
 

บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย 
รำยงำนกำรสอบทำน และ ขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 



 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุ้นของบริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จ ำกดั (มหำชน) 

ขำ้พเจำ้ไดส้อบทำนงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2563 งบก ำไรขำดทุนรวมและงบก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวดสำมเดือนและเกำ้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวม 
และงบกระแสเงินสดรวมส ำหรบังวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัเดยีวกนั และหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมระหว่ำงกำล
แบบย่อของบริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย และไดส้อบทำนขอ้มูลทำงกำรเงิน                  
เฉพำะกิจกำรของบริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จ ำกดั (มหำชน) ดว้ยเช่นกนั (รวมเรียกว่ำ “ขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล”)               
ซ่ึงผูบ้ริหำรของกิจกำรเป็นผูร้ับผิดชอบในกำรจดัท ำและน ำเสนอขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลเหล่ำน้ีตำม
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัที่ 34 เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงกำล ส่วนขำ้พเจำ้เป็นผูร้ับผิดชอบในกำร                   
ให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลดงักล่ำวจำกผลกำรสอบทำนของขำ้พเจำ้  

ขอบเขตการสอบทาน  

ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบตัิงำนสอบทำนตำมมำตรฐำนงำนสอบทำน รหัส 2410 เร่ือง กำรสอบทำนขอ้มูลทำงกำรเงิน
ระหว่ำงกำลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญำตของกิจกำร กำรสอบทำนดงักล่ำวประกอบดว้ย กำรใชว้ิธีกำรสอบถำม
บุคลำกร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูร้ับผิดชอบดำ้นกำรเงินและบญัชีและกำรวิเครำะห์เปรียบเทียบและวิธีกำรสอบทำนอ่ืน 
กำรสอบทำนน้ีมีขอบเขตจ ำกดักว่ำกำรตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ท ำให้ขำ้พเจำ้ไม่สำมำรถได ้      
ควำมเช่ือมัน่ว่ำจะพบเร่ืองที่มีนยัส ำคญัทั้งหมดซ่ึงอำจพบไดจ้ำกกำรตรวจสอบ ดงันั้น ขำ้พเจำ้จึงไม่ไดแ้สดง
ควำมเห็นต่อขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลที่สอบทำน 

ข้อสรุป  

ขำ้พเจำ้ไม่พบส่ิงที่เป็นเหตใุห้เช่ือว่ำขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลดงักล่ำวไม่ไดจ้ดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรบญัชี
ฉบบัที่ 34 เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงกำล ในสำระส ำคญัจำกกำรสอบทำนของขำ้พเจำ้ 
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ข้อมลูและเหตกุารณ์ที่เน้น 

ทั้งน้ี ขำ้พเจำ้มิไดใ้ห้ขอ้สรุปอย่ำงมีเงื่อนไขต่อกรณีเหล่ำน้ีแต่อย่ำงใด ขำ้พเจำ้ขอให้สังเกตหมำยเหตุประกอบ          
งบกำรเงินรวมระหว่ำงกำลขอ้ต่อไปน้ี 

1. กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 

ขำ้พเจำ้ขอให้สังเกตหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมระหว่ำงกำลขอ้ 1.2 สถำนกำรณ์แพร่ระบำดของ                
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 ที่ปัจจบุนัไดข้ยำยวงกวำ้งข้ึนอย่ำงต่อเน่ือง ท ำให้เกิดกำรชะลอตวัของ
เศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสำหกรรมส่วนใหญ่ เช่น ระบบห่วงโซ่อุปทำน กำรใชจ้่ำยของ
ผูบ้ริโภค กำรจ ำกดัหรือหยุดชะงกักำรผลิต กำรด ำเนินงำนที่ล่ำชำ้ข้ึน เป็นตน้ 

สถำนกำรณ์ดงักล่ำวส่งผลกระทบอย่ำงมีนยัส ำคญัต่อกิจกรรมทำงธุรกิจของกลุ่มบริษทัในช่วงคร่ึงปีแรก            
ของปี 2563 และอำจส่งผลกระทบเช่นเดียวกนัอีกในอนำคต โดยเฉพำะในกรณีที่เกิดกำรชะลอตวัของกิจกรรม
อุตสำหกรรมระดบัโลก อย่ำงไรก็ตำม ผลกระทบดงักล่ำวยงัไม่สำมำรถประมำณไดอ้ย่ำงสมเหตุสมผล       
ในขณะน้ี ฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษทัมีกำรติดตำมควำมคืบหนำ้ของสถำนกำรณ์ดงักล่ำวและประเมิน       
ผลกระทบทำงกำรเงินเก่ียวกบัมูลค่ำของสินทรัพย ์ประมำณกำรหน้ีสินและหน้ีสินที่อำจเกิดข้ึนอย่ำงต่อเน่ือง
และจะพิจำรณำบนัทึกผลกระทบดงักล่ำวเมื่อสำมำรถท ำได้ 

2. กำรลงนำมในสัญญำระงบัขอ้พิพำทเก่ียวกบักำรยกเลิกสัญญำส่ังต่อเรือ 

ตำมที่กล่ำวในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมระหว่ำงกำลขอ้ 9 เร่ืองกำรยกเลิกสัญญำส่ังต่อเรือ ในเดือน
กรกฎำคม 2563 บริษทัฯและ Jiangsu Guoxin Corporation Ltd. (เดิมช่ือ “Sainty Marine Corporation Ltd.”) 
(รวมเรียกว่ำ “คู่สัญญำ”) ไดล้งนำมในสัญญำระงบัขอ้พิพำทโดยสมคัรใจ (“สัญญำระงบัขอ้พิพำท”) เพื่อระงบั
ขอ้พิพำทและขอ้เรียกร้องทั้งหมดโดยส้ินเชิงอนัเก่ียวขอ้งกบัสัญญำส่ังต่อเรือ สัญญำค ้ำประกนั กำรคืน             
เงินล่วงหนำ้ค่ำต่อเรือ และ/หรือ กระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำรและกระบวนพิจำรณำคดีทำงศำล สัญญำระงบั
ขอ้พิพำทน้ีมีผลผูกพนัต่อคู่สัญญำตำมขอ้ก ำหนดและเง่ือนไขที่ระบุไวโ้ดยให้ Sainty จ่ำยช ำระคืนเงินล่วงหนำ้
ค่ำต่อเรือดว้ยจ ำนวนเงินตำมที่คู่สัญญำไดต้กลงกัน ซ่ึงบริษทัฯไดบ้นัทึกส่วนที่ไม่ไดร้ับคืน จ ำนวนเงิน 869 
ลำ้นบำท (เฉพำะบริษทัฯ: 861 ลำ้นบำท) เป็นค่ำใชจ้่ำยในงบก ำไรขำดทุนแลว้ ทั้งน้ี หลงัจำกที่บริษทัฯไดร้ับ
ช ำระเงินตำมสัญญำระงบัขอ้พิพำทเต็มจ ำนวน คู่พิพำททั้งสองฝ่ำยจะถอนค ำฟ้อง ค ำฟ้องแยง้ และ/หรือ              
ค ำอุทธรณ์ต่ำง ๆ ทีเ่ก่ียวขอ้งกบัสัญญำส่ังตอ่เรือ และให้ยตุิกระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำรและกระบวนพิจำรณำ
ทำงศำลที่เก่ียวขอ้งทั้งหมด โดยไม่มีขอ้พิพำทและขอ้เรียกร้องใด ๆ คงคำ้ง ซ่ึงบริษทัฯไดร้ับช ำระเงินตำม
สัญญำระงบัขอ้พิพำทแลว้ทั้งจ ำนวนในเดือนกรกฎำคม 2563 
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3. แนวปฏิบตัิทำงกำรบญัชีที่ประกำศโดยสภำวิชำชีพบญัชี 

ตำมที่กล่ำวในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมระหว่ำงกำลขอ้ 1.5 เน่ืองดว้ยผลกระทบจำกสถำนกำรณ์              
กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 กลุ่มบริษทัไดจ้ดัท ำขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล ส ำหรับ   
งวดสำมเดือนและเกำ้เดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กันยำยน 2563 โดยเลือกน ำแนวปฏิบตัิทำงกำรบญัชี เร่ือง มำตรกำร
ผ่อนปรนชัว่ครำวส ำหรับทำงเลือกเพิ่มเติมทำงบญัชีเพื่อรองรับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 ที่ประกำศโดยสภำวิชำชีพบญัชี มำถือปฏิบตัิ  

 

 

 

วิสสุตำ จริยธนำกร 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 3853 

บริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 
กรุงเทพฯ: 9 พฤศจิกำยน 2563 
 



บริษทั พรีเชยีส ชพิปิ.ง จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที@ 30 กนัยายน 2563

(หนว่ย: พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2563 31 ธันวาคม 2562 30 กนัยายน 2563 31 ธันวาคม 2562

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แตส่อบทานแลว้) แตส่อบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมนุเวยีน

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 1,751,565           1,181,181           874,097              443,251              

ลกูหนี@การคา้และลกูหนี@อ ืBน 3, 4 171,232              182,610              4,550,130           3,479,693           

เงนิใหก้ ูย้มืระยะสั@นแกบ่ริษทัยอ่ย 5 -                       -                       -                       129,662              

น ํ@ามันเช ื@อเพลงิ 37,213               176,486              -                       -                       

สินทรัพยต์ราสารอนพุนัธ์ 2 429,558              -                       429,558              -                       

สินทรัพยห์มุนเวียนอืBน

    เงนิทดรองจ่ายแกก่ปัตนัเรือ 76,891               73,486               -                       -                       

    คา่สินไหมทดแทนคา้งรับ 4,126                 10,639               -                       -                       

    อืBน ๆ 60,941               56,120               20,790               16,413               

รวมสินทรัพยห์มุนเวียนอืBน 141,958              140,245              20,790               16,413               

รวมสินทรัพย์หมนุเวยีน 2,531,526           1,680,522           5,874,575           4,069,019           

สินทรัพย์ไม่หมนุเวยีน

เงนิใหก้ ูย้มืระยะยาวแกบ่ริษทัยอ่ย 5 -                       -                       3,683,729           4,523,100           

สินทรัพยต์ราสารอนพุนัธ์ 2 40,179               -                       9,886                 -                       

ลกูหนี@ตามสัญญาแลกเปลีBยนเงนิตราตา่งประเทศ 2 -                       950,891              -                       921,749              

เงนิลงทนุในบริษทัยอ่ย 6 -                       -                       7,787,406           6,038,468           

เงนิลงทนุในบริษทัร่วมทีBถอืหุน้โดยบริษทัยอ่ย 7 73,232               68,092               -                       -                       

เงนิลงทนุในตราสารทนุของบริษทัทีBไม่ใชบ่ริษทัจดทะเบยีน 17,967               17,114               17,967               17,114               

ทีBดนิ อาคารและอปุกรณ์ 8 20,387,118         20,097,548         7,099                 6,668                 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 2 26,855               -                       22,553               -                       

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 7,591                 6,750                 7,234                 6,749                 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืBน

    คา่ความเสียหายจากการเดนิเรือรอเรียกคนื 32,905               24,656               -                       -                       

    เงนิลว่งหนา้คา่ตอ่เรือ 9 -                       2,047,470           -                       2,039,751           

    ตน้ทนุสัญญารอตดัจ่าย 10 157,749              162,783              -                       -                       

    อืBน ๆ 3,163                 4,726                 2,395                 3,963                 

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืBน 193,817              2,239,635           2,395                 2,043,714           

รวมสินทรัพย์ไม่หมนุเวยีน 20,746,759         23,380,030         11,538,269         13,557,562         

รวมสินทรัพย์ 23,278,285         25,060,552         17,412,844         17,626,581         

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึBงของงบการเงนินี@



บริษทั พรีเชยีส ชพิปิ.ง จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที@ 30 กนัยายน 2563

(หนว่ย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2563 31 ธันวาคม 2562 30 กนัยายน 2563 31 ธันวาคม 2562

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แตส่อบทานแลว้) แตส่อบทานแลว้)

หน ี.สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หน ี.สินหมนุเวยีน

เจ้าหนี@การคา้และเจ้าหนี@อ ืBน

    เจ้าหนี@การคา้และเจ้าหนี@อ ืBน 4 158,362              70,721               8,928                 13,458               

    เงนิทดรองจากกจิการทีBเก ีBยวขอ้งกนั 4 -                       -                       2,049,979           1,749,784           

    คา่ใชจ้่ายเก ีBยวกบัลกูเรือคา้งจ่าย 87,431               84,750               -                       -                       

    คา่ใชจ้่ายคา้งจ่าย 76,239               338,001              42,664               59,705               

    โบนสัพนกังานคา้งจ่าย -                       34,421               -                       24,609               

รวมเจ้าหนี@การคา้และเจ้าหนี@อ ืBน 322,032              527,893              2,101,571           1,847,556           

รายไดรั้บลว่งหนา้ 37,983               75,091               -                       -                       

เงนิก ูย้มืระยะยาว - ส่วนทีBถงึกาํหนดชาํระภายในหนึBงปี 11 1,501,022           2,137,258           -                       -                       

หุน้ก ู ้- ส่วนทีBถงึกาํหนดชาํระภายในหนึBงปี 12 1,337,869           1,947,630           1,337,869           1,947,630           

หนี@สินตามสัญญาเชา่ - ส่วนทีBถงึกาํหนดชาํระ

   ภายในหนึBงปี 2 5,254                 -                       4,078                 -                       

ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย 1,484                 1,507                 -                       -                       

หนี@สินหมุนเวียนอืBน 17,015               22,872               11,986               13,318               

รวมหน ี.สินหมนุเวยีน 3,222,659           4,712,251           3,455,504           3,808,504           

หน ี.สินไม่หมนุเวยีน

เงนิก ูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนทีBถงึกาํหนดชาํระ

   ภายในหนึBงปี 11 5,249,872           5,011,892           -                       -                       

หุน้ก ู ้- สุทธิจากส่วนทีBถงึกาํหนดชาํระภายในหนึBงปี 12 3,791,747           3,565,212           3,791,747           3,565,212           

หนี@สินตามสัญญาเชา่ - สุทธิจากส่วนทีBถงึกาํหนดชาํระ

   ภายในหนึBงปี 2 20,564               -                       17,625               -                       

หนี@สินตราสารอนพุนัธ์ 2 96,646               -                       -                       -                       

ประมาณการคา่ความเสียหายจากการเดนิเรือ 13 53,653               46,240               -                       -                       

สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 171,490              165,911              131,576              129,517              

รวมหน ี.สินไม่หมนุเวยีน 9,383,972           8,789,255           3,940,948           3,694,729           

รวมหน ี.สิน 12,606,631         13,501,506         7,396,452           7,503,233           

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึBงของงบการเงนินี@

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



บริษทั พรีเชยีส ชพิปิ.ง จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที@ 30 กนัยายน 2563

(หนว่ย: พนับาท)

30 กนัยายน 2563 31 ธันวาคม 2562 30 กนัยายน 2563 31 ธันวาคม 2562

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แตส่อบทานแลว้) แตส่อบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทนุเรือนหุน้

   ทนุจดทะเบยีน

      หุน้สามัญ 1,559,291,862 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 1 บาท 1,559,292           1,559,292           1,559,292           1,559,292           

   ทนุออกจาํหนา่ยและชาํระเตม็มูลคา่แลว้

      หุน้สามัญ 1,559,291,862 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 1 บาท 1,559,292           1,559,292           1,559,292           1,559,292           

   ส่วนเกนิทนุ

      ส่วนเกนิมูลคา่หุน้สามัญ 1,967,897           1,967,897           1,967,897           1,967,897           

      ส่วนเกนิทนุหุน้ทนุซ ื@อคนื 172,446              172,446              172,446              172,446              

   กาํไรสะสม

      จัดสรรแลว้

         สาํรองตามกฎหมาย - บริษทัฯ 103,952              103,952              103,952              103,952              

                                         - บริษทัยอ่ย 523,320              523,320              -                       -                       

         สาํรองเพืBอกจิกรรมความรับผดิชอบตอ่สังคม 17,953               17,696               17,953               17,696               

      ยงัไม่ไดจ้ัดสรร 7,495,588           8,891,671           5,951,449           6,587,678           

องคป์ระกอบอืBนของส่วนของผ ูถ้อืหุน้ (1,168,827)          (1,677,260)          243,403              (285,613)            

