -                       -                       
จ่ายคืนเงินกูย้ืมระยะยาว (267,469)           (280,463)           -                       -                       
จ่ายคืนเงินกูย้ืมระยะยาวก่อนก าหนด (550,994)           -                       -                       -                       
เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหำเงิน (97,087)             (466,298)           (75,081)             (72,972)             
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 98,297              (37,351)             41,758              (7,776)              
เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) 87,083              (154,173)           217,086            201,042            
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 1,181,181         1,842,832         443,251            496,614            
เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสดปลำยงวด 1,268,264         1,688,659         660,337            697,656            

-                       -                       
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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บริษัท พรีเชียส ชิพป้ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2563 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 ข้อมูลทัว่ไปของบริษัทฯ 

 บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จ  ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิล าเนาใน
ประเทศไทย บริษทัฯด าเนินธุรกิจหลกัในดา้นการลงทุนในกิจการซ่ึงด าเนินธุรกิจดา้นการขนส่งสินคา้
ทางทะเล ท่ีอยูต่ามท่ีจดทะเบียนของบริษทัฯอยูท่ี่เลขท่ี 8 ชั้นท่ี จี, 7, 8 และ 9 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม 
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 

1.2 ข้อสมมติทำงกำรบัญชี 

 กลุ่มบริษทัมีผลขาดทุนจากการด าเนินงานในไตรมาสน้ี และ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 มีหน้ีสิน
หมุนเวียนสูงกว่าสินทรัพยห์มุนเวียนเป็นจ านวน 177 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (เฉพาะบริษทัฯ: 84 
ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา) ยอดหน้ีสินหมุนเวียนส่วนใหญ่เป็นผลอนัเน่ืองมาจากหุ้นกู้ท่ีจะครบ
ก าหนดไถ่ถอนในเดือนมิถุนายน 2563 และในเดือนมกราคม 2564 กลุ่มบริษทัไม่สามารถด าเนินการ
ออกหุ้นกู้ชุดใหม่เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมได้ในไตรมาสน้ีเน่ืองจากสภาวะของตลาดทุนถดถอย                
อนัเน่ืองมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ซ่ึงเหตุการณ์หรือ
เง่ือนไขเหล่าน้ีสะทอ้นถึงความไม่แน่นอนอนัมีสาระส าคญัท่ีท าให้เกิดขอ้สงสัยเก่ียวกบัความสามารถ
ในการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง ฝ่ายบริหารไดด้ าเนินมาตรการในการแกไ้ขเง่ือนไขของสัญญาเงินกู้
รวมถึงการจดัหาวงเงินกูใ้หม่ ซ่ึงคาดวา่จะช่วยบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 และเช่ือมัน่วา่มาตรการเหล่าน้ีจะช่วยท าใหก้ลุ่มบริษทัสามารถด าเนินงานไดอ้ยา่ง
ต่อเน่ือง งบการเงินน้ีจึงถูกจดัท าข้ึนโดยใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับกิจการท่ีด าเนินงานต่อเน่ือง 

1.3 กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 

 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีปัจจุบนัได้ขยายวงกวา้งข้ึนอย่าง
ต่อเน่ือง ท าให้เกิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ 
เช่น ระบบห่วงโซ่อุปทาน การใชจ่้ายของผูบ้ริโภค การจ ากดัหรือหยดุชะงกัการผลิต การด าเนินงานท่ี
ล่าชา้ข้ึน เป็นตน้ 

  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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 ความไม่แน่นอนจะจบลงเม่ือการปิดประเทศของหลาย ๆ ประเทศส้ินสุดลงและเม่ือธุรกิจต่าง ๆ กลบั
สู่สภาวะปกติ อาจท าใหน้กัลงทุนในตลาดตราสารหน้ีและธนาคารต่าง ๆ ปรับลดความเส่ียงท่ีจะรับได้
ลงอยา่งมาก ความผิดปกติในตลาดการเงินน้ีไดข้ดัขวางแผนการของกลุ่มบริษทัในการออกหุ้นกูใ้หม่
หรือจัดหาแหล่งเงินกู้ใหม่ซ่ึงจะช่วยลดความแตกต่างระหว่างหน้ีสินหมุนเวียนและสินทรัพย์
หมุนเวียนลง ยิ่งไปกว่านั้นการชะลอในอุตสาหกรรมทัว่โลกไดส่้งผลกระทบต่อผลการด าเนินงาน
ของกลุ่มบริษทัอนัเน่ืองมาจากการลดลงของอุปสงค์ของการขนส่งสินคา้แห้งเทกอง อย่างไรก็ตาม 
ผลกระทบดงักล่าวยงัไม่สามารถประมาณไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลในขณะน้ี ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทั
ติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดงักล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่าของ
สินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ืองและจะพิจารณาบนัทึกผลกระทบ
ดงักล่าวเม่ือสามารถท าได ้

1.4 เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลของบริษทัฯจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล โดยบริษทัฯเลือกน าเสนองบการเงินระหวา่งกาล
แบบย่อ อย่างไรก็ตาม บริษทัฯได้แสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุน งบก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นและงบกระแสเงินสด ในรูปแบบ
เช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีแสดงหน่วยเงินตราเป็นสกุลเงินบาทซ่ึงต่างจากสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงาน
ของบริษทัฯ คือ สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา การแสดงหน่วยเงินตราเป็นสกุลเงินบาทเพื่อให้เป็นไป
ตามกฎระเบียบของหน่วยงานในประเทศไทย 

งบการเงินระหวา่งกาลสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานไดแ้ปลงค่า
เป็นสกุลเงินบาทซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการน าเสนองบการเงิน สินทรัพยแ์ละหน้ีสินแปลงค่าเป็น              
เงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน รายไดแ้ละค่าใช้จ่ายแปลงค่าเป็น                 
เงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนท่ีประมาณข้ึนซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราแลกเปล่ียนจริง ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
ผลต่างซ่ึงเกิดข้ึนจากการแปลงค่าดงักล่าวไดแ้สดงไวเ้ป็นรายการ “ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน” 
ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนซ่ึงเป็นองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ังล่าสุด 
ดงันั้น งบการเงินระหวา่งกาลจึงเนน้การให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ ๆ    
เพื่อไม่ให้ขอ้มูลท่ีน าเสนอซ ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีได้รายงานไปแล้ว ผูใ้ช้งบการเงินควรใช้งบการเงิน   
ระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจ าปีล่าสุด 

งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย          
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 
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1.5 เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินรวม 

 งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีได้จัดท าข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษัท พรีเชียส ชิพป้ิง จ  ากัด 
(มหาชน) บริษทัย่อยและบริษทัร่วม (รวมเรียกว่า “กลุ่มบริษทั”) และไดจ้ดัท าข้ึนโดยใช้หลกัเกณฑ์
เดียวกบังบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้าง
ของกลุ่มบริษทัในระหวา่งงวดปัจจุบนั 

1.6  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ที่เร่ิมมีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน 

ในระหว่างงวด กลุ่มบริษัทได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน            
การรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2562) และฉบับใหม่ จ  านวนหลายฉบับ ซ่ึงมี           
ผลบงัคบัใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มาถือ
ปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหา  
เท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจน
เก่ียวกบัวธีิปฏิบติัทางการบญัชีและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน การน ามาตรฐาน        
การรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของ
กลุ่มบริษทั อยา่งไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ซ่ึงไดมี้การเปล่ียนแปลงหลกัการ
ส าคญั สามารถสรุปไดด้งัน้ี   

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบดว้ยมาตรฐานและการตีความ
มาตรฐาน จ านวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 32  การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ ก าหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภทและ 
การวดัมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจ าหน่ายโดยพิจารณาจาก
ประเภทของตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ 
(Business Model) หลกัการเก่ียวกบัวิธีการค านวณการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิด
ของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง รวมถึง
การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 

การน ามาตรฐานกลุ่มน้ีมาถือปฏิบติัมีผลกระทบต่องบการเงินของกลุ่มบริษทัจากรายการดงัต่อไปน้ี 

- การจดัประเภทและวดัมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทัท่ีไม่ใช่บริษัท                         
จดทะเบียน - บริษทัฯวดัมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจด
ทะเบียน และจดัประเภทเงินลงทุนดงักล่าวเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

- การวดัมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม - บริษทัฯ             
วดัมูลค่ายุติธรรมของเงินให้กู ้ยืมระยะยาวแก่บริษทัย่อยท่ีไม่มีดอกเบ้ียโดยใช้มูลค่าปัจจุบนัของ
กระแสเงินสดรับในอนาคตทั้งหมดคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียตามอตัราตลาดของเคร่ืองมือทางการเงิน
ท่ีคลา้ยคลึงกนั ผลต่างระหวา่งมูลค่ายติุธรรมกบัมูลค่าของรายการบนัทึกเป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

- การรับรู้รายการผลขาดทุนด้านเครดิต - กลุ่มบริษทัรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน    
ต่อสินทรัพยท์างการเงินโดยไม่จ  าเป็นตอ้งรอให้เหตุการณ์ท่ีมีการด้อยค่าด้านเครดิตเกิดข้ึนก่อน 
กลุ่มบริษทัใชว้ิธีการอยา่งง่ายในการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนตลอดอายุส าหรับ
ลูกหน้ีการคา้ 

- การรับรู้รายการตราสารอนุพนัธ์ - กลุ่มบริษทัรับรู้รายการตราสารอนุพนัธ์เม่ือเร่ิมแรกด้วยมูลค่า
ยุติธรรม ณ วนัท่ีเขา้ท าสัญญา และวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัส้ินรอบระยะเวลา
รายงาน การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนัธ์จะถูกรับรู้ผ่านก าไรหรือขาดทุน 
ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัน าการบญัชีป้องกนัความเส่ียงมาถือปฏิบติัส าหรับบางรายการ 

กลุ่มบริษทัน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมาถือปฏิบติัโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของ     
การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมาถือปฏิบติัคร้ังแรกโดยปรับปรุงกบัก าไรสะสม                      
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

ผลสะสมของเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีแสดงอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2 
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที ่16 เร่ือง สัญญำเช่ำ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 ใช้แทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า 
และการตีความมาตรฐานบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้ าหนดหลกัการของการรับรู้รายการ 
การวดัมูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า และก าหนดใหผู้เ้ช่ารับรู้สินทรัพย์
และหน้ีสินส าหรับสัญญาเช่าทุกรายการท่ีมีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพย์
อา้งอิงนั้นมีมูลค่าต ่า 

การบญัชีส าหรับผูใ้ห้เช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระส าคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 
ผูใ้หเ้ช่ายงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุน 