ส่วนของผ ูถ้อืหุน้ของบริษทัฯ 10,671,621         11,559,014         10,016,392         10,123,348         

ส่วนของผ ูม้ีส่วนไดเ้สียทีBไม่มีอาํนาจควบคมุของบริษทัยอ่ย 33                     32                     -                       -                       

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 10,671,654         11,559,046         10,016,392         10,123,348         

รวมหน ี.สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 23,278,285         25,060,552         17,412,844         17,626,581         

-                       -                       -                       -                       

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึBงของงบการเงนินี@

กรรมการ

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แตส่อบทานแลว้)

บริษทั พรีเชยีส ชพิปิ.ง จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทนุ

สําหรับงวดสามเดือนสิ.นสุดวนัที@ 30 กนัยายน 2563

(หนว่ย: พนับาท ยกเว้นกาํไรตอ่หุน้ขั@นพื@นฐานแสดงเป็นบาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

รายได้

รายไดจ้ากการเดนิเรือ

   รายไดค้า่เชา่เรือ 789,960              858,951              -                       -                       

   รายไดค้า่ระวางเรือ 153,341              183,796              -                       -                       

รวมรายไดจ้ากการเดนิเรือ 943,301              1,042,747           -                       -                       

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 4 878                    1,880                 22,615               22,325               

กาํไรจากอตัราแลกเปลีBยน 12,427               689                    12,172               950                    

รายไดด้อกเบี@ย 4 671                    5,893                 47,851               2,468                 

รายไดเ้งนิปันผล -                       405                    -                       405                    

รายไดอ้ ืBน 7                       -                       -                       -                       

รวมรายได้ 957,284              1,051,614           82,638               26,148               

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทนุการเดนิเรือ

   คา่ใชจ้่ายในการเดนิเรือ 382,768              371,948              -                       -                       

   รายจ่ายทา่เรือ 30,539               36,680               -                       -                       

   น ํ@ามันเช ื@อเพลงิใชไ้ป 42,760               73,330               -                       -                       

รวมตน้ทนุการเดนิเรือ 456,067              481,958              -                       -                       

คา่เสืBอมราคา 8 304,948              294,577              1,971                 769                    

ตน้ทนุการใหบ้ริการ 924                    1,069                 -                       -                       

คา่ใชจ้่ายในการบริหาร 4 58,655               110,376              37,354               85,069               

คา่ตอบแทนผ ูบ้ริหาร 4 16,790               19,985               17,653               20,675               

โอนกลบัผลขาดทนุดา้นเครดติทีBคาดว่าจะเกดิขึ@น/

   หนี@สูญและหนี@สงสัยจะสูญ -                       (1,363)                -                       -                       

รวมค่าใช้จ่าย 837,384              906,602              56,978               106,513              

กาํไร (ขาดทนุ) จากกจิกรรมดําเนนิงาน 119,900              145,012              25,660               (80,365)              

ส่วนแบง่กาํไรจากเงนิลงทนุในบริษทัร่วม

   ทีBถอืหุน้โดยบริษทัยอ่ย 7.1 2,590                 8,462                 -                       -                       

ตน้ทนุทางการเงนิ (144,595)            (182,898)            (77,424)              (75,840)              

ขาดทนุสําหรับงวด (22,105)              (29,424)              (51,764)              (156,205)            

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึBงของงบการเงนินี@



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แตส่อบทานแลว้)

บริษทั พรีเชยีส ชพิปิ.ง จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทนุ (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสิ.นสุดวนัที@ 30 กนัยายน 2563

(หนว่ย: พนับาท ยกเว้นกาํไรตอ่หุน้ขั@นพื@นฐานแสดงเป็นบาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

การแบ่งปันขาดทนุ

ส่วนทีBเป็นของผ ูถ้อืหุน้ของบริษทัฯ (22,105)              (29,424)              (51,764)              (156,205)            

ส่วนทีBเป็นของผ ูม้ีส่วนไดเ้สียทีBไม่มีอาํนาจควบคมุ

   ของบริษทัยอ่ย -                       -                       -                       -                       

ขาดทนุสําหรับงวด (22,105)              (29,424)              (51,764)              (156,205)            

กาํไรต่อหุ้นขั.นพื.นฐาน 14

ขาดทนุส่วนทีBเป็นของผ ูถ้อืหุน้ของบริษทัฯ (0.01) (0.02) (0.03) (0.10)

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึBงของงบการเงนินี@



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แตส่อบทานแลว้)

บริษทั พรีเชยีส ชพิปิ.ง จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนสิ.นสุดวนัที@ 30 กนัยายน 2563

(หนว่ย: พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2563 2562 2563 2562

ขาดทนุสําหรับงวด (22,105)              (29,424)              (51,764)              (156,205)            

กาํไรขาดทนุเบด็เสร็จอื@น:

รายการที'จะถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลตา่งของอตัราแลกเปลีBยนจากการแปลงคา่งบการเงนิ

    ทีBเป็นเงนิตราตา่งประเทศ (431)                  7,285                 -                       -                       

กาํไรจากการป้องกนัความเสีBยงกระแสเงนิสด 78,787               -                       26,858               -                       

การเปลีBยนแปลงในตน้ทนุการป้องกนัความเสีBยง (26,741)              -                       (7,262)                -                       

รายการทีBจะถกูบนัทกึในส่วนของกาํไรหรือขาดทนุในภายหลงั 51,615               7,285                 19,596               -                       

รายการที'จะไม่ถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลตา่งของอตัราแลกเปลีBยนจากการแปลงคา่งบการเงนิจากสกลุเงนิ

    ทีBใชใ้นการดาํเนนิงานเป็นสกลุเงนิทีBใชน้าํเสนองบการเงนิ 260,216              (58,781)              243,258              (52,480)              

รายการทีBจะไม่ถกูบนัทกึในส่วนของกาํไรหรือขาดทนุในภายหลงั 260,216              (58,781)              243,258              (52,480)              

กาํไรขาดทนุเบด็เสร็จอื@นสําหรับงวด 311,831              (51,496)              262,854              (52,480)              

กาํไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมสําหรับงวด 289,726              (80,920)              211,090              (208,685)            

การแบ่งปันกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จรวม

ส่วนทีBเป็นของผ ูถ้อืหุน้ของบริษทัฯ 289,725              (80,920)              211,090              (208,685)            

ส่วนทีBเป็นของผ ูม้ีส่วนไดเ้สียทีBไม่มีอาํนาจควบคมุของบริษทัยอ่ย 1                       -                       -                       -                       

289,726              (80,920)              211,090              (208,685)            

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึBงของงบการเงนินี@



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แตส่อบทานแลว้)

บริษทั พรีเชยีส ชพิปิ.ง จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทนุ

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ.นสุดวนัที@ 30 กนัยายน 2563

(หนว่ย: พนับาท ยกเว้นกาํไรตอ่หุน้ขั@นพื@นฐานแสดงเป็นบาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

รายได้

รายไดจ้ากการเดนิเรือ

   รายไดค้า่เชา่เรือ 2,043,682           2,478,825           -                       -                       

   รายไดค้า่ระวางเรือ 633,421              516,070              -                       -                       

รวมรายไดจ้ากการเดนิเรือ 2,677,103           2,994,895           -                       -                       

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 4 2,666                 6,829                 67,573               66,777               

กาํไรจากการขายอปุกรณ์ -                       387                    -                       -                       

กาํไรจากอตัราแลกเปลีBยน 15,513               -                       13,714               -                       

รายไดด้อกเบี@ย 4 7,384                 24,813               146,963              9,731                 

รายไดเ้งนิปันผล -                       405                    -                       405                    

รายไดอ้ ืBน 7                       119                    -                       -                       

รวมรายได้ 2,702,673           3,027,448           228,250              76,913               

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทนุการเดนิเรือ

   คา่ใชจ้่ายในการเดนิเรือ 1,141,075           1,186,778           -                       -                       

   รายจ่ายทา่เรือ 131,156              103,942              -                       -                       

   น ํ@ามันเช ื@อเพลงิใชไ้ป 238,010              174,442              -                       -                       

รวมตน้ทนุการเดนิเรือ 1,510,241           1,465,162           -                       -                       

คา่เสืBอมราคา 8 915,044              889,661              5,854                 2,301                 

ตน้ทนุการใหบ้ริการ 2,974                 4,297                 -                       -                       

คา่ใชจ้่ายในการบริหาร 4 228,446              307,041              169,544              213,659              

คา่ตอบแทนผ ูบ้ริหาร 4 40,566               72,280               42,971               73,528               

ขาดทนุจากสัญญาระงบัขอ้พพิาท 9 868,717              -                       860,602              -                       

ผลขาดทนุดา้นเครดติทีBคาดว่าจะเกดิขึ@น/

   หนี@สูญและหนี@สงสัยจะสูญ 8,912                 226                    -                       -                       

ขาดทนุจากอตัราแลกเปลีBยน -                       3,821                 -                       25                     

รวมค่าใช้จ่าย 3,574,900           2,742,488           1,078,971           289,513              

กาํไร (ขาดทนุ) จากกจิกรรมดําเนนิงาน (872,227)            284,960              (850,721)            (212,600)            

ส่วนแบง่กาํไรจากเงนิลงทนุในบริษทัร่วม

   ทีBถอืหุน้โดยบริษทัยอ่ย 7.1 7,119                 13,444               -                       -                       

กาํไรจากตราสารอนพุนัธ์ 17,545               -                       17,545               -                       

ตน้ทนุทางการเงนิ (474,715)            (553,031)            (228,507)            (223,740)            

ขาดทนุสําหรับงวด (1,322,278)          (254,627)            (1,061,683)          (436,340)            

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึBงของงบการเงนินี@



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แตส่อบทานแลว้)

บริษทั พรีเชยีส ชพิปิ.ง จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทนุ (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ.นสุดวนัที@ 30 กนัยายน 2563

(หนว่ย: พนับาท ยกเว้นกาํไรตอ่หุน้ขั@นพื@นฐานแสดงเป็นบาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

การแบ่งปันขาดทนุ

ส่วนทีBเป็นของผ ูถ้อืหุน้ของบริษทัฯ (1,322,277)          (254,627)            (1,061,683)          (436,340)            

ส่วนทีBเป็นของผ ูม้ีส่วนไดเ้สียทีBไม่มีอาํนาจควบคมุ

   ของบริษทัยอ่ย (1)                      -                       -                       -                       

ขาดทนุสําหรับงวด (1,322,278)          (254,627)            (1,061,683)          (436,340)            

กาํไรต่อหุ้นขั.นพื.นฐาน 14

ขาดทนุส่วนทีBเป็นของผ ูถ้อืหุน้ของบริษทัฯ (0.85) (0.16) (0.68) (0.28)

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึBงของงบการเงนินี@



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แตส่อบทานแลว้)

บริษทั พรีเชยีส ชพิปิ.ง จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จ

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ.นสุดวนัที@ 30 กนัยายน 2563

(หนว่ย: พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2563 2562 2563 2562

ขาดทนุสําหรับงวด (1,322,278)          (254,627)            (1,061,683)          (436,340)            

กาํไรขาดทนุเบด็เสร็จอื@น:

รายการที'จะถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลตา่งของอตัราแลกเปลีBยนจากการแปลงคา่งบการเงนิ

    ทีBเป็นเงนิตราตา่งประเทศ (7,011)                10,426               -                       -                       

ขาดทนุจากการป้องกนัความเสีBยงกระแสเงนิสด (153,669)            -                       (133,163)            -                       

การเปลีBยนแปลงในตน้ทนุการป้องกนัความเสีBยง 12,001               -                       30,081               -                       

รายการทีBจะถกูบนัทกึในส่วนของกาํไรหรือขาดทนุในภายหลงั (148,679)            10,426               (103,082)            -                       

รายการที'จะไม่ถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภัย -                       (4,283)                -                       (3,370)                

ผลตา่งของอตัราแลกเปลีBยนจากการแปลงคา่งบการเงนิจากสกลุเงนิ

    ทีBใชใ้นการดาํเนนิงานเป็นสกลุเงนิทีBใชน้าํเสนองบการเงนิ 583,609              (724,449)            533,002              (653,233)            

รายการทีBจะไม่ถกูบนัทกึในส่วนของกาํไรหรือขาดทนุในภายหลงั 583,609              (728,732)            533,002              (656,603)            

กาํไรขาดทนุเบด็เสร็จอื@นสําหรับงวด 434,930              (718,306)            429,920              (656,603)            

กาํไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมสําหรับงวด (887,348)            (972,933)            (631,763)            (1,092,943)          

การแบ่งปันกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จรวม

ส่วนทีBเป็นของผ ูถ้อืหุน้ของบริษทัฯ (887,349)            (972,931)            (631,763)            (1,092,943)          

ส่วนทีBเป็นของผ ูม้ีส่วนไดเ้สียทีBไม่มีอาํนาจควบคมุของบริษทัยอ่ย 1                       (2)                      -                       -                       

(887,348)            (972,933)            (631,763)            (1,092,943)          

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึBงของงบการเงนินี@



(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ. ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี=ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ.นสุดวนัที= 30 กันยายน 2563

   (หน่วย: พันบาท)

องค์ประกอบอื=นของส่วนของผู้ถือหุ้น ส่วนของผู้มี

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื=น ส่วนได้เสียที=

สํารองเพื=อกิจกรรม ผลต่างจาก กําไร (ขาดทุน) จาก การเปลี=ยนแปลงใน รวม รวม ไม่มีอํานาจ รวม

ทุนเรือนหุ้นที=ออก ส่วนเกินมูลค่า ส่วนเกินทุน ความรับผิดชอบ การแปลงค่า การป้องกันความเสี=ยง ต้นทุนการป้องกัน องค์ประกอบอื=น ส่วนของผู้ถือหุ้น ควบคุม ส่วนของ

และชําระแล้ว หุ้นสามัญ หุ้นทุนซืLอคืน บริษัทฯ บริษัทยอ่ย ต่อสังคม ยงัไม่ได้จัดสรร งบการเงิน กระแสเงินสด ความเสี=ยง ของส่วนของผู้ถือหุ้น ของบริษัทฯ ของบริษัทยอ่ย ผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัที= 1 มกราคม 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                   

ขาดทุนสําหรับงวด -                                        -                                        -                                        -                                        -                                        -                                        (254,627)                        -                                        -                                        -                                        -                                        (254,627)                        -                                        (254,627)                        

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื=นสําหรับงวด -                                        -                                        -                                        -                                        -                                        -                                        (4,283)                             (714,021)                        -                                        -                                        (714,021)                        (718,304)                        (2)                                     (718,306)                        

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด -                                        -                                        -                                        -                                        -                                        -                                        (258,910)                        (714,021)                        -                                        -                                        (714,021)                        (972,931)                        (2)                                     (972,933)                        

จัดสรรสํารองเพื=อกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม -                                        -                                        -                                        -                                        -                                        587                                  (587)                                -                                        -                                        -                                        -                                        -                                        -                                        -                                        

ยอดคงเหลือ ณ วนัที= 30 กันยายน 2562 1,559,292                      1,967,897                      172,446                         103,952                         523,320                         17,980                            8,876,186                      (1,498,583)                    -                                        -                                        (1,498,583)                    11,722,490                   33                                    11,722,523                   

ยอดคงเหลือ ณ วนัที= 1 มกราคม 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                   

ผลสะสมจากการเปลี=ยนแปลงนโยบายการบัญชี

   (หมายเหตุ 2) -                                        -                                        -                                        -                                        -                                        -                                        (73,549)                          -                                        139,020                         (65,515)                          73,505                            (44)                                   -                                        (44)                                   

ยอดคงเหลือ ณ วนัที= 1 มกราคม 2563 - หลังการปรับปรุง 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                   

ขาดทุนสําหรับงวด -                                        -                                        -                                        -                                        -                                        -                                        (1,322,277)                    -                                        -                                        -                                        -                                        (1,322,277)                    (1)                                     (1,322,278)                    

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื=นสําหรับงวด -                                        -                                        -                                        -                                        -                                        -                                        -                                        576,596                         (153,669)                        12,001                            434,928                         434,928                         2                                       434,930                         

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด -                                        -                                        -                                        -                                        -                                        -                                        (1,322,277)                    576,596                         (153,669)                        12,001                            434,928                         (887,349)                        1                                       (887,348)                        