กลุ่มบริษทัน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมาถือปฏิบติัโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของ    
การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมาถือปฏิบติัคร้ังแรกโดยไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงิน            
ปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

ผลสะสมของเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีแสดงอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2 

แนวปฏิบัติทำงกำรบัญชี เร่ือง มำตรกำรผ่อนปรนช่ัวครำวส ำหรับทำงเลือกเพิ่มเติมทำงบัญชีเพ่ือ
รองรับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) 

สภาวิชาชีพบญัชีได้ประกาศใช้แนวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวส าหรับ
ทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อลดผลกระทบในบางเร่ืองจากการปฏิบติัตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบบั และเพื่อให้เกิดความชัดเจนในวิธีปฏิบติัทางบญัชีใน
ช่วงเวลาท่ียงัมีความไม่แน่นอนเก่ียวกบัสถานการณ์ดงักล่าว 

แนวปฏิบติัทางการบญัชีดงักล่าวไดป้ระกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2563 และมี
ผลบงัคบัใช้ส าหรับการจดัท างบการเงินของกลุ่มบริษทัท่ีมีรอบระยะเวลารายงานส้ินสุดภายใน
ช่วงเวลาระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  

กลุ่มบริษทัเลือกใชม้าตรการผอ่นปรนชัว่คราวส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชีดงัต่อไปน้ี  

- เลือกท่ีจะไม่น าสถานการณ์ COVID-19 มาถือเป็นขอ้บ่งช้ีของการด้อยค่า ตามมาตรฐานการ
บญัชี ฉบบัท่ี 36 เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

- เลือกท่ีจะวดัมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาดดว้ยมูลค่ายติุธรรม 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 
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- เลือกท่ีจะไม่ตอ้งน าขอ้มูลท่ีมีการคาดการณ์ไปในอนาคต (Forward-looking information) มาใช้
วดัมูลค่าของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน ในกรณีท่ีกลุ่มบริษทัใชว้ิธีการอยา่งง่ายใน
การวดัมูลค่าของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 

1.7 นโยบำยกำรบัญชีทีส่ ำคัญ 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยใช้นโยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใช้ใน    
งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ยกเวน้การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเร่ือง
เคร่ืองมือทางการเงินและสัญญาเช่า 

1.7.1 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

การจัดประเภทรายการและวัดมูลค่า 

สินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารหน้ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน มูลค่า
ยุติธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน หรือราคาทุนตดัจ าหน่าย การจดัประเภทดงักล่าวจะข้ึนอยู่กบั
แผนธุรกิจของกิจการของกลุ่มบริษัทในการจัดการสินทรัพย์ และลักษณะของกระแสเงินสด               
ตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินนั้น 

สินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารทุนวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน             
ซ่ึงจะไม่สามารถโอนไปเป็นก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั 

หน้ีสินทางการเงินจดัประเภทรายการและวดัมูลค่าดว้ยวธีิราคาทุนตดัจ าหน่าย 

ตราสารอนุพนัธ์จดัประเภทรายการและวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน ยกเวน้
สัญญาอนุพนัธ์ท่ีใชส้ าหรับการบญัชีป้องกนัความเส่ียง 

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

 กลุ่มบริษทัรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนต่อสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยวธีิราคา
ทุนตดัจ าหน่ายโดยไม่จ  าเป็นตอ้งรอให้เหตุการณ์ท่ีมีการด้อยค่าด้านเครดิตเกิดข้ึนก่อน กลุ่มบริษทั
พิจารณาการเปล่ียนแปลงในความเส่ียงดา้นเครดิตของสินทรัพยท์างการเงินเป็นระดบั และก าหนด
วิธีการวดัค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตและการค านวณดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงท่ีแตกต่างกนัในแต่ละระดบั 
โดยมีขอ้ยกเวน้ส าหรับลูกหน้ีการคา้ท่ีไม่มีองค์ประกอบเก่ียวกบัการจดัหาเงินท่ีมีนยัส าคญั ซ่ึงกลุ่ม
บริษทัใชว้ธีิการอยา่งง่ายในการพิจารณาค่าเผือ่ผลขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนตลอดอาย ุ
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 การบัญชีป้องกนัความเส่ียง 

กรณีท่ีเขา้เง่ือนไขของการบญัชีป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด กลุ่มบริษทัจะรับรู้การเปล่ียนแปลง
ในมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียงส่วนท่ีมีประสิทธิผลในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 
และจะรับรู้การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียงส่วนท่ีไม่มีประสิทธิผล
ในงบก าไรขาดทุน 

1.7.2 สัญญำเช่ำ 

สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

กลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล สินทรัพยสิ์ทธิการใช้วดัมูลค่าด้วย
ราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม และปรับปรุงดว้ยการวดัมูลค่าของ
หน้ีสินตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใชป้ระกอบดว้ยจ านวนเงินของหน้ีสินตาม
สัญญาเช่าจากการวดัมูลค่าเร่ิมแรก ตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดข้ึน จ านวนเงินท่ีจ่ายช าระตามสัญญา
เช่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล และหักดว้ยส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่าท่ี
ไดรั้บ 

หากกลุ่มบริษทัไม่มีความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่ความเป็นเจา้ของในสินทรัพยอ์า้งอิงจะถูกโอน
ให้แก่กลุ่มบริษทัเม่ือส้ินสุดอายุสัญญาเช่า สินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ะถูกคิดค่าเส่ือมราคาโดยวธีิเส้นตรง
นบัจากวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลจนถึงวนัส้ินสุดของอายกุารใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยสิ์ทธิการใชห้รือ
วนัส้ินสุดอายสุัญญาเช่าแลว้แต่วนัใดจะเกิดข้ึนก่อน 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 

ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินตามสัญญาเช่าด้วยมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงิน       
ท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า คิดลดด้วยอตัราดอกเบ้ียตามนัยของสัญญาเช่าหรืออตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืม  
ส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษทั หลงัจากวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล มูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะ
เพิ่มข้ึนโดยสะทอ้นดอกเบ้ียจากหน้ีสินตามสัญญาเช่าและลดลงโดยสะทอ้นการจ่ายช าระตามสัญญา
เช่าท่ีจ่ายช าระแล้ว นอกจากน้ี มูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะถูกวดัมูลค่าใหม่เม่ือมี     
การเปล่ียนแปลงหรือประเมินสัญญาเช่าใหม่ 

สัญญาเช่าระยะส้ันและสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต ่า 

จ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าท่ีมีอายุสัญญาเช่า 12 เดือน หรือนอ้ยกวา่นบัตั้งแต่วนัท่ีสัญญาเช่า
เร่ิมมีผล หรือสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า จะถูกรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายตามวธีิเส้นตรงตลอดอายุ
สัญญาเช่า 
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2. ผลสะสมจำกกำรเปลีย่นแปลงนโยบำยกำรบัญชีเน่ืองจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่
มำถือปฏิบัติ  

ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 1.6 กลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัในระหวา่ง
งวดปัจจุบนั โดยกลุ่มบริษทัไดเ้ลือกปรับผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงโดยปรับปรุงกบัก าไรสะสม             
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินงวดก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

ผลกระทบต่อก าไรสะสมต้นงวดและองค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้นต้นงวดปี 2563 จาก                    
การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเน่ืองจากการน ามาตรฐานเหล่าน้ีมาถือปฏิบติั แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
  ผลกระทบจาก  
 

31 ธนัวาคม 2562 

มาตรฐาน 
การรายงาน 
ทางการเงิน  
กลุ่มเคร่ืองมือ
ทางการเงิน 

มาตรฐาน              
การรายงาน             
ทางการเงิน  
ฉบบัท่ี 16 1 มกราคม 2563 

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ     
สินทรัพย์     
สินทรัพย์หมุนเวยีน     
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ - 321,968 - 321,968 
สินทรัพย์ไม่หมนุเวยีน     
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ - 664,489 - 664,489 
ลูกหน้ีตามสญัญาแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศ 

 
950,891 

 
(950,891) 

 
- 

 
- 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ - - 29,171 29,171 
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น     
หนีสิ้นหมุนเวยีน     
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 338,001 (741) - 337,260 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า - ส่วนท่ีถึงก าหนด
ช าระภายในหน่ึงปี 

 
- 

 
- 

 
4,225 

 
4,225 

หนีสิ้นไม่หมนุเวยีน     
หน้ีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ี
ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 

 
- 

 
- 

 
24,946 

 
24,946 

หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ - 36,351 - 36,351 
ส่วนของผู้ถือหุ้น     
ก าไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 8,891,671 (73,549)(ก) - 8,818,122 
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (1,677,260) 73,505 - (1,603,755) 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ผลกระทบจาก  
 

31 ธนัวาคม 2562 

มาตรฐาน 
การรายงาน 
ทางการเงิน  
กลุ่มเคร่ืองมือ
ทางการเงิน 

มาตรฐาน              
การรายงาน             
ทางการเงิน  
ฉบบัท่ี 16 1 มกราคม 2563 

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ     
สินทรัพย์     
สินทรัพย์หมุนเวยีน     
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ - 321,968 - 321,968 
สินทรัพย์ไม่หมนุเวยีน     
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย 4,523,100 (888,021) - 3,635,079 
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ - 633,609 - 633,609 
ลูกหน้ีตามสญัญาแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศ 
 

921,749 
 

(921,749) 
 

- 
 

- 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 6,038,468 1,379,000 - 7,417,468 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ - - 24,491 24,491 
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น     
หนีสิ้นหมุนเวยีน     
หน้ีสินตามสญัญาเช่า - ส่วนท่ีถึงก าหนด
ช าระภายในหน่ึงปี 

 
- 

 
- 

 
3,421 

 
3,421 

หนีสิ้นไม่หมนุเวยีน     
หน้ีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ี
ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 

 
- 

 
- 

 
21,070 

 
21,070 

ส่วนของผู้ถือหุ้น     
ก าไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 6,587,678 425,711(ก) - 7,013,389 
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (285,613) 99,096 - (186,517) 

 (ก)รายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2.1 
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2.1 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

 รายละเอียดผลกระทบท่ีมีต่อก าไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 จากการน ามาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินมาถือปฏิบติัคร้ังแรก แสดงไดด้งัน้ี 
  (หน่วย: พนับาท) 
  

งบการเงินรวม 
งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
การวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัท่ีรับรู้รายการ                   
เม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายุติธรรม 

 
- 

 
490,979 

การรับรู้รายการป้องกนัความเส่ียงจากตราสารอนุพนัธ์                  
ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

 
(73,549) 

 
(65,268) 

ผลกระทบต่อก าไรสะสมจากการน ามาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินมาถือปฏิบติั (73,549) 425,711 

รายละเอียดผลกระทบท่ีมีต่อองค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 จาก               
การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินมาถือปฏิบติัคร้ังแรก แสดงไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
  

งบการเงินรวม 
งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
การรับรู้รายการป้องกนัความเส่ียงจากตราสารอนุพนัธ์ดว้ย
มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

 
73,505 

 
99,096 

ผลกระทบต่อองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้นจาก
การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือ
ทางการเงินมาถือปฏิบติั 73,505 99,096 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

11 
 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 การจดัประเภทรายการและวดัมูลค่า และมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินตามท่ีก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 และมูลค่า
ตามหลกัการบญัชีเดิม แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 มูลค่าตาม                  

หลกัการบญัชีเดิม การจดัประเภทและวดัมูลค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 
 

 

มูลค่ายติุธรรม                  
ผา่นก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 

ราคาทุน 
ตดัจ าหน่าย รวม 

สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2563     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,181,181 - 1,181,181 1,181,181 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 182,610 - 182,610 182,610 
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ - 986,457 - 986,457 
ค่าสินไหมทดแทนคา้งรับ 10,639 - 10,639 10,639 
เงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 17,114 17,114 - 17,114 
เงินล่วงหนา้ค่าต่อเรือ 2,047,470 - 2,047,470 2,047,470 

รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงนิ 3,439,014 1,003,571 3,421,900 4,425,471 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 มูลค่าตาม                             

หลกัการบญัชีเดิม การจดัประเภทและวดัมูลค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 
 

 

มูลค่ายติุธรรม                  
ผา่นก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 

ราคาทุน 
ตดัจ าหน่าย รวม 

สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2563     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 443,251 - 443,251 443,251 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 3,479,693 - 3,479,693 3,479,693 
เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย 129,662 - 129,662 129,662 
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ - 955,577 - 955,577 
เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย 3,635,079 - 3,635,079 3,635,079 
เงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทัท่ีไม่ใช่ 
   บริษทัจดทะเบียน 

 
17,114 

 
17,114 

 
- 

 
17,114 

เงินล่วงหนา้ค่าต่อเรือ 2,039,751 - 2,039,751 2,039,751 

รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงนิ 9,744,550 972,691 9,727,436 10,700,127 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทัไม่ไดก้  าหนดให้หน้ีสินทางการเงินใดวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน ยกเวน้หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ซ่ึงมี
มูลค่ายติุธรรม 36.35 ลา้นบาท (เฉพาะบริษทัฯ: ไม่มี) 
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2.2 สัญญำเช่ำ 

 การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินตาม
สัญญาเช่าส าหรับสัญญาเช่าท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของเงินจ่าย
ช าระตามสัญญาเช่าท่ีเหลืออยู่คิดลดด้วยอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี                          
1 มกราคม 2563 ส าหรับสัญญาเช่าท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าเงินทุน กลุ่มบริษทัรับรู้มูลค่า                     
ตามบญัชีของสินทรัพย์และหน้ีสินตามสัญญาเช่าด้วยมูลค่าตามบญัชีเดิมก่อนวนัท่ีน ามาตรฐาน                
การรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก  

  (หน่วย: พนับาท) 
  

งบการเงินรวม 
งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าท่ีเปิดเผย ณ วนัท่ี                                      

31 ธนัวาคม 2562 34,266 29,065 
หกั: ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชี (5,095) (4,574) 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 จาก                    

การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16                    
มาถือปฏิบติัคร้ังแรก 29,171 24,491 

   
ประกอบดว้ย   
หน้ีสินสัญญาเช่าหมุนเวยีน 4,225 3,421 
หน้ีสินสัญญาเช่าไม่หมุนเวยีน 24,946 21,070 

 29,171 24,491 
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3. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น 
     (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 

2563 
31 ธนัวาคม 

2562 
31 มีนาคม 

2563 
31 ธนัวาคม 

2562 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีในใบแจง้หน้ี     
คา้งช าระ     
 ไม่เกิน 3 เดือน  220,680 174,033 - - 
 3 - 6 เดือน 8,257 128 - - 
 6 - 12 เดือน 9,256 8,843 - - 
 มากกวา่ 12 เดือน 591 151 - - 
รวม 238,784 183,155 - - 
หกั: ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน/

ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (9,744) (545) - - 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 229,040 182,610 - - 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 4)     
เงินทดรองแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 3,707,921 3,479,693 
ดอกเบ้ียคา้งรับ - - 52,945 - 
รวมลูกหน้ีอ่ืน  - - 3,760,866 3,479,693 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 229,040 182,610 3,760,866 3,479,693 

4. รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ในระหวา่งงวด กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจ
ดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกันระหว่างบริษทัฯและบุคคลหรือ
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้นซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม  
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 2563 2562 2563 2562 นโยบายการก าหนดราคา 

รำยกำรธุรกจิกบับริษทัย่อย      
(ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
รายไดจ้ากการให้บริการ - ค่าบริหาร - - 22,658 22,214 อตัราคงท่ีต่อล าต่อวนัโดยอ้างอิง

กับค่าใช้จ่ายในการบริหารของ
บริษทัฯ 

ดอกเบ้ียรับ - - 51,547 - อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 5.00 ต่อปี  
ค่าเช่าอาคารชุดจ่าย - - 2,045 1,734 ราคาตลาด 
รำยกำรธุรกจิกบับริษทัร่วม      
เงินปันผลรับ - 6,759 - - ตามท่ีประกาศจ่าย 
รำยกำรธุรกจิกบับริษทัที่เกีย่วข้องกนั      
ค่าตัว๋เคร่ืองบินจ่าย 245 2,291 184 621 ราคาตลาด 
ค่าเช่าและบริการจ่าย 5,170 5,490 3,581 4,123 ราคาตลาด 
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ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีรายละเอียดดงัน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

31 มีนาคม 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

ลูกหนีอ่ื้น - กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั (หมำยเหตุ 3)   
บริษทัยอ่ย - - 3,760,866 3,479,693 

รวมลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 3,760,866 3,479,693 

เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น - กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั   
บริษทัยอ่ย - - 2,117,808 1,749,784 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 387 78 15 40 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการ     
   ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 387 78 2,117,823 1,749,824 

ยอดคงเหลือของลูกหน้ี/เจา้หน้ีบริษทัย่อยเป็นรายการท่ีเกิดจากบญัชีเดินสะพดัระหว่างกลุ่มบริษทั         
ซ่ึงฝ่ายบริหารของบริษทัฯเช่ือว่าไม่มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งบนัทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส าหรับหน้ี
ดงักล่าว เงินทดรองจ่ายแก่/จากบริษทัยอ่ยไม่มีการคิดดอกเบ้ีย 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์
พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 6,304 19,276 7,042 19,145 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 784 623 784 623 
รวม 7,088 19,899 7,826 19,768 

 ภาระค ้าประกนักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

บริษัทฯมีภาระจากการค ้ าประกันให้แก่บริษัทย่อยในการกู้ยืมเงินจากธนาคารโดยไม่มีการคิด
ค่าธรรมเนียมการค ้าประกนั 
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5. เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย 

เงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ย ประกอบดว้ย 

1) ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 เงินให้กู ้ยืมระยะยาวแก่บริษทัย่อยซ่ึงบริษทัฯถือหุ้นทั้งหมด (บริษทั   
แอสโซซิเอท บัลค์ แคริเออร์ พีทีอี ลิมิเตด ) เป็นตั๋วสัญญาใช้เงินจ านวน 1.60 ล้านเหรียญ
สหรัฐอเมริกา (31 ธันวาคม 2562: 4.30 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) ซ่ึงไม่มีการคิดดอกเบ้ียและ                              
มีก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถาม บริษทัฯมีความตั้งใจท่ีจะเรียกช าระคืนเงินให้กูย้ืมภายในหน่ึงปี 
ดงันั้น ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 เงินใหกู้ย้มืดงักล่าวจึงถูกจดัประเภทเป็นเงินใหกู้ย้มืระยะสั้น 

2) เม่ือวนัท่ี 30 ธันวาคม 2562 บริษัทฯได้ท าสัญญาเงินกู้กับบริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง (สิงคโปร์)             
พีทีอี ลิมิเตด (“บริษทั พีเอสเอสพี”) เพื่อรีไฟแนนซ์เงินกูย้มืจ  านวน 150 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา 
ระหว่างบริษทัฯในฐานะผูใ้ห้กู ้ และบริษทั พีเอสเอสพี ในฐานะผูกู้ ้ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 
บริษทัฯมีเงินให้กูย้ืมแก่บริษทั พีเอสเอสพี จ  านวน 121 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (31 ธันวาคม 
2562: 150 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) 

รายการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืในระหวา่งงวดมีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 4,652,762 
รายการปรับปรุงเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย จากการน ามาตรฐาน   
   การรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน มาถือปฏิบติัคร้ังแรก (888,021) 
ลดลง (85,882) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 311,944 
รวม 3,990,803 
หกั: จดัประเภทเป็นเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย (52,274) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 3,938,529 
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6. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยประกอบดว้ยเงินลงทุนในหุน้สามญัของบริษทัดงัต่อไปน้ี 

   (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทัยอ่ย ทุนช าระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