จัดสรรสํารองเพื=อกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม -                                        -                                        -                                        -                                        -                                        257                                  (257)                                -                                        -                                        -                                        -                                        -                                        -                                        -                                        

ยอดคงเหลือ ณ วนัที= 30 กันยายน 2563 1,559,292                      1,967,897                      172,446                         103,952                         523,320                         17,953                            7,495,588                      (1,100,664)                    (14,649)                          (53,514)                          (1,168,827)                    10,671,621                   33                                    10,671,654                   

-                                        -                                        -                                        -                                        -                                        -                                        -                                        -                                        -                                        -                                        -                                        

-                                        -                                        -                                        -                                        -                                        -                                        -                                        -                                        -                                        -                                        -                                        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ= งของงบการเงินนีL

สํารองตามกฎหมาย

งบการเงินรวม

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

กําไรสะสม

จัดสรรแล้ว



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แตส่อบทานแลว้)

บริษทั พรีเชยีส ชพิปิ.ง จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลี=ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ.นสุดวนัที= 30 กนัยายน 2563

(หนว่ย: พนับาท)

องคป์ระกอบอื=นของส่วนของผ ูถ้อืหุน้ 

กาํไรขาดทนุเบด็เสร็จอื=น

สาํรองเพื=อกจิกรรม ผลตา่งจาก กาํไร (ขาดทนุ) จาก การเปลี=ยนแปลงใน รวม รวม

ทนุเรือนหุน้ที=ออก ส่วนเกนิมูลคา่ ส่วนเกนิทนุ สาํรอง ความรับผดิชอบ การแปลงคา่ การป้องกนัความเสี=ยง ตน้ทนุการป้องกนั องคป์ระกอบอื=น ส่วนของ

และชาํระแลว้ หุน้สามัญ หุน้ทนุซ ืLอคนื ตามกฎหมาย ตอ่สังคม ยงัไม่ไดจ้ัดสรร งบการเงนิ กระแสเงนิสด ความเสี=ยง ของส่วนของผ ูถ้อืหุน้ ผ ูถ้อืหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที= 1 มกราคม 2562 1,559,292                1,967,897                172,446                  103,952                  17,393                    7,220,773                517,204                  -                            -                            517,204                  11,558,957              

ขาดทนุสาํหรับงวด -                            -                            -                            -                            -                            (436,340)                 -                            -                            -                            -                            (436,340)                 

กาํไรขาดทนุเบด็เสร็จอื=นสาํหรับงวด -                            -                            -                            -                            -                            (3,370)                    (653,233)                 -                            -                            (653,233)                 (656,603)                 

กาํไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                            -                            -                            -                            -                            (439,710)                 (653,233)                 -                            -                            (653,233)                 (1,092,943)              

จัดสรรสาํรองเพื=อกจิกรรมความรับผดิชอบตอ่สังคม -                            -                            -                            -                            587                        (587)                       -                            -                            -                            -                            -                            

ยอดคงเหลือ ณ วนัที= 30 กนัยายน 2562 1,559,292                1,967,897                172,446                  103,952                  17,980                    6,780,476                (136,029)                 -                            -                            (136,029)                 10,466,014              

ยอดคงเหลือ ณ วนัที= 1 มกราคม 2563 1,559,292                1,967,897                172,446                  103,952                  17,696                    6,587,678                (285,613)                 -                            -                            (285,613)                 10,123,348              

ผลสะสมจากการเปลี=ยนแปลงนโยบายการบญัช ี(หมายเหต ุ2) -                            -                            -                            -                            -                            425,711                  -                            160,648                  (61,552)                   99,096                    524,807                  

ยอดคงเหลือ ณ วนัที= 1 มกราคม 2563 - หลงัการปรับปรุง 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              

ขาดทนุสาํหรับงวด -                            -                            -                            -                            -                            (1,061,683)              -                            -                            -                            -                            (1,061,683)              

กาํไรขาดทนุเบด็เสร็จอื=นสาํหรับงวด -                            -                            -                            -                            -                            -                            533,002                  (133,163)                 30,081                    429,920                  429,920                  

กาํไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                            -                            -                            -                            -                            (1,061,683)              533,002                  (133,163)                 30,081                    429,920                  (631,763)                 

จัดสรรสาํรองเพื=อกจิกรรมความรับผดิชอบตอ่สังคม -                            -                            -                            -                            257                        (257)                       -                            -                            -                            -                            -                            

ยอดคงเหลือ ณ วนัที= 30 กนัยายน 2563 1,559,292                1,967,897                172,446                  103,952                  17,953                    5,951,449                247,389                  27,485                    (31,471)                   243,403                  10,016,392              

-                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            

-                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ=งของงบการเงนินีL

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

กาํไรสะสม

จัดสรรแลว้



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แตส่อบทานแลว้)

บริษทั พรีเชยีส ชพิปิ.ง จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ.นสุดวนัที@ 30 กนัยายน 2563

(หนว่ย: พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2563 2562 2563 2562

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดําเนนิงาน

ขาดทนุกอ่นภาษ ี (1,322,278)          (254,627)            (1,061,683)          (436,340)            

รายการปรับกระทบยอดขาดทนุกอ่นภาษเีป็นเงนิสดรับ (จ่าย) 

   จากกจิกรรมดาํเนนิงาน

   คา่เสืBอมราคาและคา่ตดัจาํหนา่ย 915,807              889,665              6,614                 2,305                 

   ผลขาดทนุดา้นเครดติทีBคาดว่าจะเกดิขึ@น/หนี@สูญและหนี@สงสัยจะสูญ 8,912                 226                    -                       -                       

   ขาดทนุจากสัญญาระงบัขอ้พพิาท 868,717              -                       860,602              -                       

   กาํไรจากการขายอปุกรณ์ -                       (387)                  -                       -                       

   ตดัจาํหนา่ยอปุกรณ์ 15                     -                       15                     -                       

   ตดัจาํหนา่ยตน้ทนุสัญญารอตดัจ่าย 13,135               12,923               -                       -                       

   ส่วนแบง่กาํไรจากเงนิลงทนุในบริษทัร่วมทีBถอืหุน้โดยบริษทัยอ่ย (7,119)                (13,444)              -                       -                       

   ประมาณการคา่ความเสียหายจากการเดนิเรือ (โอนกลบั) (1,940)                3,890                 -                       -                       

   สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 10,509               42,109               6,981                 33,371               

   กาํไรจากอตัราแลกเปลีBยนทีBยงัไม่เกดิขึ@นจริง (9,119)                (2,534)                (6,615)                (3,963)                

   ตดัจาํหนา่ยคา่ธรรมเนยีมทางการเงนิเป็นดอกเบี@ยจ่าย 13,668               18,442               -                       -                       

   ตน้ทนุทางการเงนิ 466,934              534,936              221,819              216,275              

   ตดัจาํหนา่ยคา่ใชจ้่ายในการออกหุน้ก ู้ 3,777                 4,373                 3,777                 4,373                 

   รายไดด้อกเบี@ย -                       -                       (142,557)            -                       

   ตดัจาํหนา่ยภาษเีงนิไดห้กั ณ ทีBจ่าย 1,666                 -                       1,666                 -                       

กาํไร (ขาดทนุ) จากการดาํเนนิงานกอ่นการเปลีBยนแปลง

   ในสินทรัพยแ์ละหนี@สินดาํเนนิงาน 962,684              1,235,572           (109,381)            (183,979)            

สินทรัพยด์าํเนนิงาน (เพิBมขึ@น) ลดลง

   ลกูหนี@การคา้และลกูหนี@อ ืBน 11,864               108,285              (747,224)            (342,660)            

   น ํ@ามันเช ื@อเพลงิ 148,277              34,482               -                       -                       

   สินทรัพยห์มุนเวียนอืBน 4,200                 8,997                 (5,092)                1,603                 

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืBน 1,627                 1                       1,627                 1                       

หนี@สินดาํเนนิงานเพิBมขึ@น (ลดลง)

   เจ้าหนี@การคา้และเจ้าหนี@อ ืBน (230,664)            20,517               164,991              229,317              

   รายไดรั้บลว่งหนา้ (41,032)              32,574               -                       -                       

   หนี@สินหมุนเวียนอืBน (6,283)                (2,470)                (1,479)                108                    

   หนี@สินไม่หมุนเวียนอืBน (4,920)                (6,888)                (4,920)                (6,888)                

เงนิสดจาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมดาํเนนิงาน 845,753              1,431,070           (701,478)            (302,498)            

   จ่ายภาษเีงนิไดน้ติบิคุคลและภาษเีงนิไดห้กั ณ ทีBจ่าย (1,739)                (3,097)                (823)                  (1,250)                

เงนิสดสุทธจิาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมดําเนนิงาน 844,014              1,427,973           (702,301)            (303,748)            

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึBงของงบการเงนินี@



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แตส่อบทานแลว้)

บริษทั พรีเชยีส ชพิปิ.ง จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ.นสุดวนัที@ 30 กนัยายน 2563

(หนว่ย: พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2563 2562 2563 2562

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทนุ

ซื@ออปุกรณ์และจ่ายคา่ใชจ้่ายในการซอ่มแซมและสาํรวจเรือ (198,491)            (298,376)            (2,726)                (728)                  

เงนิสดรับจากการขายอปุกรณ์ -                       405                    -                       -                       

ซื@อคอมพวิเตอร์ซอฟตแ์วร์ (1,261)                (5,232)                (904)                  (5,232)                

เงนิสดรับจากสัญญาระงบัขอ้พพิาท 1,269,067           -                       1,269,067           -                       

เงนิใหก้ ูย้มืแกบ่ริษทัยอ่ยลดลง -                       -                       268,682              393,725              

เงนิปันผลรับจากบริษทัร่วมทีBถอืหุน้โดยบริษทัยอ่ย 2,058                 15,213               -                       -                       

เงนิสดสุทธจิาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทนุ 1,071,373           (287,990)            1,534,119           387,765              

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ

เงนิสดจ่ายดอกเบี@ย (461,297)            (535,105)            (220,297)            (216,445)            

เงนิสดจ่ายคา่ธรรมเนยีมทางการเงนิรอตดัจ่าย (8,957)                (5,416)                -                       -                       

เงนิสดจ่ายหนี@สินตามสัญญาเชา่ (4,300)                -                       (3,621)                -                       

เงนิสดจ่ายตราสารอนพุนัธ์ (18,305)              -                       (18,305)              -                       

เงนิสดรับจากเงนิก ูย้มืระยะยาว 1,226,695           496,977              -                       -                       

จ่ายคนืเงนิก ูย้มืระยะยาว (737,090)            (857,724)            -                       -                       

จ่ายคนืเงนิก ูย้มืระยะยาวกอ่นกาํหนด (1,222,660)          (681,139)            -                       -                       

จ่ายคนืหุน้ก ูสุ้ทธิ (186,621)            -                       (186,621)            -                       

เงนิสดสุทธใิช้ไปในกจิกรรมจดัหาเงนิ (1,412,535)          (1,582,407)          (428,844)            (216,445)            

ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงนิเพิBมขึ@น (ลดลง) 67,532               (96,724)              27,872               (32,805)              

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพ ิ@มขึ.น (ลดลง) 570,384              (539,148)            430,846              (165,233)            

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดตน้งวด 1,181,181           1,842,832           443,251              496,614              

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายงวด 1,751,565           1,303,684           874,097              331,381              

-                       -                       

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึBงของงบการเงนินี@
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บริษัท พรีเชียส ชิพป้ิง จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยำยน 2563 

1. ข้อมูลทั่วไป 

1.1 ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ 

 บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จ ากัด (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจัดตั้งและมีภูมิล าเนาใน
ประเทศไทย บริษทัฯด าเนินธุรกิจหลกัในดา้นการลงทุนในกิจการซ่ึงด าเนินธุรกิจดา้นการขนส่งสินคา้
ทางทะเล ที่อยู่ตามที่จดทะเบียนของบริษทัฯอยู่ที่เลขที่ 8 ชั้นที่ จี, 7, 8 และ 9 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม 
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 

1.2 กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 

 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ที่ปัจจุบนัได้ขยายวงกวา้งข้ึนอย่าง
ต่อเน่ือง ท าให้เกิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ 
เช่น ระบบห่วงโซ่อุปทาน การใช้จ่ายของผูบ้ริโภค การจ ากัดหรือหยุดชะงกัการผลิต การด าเนินงาน             
ที่ล่าชา้ข้ึน เป็นตน้ 

 สถานการณ์ดังกล่าวมีผลกระทบต่อฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดในช่วง                 
คร่ึงปีแรกและอาจส่งผลกระทบอีกในอนาคตถ้าเกิดการชะลอตัวของกิจกรรมทางอุตสาหกรรม              
ระดับโลก อย่างไรก็ตาม ผลกระทบดังกล่าวยงัไม่สามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผลในขณะน้ี 
ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดังกล่าวและประเมินผลกระทบ
ทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินที่อาจเกิดข้ึนอย่างต่อเน่ืองและ
จะพิจารณาบนัทึกผลกระทบดงักล่าวเมื่อสามารถท าได้ 

1.3 เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลของบริษทัฯจัดท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัที่ 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล โดยบริษทัฯเลือกน าเสนองบการเงินระหว่างกาล
แบบย่อ อย่างไรก็ตาม บริษทัฯได้แสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุน งบก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู ้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสด ในรูปแบบ
เช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีแสดงหน่วยเงินตราเป็นสกุลเงินบาทซ่ึงต่างจากสกุลเงินที่ใชใ้นการด าเนินงาน
ของบริษทัฯ คือ สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา การแสดงหน่วยเงินตราเป็นสกุลเงินบาทเพื่อให้เป็นไป
ตามกฎระเบียบของหน่วยงานในประเทศไทย 
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งบการเงินระหว่างกาลสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาซ่ึงเป็นสกุลเงินที่ใชใ้นการด าเนินงานไดแ้ปลงค่า
เป็นสกุลเงินบาทซ่ึงเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการน าเสนองบการเงิน สินทรัพยแ์ละหน้ีสินแปลงค่าเป็น              
เงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน รายได้และค่าใช้จ่ายแปลงค่าเป็น                 
เงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนที่ประมาณข้ึนซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราแลกเปล่ียนจริง ณ วนัที่เกิดรายการ 
ผลต่างซ่ึงเกิดข้ึนจากการแปลงค่าดงักล่าวไดแ้สดงไวเ้ป็นรายการ “ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน” 
ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนซ่ึงเป็นองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดท าข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีที่น าเสนอครั้ งล่าสุด 
ดงันั้น งบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ ๆ    
เพื่อไม่ให้ขอ้มูลที่น าเสนอซ ้ าซ้อนกับขอ้มูลที่ได้รายงานไปแลว้ ผูใ้ช้งบการเงินควรใช้งบการเงิน   
ระหว่างกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจ าปีล่าสุด 

งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย          
งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.4 เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินรวม 

 งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีได้จัดท าข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษัท พรีเชียส ชิพป้ิง จ ากัด 
(มหาชน) บริษทัย่อยและบริษทัร่วม (รวมเรียกว่า “กลุ่มบริษทั”) และได้จัดท าข้ึนโดยใช้หลกัเกณฑ์
เดียวกับงบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้าง
ของกลุ่มบริษทัในระหว่างงวดปัจจุบนั 

1.5 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 

 ก) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เร่ิมมีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน 

ในระหว่างงวด กลุ่มบริษัทได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน             
การรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2562) และฉบบัใหม่ จ านวนหลายฉบบั ซ่ึงมี            
ผลบงัคบัใช้ส าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลงัวันที่ 1 มกราคม 2563           
มาถือปฏิบตัิ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวไดร้ับการปรับปรุงหรือจัดให้มีข้ึนเพื่อให้        
มีเน้ือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการ
อธิบายให้ชัดเจนเก่ียวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบตัิทางการบัญชีกับผูใ้ช้
มาตรฐาน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบตัิน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็น
สาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่
ซ่ึงไดม้ีการเปล่ียนแปลงหลกัการส าคญั สามารถสรุปไดด้งัน้ี   
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการ
ตีความมาตรฐาน จ านวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัที่ 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัที่ 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัที่ 32  การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัที่ 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัที่ 19 การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวขา้งต้น ก าหนดหลกัการเก่ียวกับการจัดประเภท
และการวดัมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยพิจารณา
จากประเภทของตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของ
กิจการ (Business Model) หลกัการเก่ียวกับวิธีการค านวณการด้อยค่าของเคร่ืองมือทางการเงิน
โดยใชแ้นวคิดของผลขาดทุนดา้นเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึน และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกัน
ความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 