   % %   
บริษทั พรีเชียส เมท็ทลัซ์ จ  ากดั                                275,000 275,000 99.99 99.99 346,173 319,502 
บริษทั พรีเชียส วิชเชส จ ากดั 230,000 230,000 99.99 99.99 294,681 271,977 
บริษทั พรีเชียส สโตนส์ ชิปป้ิง จ  ากดั 260,000 260,000 99.99 99.99 275,269 254,060 
บริษทั พรีเชียส มิเนอรัลส์ จ  ากดั 230,000 230,000 99.99 99.99 250,310 231,024 
บริษทั พรีเชียส แลนด ์จ  ากดั 306,000 306,000 99.99 99.99 316,786 292,379 
บริษทั พรีเชียส ริเวอร์ส จ ากดั* 234,000 234,000 99.99 99.99 208,211 192,169 
บริษทั พรีเชียส เลคส์ จ  ากดั 184,000 184,000 99.99 99.99 182,710 168,633 
บริษทั พรีเชียส ซีส์ จ  ากดั* 100,000 100,000 99.99 99.99 128,122 118,251 
บริษทั พรีเชียส สตาร์ส จ ากดั* 105,000 105,000 99.99 99.99 134,528 124,163 
บริษทั พรีเชียส โอเชียนส์ จ  ากดั 175,000 175,000 99.99 99.99 224,214 206,939 
บริษทั พรีเชียส แพลนเนตส์ จ  ากดั 270,000 270,000 99.99 99.99 304,021 280,597 
บริษทั พรีเชียส ไดมอนดส์ จ  ากดั 205,000 205,000 99.99 99.99 190,339 175,674 
บริษทั พรีเชียส แซฟไฟร์ส จ ากดั 144,000 144,000 99.99 99.99 129,136 119,186 
บริษทั พรีเชียส เอม็เมอรัลส์ จ  ากดั 366,000 366,000 99.99 99.99 309,649 285,791 
บริษทั พรีเชียส รูบีส์ จ  ากดั 259,360 259,360 99.99 99.99 258,538 238,618 
บริษทั พรีเชียส โอปอลส์ จ  ากดั 249,360 249,360 99.99 99.99 250,245 230,965 
บริษทั พรีเชียส การ์เน็ตส์ จ  ากดั 379,000 379,000 99.99 99.99 319,383 294,776 
บริษทั พรีเชียส เพิร์ลส์ จ  ากดั 173,000 173,000 99.99 99.99 182,418 168,363 
บริษทั พรีเชียส ฟลาวเวอร์ส จ ากดั 336,000 336,000 99.99 99.99 351,716 324,617 
บริษทั พรีเชียส ฟอเรสท ์จ ากดั 286,000 286,000 99.99 99.99 273,438 252,371 
บริษทั พรีเชียส ทรีส์ จ  ากดั 202,000 202,000 99.99 99.99 213,459 197,013 
บริษทั พรีเชียส พอนดส์ จ  ากดั 124,000 124,000 99.99 99.99 128,393 118,501 
บริษทั พรีเชียส เวน็เจอร์ส จ ากดั 202,000 202,000 99.99 99.99 231,539 213,700 
บริษทั พรีเชียส แคปปิตอลส์ จ  ากดั 200,000 200,000 99.99 99.99 256,244 236,502 
บริษทั พรีเชียส จสัมินส์ จ  ากดั 147,000 147,000 99.99 99.99 174,090 160,677 
บริษทั พรีเชียส ออคิดส์ จ  ากดั 217,000 217,000 99.99 99.99 196,728 181,571 
บริษทั พรีเชียส ลากูนส์ จ  ากดั 140,000 140,000 99.99 99.99 179,371 165,551 
บริษทั พรีเชียส คลิฟส์ จ  ากดั* 140,000 140,000 99.99 99.99 179,371 165,551 
บริษทั พรีเชียส ฮิลส์ จ  ากดั* 140,000 140,000 99.99 99.99 179,371 165,551 
บริษทั พรีเชียส เมาน์เท่นส์ จ  ากดั* 140,000 140,000 99.99 99.99 179,371 165,551 
บริษทั พรีเชียส รีสอร์ทส์ จ  ากดั 140,000 140,000 99.99 99.99 179,371 165,551 
บริษทั พรีเชียส ซิต้ีส์ จ  ากดั* 170,000 170,000 99.99 99.99 203,968 188,253 
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   (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทัยอ่ย ทุนช าระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

   % %   
บริษทั พรีเชียส คอมเมท็ส์ จ  ากดั 141,000 141,000 99.99 99.99 136,372 125,866 
บริษทั พรีเชียส ออนาเมน้ทส์ จ  ากดั 156,000 156,000 99.99 99.99 149,671 138,139 
บริษทั พรีเชียส มูนส์ จ  ากดั 1,000 1,000 99.98 99.98 998 921 
บริษทั พรีเชียส วีนสั จ  ากดั 298,800 298,800 99.99 99.99 277,033 255,689 
บริษทั พรีเชียส เนปจูน จ ากดั 298,800 298,800 99.99 99.99 277,033 255,689 
บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง (ปานามา) เอส เอ 250 250 99.99 99.99 327 302 
บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง (สิงคโปร์) พีทีอี ลิมิเตด 363,338 363,338 100.00 100.00 1,836,854 316,331 
บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง (ยเูค) ลิมิเตด 250 250 100.00 100.00 327 302 
บริษทั เกรท เซอร์เคิล ชิปป้ิง เอเยนซ่ี จ  ากดั 210,000 210,000 99.99 99.99 354,292 326,995 
บริษทั แอสโซซิเอท บลัค ์แคริเออร์ พีทีอี ลิมิเตด 0.0664 0.0664 100.00 100.00 - - 

รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย      10,264,070 8,094,261 
หกั: ค่าเผ่ือผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย     (2,227,406) (2,055,793) 
รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย – สุทธิ     8,036,664 6,038,468 

*บริษทัยอ่ยท่ีอยูใ่นระหวา่งด าเนินการช าระบญัชี 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 บริษทัฯได้จ  าน าหุ้นของบริษทัย่อย 26 บริษทั ซ่ึงมีมูลค่าตามวิธีราคาทุน                     
รวม 5,168.68 ล้านบาท (สุทธิจากค่าเผื่อผลขาดทุนจากเงินลงทุน) (31 ธันวาคม 2562: บริษทัย่อย              
26 บริษทั มูลค่ารวม 4,770.45 ลา้นบาท) ไวก้บัธนาคารเพื่อค ้าประกนัเงินกูย้มืระยะยาวตามท่ีกล่าวไว้
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 11 

การเปล่ียนแปลงในราคาทุนของบญัชีเงินลงทุนในบริษทัย่อยเกิดจากผลต่างของอตัราแลกเปล่ียน              
จากการแปลงค่างบการเงินจากสกุลเงินท่ีใช้ในการด าเนินงานเป็นสกุลเงินท่ีใช้น าเสนองบการเงิน 
และผลกระทบจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน มาถือปฏิบติั
คร้ังแรก 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 ค่าเผื่อผลขาดทุนของเงินลงทุนในบริษทัย่อยใน               
งบการเงินเฉพาะกิจการส่วนใหญ่บนัทึกส าหรับบริษทัยอ่ยท่ีไดมี้การขายเรือออกไปและยงัไม่มีแผน
ในการซ้ือเรือใหม่ทดแทนในอนาคตอนัใกล ้
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7. เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย 

7.1 รำยละเอียดของบริษัทร่วมทีถื่อหุ้นโดยบริษัทย่อย 
 (หน่วย: พนับาท) 

    งบการเงินรวม 

    มูลค่าตามบญัชีตาม 
   สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน วิธีส่วนไดเ้สีย 

   31 31 31 31 31 31 
  จดัตั้งข้ึนใน มีนาคม ธนัวาคม มีนาคม ธนัวาคม มีนาคม ธนัวาคม 

ช่ือบริษทัร่วม ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

   ร้อยละ ร้อยละ     
บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล ซีพอร์ทส์          
   (ฮาลเดีย) ไพรเวท ลิมิเตด    จดัการท่าเรือ อินเดีย 22.40 22.40 66,572 61,443 70,562 68,092 

 การเปลี่ยนแปลงในราคาทุนของบญัชีเงินลงทุนในบริษทัร่วมที่ถือหุ้นโดยบริษทัย่อยเกิดจาก
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงินจากสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานเป็น
สกุลเงินท่ีใช้น าเสนองบการเงิน 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
ช่ือบริษทัร่วม ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) เงินปันผลรับ 

 2563 2562 2563 2562 
บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล ซีพอร์ทส์ (ฮาลเดีย)     
 ไพรเวท ลิมิเตด  852 (2,935) - 6,759 

 ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีถือหุ้นโดยบริษทัย่อยส าหรับงวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 2562 ซ่ึงรวมอยู่ในงบก าไรขาดทุนรวม ค านวณจากข้อมูลทาง
การเงินส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 ตามล าดบั  

7.2 ข้อมูลทำงกำรเงินโดยสรุปของบริษัทร่วมที่ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย 
(หน่วย: พนับาท) 

 ทุนเรียกช าระ สินทรัพยร์วม หน้ีสินรวม 
รายไดร้วมส าหรับงวด       

สามเดือนส้ินสุด 
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด            

สามเดือนส้ินสุด 
ช่ือบริษทัร่วม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม วนัท่ี 31 ธนัวาคม วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

 พนัอินเดียรูปี พนัอินเดียรูปี         
บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล ซีพอร์ทส์           
   (ฮาลเดีย) ไพรเวท ลิมิเตด  440,580 440,580 343,928 347,159 28,918 39,328 85,425 111,100 3,803 (13,101) 
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8. ทีด่ิน อำคำรและอุปกรณ์  

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
2563 สรุปไดด้งัน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงิน 
 งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 20,097,548 6,668 
ซ้ืออุปกรณ์และจ่ายค่าใชจ่้ายในการซ่อมแซม   
 และส ารวจเรือระหวา่งงวด - ราคาทุน 51,011 1,874 
ตดัจ าหน่าย (12) (12) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (305,086) (813) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 1,670,810 585 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 21,514,271 8,302 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 บริษทัย่อยไดจ้ดจ านองเรือจ านวน 27 ล า (31 ธันวาคม 2562: 31 ล า) ซ่ึงมี
มูลค่าสุทธิตามบญัชีจ านวนเงิน 16,677.89 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2562: 17,744.05 ลา้นบาท) ไวก้บั
ธนาคารเพื่อค ้าประกนัเงินกูย้มืระยะยาวตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 11 

9. เงินล่วงหน้ำค่ำต่อเรือ 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 กลุ่มบริษัทมีเงินล่วงหน้าค่าต่อเรือคงเหลือจ านวน 67.90 ล้านเหรียญ
สหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 2,218.39  ลา้นบาท (รวมเงินจ่ายล่วงหนา้และค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง)  
ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกับสัญญาสั่งต่อเรือจ านวน 9 ฉบับ ท่ีท าสัญญากับ Sainty Marine Corporation Ltd. 
(“Sainty”) ส าหรับตวัเรือหมายเลข SAM14017B ถึง SAM14023B และ SAM14027B ถึง SAM14028B 
ซ่ึงอยูใ่นกระบวนการอนุญาโตตุลาการ 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินล่วงหนา้ค่าต่อเรือส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 
สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงิน 
 งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 2,047,470 2,039,751 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 170,919 170,275 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 2,218,389 2,210,026 
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 ในระหว่างปี 2559 และ 2558 บริษทัฯได้ปฏิเสธการรับเรือบรรทุกสินคา้แห้งเทกองขนาด 64,000               
เดทเวทตัน จ านวน 12 ล า ท่ีท าสัญญากับ Sainty Marine Corporation Ltd. ประเทศจีน (“Sainty”)                   
เม่ือวนัท่ี 24 และ 26 กุมภาพนัธ์ 2557 ส าหรับตวัเรือหมายเลข SAM14017B ถึง SAM14028B (“เรือ”) 