การน ามาตรฐานกลุ่มน้ีมาถือปฏิบัติมีผลกระทบต่องบการเงินของกลุ่มบริษัทจากรายการ
ดงัต่อไปน้ี 

- การจัดประเภทและวดัมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทัที่ไม่ใช่บริษทั                          
จดทะเบียน - บริษทัฯวดัมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทัที่ไม่ใช่บริษทั
จดทะเบียน และจัดประเภทเงินลงทุนดังกล่าวเป็นสินทรัพยท์างการเงินที่วดัมูลค่ายุติธรรม
ผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

- การวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัที่รับรู้รายการเมื่อเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายุติธรรม - บริษทัฯ             
วดัมูลค่ายุติธรรมของเงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่บริษทัย่อยที่ไม่มีดอกเบี้ยโดยใชมู้ลค่าปัจจุบันของ
กระแสเงินสดรับในอนาคตทั้งหมดคิดลดด้วยอตัราดอกเบี้ยตามอตัราตลาดของเคร่ืองมือทาง
การเงินที่คลา้ยคลึงกัน ผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมกบัมูลค่าของรายการบนัทึกเป็นเงินลงทุน
ในบริษทัย่อย 

- การรับรู้รายการผลขาดทุนดา้นเครดิต - กลุ่มบริษทัรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึน    
ต่อสินทรัพยท์างการเงินโดยไม่จ าเป็นต้องรอให้เหตุการณ์ที่มีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตเกิดข้ึนก่อน 
กลุ่มบริษทัใช้วิธีการอย่างง่ายในการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดข้ึนตลอดอายุ
ส าหรับลูกหน้ีการคา้ 
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- การรับรู้รายการตราสารอนุพนัธ์ - กลุ่มบริษทัรับรู้รายการตราสารอนุพนัธ์เมื่อเร่ิมแรกดว้ยมูลค่า
ยุติธรรม ณ วันที่เข้าท าสัญญา และวัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันส้ินรอบ
ระยะเวลารายงาน การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนัธ์จะถูกรับรู้ผ่านก าไร
หรือขาดทุน ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัน าการบญัชีป้องกนัความเส่ียงมาถือปฏิบตัิส าหรับบางรายการ 

กลุ่มบริษทัน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมาถือปฏิบตัิโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของ     
การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมาถือปฏิบตัิครั้ งแรกโดยปรับปรุงกับก าไรสะสม                      
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนที่แสดงเปรียบเทียบ 

ผลสะสมของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีแสดงอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญำเช่ำ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 16 ใช้แทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 17 เร่ือง สัญญา
เช่า และการตีความมาตรฐานบญัชีที่เก่ียวขอ้ง มาตรฐานฉบบัน้ีได้ก าหนดหลกัการของการรับรู้
รายการ การวดัมูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า และก าหนดให้ผูเ้ช่า
รับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินส าหรับสัญญาเช่าทุกรายการที่มีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน 
เวน้แต่สินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลค่าต ่า 

การบญัชีส าหรับผูใ้ห้เช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระส าคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 17 
ผูใ้ห้เช่ายงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุน 

กลุ่มบริษทัน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมาถือปฏิบตัิโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของ    
การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีมาถือปฏิบัติครั้ งแรกโดยไม่ปรับย้อนหลัง               
งบการเงินปีก่อนที่แสดงเปรียบเทียบ 

ผลสะสมของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีแสดงอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2 

แนวปฏิบัติทำงกำรบัญชี เร่ือง มำตรกำรผ่อนปรนช่ัวครำวส ำหรับทำงเลือกเพิ่มเติมทำงบัญชีเพื่อ
รองรับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชแ้นวปฏิบตัิทางการบญัชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนชัว่คราวส าหรับ
ทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อลดผลกระทบในบางเร่ืองจากการปฏิบตัิ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบบั และเพื่อให้เกิดความชดัเจนในวิธีปฏิบตัิทางบญัชี
ในช่วงเวลาที่ยงัมีความไม่แน่นอนเก่ียวกบัสถานการณ์ดงักล่าว 
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แนวปฏิบตัิทางการบญัชีดังกล่าวได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวนัที่ 22 เมษายน 2563 
และมีผลบงัคบัใช้ส าหรับการจัดท างบการเงินของกลุ่มบริษทัที่มีรอบระยะเวลารายงานส้ินสุด
ภายในช่วงเวลาระหว่างวนัที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวนัที่ 31 ธนัวาคม 2563  

กลุ่มบริษทัเลือกใชม้าตรการผ่อนปรนชัว่คราวส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชีดงัต่อไปน้ี  

- เลือกที่จะไม่น าสถานการณ์ COVID-19 มาถือเป็นข้อบ่งช้ีของการด้อยค่า ตามมาตรฐาน              
การบญัชี ฉบบัที่ 36 เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

- เลือกที่จะวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดด้วยมูลค่า
ยุติธรรม ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 

- เลือกที่จะไม่ต้องน าข้อมูลที่มีการคาดการณ์ไปในอนาคต (Forward-looking information)              
มาใช้วดัมูลค่าของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึน ในกรณีที่กลุ่มบริษทัใช้วิธีการ
อย่างง่ายในการวดัมูลค่าของผลขาดทุนดา้นเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึน 

 ข) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส ำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชีที่
เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกรำคม 2564 

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน                 
การรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใช้ส าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลา
บญัชีที่เร่ิมในหรือหลงัวนัที่ 1 มกราคม 2564 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวได้รับการ
ปรับปรุงหรือจัดให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง
ประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเก่ียวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้              
แนวปฏิบตัิทางบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน  

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินในปี               
ที่เร่ิมน ามาตรฐานกลุ่มดงักล่าวมาถือปฏิบตัิ 

1.6 นโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคัญ 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดท าข้ึนโดยใช้นโยบายการบัญชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกับที่ใช้ใน    
งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวันที่  31 ธันวาคม 2562 ยกเว้นการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี                         
เร่ืองเคร่ืองมือทางการเงินและสัญญาเช่า 
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1.6.1 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

 การจัดประเภทรายการและวัดมูลค่า 

 สินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารหน้ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน มูลค่า
ยุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน หรือราคาทุนตดัจ าหน่าย การจัดประเภทดงักล่าวจะข้ึนอยู่กบั
แผนธุรกิจของกิจการของกลุ่มบริษัทในการจัดการสินทรัพย์ และลักษณะของกระแสเงินสด               
ตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินนั้น 

 สินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารทุนวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน             
ซ่ึงจะไม่สามารถโอนไปเป็นก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั 

 หน้ีสินทางการเงินจดัประเภทรายการและวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย 

 ตราสารอนุพันธ์จัดประเภทรายการและวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน  ยกเว้น
สัญญาอนุพนัธ์ที่ใชส้ าหรับการบญัชีป้องกนัความเส่ียง 

 การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

 กลุ่มบริษทัรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึนต่อสินทรัพยท์างการเงินที่วดัมูลค่าด้วยวิธี
ราคาทุนตัดจ าหน่ายโดยไม่จ าเป็นต้องรอให้เหตุการณ์ที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตเกิดข้ึนก่อน                               
กลุ่มบริษทัพิจารณาการเปล่ียนแปลงในความเส่ียงดา้นเครดิตของสินทรัพยท์างการเงินเป็นระดบั และ
ก าหนดวิธีการวดัค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตและการค านวณดอกเบี้ยที่แทจ้ริงที่แตกต่างกันในแต่ละ
ระดับ โดยมีขอ้ยกเวน้ส าหรับลูกหน้ีการคา้ที่ไม่มีองค์ประกอบเก่ียวกับการจัดหาเงินที่มีนัยส าคญั ซ่ึง       
กลุ่มบริษทัใชว้ิธีการอย่างง่ายในการพิจารณาค่าเผ่ือผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดข้ึนตลอดอายุ 

 การบัญชีป้องกันความเส่ียง 

 กรณีที่ เ ข้า เ งื่ อนไขของการบัญชีป้องกันความเ ส่ียงในกระแสเงินสด  กลุ่มบริษัทจะรับรู้                                
การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือป้องกันความเส่ียงส่วนที่มีประสิทธิผลในก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และจะรับรู้การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือป้องกันความเส่ียง
ส่วนที่ไม่มีประสิทธิผลในงบก าไรขาดทุน กลุ่มบริษทัจะรับรู้มูลค่าตามเวลาของสิทธิเลือกและต้นทุน
ที่เกิดจากการแลกเปล่ียนเงินตราต่างสกุลของการแลกเปล่ียนมูลค่าเงินตราต่างประเทศ และระบุ
รายการเหล่าน้ีแยกจากเคร่ืองมือทางการเงินของเคร่ืองมือป้องกันความเส่ียง โดยมูลค่าตามเวลาและ
ต้นทุนที่เกิดจากการแลกเปล่ียนเงินตราต่างสกุลจะรับรู้ผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนและรวมเป็น
ส่วนหน่ึงของตน้ทุนการป้องกนัความเส่ียงที่แสดงไวใ้นส่วนของเจา้ของ 
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1.6.2 สัญญำเช่ำ 

สินทรัพย์สิทธกิารใช้ 

กลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ ณ วนัที่สัญญาเช่าเร่ิมมีผล สินทรัพยสิ์ทธิการใช้วดัมูลค่าด้วย
ราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม และปรับปรุงดว้ยการวดัมูลค่าของ
หน้ีสินตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ประกอบดว้ยจ านวนเงินของหน้ีสินตาม
สัญญาเช่าจากการวดัมูลค่าเร่ิมแรก ตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกที่เกิดข้ึน จ านวนเงินที่จ่ายช าระตามสัญญา
เช่า ณ วนัที่สัญญาเช่าเร่ิมมีผลหรือก่อนวนัที่สัญญาเช่าเร่ิมมีผล และหักด้วยส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่าที่
ไดร้ับ 

หากกลุ่มบริษทัไม่มีความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่าความเป็นเจ้าของในสินทรัพยอ์า้งอิงจะถูกโอน
ให้แก่กลุ่มบริษทัเมื่อส้ินสุดอายุสัญญาเช่า สินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ะถูกคิดค่าเส่ือมราคาโดยวิธีเส้นตรง
นบัจากวนัที่สัญญาเช่าเร่ิมมีผลจนถึงวนัส้ินสุดของอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้หรือ
วนัส้ินสุดอายุสัญญาเช่าแลว้แต่วนัใดจะเกิดข้ึนก่อน 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 

ณ วนัที่สัญญาเช่าเร่ิมมีผล กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินตามสัญญาเช่าด้วยมูลค่าปัจจุบันของจ านวนเงิน       
ที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า คิดลดด้วยอตัราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่าหรืออตัราดอกเบี้ยเงินกู้ยืม  
ส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษทั หลงัจากวนัที่สัญญาเช่าเร่ิมมีผล มูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะ
เพิ่มข้ึนโดยสะท้อนดอกเบี้ยจากหน้ีสินตามสัญญาเช่าและลดลงโดยสะท้อนการจ่ายช าระตามสัญญา
เช่าที่จ่ายช าระแลว้ นอกจากน้ี มูลค่าตามบัญชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะถูกวดัมูลค่าใหม่เมื่อมี     
การเปล่ียนแปลงหรือประเมินสัญญาเช่าใหม่ 

สัญญาเช่าระยะส้ันและสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต ่า 

จ านวนเงินที่ตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าที่มีอายุสัญญาเช่า 12 เดือน หรือน้อยกว่านับตั้งแต่วนัที่สัญญาเช่า
เร่ิมมีผล หรือสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า จะถูกรับรู้เป็นค่าใชจ้่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุ
สัญญาเช่า 

2. ผลสะสมจำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชีเน่ืองจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่
มำถือปฏิบัติ  

ตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 1.5 กลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 16 มาถือปฏิบตัิในระหว่าง
งวดปัจจุบนั โดยกลุ่มบริษทัไดเ้ลือกปรับผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงโดยปรับปรุงกับก าไรสะสม             
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินงวดก่อนที่แสดงเปรียบเทียบ 
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ผลกระทบต่อก าไรสะสมต้นงวดและองค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู ้ถือหุ้นต้นงวดปี 2563 จาก                    
การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเน่ืองจากการน ามาตรฐานเหล่าน้ีมาถือปฏิบตัิ แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
  ผลกระทบจาก  
 

31 ธันวาคม 2562 

มาตรฐาน 
การรายงาน 
ทางการเงิน  
กลุ่มเคร่ืองมือ
ทางการเงิน 

มาตรฐาน              
การรายงาน             
ทางการเงิน  
ฉบบัท่ี 16 1 มกราคม 2563 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน     
สินทรัพย์     
สินทรัพย์หมุนเวียน     
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ - 321,968 - 321,968 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน     
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ - 664,489 - 664,489 
ลูกหน้ีตามสัญญาแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศ 

 
950,891 

 
(950,891) 

 
- 

 
- 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ - - 29,171 29,171 
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น     
หนี้สินหมุนเวียน     
ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 338,001 (741) - 337,260 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า - ส่วนท่ีถึงก าหนด
ช าระภายในหน่ึงปี 

 
- 

 
- 

 
4,225 

 
4,225 

หนี้สินไม่หมุนเวียน     
หน้ีสินตามสัญญาเช่า - 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 
องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุ้น (1,677,260) 73,505 - (1,603,755) 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ผลกระทบจาก  
 

31 ธันวาคม 2562 

มาตรฐาน 
การรายงาน 
ทางการเงิน  
กลุ่มเคร่ืองมือ
ทางการเงิน 

มาตรฐาน              
การรายงาน             
ทางการเงิน  
ฉบบัท่ี 16 1 มกราคม 2563 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน     
สินทรัพย์     
สินทรัพย์หมุนเวียน     
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ - 321,968 - 321,968 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน     
เงินให้กูยื้มระยะยาวแก่บริษทัย่อย 4,523,100 (888,021) - 3,635,079 
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ - 633,609 - 633,609 
ลูกหน้ีตามสัญญาแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศ 
 

921,749 
 

(921,749) 
 

- 
 

- 
เงินลงทุนในบริษทัย่อย 6,038,468 1,379,000 - 7,417,468 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ - - 24,491 24,491 
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น     
หนี้สินหมุนเวียน     
หน้ีสินตามสัญญาเช่า - ส่วนท่ีถึงก าหนด
ช าระภายในหน่ึงปี 

 
- 

 
- 

 
3,421 

 
3,421 

หนี้สินไม่หมุนเวียน     
หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ี
ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 

 
- 

 
- 

 
21,070 

 
21,070 

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

 (ก)รายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2.1 
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2.1 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

 รายละเอียดผลกระทบที่มีต่อก าไรสะสม ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 จากการน ามาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินมาถือปฏิบตัิครั้ งแรก แสดงไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
  

งบการเงินรวม 
งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

การวดัมูลค่าสินทรพัยท์างการเงิน ณ วนัที่รับรู้รายการ                   
เมื่อเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายุติธรรม 

 
- 

 
490,979 

การรับรู้รายการป้องกนัความเส่ียงจากตราสารอนุพนัธ์                  
ดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

 
(73,549) 

 
(65,268) 

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

รายละเอียดผลกระทบที่มีต่อองค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น  ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 จาก               
การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินมาถือปฏิบตัิครั้ งแรก แสดงไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
  

งบการเงินรวม 
งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

การรับรู้รายการป้องกนัความเส่ียงจากตราสารอนุพนัธ์ดว้ย
มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

 
73,505 

 
99,096 

ผลกระทบต่อองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้นจาก
การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือ
ทางการเงินมาถือปฏิบตัิ 73,505 99,096 
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ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 การจดัประเภทรายการและวดัมูลค่า และมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินตามที่ก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 9 และมูลค่า
ตามหลกัการบญัชีเดิม แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 มูลค่าตาม                  

หลกัการบญัชีเดิม การจดัประเภทและวดัมูลค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที่ 9 
 

 

มูลค่ายุติธรรม                  
ผ่านก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น 

ราคาทุน 
ตดัจ าหน่าย รวม 

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน ณ วันที ่1 มกรำคม 2563     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,181,181 - 1,181,181 1,181,181 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น 182,610 - 182,610 182,610 
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ ์ - 986,457 - 986,457 
ค่าสินไหมทดแทนคา้งรับ 10,639 - 10,639 10,639 
เงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทัที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 17,114 17,114 - 17,114 
เงินล่วงหน้าค่าต่อเรือ 2,047,470 - 2,047,470 2,047,470 

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

หลกัการบญัชีเดิม การจดัประเภทและวดัมูลค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที่ 9 
 

 

มูลค่ายุติธรรม                  
ผ่านก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น 

ราคาทุน 
ตดัจ าหน่าย รวม 

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน ณ วันที ่1 มกรำคม 2563     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 443,251 - 443,251 443,251 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น 3,479,693 - 3,479,693 3,479,693 
เงินให้กูย้ืมระยะส้ันแก่บริษทัย่อย 129,662 - 129,662 129,662 
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ ์ - 955,577 - 955,577 
เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่บริษทัย่อย 3,635,079 - 3,635,079 3,635,079 
เงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทัที่ไม่ใช่ 
   บริษทัจดทะเบียน 

 
17,114 

 
17,114 

 
- 

 
17,114 

เงินล่วงหน้าค่าต่อเรือ 2,039,751 - 2,039,751 2,039,751 

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

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทัไม่ไดก้ าหนดให้หน้ีสินทางการเงินใดวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ยกเวน้หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ซ่ึงมี
มูลค่ายุติธรรม 36.35 ลา้นบาท (เฉพาะบริษทัฯ: ไม่มี) 
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2.2 สัญญำเช่ำ 

 การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 16 มาถือปฏิบตัิครั้ งแรก กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินตาม
สัญญาเช่าส าหรับสัญญาเช่าที่เคยจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของเงินจ่าย
ช าระตามสัญญาเช่าที่เหลืออยู่คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษัท ณ วันที่                           
1 มกราคม 2563 ส าหรับสัญญาเช่าที่เคยจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าเงินทุน กลุ่มบริษัทรับรู้มูลค่า                      
ตามบัญชีของสินทรัพย์และหน้ีสินตามสัญญาเช่าด้วยมูลค่าตามบัญชีเดิมก่อนวันที่น ามาตรฐาน                
การรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 16 มาถือปฏิบตัิครั้ งแรก  

  (หน่วย: พนับาท) 
  

งบการเงินรวม 
งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าที่เปิดเผย ณ วนัที ่                                     

31 ธนัวาคม 2562 34,266 29,065 
หัก: ดอกเบี้ยจ่ายรอตดับญัชี (5,095) (4,574) 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 จาก                    
การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 16                    
มาถือปฏิบตัิครั้ งแรก 29,171 24,491 

   
ประกอบดว้ย   
หน้ีสินสัญญาเช่าหมุนเวียน 4,225 3,421 
หน้ีสินสัญญาเช่าไม่หมุนเวียน 24,946 21,070 

 29,171 24,491 
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3. ลูกหน้ีกำรค้ำและลูกหน้ีอื่น 
     (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 

2563 
31 ธันวาคม 

2562 
30 กนัยายน 

2563 
31 ธันวาคม 

2562 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     
อายุหน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีในใบแจง้หน้ี     
คา้งช าระ     
 ไม่เกิน 3 เดือน  168,232 174,033 - - 
 3 - 6 เดือน 754 128 - - 
 6 - 12 เดือน 2,246 8,843 - - 
 มากกว่า 12 เดือน 9,284 151 - - 
รวม 180,516 183,155 - - 
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน/

ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (9,284) (545) - - 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 171,232 182,610 - - 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 4)     
เงินทดรองแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 4,407,390 3,479,693 
ดอกเบ้ียคา้งรับ - - 142,740 - 
รวมลูกหน้ีอ่ืน  - - 4,550,130 3,479,693 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 171,232 182,610 4,550,130 3,479,693 

4. รำยกำรธุรกิจกับกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 

 ในระหว่างงวด กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจที่ส าคญักับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวขอ้งกัน รายการธุรกิจ
ดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯและบุคคลหรือ
กิจการที่เก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้นซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน  
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 2563 2562 2563 2562 นโยบายการก าหนดราคา 

รำยกำรธุรกิจกับบริษัทย่อย      
(ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
รายไดจ้ากการให้บริการ - ค่าบริหาร - - 22,615 22,325 อัตราคงที่ต่อล าต่อวนัโดยอ้างอิงกับ

ค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษทัฯ 
ดอกเบี้ยรับ - - 47,589 - อตัราดอกเบี้ยร้อยละ 5.00 ต่อปี  
ค่าเช่าอาคารชุดจ่าย - - 2,126 1,872 ราคาตลาด 
รำยกำรธุรกิจกับบริษัทร่วม      
เงินปันผลรับ - 8,454 - - ตามที่ประกาศจ่าย 
รำยกำรธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน      
ค่าตัว๋เคร่ืองบินจ่าย - 985 - 374 ราคาตลาด 
ค่าเช่าและบริการจ่าย 2,180 1,930 1,225 1,749 ราคาตลาด 
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  (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 2563 2562 2563 2562 นโยบายการก าหนดราคา 

รำยกำรธุรกิจกับบริษัทย่อย      
(ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
รายไดจ้ากการให้บริการ - คา่บริหาร - - 67,573 66,777 อัตราคงที่ต่อล าต่อวนัโดยอ้างอิงกับ

ค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษทัฯ 
ดอกเบี้ยรับ - - 142,543 - อตัราดอกเบี้ยร้อยละ 5.00 ต่อปี  
ค่าเช่าอาคารชดุจา่ย - - 6,108 5,346 ราคาตลาด 
รำยกำรธุรกิจกับบริษัทร่วม      
เงินปันผลรับ 2,058 15,213 - - ตามที่ประกาศจ่าย 
รำยกำรธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน      
ค่าตัว๋เคร่ืองบินจ่าย 245 4,479 184 1,340 ราคาตลาด 
ค่าเช่าและบริการจ่าย 12,968 9,527 5,763 7,857 ราคาตลาด 

ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและกิจการที่เก่ียวขอ้งกนัมีรายละเอียดดงัน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 

2563 
31 ธันวาคม 

2562 
30 กนัยายน 

2563 
31 ธันวาคม 

2562 

ลูกหนี้อ่ืน - กิจกำรที่เก่ียวข้องกัน (หมำยเหตุ 3)   
บริษทัย่อย - - 4,550,130 3,479,693 

รวมลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 4,550,130 3,479,693 

เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อ่ืน - กิจกำรที่เก่ียวข้องกัน   
บริษทัย่อย - - 2,049,979 1,749,784 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 126 78 - 40 
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการ     
   ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 126 78 2,049,979 1,749,824 

หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ   
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7,061 - 7,061 - 

รวมหน้ีสินตามสัญญาเช่า 7,061 - 7,061 - 

ยอดคงเหลือของลูกหน้ี/เจ้าหน้ีบริษทัย่อยเป็นรายการที่เกิดจากบัญชีเดินสะพดัระหว่างกลุ่มบริษัท         
ซ่ึงฝ่ายบริหารของบริษทัฯเช่ือว่าไม่มีความจ าเป็นที่จะต้องบนัทึกค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญส าหรับหน้ี
ดงักล่าว เงินทดรองจ่ายแก่/จากบริษทัย่อยไม่มีการคิดดอกเบี้ย 
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ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหว่างงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัมีค่าใชจ้่าย
ผลประโยชน์พนกังานที่ให้แก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 

ผลประโยชน์ระยะส้ัน 16,015 19,160 16,878 19,850 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 775 825 775 825 

รวม 16,790 19,985 17,653 20,675 
 

 (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 

ผลประโยชน์ระยะส้ัน 38,243 58,657 40,648 59,905 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 2,323 13,623 2,323 13,623 

รวม 40,566 72,280 42,971 73,528 

 ภาระค ้าประกนักบักิจการที่เก่ียวขอ้งกนั 

บริษัทฯมีภาระจากการค ้ าประกันให้แก่บริษัทย่อยในการกู้ยืมเงินจากธนาคารโดยไม่มีการคิด
ค่าธรรมเนียมการค ้าประกนั 

5. เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย 

เงินให้กูย้ืมแก่บริษทัย่อย ประกอบดว้ย 

1) ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษทัย่อยซ่ึงบริษทัฯถือหุ้นทั้งหมด (บริษทั   
แอสโซซิเอท บลัค์ แคริเออร์ พีทีอี ลิมิเตด) (“บริษทั เอบีซี”) เป็นตัว๋สัญญาใช้เงินจ านวน 4.30 
ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา ซ่ึงไม่มีการคิดดอกเบี้ยและมีก าหนดช าระคืนเมื่อทวงถาม บริษทัฯมี
ความตั้งใจที่จะเรียกช าระคืนเงินให้กูย้ืมภายในหน่ึงปี  

เมื่อวนัที่ 20 กรกฎาคม 2563 บริษทั เอบีซี ไดจ้่ายคืนเงินกูส่้วนที่เหลือทั้งหมด 
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2) เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2562 บริษัทฯได้ท าสัญญาเงินกู้กับบริษัท พรีเชียส ชิพป้ิง (สิงคโปร์)             
พีทีอี ลิมิเตด (“บริษทั พีเอสเอสพี”) เพื่อรีไฟแนนซ์เงินกูย้ืมจ านวน 150 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา 
ระหว่างบริษทัฯในฐานะผูใ้ห้กู้ และบริษัท พีเอสเอสพี ในฐานะผู ้กู้  ณ วนัที่ 30 กันยายน 2563 
บริษทัฯมีเงินให้กู้ยืมแก่บริษทั พีเอสเอสพี จ านวน 116 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (31 ธันวาคม 
2562: 150 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) 

รายการเคล่ือนไหวของเงินให้กูย้ืมในระหว่างงวดมีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 4,652,762 
รายการปรับปรุงเงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่บริษทัย่อย จากการน ามาตรฐาน   
   การรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน มาถือปฏิบตัิครั้ งแรก (888,021) 
ลดลง (268,682) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 187,670 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2563 3,683,729 

6. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 เงินลงทุนในบริษทัย่อยประกอบดว้ยเงินลงทุนในหุ้นสามญัของบริษทัดงัต่อไปน้ี 

   (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทัย่อย ทุนช าระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 
 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

   % %   
บริษทั พรีเชียส เม็ททลัซ์ จ ากดั                                275,000 275,000 99.99 99.99 335,436 319,502 
บริษทั พรีเชียส วิชเชส จ ากดั 230,000 230,000 99.99 99.99 285,541 271,977 
บริษทั พรีเชียส สโตนส์ ชิปป้ิง จ ากดั 260,000 260,000 99.99 99.99 266,731 254,060 
บริษทั พรีเชียส มิเนอรัลส์ จ ากดั 230,000 230,000 99.99 99.99 242,546 231,024 
บริษทั พรีเชียส แลนด์ จ ากดั 306,000 306,000 99.99 99.99 306,961 292,379 
บริษทั พรีเชียส ริเวอร์ส จ ากดั* 234,000 234,000 99.99 99.99 201,754 192,169 
บริษทั พรีเชียส เลคส์ จ ากดั 184,000 184,000 99.99 99.99 177,043 168,633 
บริษทั พรีเชียส ซีส์ จ ากดั* 100,000 100,000 99.99 99.99 124,148 118,251 
บริษทั พรีเชียส สตาร์ส จ ากดั* 105,000 105,000 99.99 99.99 130,356 124,163 
บริษทั พรีเชียส โอเชียนส์ จ ากดั 175,000 175,000 99.99 99.99 217,260 206,939 
บริษทั พรีเชียส แพลนเนตส์ จ ากดั 270,000 270,000 99.99 99.99 294,592 280,597 
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   (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทัย่อย ทุนช าระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 
 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

   % %   
บริษทั พรีเชียส ไดมอนด์ส จ ากดั 205,000 205,000 99.99 99.99 184,435 175,674 
บริษทั พรีเชียส แซฟไฟร์ส จ ากดั 144,000 144,000 99.99 99.99 125,131 119,186 
บริษทั พรีเชียส เอ็มเมอรัลส์ จ ากดั 366,000 366,000 99.99 99.99 300,045 285,791 
บริษทั พรีเชียส รูบีส์ จ ากดั 259,360 259,360 99.99 99.99 250,519 238,618 
บริษทั พรีเชียส โอปอลส์ จ ากดั 249,360 249,360 99.99 99.99 242,484 230,965 
บริษทั พรีเชียส การ์เน็ตส์ จ ากดั 379,000 379,000 99.99 99.99 309,477 294,776 
บริษทั พรีเชียส เพิร์ลส์ จ ากดั 173,000 173,000 99.99 99.99 176,760 168,363 
บริษทั พรีเชียส ฟลาวเวอร์ส จ ากดั 336,000 336,000 99.99 99.99 340,807 324,617 
บริษทั พรีเชียส ฟอเรสท์ จ ากดั 286,000 286,000 99.99 99.99 264,958 252,371 
บริษทั พรีเชียส ทรีส์ จ ากดั 202,000 202,000 99.99 99.99 206,839 197,013 
บริษทั พรีเชียส พอนด์ส จ ากดั 124,000 124,000 99.99 99.99 124,411 118,501 
บริษทั พรีเชียส เวน็เจอร์ส จ ากดั 202,000 202,000 99.99 99.99 224,358 213,700 
บริษทั พรีเชียส แคปปิตอลส์ จ ากดั 200,000 200,000 99.99 99.99 248,297 236,502 
บริษทั พรีเชียส จสัมินส์ จ ากดั 147,000 147,000 99.99 99.99 168,691 160,677 
บริษทั พรีเชียส ออคิดส์ จ ากดั 217,000 217,000 99.99 99.99 190,627 181,571 
บริษทั พรีเชียส ลากูนส์ จ ากดั 140,000 140,000 99.99 99.99 173,808 165,551 
บริษทั พรีเชียส คลิฟส์ จ ากดั* 140,000 140,000 99.99 99.99 173,808 165,551 
บริษทั พรีเชียส ฮิลส์ จ ากดั* 140,000 140,000 99.99 99.99 173,808 165,551 
บริษทั พรีเชียส เมาน์เท่นส์ จ ากดั* 140,000 140,000 99.99 99.99 173,808 165,551 
บริษทั พรีเชียส รีสอร์ทส์ จ ากดั 140,000 140,000 99.99 99.99 173,808 165,551 
บริษทั พรีเชียส ซิต้ีส์ จ ากดั* 170,000 170,000 99.99 99.99 197,641 188,253 
บริษทั พรีเชียส คอมเม็ทส์ จ ากดั 141,000 141,000 99.99 99.99 132,143 125,866 
บริษทั พรีเชียส ออนาเมน้ท์ส จ ากดั 156,000 156,000 99.99 99.99 145,029 138,139 
บริษทั พรีเชียส มูนส์ จ ากดั 1,000 1,000 99.98 99.98 967 921 
บริษทั พรีเชียส วีนัส จ ากดั 298,800 298,800 99.99 99.99 268,441 255,689 
บริษทั พรีเชียส เนปจูน จ ากดั 298,800 298,800 99.99 99.99 268,441 255,689 
บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง (ปานามา) เอส เอ 250 250 99.99 99.99 316 302 
บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง (สิงคโปร์) พีทีอี ลิมิเตด 363,338 363,338 100.00 100.00 1,779,884 316,331 
บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง (ยูเค) ลิมิเตด 250 250 100.00 100.00 316 302 
บริษทั เกรท เซอร์เคิล ชิปป้ิง เอเยนซ่ี จ ากดั 210,000 210,000 99.99 99.99 343,304 326,995 
บริษทั แอสโซซิเอท บลัค์ แคริเออร์ พีทีอี ลิมิเตด 0.0664 0.0664 100.00 100.00 - - 

รวมเงินลงทุนในบริษทัย่อย      9,945,729 8,094,261 
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัย่อย     (2,158,323) (2,055,793) 
รวมเงินลงทุนในบริษทัย่อย - สุทธิ     7,787,406 6,038,468 