 เน่ืองจากความล่าชา้ในการต่อเรือท าให้ทางอู่ต่อเรือไม่สามารถส่งมอบเรือภายในระยะเวลาท่ีก าหนด
ในสัญญาสั่งต่อเรือ (“สัญญา”) บริษทัฯจึงไดใ้ชสิ้ทธิตามสัญญาในการยกเลิกสัญญาเน่ืองจากล่วงเลย
ก าหนดส่งมอบเรือและไดเ้รียกร้องให้อู่ต่อเรือคืนเงินงวดท่ีไดช้ าระไปพร้อมดอกเบ้ียตามท่ีระบุไวใ้น
สัญญา 

บริษทัฯไดย้ื่นหนงัสือเรียกร้องให้ธนาคารท่ีให้การค ้าประกนั กล่าวคือ Export-Import Bank of China 
สาขา Jiangsu (“CEXIM”) ช าระเงินตามหนงัสือค ้าประกนัประเภทเพิกถอนไม่ไดท่ี้ไดอ้อกใหบ้ริษทัฯ 
ภายใตส้ัญญา เพื่อเรียกร้องเงินงวดค่าต่อเรือท่ีจ่ายไปแลว้พร้อมดอกเบ้ียคืน ในระหว่างปี 2559 และ 
2560 บริษทัฯไดรั้บคืนเงินงวดพร้อมดอกเบ้ียส าหรับตวัเรือสามล า บริษทัฯไดรั้บแจง้วา่อู่ต่อเรือไดย้ื่น
เสนอข้อพิพาทเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการส าหรับเรืออีกเก้าล าท่ี เหลือ                        
ตามขอ้ก าหนดในหนังสือค ้ าประกนัประเภทเพิกถอนไม่ได้ และตามสัญญาสั่งต่อเรือนั้น หนังสือ             
ค  ้าประกนัประเภทเพิกถอนไม่ไดท่ี้เก่ียวเน่ืองกบัเรือล าดงักล่าวไดรั้บการขยายระยะเวลาออกไปจนถึง 
90 วนัหลงัจากวนัท่ีมีการเผยแพร่ค าช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการ ขณะน้ีขอ้พิพาทส าหรับเรือทั้งเกา้ล า
ดังกล่าวยงัคงอยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ้ 16 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 รายละเอียดของการยกเลิกสัญญาสั่งต่อเรือท่ียกเลิก
โดยบริษทัฯและ Sainty (ภายใตก้ารคดัคา้นของบริษทัฯ) แสดงไดด้งัต่อไปน้ี 

ตัวเรือหมำยเลข 
วนัที่ท ำสัญญำ 
ส่ังต่อเรือ ยกเลกิโดย 

วนัที่ในหนังสือบอกเลกิ
สัญญำส่ังต่อเรือ 

วนัที่ได้รับแจ้งจำกอู่ต่อเรือ  
ว่ำมีกำรย่ืนเสนอข้อพิพำท 

รำคำตำมสัญญำ 
(ล้ำนเหรียญ
สหรัฐอเมริกำ) 

เงนิงวดจ่ำย
ล่วงหน้ำที่เรียกคืน 
(ล้ำนเหรียญ
สหรัฐอเมริกำ) 

SAM14017B 24 กุมภาพนัธ์ 2557 บริษทัฯ 11 กนัยายน 2558 25 กนัยายน 2558  27.90 11.16 
SAM14018B 24 กุมภาพนัธ์ 2557 บริษทัฯ 11 กนัยายน 2558 25 กนัยายน 2558 27.90 11.16 
SAM14019B 26 กุมภาพนัธ์ 2557 บริษทัฯ 16 พฤศจิกายน 2558 24 พฤศจิกายน 2558 27.97 11.16 
SAM14020B 26 กุมภาพนัธ์ 2557 บริษทัฯ 16 พฤศจิกายน 2558 24 พฤศจิกายน 2558 27.97 11.16 
SAM14021B 26 กุมภาพนัธ์ 2557 บริษทัฯ 29 มกราคม 2559 3 กุมภาพนัธ์ 2559 27.97 5.58 
SAM14022B 26 กุมภาพนัธ์ 2557 บริษทัฯ 29 มกราคม 2559 3 กุมภาพนัธ์ 2559 27.97 5.58 
SAM14023B 26 กุมภาพนัธ์ 2557 Sainty  

บริษทัฯ 
15 กนัยายน 2558 
30 มีนาคม 2559 

7 ธนัวาคม 2558 27.47 2.74 

SAM14027B 26 กุมภาพนัธ์ 2557 Sainty  
บริษทัฯ 

20 พฤศจิกายน 2558 
29 สิงหาคม 2559 

6 กนัยายน 2559 27.97 2.79 

SAM14028B 26 กุมภาพนัธ์ 2557 Sainty  
บริษทัฯ 

20 พฤศจิกายน 2558 
29 สิงหาคม 2559 

6 กนัยายน 2559 27.97 2.79 

    รวม 251.09 64.12 
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10.  ต้นทุนสัญญำรอตัดจ่ำย 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีตน้ทุนสัญญารอตดัจ่ายส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
2563 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินรวม          
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563  162,783 
ตดัจ าหน่ายส าหรับงวด  (4,389) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน  13,470 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563  171,864 
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11. วงเงินกู้ยืมระยะยำว 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 บญัชีเงินกูย้มืระยะยาวแสดงไดด้งัน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 
 วงเงินท่ี 1 วงเงินท่ี 2 วงเงินท่ี 3 วงเงินท่ี 4 วงเงินท่ี 5 วงเงินท่ี 6 วงเงินท่ี 7 วงเงินท่ี 8 วงเงินท่ี 9 วงเงินท่ี 10 วงเงินท่ี 11 วงเงินท่ี 12 รวม 

เงินกูย้มืระยะยาว - 984,579 786,665 410,794 303,920 1,635,889 613,402 368,317 500,404 826,943 445,080 914,794 7,790,787 
บวก (หกั): ค่าธรรมเนียม              

   ทางการเงินรอตดัจ่าย - (2,548) (6,945) (1,653) (1,045) 48,073 (16,175) (4,658) (4,604) (12,927) 7,169 (2,781) 1,906 
รวม - 982,031 779,720 409,141 302,875 1,683,962 597,227 363,659 495,800 814,016 452,249 912,013 7,792,693 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ              

ภายในหน่ึงปี - (982,031) (83,166) (41,963) (63,763) (191,449) (68,793) (39,315) (38,138) (227,150) (252,962) (91,201) (2,079,931) 
เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วน              
ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี - - 696,554 367,178 239,112 1,492,513 528,434 324,344 457,662 586,866 199,287 820,812 5,712,762 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
 วงเงินท่ี 1 วงเงินท่ี 2 วงเงินท่ี 3 วงเงินท่ี 4 วงเงินท่ี 5 วงเงินท่ี 6 วงเงินท่ี 7 วงเงินท่ี 8 วงเงินท่ี 9 วงเงินท่ี 10 วงเงินท่ี 11 วงเงินท่ี 12 รวม 

เงินกูย้มืระยะยาว 529,629 951,419 745,416 388,866 295,268 1,552,745 578,580 349,127 470,731 818,027 468,279 - 7,148,087 
บวก (หกั): ค่าธรรมเนียม              

   ทางการเงินรอตดัจ่าย (197) (3,452) (6,894) (1,632) (1,063) 45,069 (16,035) (4,564) (4,661) (13,624) 8,116 - 1,063 
รวม 529,432 947,967 738,522 387,234 294,205 1,597,814 562,545 344,563 466,070 804,403 476,395 - 7,149,150 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ              

ภายในหน่ึงปี (529,432) (737,052) (76,726) (38,723) (58,841) (176,639) (57,358) (36,270) (35,175) (157,254) (233,788) - (2,137,258) 
เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วน              
ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี - 210,915 661,796 348,511 235,364 1,421,175 505,187 308,293 430,895 647,149 242,607 - 5,011,892 
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การเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกูย้มืระยะยาวส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 วงเงินท่ี 1 วงเงินท่ี 2 วงเงินท่ี 3 วงเงินท่ี 4 วงเงินท่ี 5 วงเงินท่ี 6 วงเงินท่ี 7 วงเงินท่ี 8 วงเงินท่ี 9 วงเงินท่ี 10 วงเงินท่ี 11 วงเงินท่ี 12 รวม 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 529,432 947,967 738,522 387,234 294,205 1,597,814 562,545 344,563 466,070 804,403 476,395 - 7,149,150 
บวก: เบิกเงินกูเ้พ่ิม - - - - - - - - - - - 890,627 890,627 
  ตดัจ าหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจ่าย 207 1,161 510 112 104 (738) 1,167 279 435 1,785 (1,581) 89 3,530 
หกั: ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจ่าย - - - - - - - - - - - (2,796) (2,796) 
  จ่ายคืนเงินกู ้ (7,687) (45,040) (20,422) (10,255) (15,573) (45,249) (13,121) (9,692) (9,369) (30,416) (60,645) - (267,469) 
  จ่ายคืนเงินกูก่้อนก าหนด (550,994) - - - - - - - - - - - (550,994) 
  ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง - - - - - - - - - (27,386) - - (27,386) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 29,042 77,943 61,110 32,050 24,139 132,135 46,636 28,509 38,664 65,630 38,080 24,093 598,031 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 - 982,031 779,720 409,141 302,875 1,683,962 597,227 363,659 495,800 814,016 452,249 912,013 7,792,693 
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 รายละเอียดวงเงินกูย้มืจากธนาคารของกลุ่มบริษทั สรุปไดด้งัน้ี 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีวงเงินกูย้ืมท่ียงัไม่ไดเ้บิกใช้คงเหลือจ านวน 10.6 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา (31 ธนัวาคม 2562: 28 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) 

 

 

 

 

 

   อตัราดอกเบ้ีย 
ตามสญัญาเงินกู/้ 

วงเงิน ธนาคารผูใ้ห้กู ้ บริษทัผูกู้ ้ สญัญาแกไ้ขเพ่ิมเติม 

วงเงินท่ี 1 DNB Asia ASA และ 5 ธนาคารอ่ืน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยทางออ้ม LIBOR บวกส่วนเพ่ิม 
  รวม 6 ธนาคาร    ในประเทศสิงคโปร์  
วงเงินท่ี 2 ING Bank N.V. สาขาประเทศ บริษทัยอ่ยทางออ้มในประเทศสิงคโปร์ LIBOR บวกส่วนเพ่ิม 
  สิงคโปร์ และ DNB Asia ASA    4 บริษทั     
วงเงินท่ี 3 ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) บริษทั เอบีซี ทู พีทีอี ลิมิเตด และ บริษทั LIBOR บวกส่วนเพ่ิม 

  สาขาประเทศสิงคโปร์    เอบีซี ทรี พีทีอี ลิมิเตด      
วงเงินท่ี 4 ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) บริษทั เอบีซี โฟร์ พีทีอี ลิมิเตด LIBOR บวกส่วนเพ่ิม 
  สาขาประเทศสิงคโปร์          
วงเงินท่ี 5 ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) บริษทั เอบีซี วนั พีทีอี ลิมิเตด LIBOR บวกส่วนเพ่ิม 
วงเงินท่ี 6 ธนาคารเพ่ือการส่งออก บริษทัฯและบริษทัยอ่ยในประเทศ LIBOR บวกส่วนเพ่ิม 

  และน าเขา้แห่งประเทศไทย      
วงเงินท่ี 7 BNP Paribas บริษทัฯและบริษทัยอ่ยทางออ้ม LIBOR บวกส่วนเพ่ิม 
     ในประเทศสิงคโปร์  
วงเงินท่ี 8 BNP Paribas บริษทัฯและบริษทัยอ่ยทางออ้ม LIBOR บวกส่วนเพ่ิม 
     ในประเทศสิงคโปร์  
วงเงินท่ี 9 ธนาคารเพ่ือการส่งออก บริษทัฯและบริษทัยอ่ยในประเทศ LIBOR บวกส่วนเพ่ิม 
  และน าเขา้แห่งประเทศไทย      
วงเงินท่ี 10 ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) บริษทัฯและบริษทัยอ่ยในประเทศ MLR-1 ส าหรับเงินกูย้มื 
  และ 2 ธนาคารอ่ืน รวม 3 ธนาคาร     สกุลเงินบาทและ LIBOR  
         บวกส่วนเพ่ิมส าหรับ 
      เงินกูย้มืสกุลเงินเหรียญ 
      สหรัฐอเมริกา 
วงเงินท่ี 11 ธนาคารเพ่ือการส่งออก บริษทัฯและบริษทัยอ่ยในประเทศ LIBOR บวกส่วนเพ่ิม 

  และน าเขา้แห่งประเทศไทย      
วงเงินท่ี 12 ธนาคารเพ่ือการส่งออก บริษทัฯและบริษทัยอ่ยในประเทศ LIBOR บวกส่วนเพ่ิม 

  และน าเขา้แห่งประเทศไทย      
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ในระหวา่งงวด กลุ่มบริษทัมีรายการท่ีเก่ียวขอ้งกบัวงเงินกูย้มื ดงัน้ี 

วงเงินที ่1  

เม่ือวนัท่ี 14 กุมภาพนัธ์ 2563 บริษทัฯไดจ่้ายคืนล่วงหนา้ส าหรับเงินกูส่้วนท่ีเหลือทั้งหมด 

 วงเงินที ่2 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 บริษทัฯไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินเก่ียวกบัการด ารงรักษา
อตัราส่วนทางการเงินบางเง่ือนไข บริษทัฯอยูร่ะหวา่งการเจรจากบัธนาคารเพื่อขอผอ่นปรนส าหรับการ
ทดสอบขอ้ก าหนดทางการเงินดงักล่าวส าหรับช่วงระยะเวลาหน่ึง อย่างไรก็ตาม จากการพิจารณา
ความเห็นของท่ีปรึกษาทางกฎหมายทั้งภายในและภายนอกของบริษทัฯ ผูบ้ริหารของบริษทัฯเช่ือว่า
การผิดเง่ือนไขทางการเงินดังกล่าวไม่ได้เป็นเหตุการณ์ท่ีถือว่าเป็นการผิดสัญญาท่ีท าให้เงินกู้ถึง
ก าหนดช าระทนัที อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯไดจ้ดัประเภทเงินกูย้ืมดงักล่าวท่ีจะครบก าหนดช าระภายใน 
12 เดือน เป็นหน้ีสินหมุนเวยีน 

 วงเงินที ่7 

เม่ือวนัท่ี 15 เมษายน 2563 บริษทัฯและบริษทัย่อยทางออ้มของบริษทัฯในประเทศสิงคโปร์กล่าวคือ 
บริษทั พรีเชียส สกายส์ พีทีอี ลิมิเตด และบริษทั พรีเชียส ไทด์ส พีทีอี ลิมิเตด ในฐานะผูกู้ ้ร่วม                       
ได้ลงนามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 1 และปรับปรุงบันทึกแก้ไขเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาเงินกู้                    
ตามสัญญาท่ีท าไว ้ณ วนัท่ี 29 ธันวาคม 2557 โดยมีวตัถุประสงค์หลกัเพื่อเพิ่มวงเงินกู้อีกจ านวน                              
10.6 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา (“วงเงินกู้เพิ่ม”) วงเงินกู้ยืมคิดดอกเบ้ียในอัตราร้อยละ LIBOR                        
บวกส่วนเพิ่มโดยช าระคืนเป็นรายไตรมาส  

 โดยมีรายละเอียดหลกัของขอ้ตกลงส าหรับวงเงินกูเ้พิ่ม ดงัน้ี 

วงเงนิ รำยละเอยีด 

วงเงนิกู้เพิม่ วงเงินกูสู้งสุด 10.60 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ สินเช่ือ
เพ่ือส่ิงแวดลอ้ม และสินเช่ือทัว่ไป 

วตัถุประสงค์ สินเช่ือเพ่ือส่ิงแวดลอ้มนั้นมีวตัถุประสงคเ์พ่ือเป็นแหล่งเงินทุน และ/หรือ 
   เพื่อรีไฟแนนซ ์ตน้ทุนในการติดตั้งระบบจดัการน ้ าถ่วงเรือ ทั้งน้ีบริษทัฯไดรั้บ
ความเห็นจาก Vigeo Eiris ส าหรับสินเช่ือเพ่ือส่ิงแวดลอ้ม 

สินเช่ือทัว่ไป มีวตัถุประสงคเ์พ่ือเป็นเงินหมุนเวยีนทัว่ไปในบริษทั 
กำรเบิกใช้วงเงนิกู้ยืม 10,600,000 เหรียญสหรัฐอเมริกาในกอ้นเดียว 
ระยะเวลำครบก ำหนด 4 ปีหลงัจากเบิกถอนเงินกูย้มื 

กำรช ำระคืน 
 

เงินกูเ้พ่ิมจะตอ้งช าระคืนภายใน 4 ปี โดยแบ่งเป็น 16 งวด ช าระเป็นรายไตรมาส 
   เท่ากบั 662,500 เหรียญสหรัฐอเมริกาต่องวด เร่ิมช าระ 3 เดือนหลงัจากการ 
   เบิกถอนเงินกู ้
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โดยการท าสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงข้อตกลงทางการเงินภายใต้สัญญาเงินกู้น้ี                          
บริษทัฯจะตอ้งด ารงอตัราส่วนทางการเงินซ่ึงจะมีการค านวณเป็นรายไตรมาสจากงบการเงินรวมเป็น
เงินเหรียญสหรัฐอเมริกา ดงัต่อไปน้ี 

ก) อตัราส่วนหน้ีเงินกูต่้อส่วนของผูถื้อหุน้รวมสูงสุด (Funded Debt to Total Shareholders’ Equity)                                
ไม่เกินกวา่ 2 ต่อ 1  

ข) ด ารงส่วนของผูถื้อหุน้รวมขั้นต ่า 300,000,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา  

ค) ด ารงเงินสดอยา่งนอ้ยเท่ากบั 200,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา ต่อเรือ 1 ล า ซ่ึงกลุ่มบริษทัเป็นเจา้ของ 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 บริษทัฯยงัไม่ไดเ้บิกถอนวงเงินกู ้

 เม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2563 บริษทัฯไดเ้บิกเงินกูด้งักล่าวจ านวน 10.60 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา 

 จากการท่ีมูลค่าหลกัประกนัท่ีวางไวไ้ม่ถึงท่ีก าหนด เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2563 ผูกู้ไ้ดว้างหลกัประกนั
เป็นเงินสดจ านวน 1,100,000 เหรียญสหรัฐอเมริกาเพิ่มเติม (นอกเหนือจากเรือท่ีได้จดจ านองเป็น
หลกัประกนั) เพื่อให้สามารถด ารงอตัราส่วนมูลค่าหลกัประกนัขั้นต ่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 135 ของ
ยอดเงินกูค้งเหลือตามสัญญาเงินกู ้ ซ่ึงผูกู้จ้ะสามารถถอนหลกัประกนัเงินสดจ านวนดงักล่าวไดเ้ม่ือ
ธนาคาร BNP ท าการทดสอบการด ารงอตัราส่วนมูลค่าหลกัประกนัในภายหลงัและพบว่ามูลค่าของ
หลกัประกนัเพียงพอตามขอ้ก าหนด 

 วงเงินที ่10 

เม่ือวนัท่ี 23 มีนาคม 2563 ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ในฐานะตวัแทนของวงเงินกู้ยืมได้มี
หนังสือถึงบริษัทฯ แจ้งการอนุมัติของธนาคารผูใ้ห้กู ้ส าหรับการยกเวน้การทดสอบข้อก าหนด
อตัราส่วนทางการเงินเก่ียวกบัการด ารงอตัราส่วนความสามารถในการช าระหน้ี และอตัราส่วน Debt to 
EBITDA ไปจนถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 เง่ือนไขหลกัของการอนุมติัน้ีคือบริษทัฯไม่สามารถจ่าย           
เงินปันผลหรือผลตอบแทนอ่ืนใดใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นในช่วงระยะเวลาท่ีไดรั้บยกเวน้การทดสอบ 

วงเงินที ่12 

 เม่ือวนัท่ี 31 มกราคม 2563 บริษทัฯไดเ้บิกเงินกูจ้  านวน 28.00 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา 
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12. หุ้นกู้ 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 รายละเอียดของหุน้กูมี้ดงัต่อไปน้ี 

     (หน่วย: พนับาท) 
      มูลค่าตามบญัชี 

 วนัท่ีครบก าหนด จ านวน มูลค่าตราไว ้  ก าหนดช าระ 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
ชุดท่ี ไถ่ถอน หน่วย ต่อหน่วย อตัราดอกเบ้ีย ดอกเบ้ีย 2563 2562 

  (พนัหน่วย) (บาท) (ร้อยละต่อปี)    
1 ทั้งจ  านวนในวนัท่ี 3,590 1,000 5.25 ทุกไตรมาส 3,572,657 3,569,015 
  22 มกราคม 2564       
  (5 ปี)       

2 ทั้งจ  านวนในวนัท่ี 1,960 1,000 5.00 ทุกไตรมาส 1,950,531 1,948,543 
  9 มิถุนายน 2563        
  (3.5 ปี)       

รวม      5,523,188 5,517,558 
หกั: ค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กูร้อตดับญัชี    (3,584) (4,716) 