*บริษทัย่อยที่อยู่ในระหว่างด าเนินการช าระบญัชี 
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ณ วนัที่ 30 กันยายน 2563 บริษทัฯได้จ าน าหุ้นของบริษทัย่อย 18 บริษทั ซ่ึงมีมูลค่าตามวิธีราคาทุน                     
รวม 3,226.82 ล้านบาท (สุทธิจากค่าเผื่อผลขาดทุนจากเงินลงทุน) (31 ธันวาคม 2562: บริษัทย่อย              
26 บริษทั มูลค่ารวม 4,770.45 ลา้นบาท) ไวก้บัธนาคารเพื่อค ้าประกนัเงินกูย้ืมระยะยาวตามที่กล่าวไว้
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 11 

การเปล่ียนแปลงในราคาทุนของบัญชีเงินลงทุนในบริษทัย่อยเกิดจากผลต่างของอตัราแลกเปล่ียน               
จากการแปลงค่างบการเงินจากสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานเป็นสกุลเงินที่ใช้น าเสนองบการเงิน  
และผลกระทบจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน มาถือปฏิบตัิ
ครั้ งแรก 

ณ วนัที่ 30 กันยายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 ค่าเผื่อผลขาดทุนของเงินลงทุนในบริษทัย่อยใน               
งบการเงินเฉพาะกิจการส่วนใหญ่บนัทึกส าหรับบริษทัย่อยที่ได้มีการขายเรือออกไปและยงัไม่มีแผน
ในการซ้ือเรือใหม่ทดแทนในอนาคตอนัใกล ้

7. เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย  

7.1 รำยละเอียดของบริษัทร่วมที่ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย 
 (หน่วย: พนับาท) 

    งบการเงินรวม 

    มูลค่าตามบญัชีตาม 
   สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน วิธีส่วนไดเ้สีย 

   30 31 30 31 30 31 
  จดัตั้งขึ้นใน กนัยายน ธันวาคม กนัยายน ธันวาคม กนัยายน ธันวาคม 

ชื่อบริษทัร่วม ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

   ร้อยละ ร้อยละ     
บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล ซีพอร์ทส์          
   (ฮาลเดีย) ไพรเวท ลิมิเตด    จดัการท่าเรือ อินเดีย 22.40 22.40 64,508 61,443 73,232 68,092 

 การเปลี่ยนแปลงในราคาทุนของบัญชีเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่ถือหุ้นโดยบริษทัย่อย เกิดจาก
ผลต่างของอตัราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงินจากสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานเป็น
สกุลเงินที่ใช้น าเสนองบการเงิน 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 
ช่ือบริษทัร่วม ส่วนแบ่งก าไร เงินปันผลรับ 

 2563 2562 2563 2562 
บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล ซีพอร์ทส์ (ฮาลเดีย)     
 ไพรเวท ลิมิเตด  2,590 8,462 - 8,454 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 
ช่ือบริษทัร่วม ส่วนแบ่งก าไร เงินปันผลรับ 

 2563 2562 2563 2562 
บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล ซีพอร์ทส์ (ฮาลเดีย)     
 ไพรเวท ลิมิเตด  7,119 13,444 2,058 15,213 

 ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมที่ถือหุ้นโดยบริษทัย่อยส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือน
ส้ินสุดวนัที่ 30 กันยายน 2563 และ 2562 ซ่ึงรวมอยู่ในงบก าไรขาดทุนรวม ค านวณจากข้อมูลทาง
การเงินส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 ตามล าดบั  

7.2 ข้อมูลทำงกำรเงินโดยสรุปของบริษัทร่วมที่ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย  
(หน่วย: พนับาท) 

 ทุนเรียกช าระ สินทรัพยร์วม หน้ีสินรวม 
รายไดร้วมส าหรับงวด       

เกา้เดือนส้ินสุด 
ก าไรส าหรับงวด            
เกา้เดือนส้ินสุด 

ช่ือบริษทัร่วม ณ วนัที่ 30 มิถุนายน ณ วนัที่ 30 มิถุนายน ณ วนัที่ 30 มิถุนายน วนัที่ 30 มิถุนายน วนัที่ 30 มิถุนายน 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

 พนัอินเดียรูปี พนัอินเดียรูปี         
บริษทั อินเตอร์เนช่ันแนล ซีพอร์ทส ์           
   (ฮาลเดีย) ไพรเวท ลิมเิตด  440,580 440,580 376,053 372,808 49,124 44,105 274,710 359,443 31,780 60,016 

8. ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์  

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กันยายน 
2563 สรุปไดด้งัน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงิน 
 งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 20,097,548 6,668 
ซ้ืออุปกรณ์และจ่ายค่าใชจ้่ายในการซ่อมแซม   
 และส ารวจเรือระหว่างงวด - ราคาทุน 198,491 2,726 
ตดัจ าหน่าย (15) (15) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (910,871) (2,602) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 1,001,965 322 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2563 20,387,118 7,099 
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ณ วนัที่ 30 กันยายน 2563 บริษทัย่อยได้จดจ านองเรือจ านวน 29 ล า (31 ธันวาคม 2562: 31 ล า) ซ่ึงมี
มูลค่าสุทธิตามบญัชีจ านวนเงิน 16,787.65 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2562: 17,744.05 ลา้นบาท) ไวก้ับ
ธนาคารเพื่อค ้าประกนัเงินกูย้ืมระยะยาวตามที่กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 11 

9. เงินล่วงหน้ำค่ำต่อเรือ 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินล่วงหนา้ค่าต่อเรือส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2563 
สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงนิ 
 งบการเงนิรวม เฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 2,047,470 2,039,751 
ขาดทุนจากสัญญาระงบัขอ้พิพาท (868,717) (860,602) 
เงินสดรับจากสัญญาระงบัขอ้พิพาท (1,269,067) (1,269,067) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิ 90,314 89,918 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2563 - - 

 ในระหว่างปี 2559 และ 2558 บริษัทฯได้ปฏิเสธการรับเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองขนาด 64,000               
เดทเวทตัน จ านวน 12 ล า ที่ท าสัญญากับ Sainty Marine Corporation Ltd. ประเทศจีน (“Sainty”)                   
เมื่อวนัที่ 24 และ 26 กุมภาพนัธ์ 2557 ส าหรับตวัเรือหมายเลข SAM14017B ถึง SAM14028B (“เรือ”) 

 เน่ืองจากความล่าช้าในการต่อเรือท าให้ทางอู่ต่อเรือไม่สามารถส่งมอบเรือภายในระยะเวลาที่ก าหนด
ในสญัญาส่ังต่อเรือ (“สัญญา”) บริษทัฯจึงไดใ้ชสิ้ทธิตามสัญญาในการยกเลิกสัญญาเน่ืองจากล่วงเลย
ก าหนดส่งมอบเรือและไดเ้รียกร้องให้อู่ต่อเรือคืนเงินงวดที่ไดช้ าระไปพร้อมดอกเบี้ยตามที่ระบุไวใ้น
สัญญา 

บริษทัฯไดย้ื่นหนงัสือเรียกร้องให้ธนาคารที่ให้การค ้าประกนั กล่าวคือ Export-Import Bank of China 
สาขา Jiangsu (“CEXIM”) ช าระเงินตามหนงัสือค ้าประกนัประเภทเพิกถอนไม่ไดท้ี่ไดอ้อกให้บริษทัฯ 
ภายใต้สัญญา เพื่อเรียกร้องเงินงวดค่าต่อเรือที่จ่ายไปแลว้พร้อมดอกเบี้ยคืน ในระหว่างปี 2559 และ 
2560 บริษทัฯไดร้ับคืนเงินงวดพร้อมดอกเบี้ยส าหรับตวัเรือสามล า บริษทัฯไดร้ับแจง้ว่าอู่ต่อเรือได้ยื่น
เสนอข้อพิพาทเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการส าหรับเรืออีกเก้าล าที่ เหลือ                        
ตามขอ้ก าหนดในหนังสือค ้าประกันประเภทเพิกถอนไม่ได้ และตามสัญญาส่ังต่อเรือนั้น หนังสือ             
ค ้าประกนัประเภทเพิกถอนไม่ไดท้ี่เก่ียวเน่ืองกบัเรือล าดงักล่าวไดร้ับการขยายระยะเวลาออกไปจนถึง 
90 วนัหลงัจากวนัที่มีการเผยแพร่ค าช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการ 

  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

22 
 

 รายละเอียดของการยกเลิกสัญญาส่ังต่อเรือที่ยกเลิกโดยบริษทัฯและ Sainty (ภายใต้การคดัคา้นของ
บริษทัฯ) แสดงไดด้งัต่อไปน้ี 

ตัวเรือหมำยเลข 
วันท่ีท ำสัญญำ 
ส่ังต่อเรือ ยกเลิกโดย 

วันท่ีในหนังสือบอกเลิก
สัญญำส่ังต่อเรือ 

วันท่ีได้รับแจ้งจำกอู่ต่อเรือ  
ว่ำมีกำรยื่นเสนอข้อพิพำท 

รำคำตำมสัญญำ 
(ล้ำนเหรียญ
สหรัฐอเมริกำ) 

เงินงวดจ่ำย
ล่วงหน้ำท่ีเรียกคืน 
(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 ธันวาคม 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 

เมื่อวนัที่ 10 กรกฎาคม 2563 บริษทัฯและ Sainty (บริษทัฯและ Sainty รวมเรียกว่า “คู่สัญญา”) ไดล้งนาม
ในสัญญาระงบัขอ้พิพาทโดยสมคัรใจ (“สัญญาระงบัขอ้พิพาท”) เพื่อระงบัขอ้พิพาทและขอ้เรียกร้อง
ทั้งหมดโดยส้ินเชิงอนัเก่ียวขอ้งกับสัญญาส่ังต่อเรือ เรือทุกล า สัญญาค ้าประกันการคืนเงินล่วงหน้า            
ค่าต่อเรือ และ/หรือ กระบวนการอนุญาโตตุลาการและกระบวนพิจารณาคดีทางศาล ทั้งน้ี รายละเอียด
หลกั ๆ ของสัญญาระงบัขอ้พิพาท มีดงัต่อไปน้ี 

จ ำนวนเงินตำมสัญญำ
ระงับข้อพิพำท 

จ านวนเงินตามสัญญาระงบัขอ้พิพาท คือ 40,500,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา 
ซ่ึง Sainty และ/หรือ CEXIM ซ่ึงเป็นผูค้ ้าประกันการคืนเงินล่วงหน้าค่าต่อ
เรือ (โดยการเรียกร้องเงินตามสัญญาค ้าประกันต่าง ๆ  ที่เก่ียวขอ้งของผูซ้ื้อ) 
จะต้องช าระแก่ผูซ้ื้อ ก่อน หรือ ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 (“ก าหนดวนั
ช าระเงิน”)  
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ผลหลังจำกที่ผู้ซ้ือได้รับ
ช ำระเงินตำมสัญญำระงับ
ข้อพพิำทเต็มจ ำนวน ก่อน
หรือในก ำหนดวันช ำระเงิน 

• จะไม่มีขอ้พิพาทและขอ้เรียกร้องใด ๆ คงคา้งระหว่างคู่สัญญาอีกต่อไป 
• การรับประกนัการคืนเงินล่วงหนา้ใด ๆ อนัเก่ียวขอ้งกบัสัญญาส่ังต่อเรือ

จะส้ินสุดลง และความรับผิดชอบ หนา้ที่ ความรับผิด และขอ้ผูกพนัใด ๆ 
ของผูค้ ้าประกนัการคืนเงินล่วงหนา้ภายใตสั้ญญาค ้าประกันถือเป็นอนั
ส้ินสุดลงโดยไดร้ับการปลดเปล้ืองจากภาระผูกพนัต่าง ๆ 

• คู่พิพาททั้งสองฝ่ายจะถอนค าฟ้อง ค าฟ้องแยง้ และ/หรือ ค าอุทธรณ์             
ต่าง ๆ ที่ เ ก่ียวข้องกับสัญญาส่ังต่อเ รือ และให้ยุติกระบวนการ
อนุญาโตตุลาการและกระบวนพิจารณาทางศาลที่เก่ียวขอ้งทั้งหมด โดย
ไม่มีขอ้พิพาทและขอ้เรียกร้องใด ๆ คงคา้ง 

 เมื่อวนัที่ 13 กรกฎาคม 2563 บริษทัฯไดย้ื่นหนงัสือเรียกร้องต่อธนาคาร CEXIM  เพื่อเรียกร้องเงินตาม
สัญญาระงับข้อพิพาทจ านวน 40.50 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา ต่อมาเมื่อวนัที่ 29 กรกฎาคม 2563 
บริษทัฯได้รับเงินคืนเต็มจ านวนแลว้ กลุ่มบริษทัได้บนัทึกขาดทุนจากสัญญาระงบัขอ้พิพาทจ านวน
รวม 27.40 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (เฉพาะบริษทัฯ: 27.14 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) ในงบก าไรขาดทุน
ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2563  

10.  ต้นทุนสัญญำรอตัดจ่ำย 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีต้นทุนสัญญารอตดัจ่ายส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กันยายน 
2563 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงินรวม          
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563  162,783 
ตดัจ าหน่ายส าหรับงวด  (13,135) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน  8,101 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2563  157,749 
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11. วงเงินกู้ยืมระยะยำว 

ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 บญัชีเงินกูย้ืมระยะยาวแสดงไดด้งัน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
 ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2563 
 วงเงินที่ 1 วงเงินที่ 2 วงเงินที่ 3 วงเงินที่ 4 วงเงินที่ 5 วงเงินที่ 6 วงเงินที่ 7 วงเงินที่ 8 วงเงินที่ 9 วงเงินที่ 10 วงเงินที่ 11 วงเงินที่ 12 รวม 

เงินกูยื้มระยะยาว - 307,778 721,615 377,641 263,495 1,585,151 638,039 300,173 484,884 748,549 431,276 886,421 6,745,022 
บวก (หัก): ค่าธรรมเนียม              

ทางการเงินรอตดัจ่าย - (394) (5,743) (1,384) (820) 45,636 (17,469) (3,984) (3,609) (9,048) 5,128 (2,441) 5,872 
รวม - 307,384 715,872 376,257 262,675 1,630,787 620,570 296,189 481,275 739,501 436,404 883,980 6,750,894 
หัก: ส่วนที่ถึงก าหนดช าระ              

ภายในหน่ึงปี - (307,384) (80,657) (40,677) (61,806) (185,388) (71,396) (1,139) (37,021) (354,949) (272,207) (88,398) (1,501,022) 
เงินกูยื้มระยะยาว - สุทธิจากส่วน              

ที่ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี - - 635,215 335,580 200,869 1,445,399 549,174 295,050 444,254 384,552 164,197 795,582 5,249,872 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 
 วงเงินที่ 1 วงเงินที่ 2 วงเงินที่ 3 วงเงินที่ 4 วงเงินที่ 5 วงเงินที่ 6 วงเงินที่ 7 วงเงินที่ 8 วงเงินที่ 9 วงเงินที่ 10 วงเงินที่ 11 วงเงินที่ 12 รวม 

เงินกูยื้มระยะยาว 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 (หัก): 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 
หัก: ส่วนที่ถึงก 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) 
เงินกูยื้มระยะยาว - สุทธิจากส่วน              
ที่ถึงก 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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การเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกูย้ืมระยะยาวส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2563 มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

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

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 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 - - - - - - 336,068 - - - - 890,627 1,226,695 
  ตดัจ าหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่าย 207 3,228 1,493 329 296 (1,680) 5,508 807 1,283 5,248 (3,392) 341 13,668 
หัก: ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจ่าย - - - - - - (6,161) - - - - (2,796) (8,957) 
  จ่ายคืนเงินกู้ (7,687) (349,638) (60,897) (30,579) (46,437) (45,249) (26,199) (9,692) (9,369) (90,698) (60,645) - (737,090) 
  จ่ายคืนเงินกูก่้อนก าหนด (550,994) (335,598) - - - - (279,264) (56,804) - - - - (1,222,660) 
  ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนที่ยงัไม่เกิดข้ึนจริง - - - - - - - - - (19,485) - - (19,485) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 29,042 41,425 36,754 19,273 14,611 79,902 28,073 17,315 23,291 40,033 24,046 (4,192) 349,573 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2563 - 307,384 715,872 376,257 262,675 1,630,787 620,570 296,189 481,275 739,501 436,404 883,980 6,750,894 
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 รายละเอียดวงเงินกูย้ืมจากธนาคารของกลุ่มบริษทั สรุปไดด้งัน้ี 

ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2563 กลุ่มบริษทัมีวงเงินกูย้ืมที่ยงัไม่ไดเ้บิกใช้คงเหลือจ านวน 10.10 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา (31 ธนัวาคม 2562: 28 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) 

  

   อตัราดอกเบี้ย 
ตามสัญญาเงินกู/้ 

วงเงิน ธนาคารผูใ้ห้กู ้ บริษทัผูกู้ ้ สัญญาแกไ้ขเพ่ิมเติม 

วงเงินที่ 1 DNB Bank ASA และ 5 ธนาคารอื่น บริษทัฯและบริษทัย่อยทางออ้ม LIBOR บวกส่วนเพ่ิม 
  รวม 6 ธนาคาร    ในประเทศสิงคโปร์  
วงเงินที่ 2 ING Bank N.V. สาขาประเทศ บริษทัย่อยทางออ้มในประเทศสิงคโปร์ LIBOR บวกส่วนเพ่ิม 
  สิงคโปร์ และ DNB Bank ASA    4 บริษทั     
วงเงินที่ 3 ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) บริษทั เอบีซี ทู พีทีอี ลิมิเตด และ บริษทั LIBOR บวกส่วนเพ่ิม 

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

  และน าเขา้แห่งประเทศไทย      
วงเงินที่ 7 BNP Paribas บริษทัฯและบริษทัย่อยทางออ้ม LIBOR บวกส่วนเพ่ิม 
     ในประเทศสิงคโปร์  
วงเงินที่ 8 BNP Paribas บริษทัฯและบริษทัย่อยทางออ้ม LIBOR บวกส่วนเพ่ิม 
     ในประเทศสิงคโปร์  
วงเงินที่ 9 ธนาคารเพ่ือการส่งออก บริษทัฯและบริษทัย่อยในประเทศ LIBOR บวกส่วนเพ่ิม 
  และน าเขา้แห่งประเทศไทย      
วงเงินที่ 10 ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) บริษทัฯและบริษทัย่อยในประเทศ MLR-1 ส าหรับเงินกูยื้ม 
  และ 2 ธนาคารอื่น รวม 3 ธนาคาร     สกุลเงินบาทและ LIBOR  
         บวกส่วนเพ่ิมส าหรับ 
      เงินกูยื้มสกุลเงินเหรียญ 
      สหรัฐอเมริกา 
วงเงินที่ 11 ธนาคารเพ่ือการส่งออก บริษทัฯและบริษทัย่อยในประเทศ LIBOR บวกส่วนเพ่ิม 

  และน าเขา้แห่งประเทศไทย      
วงเงินที่ 12 ธนาคารเพ่ือการส่งออก บริษทัฯและบริษทัย่อยในประเทศ LIBOR บวกส่วนเพ่ิม 

  และน าเขา้แห่งประเทศไทย      
  วงเงินที่ 13 ธนาคารเพ่ือการส่งออก บริษทัฯ บริษทัย่อยในประเทศ LIBOR บวกส่วนเพ่ิม 
  และน าเขา้แห่งประเทศไทย   และบริษทัย่อยทางออ้มในประเทศ     
    สิงคโปร์  
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ในระหว่างงวด กลุ่มบริษทัมีรายการที่เก่ียวขอ้งกบัวงเงินกูย้ืม ดงัน้ี 

วงเงินที่ 1  

เมื่อวนัที่ 14 กุมภาพนัธ์ 2563 บริษทัฯไดจ้่ายคืนล่วงหนา้ส าหรับเงินกูส่้วนที่เหลือทั้งหมด 

 วงเงินที่ 2 

 ณ วนัที่ 30 กันยายน 2563 บริษทัฯไม่สามารถปฏิบตัิตามเงื่อนไขทางการเงินเก่ียวกับการด ารงรักษา
อตัราส่วนทางการเงินบางเงื่อนไข บริษทัฯอยู่ระหว่างการเจรจากบัธนาคารเพื่อขอผ่อนปรนส าหรับการ
ทดสอบขอ้ก าหนดทางการเงินดังกล่าวส าหรับช่วงระยะเวลาหน่ึง  อย่างไรก็ตาม จากการพิจารณา
ความเห็นของที่ปรึกษาทางกฎหมายทั้งภายในและภายนอกของบริษทัฯ ผูบ้ริหารของบริษทัฯเช่ือว่า
การผิดเงื่อนไขทางการเงินดังกล่าวไม่ได้เป็นเหตุการณ์ที่ถือว่าเป็นการผิดสัญญาที่ท าให้เงินกู้ถึง
ก าหนดช าระทนัที บริษัทฯได้จัดประเภทเงินกู้ยืมดังกล่าวที่จะครบก าหนดช าระภายใน 12 เดือน            
เป็นหน้ีสินหมุนเวียน 

 เมื่อวนัที่ 14 ตุลาคม 2563 บริษทัฯไดจ้่ายคืนล่วงหนา้ส าหรับเงินกูส่้วนที่เหลือทั้งหมด 

วงเงินที่ 6 

 เมื่อวนัที่ 13 พฤษภาคม 2563 บริษทัฯและบริษทัย่อยในประเทศ 4 แห่ง (“ผูกู้”้) ไดล้งนามแกไ้ขสัญญา
เงินกูท้ี่ท ากบัธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย (“ผูใ้ห้กู”้) ซ่ึงไดร้ับการพกัช าระการ
จ่ายคืนเงินตน้ที่ครบก าหนดช าระส าหรับงวดเดือนมิถุนายน 2563 และกนัยายน 2563 และผูกู้จ้ะช าระคืน
เงินตน้จ านวนดงักล่าวขา้งตน้ให้กบัผูใ้ห้กูใ้นงวดสุดท้ายของการช าระเงินกู ้

 วงเงินที่ 7 

เมื่อวนัที่ 15 เมษายน 2563 บริษทัฯและบริษทัย่อยทางออ้มของบริษทัฯในประเทศสิงคโปร์กล่าวคือ 
บริษัท พรีเชียส สกายส์ พีทีอี ลิมิเตด และบริษัท พรีเชียส ไทด์ส พีทีอี ลิมิเตด ในฐานะผู ้กู้ร่วม                       
ได้ลงนามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 และปรับปรุงบันทึกแก้ไขเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาเงินกู้                    
ตามสัญญาที่ท าไว้ ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2557 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเพิ่มวงเงินกู้อีกจ านวน                              
10.6 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา (“วงเงินกู้เพิ่ม”) วงเงินกู้ยืมคิดดอกเบี้ ยในอัตราร้อยละ LIBOR                        
บวกส่วนเพิ่มโดยช าระคืนเป็นรายไตรมาส  
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 โดยมีรายละเอียดหลกัของขอ้ตกลงส าหรับวงเงินกูเ้พิ่ม ดงัน้ี 

วงเงิน รำยละเอียด 

วงเงินกู้เพิ่ม วงเงินกูสู้งสุด 10.60 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ สินเช่ือ
เพื่อส่ิงแวดลอ้ม และสินเช่ือทัว่ไป 

วัตถุประสงค์ สินเช่ือเพื่อส่ิงแวดลอ้มนั้นมีวตัถุประสงคเ์พื่อเป็นแหล่งเงินทุน และ/หรือ 
   เพื่อรีไฟแนนซ์ ตน้ทุนในการติดตั้งระบบจดัการน ้าถ่วงเรือ ทั้งน้ีบริษทัฯไดรั้บ
ความเห็นจาก Vigeo Eiris ส าหรับสินเช่ือเพื่อส่ิงแวดลอ้ม 

สินเช่ือทัว่ไป มีวตัถุประสงคเ์พื่อเป็นเงินหมุนเวียนทัว่ไปในบริษทั 
กำรเบิกใช้วงเงินกู้ยืม 10,600,000 เหรียญสหรัฐอเมริกาในกอ้นเดียว 
ระยะเวลำครบก ำหนด 4 ปีหลงัจากเบิกถอนเงินกูยื้ม 

กำรช ำระคืน 
 

เงินกูเ้พิ่มจะตอ้งช าระคืนภายใน 4 ปี โดยแบ่งเป็น 16 งวด ช าระเป็นรายไตรมาส 
   เท่ากับ 662,500 เหรียญสหรัฐอเมริกาต่องวด เร่ิมช าระ 3 เดือนหลงัจากการ 
   เบิกถอนเงินกู ้

โดยการท าสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงข้อตกลงทางการเ งินภายใต้สัญญาเ งินกู้ น้ี                          
บริษทัฯจะตอ้งด ารงอตัราส่วนทางการเงินซ่ึงจะมีการค านวณเป็นรายไตรมาสจากงบการเงินรวมเป็น
เงินเหรียญสหรัฐอเมริกา ดงัต่อไปน้ี 

ก) อตัราส่วนหน้ีเงินกูต้่อส่วนของผูถื้อหุ้นรวมสูงสุด (Funded Debt to Total Shareholders’ Equity)                                
ไม่เกินกว่า 2 ต่อ 1  

ข) ด ารงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมขั้นต ่า 300,000,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา  

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

 เมื่อวนัที่ 20 เมษายน 2563 บริษทัฯไดเ้บิกเงินกูด้งักล่าวจ านวน 10.60 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา 

 สืบเน่ืองจากการผิดเงื่อนไขการด ารงอตัราส่วนมูลค่าหลกัประกัน เมื่อวนัที่ 30 เมษายน 2563 ผูกู้้ได้
วางหลกัประกันเป็นเงินสดจ านวน 1,100,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา เพื่อให้สามารถด ารงอตัราส่วน
มูลค่าหลักประกันขั้นต ่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 135 ของยอดเงินกู้คงเหลือตามสัญญาเงินกู้ เมื่อวนัที่                         
17 กรกฎาคม 2563 ผูกู้้ได้ลงนามสัญญาแก้ไขเก่ียวกับหลกัประกันไขวข้องวงเงินที่ 7 และวงเงินที่ 8 
ซ่ึงจะท าให้ปัญหาเร่ืองการผิดเง่ือนไขการด ารงหลกัประกันขั้นต ่าได้รับการแก้ไข ต่อมาเมื่อวันที่                             
21 กรกฎาคม 2563 ผูกู้ไ้ดถ้อนหลกัประกนัเงินสดจ านวน 1,100,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา 

วงเงินที่ 9  

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 บริษัทฯและบริษัทย่อย  (“ผู ้กู้”) ได้ลงนามแก้ไขสัญญาเงินกู้ที่ท ากับ
ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย (“ผูใ้ห้กู”้) ซ่ึงไดร้ับการพกัช าระการจ่ายคืนเงินต้น
ที่จะครบก าหนดช าระส าหรับงวดเดือนมิถุนายน 2563 และกันยายน 2563 และผูกู้้จะช าระคืนเงินตน้
จ านวนดงักล่าวขา้งตน้ให้กบัผูใ้ห้กูใ้นงวดสุดทา้ยของการช าระเงินกู ้
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 วงเงินที่ 10 

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ในฐานะตัวแทนของวงเงินกู้ยืมได้มี
หนังสือถึงบริษัทฯ แจ้งการอนุมัติของธนาคารผู ้ให้กู้ส าหรับการยกเว้นการทดสอบข้อก าหนด
อตัราส่วนทางการเงินเก่ียวกบัการด ารงอตัราส่วนความสามารถในการช าระหน้ี และอตัราส่วน Debt to 
EBITDA ไปจนถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 เง่ือนไขหลกัของการอนุมตัิน้ีคือบริษทัฯไม่สามารถจ่าย           
เงินปันผลหรือผลตอบแทนอ่ืนใดให้แก่ผูถื้อหุ้นในช่วงระยะเวลาที่ไดร้ับยกเวน้การทดสอบ 

วงเงินที่ 11 

เมื่อวนัที่ 13 พฤษภาคม 2563 บริษทัฯและบริษทัย่อยในประเทศ 5 แห่ง (“ผูกู้”้) ไดล้งนามแกไ้ขสัญญา
เงินกูท้ี่ท ากบัธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย (“ผูใ้ห้กู”้)  ซ่ึงไดร้ับการพกัช าระการ
จ่ายคืนเงินตน้ที่ครบก าหนดช าระส าหรับงวดเดือนมิถุนายน 2563 และกนัยายน 2563 และผูกู้จ้ะช าระคืน
เงินตน้จ านวนดงักล่าวขา้งตน้ให้กบัผูใ้ห้กูใ้นงวดสุดท้ายของการช าระเงินกู ้

วงเงินที่ 12 

 เมื่อวนัที่ 31 มกราคม 2563 บริษทัฯไดเ้บิกเงินกูจ้  านวน 28.00 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา 

เมื่อวนัที่ 13 พฤษภาคม 2563 บริษทัฯและบริษทัย่อยในประเทศ 5 แห่ง (“ผูกู้”้) ไดล้งนามแกไ้ขสัญญา
เงินกูท้ี่ท ากบัธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย (“ผูใ้ห้กู”้) ซ่ึงไดร้ับการพกัช าระการ
จ่ายคืนเงินตน้ที่ครบก าหนดช าระส าหรับงวดเดือนมิถุนายน 2563 และกนัยายน 2563 และผูกู้จ้ะช าระคืน
เงินตน้จ านวนดงักล่าวขา้งตน้ให้กบัผูใ้ห้กูใ้นงวดสุดท้ายของการช าระเงินกู ้

วงเงินที่ 13 

เมื่อวนัที่ 28 พฤษภาคม 2563 บริษทัฯและบริษทัย่อย 2 แห่ง ไดล้งนามสัญญาเงินกูจ้  านวน 10.10 ลา้น
เหรียญสหรัฐอเมริกา กับธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย  (“EXIM”) โดยมี
วตัถุประสงค์เพื่อใช้ไถ่ถอนหุ้นกู้บางส่วนส าหรับหุ้นกู้ครั้ งที่ 2/2559 ครบก าหนดไถ่ถอนในเดือน
ธนัวาคม 2564 (ตามที่ไดข้ยายระยะเวลาไถ่ถอนหุ้นกู)้ (PSL206A) ต่อมาเมื่อวนัที่ 29 กรกฎาคม 2563 
บริษทัฯและบริษทัย่อย 2 แห่ง และ EXIM ได้ลงนามแก้ไขวตัถุประสงค์ของสัญญาเงินกู้ เพื่อใช้ไถ่
ถอนหุ้นกูบ้างส่วนส าหรับหุ้นกู ้ครั้ งที่ 1/2559 ครบก าหนดไถ่ถอนในเดือนมกราคม 2564 (PSL211A) 
เงินกูย้ืมคิดดอกเบี้ยในอตัราร้อยละ LIBOR บวกส่วนเพิ่มโดยช าระคืนเป็นรายไตรมาส 
รายละเอียดหลกัของเงินกูย้ืมสามารถสรุปไดด้งัน้ี  

วงเงิน รำยละเอียด 
วงเงินกู้ยืม วงเงินกูสู้งสุด 10,100,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา 
กำรเบิกใช้วงเงินกู้ยืม ทั้งส้ินจ านวน 10.10 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา 
ระยะเวลำครบก ำหนด 1 ปีหลงัจากเบิกถอนเงินกูย้ืม 
กำรช ำระคืน เงินกูท้ี่เบิกทั้งหมดจะช าระคืนภายใน 1 ปี โดยแบ่งการช าระคืนออกเป็น       

2 งวดเท่ากนั โดยเร่ิมการช าระคืนงวดแรกเดือนที่ 9 นบัจากวนัที่เบิก
ถอนเงินกูแ้ละช าระงวดที่ 2 ในเดือนที่ 12 นบัจากวนัที่เบิกถอนเงินกู ้

หลักประกัน ก) การจดจ านองเรือเป็นล าดบัแรก 
ข) การจ าน าหุ้นของบริษทัย่อยของบริษทัฯ 
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ภายใต้สัญญาเงินกู้ยืม บริษทัฯต้องปฏิบตัิตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการ ซ่ึงรวมถึงการด ารง
อตัราส่วนทางการเงินในงบการเงินรวมส้ินปีสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ส้ินปี 2563 ดงัน้ี 

ก) ด ารงอตัราส่วน debt to total shareholders’ equity ไม่เกินกว่า 2 ต่อ 1  
ข) ด ารงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมขั้นต ่า 300,000,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา 
ค) ด ารงเงินสดอย่างน้อยเท่ากับ 200,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา ต่อเรือ 1 ล า ซ่ึงกลุ่มบริษัทเป็น