หุน้กู ้- สุทธิ  5,519,604 5,512,842 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี   (5,519,604) (1,947,630) 

หุน้กู ้- สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  - 3,565,212 

เน่ืองจากสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาเป็นสกุลเงินในการด าเนินงานของบริษทัฯ  เพื่อเป็นการจ ากดั
ความเส่ียงต่อการขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศจากหน้ีสินของบริษทัฯท่ีมีอยู่ในรูป
สกุลเงินบาท บริษทัฯจึงไดแ้ปลงเงินท่ีไดจ้ากการออกหุ้นกูร้วมจ านวน 3,590 ลา้นบาท เป็นสกุลเงิน
เหรียญสหรัฐอเมริกาจ านวน 99.72 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา โดยเข้าท าสัญญาแลกเปล่ียนอตัรา
แลกเปล่ียนสกุลเงิน (Cross Currency Swap) เม่ือวนัท่ี 22 มกราคม 2559 อีกทั้งไดท้  าการแลกเปล่ียน
อตัราดอกเบ้ียสกุลเงินบาทท่ีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 5.25 ต่อปี เป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาท่ี
อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 5.99 ต่อปี 

ต่อมา เม่ือวนัท่ี 4 มกราคม 2560 บริษทัฯไดแ้ปลงเงินท่ีไดจ้ากการออกหุ้นกูร้วมจ านวน 1,960 ลา้นบาท 
เป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาจ านวน 54.90 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา  โดยเข้าท าสัญญา
แลกเปล่ียนอัตราแลกเปล่ียนสกุลเงิน  (Cross Currency Swap) อีกทั้ งได้ท าการแลกเปล่ียนอัตรา
ดอกเบ้ียสกุลเงินบาทท่ีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 5.00 ต่อปี เป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาท่ีอตัรา
ดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 5.75 ต่อปี 

บริษทัฯมีขอ้ก าหนดตอ้งด ารงอตัราส่วน Debt to Equity ไม่เกินกวา่ 2 ต่อ 1 
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เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ คร้ังท่ี 2/2563 ไดมี้มติใหบ้ริษทัฯเรียก
ประชุมผูถื้อหุ้นกูเ้พื่อท่ีจะเสนอให้มีการแกไ้ขระยะเวลาและขอ้ก าหนดขยายระยะเวลาส าหรับหุ้นกู้
ของบริษทัฯชุดท่ี 2/2559 ท่ีจะครบก าหนดไถ่ถอนปี 2563 (PSL206A) ในวนัท่ี 19 พฤษภาคม 2563 
โดย 

ก)  เสนอให้ผูถื้อหุ้นกูด้งักล่าวพิจารณาอนุมติัให้ขยายระยะเวลาครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกูอ้อกไปอีก 
1.5 ปี จากเดิมวนัท่ี 9 มิถุนายน 2563 เป็นวนัท่ี 9 ธนัวาคม 2564  

ข)  เสนอการช าระคืนเงินตน้ให้แก่ผูถื้อหุ้นกูบ้างส่วน ในจ านวนร้อยละ 20 ของมูลค่าหุ้นกูค้งคา้ง 
พร้อมดว้ยดอกเบ้ียงวดวนัท่ี 9 มิถุนายน 2563  

ค)  เสนอปรับเพิ่มอตัราดอกเบ้ียตั้งแต่วนัท่ี 9 มิถุนายน 2563 จากเดิมอตัราร้อยละ 5.00 ต่อปี เป็นอตัรา
ร้อยละ 6.50 ต่อปี และ 

ง) ผูอ้อกหุ้นกูมี้สิทธิในการไถ่ถอนหรือช าระคืนเงินตน้ของหุ้นกูท้ ั้งจ  านวนหรือบางส่วน (และไม่วา่
ในคราวเดียวหรือหลายคราว) ก่อนวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุน้กู ้ 

 13. ประมำณกำรค่ำควำมเสียหำยจำกกำรเดินเรือ 

 (หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินรวม 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563  46,240 
ประมาณการเพิ่มข้ึนส าหรับงวด  21,615 
ประมาณการลดลง (รวมค่าความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจริง) ส าหรับงวด (5,826) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน  4,288 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563  66,317 

14.    ก ำไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน 

 ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารขาดทุนส าหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ  (ไม่รวม
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุ้นสามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวด 

15. ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน 

 ข้อมูลส่วนงานด าเนินงานท่ีน าเสนอน้ีสอดคล้องกับรายงานภายในของกลุ่มบริษัทท่ีผูมี้อ  านาจ
ตัดสินใจสูงสุดด้านการด าเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม ่ าเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจ               
ในการจดัสรรทรัพยากรใหก้บัส่วนงานและประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน 
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 กลุ่มบริษทัประกอบธุรกิจส่วนใหญ่ภายใตส่้วนงานทางธุรกิจเดียว คือ เป็นเจา้ของเรืออเนกประสงค์
ขนาดเล็ก (Handysize) และขนาดกลาง (Supramax และ Ultramax) ส าหรับขนสินค้าแห้งเทกอง
ระหว่างประเทศ โดยให้บริการแบบไม่ประจ าเส้นทาง (tramp shipping basis) รายไดเ้กือบทั้งหมด                                                
มาจากส่วนงานน้ี ดงันั้น กลุ่มบริษทัจึงไม่มีส่วนงานทางธุรกิจด้านอ่ืนนอกจากส่วนงานหลกัดงัท่ี               
ไดก้ล่าวไวข้า้งตน้  

 กิจกรรมทางธุรกิจในส่วนงานน้ี ไดแ้ก่ การให้บริการเช่าเรือขนส่งสินคา้ โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท 
คือ การเช่าเป็นระยะเวลา (Time charter) และการเช่าเป็นรายเท่ียว (Voyage charter) ส าหรับการเช่า
เป็นระยะเวลา ผูเ้ช่าเรือ (ลูกคา้) จะจ่ายค่าเช่าแก่ผูใ้ห้เช่าเรือ (ในอตัราต่อวนัตามท่ีตกลงกนั โดยส่วนใหญ่
จะตกลงช าระค่าเช่าเป็นเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา) ตามระยะเวลาท่ีก าหนด ในกรณีดงักล่าวผูเ้ช่าเรือ 
จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินเรือทั้งหมด รวมทั้งรายจ่ายท่าเรือและน ้ ามนัเช้ือเพลิง ส าหรับ             
การเช่าเป็นรายเท่ียว ผูเ้ช่าเรือจะจ่ายค่าระวางเรือในอตัราต่อตนั (ส่วนใหญ่จะตกลงกนัเป็นเงินเหรียญ
สหรัฐอเมริกา) เพื่อขนส่งสินคา้ท่ีระบุเฉพาะระหว่างท่าเรือท่ีก าหนดตั้งแต่สองท่าข้ึนไป ในกรณีน้ี 
กลุ่มบริษทัจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินเรือทั้งหมด ซ่ึงค่าใชจ่้ายดงักล่าวแสดงไวใ้นงบการเงิน
ภายใต้ช่ือ  “ราย จ่ายท่ า เ รือ” (Voyage disbursement) และ  “น ้ ามัน เ ช้ือ เพลิงใช้ไป” (Bunker 
consumption) การเช่าเป็นระยะเวลานั้น เส้นทางเดินเรือจะถูกก าหนดหรือควบคุมโดยผูเ้ช่าเรือและ
ภายใตส้ัญญาการเช่าเป็นรายเท่ียว เส้นทางการเดินเรือจะแตกต่างกนัไปในแต่ละเท่ียวการเดินเรือ 
ข้ึนอยู่กบัปัจจยัต่าง ๆ ซ่ึงอยู่นอกเหนือการควบคุมของกลุ่มบริษทั ดงันั้น กลุ่มบริษทัจึงไม่น าเสนอ
ขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานทางภูมิศาสตร์ เพราะอาจไม่ส่ือความหมายและอาจท าให้เกิด
ความเขา้ใจท่ีไม่ถูกตอ้ง 

 จากขอ้มูลดงักล่าวขา้งตน้ ขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานของรายได้จากการเดินเรือ (และ
ค่าใชจ่้ายในการเดินเรือท่ีเก่ียวกบัการเช่าเป็นรายเท่ียว) จึงจ าแนกไดเ้ป็นสองประเภท คือ จากการเช่า
เป็นระยะเวลา และจากการเช่าเป็นรายเท่ียว ซ่ึงแสดงภายใตช่ื้อ “รายไดค้่าเช่าเรือ” (Hire income) และ 
“รายไดค้่าระวางเรือ” (Freight income) ตามล าดบั 

 รายได้จากการเดินเรือสุทธิจากการเช่าเป็นระยะเวลา และจากการเช่าเป็นรายเท่ียวของกลุ่มบริษทั 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 2562 มีดงัต่อไปน้ี 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
 การเช่าเป็นระยะเวลา การเช่าเป็นรายเท่ียว รวม ตดับญัชี รวม 
 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
รายไดค่้าเช่าเรือ 696,017 846,776 - - 696,017 846,776 - - 696,017 846,776 
รายไดค่้าระวางเรือ - - 440,958 135,296 440,958 135,296 (82,689) (33,242) 358,269 102,054 
รวมรายไดจ้ากการเดินเรือ 696,017 846,776 440,958 135,296 1,136,975 982,072 (82,689) (33,242) 1,054,286 948,830 
รายจ่ายท่าเรือ - - (158,026) (57,619) (158,026) (57,619) 82,689 33,242 (75,337) (24,377) 
น ้ามนัเช้ือเพลิงใชไ้ป - - (144,060) (26,500) (144,060) (26,500) - - (144,060) (26,500) 
รวมค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการเช่า           
 เป็นรายเท่ียว - - (302,086) (84,119) (302,086) (84,119) 82,689 33,242 (219,397) (50,877) 
รายไดจ้ากการเดินเรือสุทธิ/           
 รายไดเ้ทียบเท่าจากการเช่า           
 เรือเป็นระยะเวลา 696,017 846,776 138,872 51,177 834,889 897,953 - - 834,889 897,953 

16. หนีสิ้นทีอ่ำจเกดิขึน้จำกข้อพพิำทภำยใต้กระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำรที่เกีย่วข้องกบักำรยกเลิกสัญญำ
ส่ังต่อเรือกบั Sainty  

ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 9 ขอ้พิพาทจากการยกเลิกสัญญาสั่งต่อเรือกับ 
Sainty จ านวน 9 ฉบบัเพื่อสั่งต่อเรือจ านวน 9 ล า คือ ตวัเรือหมายเลข SAM14017B ถึง SAM14023B 
และ SAM14027B ถึง SAM14028B ยงัคงอยูภ่ายใตก้ระบวนการอนุญาโตตุลาการ  

ค าช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการ (ในกรณีท่ีไม่มีฝ่ายใดยื่นอุทธรณ์ค าช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการน้ี)                  
จะตัดสินว่า (1) บริษัทฯจะได้รับคืนเงินงวดท่ีได้ช าระให้แก่ Sainty พร้อมดอกเบ้ีย และ/หรือ 
ค่าเสียหาย หรือ (2) บริษทัฯจะตอ้งช าระเงินท่ีเรียกร้องอนัรวมไปถึงค่าเสียหายใหแ้ก่ Sainty  

ในกรณีท่ีค าช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการ หรือค าพิพากษาของศาล (ในกรณีมีการยืน่อุทธรณ์) ตดัสินให้
บริษทัฯแพค้ดีพิพาททั้ง 9 คดีดังกล่าว บริษทัฯอาจจะสูญเสียเงินล่วงหน้าค่าต่อเรือทั้งส้ิน 64.12                    
ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา รวมถึงค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และอาจมีหน้ีสินส่วนเพิ่มท่ีตอ้งจ่ายช าระ
ให้แก่ Sainty อีก 18.56 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา รวมถึงค่าเสียหายอ่ืน ๆ ค่าความสูญเสีย ดอกเบ้ีย 
และ/หรือค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัคดีพิพาท 

ภายหลงัจากท่ีไดพ้ิจารณาความเห็นของท่ีปรึกษาทางกฎหมายภายในของบริษทัฯแลว้นั้น ผูบ้ริหาร
ของบริษทัฯเช่ือว่าผลการตดัสินของคณะอนุญาโตตุลาการยงัมีความไม่แน่นอนและไม่สามารถ
ประมาณยอดหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตได้อย่างน่าเช่ือถือ ดงันั้น บริษทัฯจึงยงัไม่สามารถรับรู้
ประมาณการความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนได้ อย่างไรก็ตาม ทางบริษทัฯได้ตระหนักถึงหน้ีสิน                         
ท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคตและไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุขา้งตน้น้ี 

17. งบกำรเงินในสกุลเงินทีใ่ช้ในกำรด ำเนินงำน 

 งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 และงบก าไรขาดทุนส าหรับ
งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 2562 ในสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาซ่ึงเป็นสกุลเงิน
ท่ีใชใ้นการด าเนินงานแสดงไดด้งัน้ี 
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บริษัท พรีเชียส ชิพป้ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย   

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ       

ณ วนัที ่31 มนีำคม 2563       
      (หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐฯ) 
  งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

  31 มีนาคม 
2563 

 31 ธนัวาคม 
2562 

 31 มีนาคม 
2563 

 31 ธนัวาคม 
2562 

สินทรัพย์         

สินทรัพย์หมุนเวยีน         

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  38,819  39,172  20,212  14,700 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน  7,010  6,056  115,113  115,397 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย  -  -  1,600  4,300 
น ้ามนัเช้ือเพลิง  2,405  5,853  -  - 
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์  14,433  -  14,433  - 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน         
   เงินทดรองจ่ายแก่กปัตนัเรือ  2,417  2,437  -  - 
   ค่าสินไหมทดแทนคา้งรับ  32  353  -  - 
   อ่ืน ๆ  1,478  1,861  450  544 
รวมสินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน  3,927  4,651  450  544 
รวมสินทรัพย์หมนุเวยีน  66,594  55,732  151,808  134,941 
สินทรัพย์ไม่หมนุเวยีน         

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย  -  -  120,550  150,000 
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์  36  -  -  - 
ลูกหน้ีตามสญัญาแลกเปล่ียนเงินตรา     
   ต่างประเทศ 

 
-  

 
31,534  - 

 
 

30,568 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย   -  -  245,986  200,254 
เงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย  2,160  2,258  -  - 
เงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทัท่ีไม่ใช่ 
   บริษทัจดทะเบียน 

 
568  568  568  568 

ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์   658,509  666,497  254  221 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้  936  -  781  - 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน   226  224  226  224 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน         
   ค่าความเสียหายจากการเดินเรือรอเรียกคืน  1,520  818  -  - 
   เงินล่วงหนา้ค่าต่อเรือ  67,900  67,900  67,644  67,644 
   ตน้ทุนสญัญารอตดัจ่าย  5,260  5,398  -  - 
   อ่ืน ๆ  149  157  125  132 
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน  74,829  74,273  67,769  67,776 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน  737,264  775,354  436,134  449,611 
รวมสินทรัพย์  803,858  831,086  587,942  584,552 
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บริษัท พรีเชียส ชิพป้ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย   

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ (ต่อ)       

ณ วนัที ่31 มนีำคม 2563       
      (หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐฯ) 
  งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

  
31 มีนาคม 

2563 
 

31 ธนัวาคม 
2562 

 
31 มีนาคม 

2563 
 

31 ธนัวาคม 
2562 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น         

หนีสิ้นหมุนเวยีน         

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน         
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน  3,222  2,345  434  446 
   เงินทดรองจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  -  -  64,822  58,028 
   ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัลูกเรือคา้งจ่าย  2,722  2,811  -  - 
   ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย  3,213  11,209  1,293  1,980 
   โบนสัพนกังานคา้งจ่าย  -  1,141  -  816 
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน  9,157  17,506  66,549  61,270 
รายไดรั้บล่วงหนา้  1,170  2,490  -            - 
เงินกูย้มืระยะยาว - ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ         

   ภายในหน่ึงปี  63,662  70,878  -  - 
หุน้กู ้- ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  168,944  64,590  168,944  64,590 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า - ส่วนท่ีถึงก าหนด           
   ช าระภายในหน่ึงปี  158  -  123  - 
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย  50  50  -            - 
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน  562  759  411  442 
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน  243,703  156,273  236,027  126,302 
หนีสิ้นไม่หมนุเวยีน         
เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนด         
   ช าระภายในหน่ึงปี  174,856  166,210  -  - 
หุน้กู ้- สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ         
   ภายในหน่ึงปี  -  118,234  -  118,234 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ี         
   ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  696  -  590  - 
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์  3,255  -  -  - 
ประมาณการคา่ความเสียหายจากการเดินเรือ  2,030  1,533  -            - 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน  5,175  5,502  4,024  4,295 
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน  186,012  291,479  4,614  122,529 
รวมหนีสิ้น  429,715  447,752  240,641  248,831 
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บริษัท พรีเชียส ชิพป้ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย   

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ (ต่อ)       

ณ วนัที ่31 มนีำคม 2563       
      (หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐฯ) 
  งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

  
31 มีนาคม 

2563 
 

31 ธนัวาคม 
2562 

 
31 มีนาคม 

2563 
 

31 ธนัวาคม 
2562 

ส่วนของผู้ถือหุ้น         

ทุนเรือนหุน้         

   ทุนจดทะเบียน  51,055  51,055  51,055  51,055 

   ทุนออกจ าหน่ายและช าระเตม็มูลค่าแลว้  51,055  51,055  51,055  51,055 
ส่วนเกินทุน         

   ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั  63,290  63,290  63,290  63,290 
   ส่วนเกินทุนหุน้ทุนซ้ือคืน  4,819  4,819  4,819  4,819 
ก าไรสะสม         

   จดัสรรแลว้         

      ส ารองตามกฎหมาย - บริษทัฯ  2,802  2,802  2,802  2,802 
                                       - บริษทัยอ่ย  14,460  14,460  -            - 
      ส ารองเพ่ือกิจกรรมความรับผดิชอบต่อสงัคม  545  552  545  552 
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร  242,683  248,797  224,726  213,203 
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้  (5,512)  (2,442)  64  - 
ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ  374,142  383,333  347,301  335,721 
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม         
   ของบริษทัยอ่ย  1  1  -  - 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  374,143  383,334  347,301  335,721 
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น  803,858  831,086  587,942  584,552 
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บริษัท พรีเชียส ชิพป้ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย   

งบก ำไรขำดทุน       

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีำคม 2563       

(หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐฯ ยกเวน้ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานแสดงเป็นเหรียญสหรัฐฯ) 
  งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
  2563  2562  2563  2562 
รำยได้         

รายไดจ้ากการเดินเรือ         

   รายไดค้่าเช่าเรือ  21,882  26,872  -  - 
   รายไดค้่าระวางเรือ  11,263  3,239  -  - 
รวมรายไดจ้ากการเดินเรือ  33,145  30,111  -  - 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ  32  32  712  705 
รายไดด้อกเบ้ีย  128  293  1,703  102 
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน  774  -  594  28 
รายไดอ่ื้น  -  4  -  - 
รวมรำยได้  34,079  30,440  3,009  835 
ค่ำใช้จ่ำย         
ตน้ทุนการเดินเรือ         
   ค่าใชจ่้ายในการเดินเรือ  12,026  12,635  -  - 
   รายจ่ายท่าเรือ  2,369  774  -  - 
   น ้ามนัเช้ือเพลิงใชไ้ป  4,529  841  -  - 
รวมตน้ทุนการเดินเรือ  18,924  14,250  -  - 
ค่าเส่ือมราคา  9,636  9,435  60  24 
ตน้ทุนการใหบ้ริการ  33  70  -  - 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร  3,286  2,617  2,805  1,638 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร  223  631  246  627 
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน/         
 หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ  280  1  -  - 
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน  -  36  -  - 
รวมค่ำใช้จ่ำย  32,382  27,040  3,111  2,289 
ก ำไร (ขำดทุน) จำกกจิกรรมด ำเนนิงำน  1,697  3,400  (102)  (1,454) 
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน         
   ในบริษทัร่วมท่ีถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย  27  (93)  -  - 
ตน้ทุนทางการเงิน  (5,406)  (5,977)  (2,499)  (2,366) 
ขำดทุนส ำหรับงวด  (3,682)  (2,670)  (2,601)  (3,820) 

 
  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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บริษัท พรีเชียส ชิพป้ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย   

งบก ำไรขำดทุน (ต่อ)       

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีำคม 2563       

(หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐฯ ยกเวน้ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานแสดงเป็นเหรียญสหรัฐฯ) 
  งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
  2563  2562  2563  2562 
กำรแบ่งปันขำดทุน          
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ  (3,682)  (2,670)  (2,601)  (3,820) 
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม  
   ของบริษทัยอ่ย -  -  -  - 
ขำดทุนส ำหรับงวด  (3,682)  (2,670)  (2,601)  (3,820) 

       
ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน         
ขาดทุนส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (0.0024)         (0.0017)  (0.0017)  (0.0024) 

18. กำรอนุมัตข้ิอมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล 

 ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีได้รับอนุมติัให้ออกโดยกรรมการผูมี้อ านาจของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี                  
12 พฤษภาคม 2563 