เจา้ของ 

ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2563 ไม่มียอดคงเหลือ เน่ืองจากบริษทัฯยงัไม่ไดเ้บิกถอนวงเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 19 ตุลาคม 2563 บริษทัฯไดเ้บิกเงินกูด้งักล่าวจ านวน 10.10 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา 

12. หุ้นกู้ 

ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 รายละเอียดของหุ้นกูม้ีดงัต่อไปน้ี 

     (หน่วย: พนับาท) 
      มูลค่าตามบญัชี 

 วนัท่ีครบก าหนด จ านวน มูลค่าตราไว ้  ก าหนดช าระ 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 
ชุดท่ี ไถ่ถอน หน่วย ต่อหน่วย อตัราดอกเบ้ีย ดอกเบ้ีย 2563 2562 

  (พนัหน่วย) (บาท) (ร้อยละต่อปี)    
1 ขยายระยะเวลาครบ 3,590 1,000 5.25 ทุกไตรมาส 3,571,061 3,569,015 

(PSL211A) ก าหนดไถถ่อน 
  ภายในวนัท่ี 22 
  กรกฎาคม 2565 

      

  (6.5 ปี)       
2 ขยายระยะเวลาครบ 1,960 800 6.50 ทุกไตรมาส 1,559,728 1,948,543 

(PSL206A)  ก าหนดไถถ่อน 
  ภายในวนัท่ี 9  
  ธันวาคม 2564  

      

  (5 ปี)       

รวม      5,130,789 5,517,558 
หัก: ค่าใชจ่้ายในการออกหุ้นกูร้อตดับญัชี    (1,173) (4,716) 

หุ้นกู ้- สุทธิ  5,129,616 5,512,842 
หัก: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี   (1,337,869) (1,947,630) 

หุ้นกู ้- สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  3,791,747 3,565,212 
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เน่ืองจากสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาเป็นสกุลเงินในการด าเนินงานของบริษทัฯ  เพื่อเป็นการจ ากดั
ความเส่ียงต่อการขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศจากหน้ีสินของบริษทัฯที่มีอยู่ในรูป
สกุลเงินบาท บริษทัฯจึงได้แปลงเงินที่ไดจ้ากการออกหุ้นกู้ (PSL211A) รวมจ านวน 3,590 ลา้นบาท 
เป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาจ านวน  99.72 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา โดยเข้าท าสัญญา
แลกเปล่ียนอตัราแลกเปล่ียนสกุลเงิน (Cross Currency Swap) เมื่อวนัที่ 22 มกราคม 2559 อีกทั้งได้              
ท าการแลกเปล่ียนอัตราดอกเบี้ยสกุลเงินบาทที่อัตราดอกเบี้ ยคงที่ร้อยละ 5.25 ต่อปี เป็นสกุลเงิน
เหรียญสหรัฐอเมริกาที่อตัราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.99 ต่อปี 

ต่อมา เมื่อวนัที่ 4 มกราคม 2560 บริษทัฯได้แปลงเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ (PSL206A) รวมจ านวน 
1,960 ลา้นบาท เป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาจ านวน 54.90 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา โดยเขา้ท า
สัญญาแลกเปล่ียนอตัราแลกเปล่ียนสกุลเงิน (Cross Currency Swap) อีกทั้งไดท้ าการแลกเปล่ียนอตัรา
ดอกเบี้ยสกุลเงินบาทที่อตัราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.00 ต่อปี เป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาที่อตัรา
ดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.75 ต่อปี 

บริษทัฯมีขอ้ก าหนดตอ้งด ารงอตัราส่วน Debt to Equity ไม่เกินกว่า 2 ต่อ 1 

เมื่อวนัที่ 27 เมษายน 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ ครั้ งที่ 2/2563 ไดม้ีมติอนุมตัิให้มีการ
เสนอแก้ไขระยะเวลาและขอ้ก าหนดส าหรับหุ้นกู้ของบริษทัฯชุดที่ 2/2559 ที่จะครบก าหนดไถ่ถอน             
ปี 2563 (PSL206A) โดย 

ก)  เสนอให้ผูถื้อหุ้นกู้ดงักล่าวพิจารณาอนุมตัิให้ขยายระยะเวลาครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไปอีก 
1.5 ปี จากเดิมวนัที่ 9 มิถุนายน 2563 เป็นวนัที่ 9 ธนัวาคม 2564  

ข)  เสนอการช าระคืนเงินต้นให้แก่ผูถื้อหุ้นกู้บางส่วน ในจ านวนร้อยละ 20 ของมูลค่าหุ้นกู้คงค้าง 
พร้อมดว้ยดอกเบี้ยงวดวนัที่ 9 มิถุนายน 2563  

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

ง) ผูอ้อกหุ้นกูม้ีสิทธิในการไถ่ถอนหรือช าระคืนเงินตน้ของหุ้นกูท้ั้งจ านวนหรือบางส่วน (และไม่ว่า
ในคราวเดียวหรือหลายคราว) ก่อนวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู ้  

เมื่อวนัที่ 19 พฤษภาคม 2563 ที่ประชุมผูถื้อหุ้นกู้ PSL206A ได้มีมติอนุมตัิให้มีการแก้ไขระยะเวลา
และขอ้ก าหนดดงักล่าวขา้งต้น เมื่อวนัที่ 9 มิถุนายน 2563 บริษทัฯได้ช าระคืนเงินตน้ให้แก่ผูถื้อหุ้นกู้
จ านวนร้อยละ 20 คิดเป็นจ านวนเงิน 392.00 ล้านบาท คงเหลือมูลค่าหุ้นกู้คงค้างจ านวน 1,568.00    
ลา้นบาท ต่อมาเมื่อวนัที่ 16 มิถุนายน 2563 บริษทัฯไดท้ ารายการซ้ือสิทธิเลือกเพื่อป้องกันความเส่ียง
จากอตัราแลกเปล่ียน โดยมีราคาใช้สิทธิ 1 เหรียญสหรัฐอเมริกา ต่อ 30.15 บาท ส าหรับมูลค่าหุ้นกู้            
ที่เหลือจ านวน 1,250 ลา้นบาท 
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เมื่อวนัที่ 16 มิถุนายน 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ ครั้ งที่ 5/2563 ได้มีมติให้บริษทัฯ
เรียกประชุมผูถื้อหุ้นกู้เพื่อเสนอให้มีการแก้ไขระยะเวลาและขอ้ก าหนดขยายระยะเวลาส าหรับหุ้นกู้
ของบริษทัฯชุดที่ 1/2559 ที่จะครบก าหนดไถ่ถอนปี 2564 (PSL211A) โดย 

ก)  เสนอให้ผูถื้อหุ้นกู้ดงักล่าวพิจารณาอนุมตัิให้ขยายระยะเวลาครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไปอีก 
1.5 ปี จากเดิมวนัที่ 22 มกราคม 2564 เป็นวนัที่ 22 กรกฎาคม 2565  

ข)  เสนอการช าระคืนเงินต้นให้แก่ผูถื้อหุ้นกู้บางส่วน ในจ านวนร้อยละ 20 ของมูลค่าหุ้นกู้คงค้าง 
พร้อมดว้ยดอกเบี้ยคงคา้ง ภายในวนัที่ 22 มกราคม 2564 

ค)  เสนอปรับเพิ่มอตัราดอกเบี้ยตั้งแต่วนัที่ 22 มกราคม 2564 จากเดิมอตัราร้อยละ 5.25 ต่อปี เป็น
อตัราร้อยละ 6.75 ต่อปี และ 

ง) ผูอ้อกหุ้นกูม้ีสิทธิในการไถ่ถอนหรือช าระคืนเงินตน้ของหุ้นกูท้ั้งจ านวนหรือบางส่วน (และไม่ว่า
ในคราวเดียวหรือหลายคราว) ก่อนวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู ้  

เมื่อวนัที่ 30 กรกฎาคม 2563 ที่ประชุมผูถื้อหุ้นกู ้PSL211A ไดม้ีมติอนุมตัิให้มีการแกไ้ขระยะเวลาและ
ขอ้ก าหนดดงักล่าวขา้งตน้ 

ในเดือนตุลาคม 2563 บริษทัฯไดใ้ชสิ้ทธิในการช าระคืนเงินต้นบางส่วนก่อนวนัครบก าหนดจ านวน 
627.20 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 40 ของมูลค่าหุ้นกู้คงค้าง (จ านวน 1,568.00 ล้านบาท) ของหุ้นกู้ 
PSL206A และจ านวนร้อยละ 10 ของมูลค่าหุ้นกู้ทั้ งหมด (จ านวน 3,590.00 ล้านบาท) ของหุ้นกู้ 
PSL211A คิดเป็นเงินจ านวน 359.00 ล้านบาท บริษัทฯจะใช้สิทธิในการช าระคืนเงินต้นบางส่วน               
ก่อนวนัครบก าหนดอีกจ านวนร้อยละ 10 ของหุ้นกู้ PSL211A คิดเป็นเงินจ านวน 359.00 ลา้นบาท 
ให้แก่ผูถื้อหุ้นกูใ้นวนัที่ 16 พฤศจิกายน 2563 

13. ประมำณกำรค่ำควำมเสียหำยจำกกำรเดินเรือ 
 (หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินรวม 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563  46,240 
ประมาณการเพิ่มข้ึนส าหรับงวด  26,084 
ประมาณการลดลง (รวมค่าความเสียหายที่เกิดข้ึนจริง) ส าหรับงวด (20,846) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน  2,175 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2563  53,653 
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14.    ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน 

 ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารขาดทุนส าหรับงวดที่เป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวม
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุ้นสามญัที่ออกอยู่ในระหว่างงวด 

15. ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน 

 ข้อมูลส่วนงานด าเนินงานที่น าเสนอน้ีสอดคล้องกับรายงานภายในของกลุ่มบริษัทที่ ผู ้มีอ านาจ
ตัดสินใจสูงสุดด้านการด าเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม ่าเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจ               
ในการจดัสรรทรัพยากรให้กบัส่วนงานและประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน 

 กลุ่มบริษทัประกอบธุรกิจส่วนใหญ่ภายใตส่้วนงานทางธุรกิจเดียว คือ เป็นเจ้าของเรืออเนกประสงค์
ขนาดเล็ก (Handysize) และขนาดกลาง (Supramax และ Ultramax) ส าหรับขนสินค้าแห้งเทกอง
ระหว่างประเทศ โดยให้บริการแบบไม่ประจ าเส้นทาง (tramp shipping basis) รายได้เกือบทั้งหมด                                                
มาจากส่วนงานน้ี ดังนั้น กลุ่มบริษทัจึงไม่มีส่วนงานทางธุรกิจด้านอ่ืนนอกจากส่วนงานหลักดังที่                
ไดก้ล่าวไวข้า้งตน้  

 กิจกรรมทางธุรกิจในส่วนงานน้ี ไดแ้ก่ การให้บริการเช่าเรือขนส่งสินคา้ โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท 
คือ การเช่าเป็นระยะเวลา (Time charter) และการเช่าเป็นรายเที่ยว (Voyage charter) ส าหรับการเช่า
เป็นระยะเวลา ผูเ้ช่าเรือ (ลูกคา้) จะจ่ายค่าเช่าแก่ผูใ้ห้เช่าเรือ (ในอตัราต่อวนัตามที่ตกลงกนั โดยส่วนใหญ่
จะตกลงช าระค่าเช่าเป็นเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา) ตามระยะเวลาที่ก าหนด ในกรณีดังกล่าวผูเ้ช่าเรือ 
จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินเรือทั้ งหมด รวมทั้งรายจ่ายท่าเรือและน ้ ามันเช้ือเพลิง ส าหรับ             
การเช่าเป็นรายเที่ยว ผูเ้ช่าเรือจะจ่ายค่าระวางเรือในอตัราต่อตนั (ส่วนใหญ่จะตกลงกนัเป็นเงินเหรียญ
สหรัฐอเมริกา) เพื่อขนส่งสินคา้ที่ระบุเฉพาะระหว่างท่าเรือที่ก าหนดตั้งแต่สองท่าข้ึนไป ในกรณีน้ี 
กลุ่มบริษทัจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินเรือทั้งหมด ซ่ึงค่าใช้จ่ายดังกล่าวแสดงไวใ้นงบการเงิน
ภายใต้ ช่ือ  “รายจ่ ายท่ า เ รือ ” (Voyage disbursement) และ  “น ้ ามัน เ ช้ือ เพ ลิงใช้ไป” (Bunker 
consumption) การเช่าเป็นระยะเวลานั้น เส้นทางเดินเรือจะถูกก าหนดหรือควบคุมโดยผูเ้ช่าเรือและ
ภายใต้สัญญาการเช่าเป็นรายเที่ยว เส้นทางการเดินเรือจะแตกต่างกันไปในแต่ละเที่ยวการเดินเรือ 
ข้ึนอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ ซ่ึงอยู่นอกเหนือการควบคุมของกลุ่มบริษทั ดังนั้น กลุ่มบริษทัจึงไม่น าเสนอ
ขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานทางภูมิศาสตร์ เพราะอาจไม่ส่ือความหมายและอาจท าให้เกิด
ความเขา้ใจที่ไม่ถูกตอ้ง 

 จากขอ้มูลดังกล่าวข้างต้น ขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานของรายได้จากการเดินเรือ (และ
ค่าใชจ้่ายในการเดินเรือที่เก่ียวกบัการเช่าเป็นรายเที่ยว) จึงจ าแนกไดเ้ป็นสองประเภท คือ จากการเช่า
เป็นระยะเวลา และจากการเช่าเป็นรายเที่ยว ซ่ึงแสดงภายใตช่ื้อ “รายไดค่้าเช่าเรือ” (Hire income) และ 
“รายไดค่้าระวางเรือ” (Freight income) ตามล าดบั 
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 รายได้จากการเดินเรือสุทธิจากการเช่าเป็นระยะเวลา และจากการเช่าเป็นรายเที่ยวของกลุ่มบริษัท 
ส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2563 และ 2562 มีดงัต่อไปน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 

 การเช่าเป็นระยะเวลา การเช่าเป็นรายเที่ยว รวม ตดับญัช ี รวม 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

รายไดค้่าเช่าเรือ 789,960 858,951 - - 789,960 858,951 - - 789,960 858,951 
รายไดค้่าระวางเรือ - - 174,266 221,399 174,266 221,399 (20,925) (37,603) 153,341 183,796 

รวมรายไดจ้ากการเดินเรือ 789,960 858,951 174,266 221,399 964,226 1,080,350 (20,925) (37,603) 943,301 1,042,747 

รายจ่ายท่าเรือ - - (51,464) (74,283) (51,464) (74,283) 20,925 37,603 (30,539) (36,680) 
น ้ามนัเช้ือเพลิงใช้ไป - - (42,760) (73,330) (42,760) (73,330) - - (42,760) (73,330) 

รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกบัการเช่า           
 เป็นรายเที่ยว - - (94,224) (147,613) (94,224) (147,613) 20,925 37,603 (73,299) (110,010) 

รายไดจ้ากการเดินเรือสุทธิ/           
 รายไดเ้ทียบเท่าจากการเช่า           
 เรือเป็นระยะเวลา 789,960 858,951 80,042 73,786 870,002 932,737 - - 870,002 932,737 

 
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 

 การเช่าเป็นระยะเวลา การเช่าเป็นรายเที่ยว รวม ตดับญัช ี รวม 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

รายไดค้่าเช่าเรือ 2,043,682 2,478,825 - - 2,043,682 2,478,825 - - 2,043,682 2,478,825 
รายไดค้่าระวางเรือ - - 739,359 649,464 739,359 649,464 (105,938) (133,394) 633,421 516,070 

รวมรายไดจ้ากการเดินเรือ 2,043,682 2,478,825 739,359 649,464 2,783,041 3,128,289 (105,938) (133,394) 2,677,103 2,994,895 

รายจ่ายท่าเรือ - - (237,094) (237,336) (237,094) (237,336) 105,938 133,394 (131,156) (103,942) 
น ้ามนัเช้ือเพลิงใช้ไป - - (238,010) (174,442) (238,010) (174,442) - - (238,010) (174,442) 

รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกบัการเช่า           
 เป็นรายเที่ยว - - (475,104) (411,778) (475,104) (411,778) 105,938 133,394 (369,166) (278,384) 

รายไดจ้ากการเดินเรือสุทธิ/           
 รายไดเ้ทียบเท่าจากการเช่า           
 เรือเป็นระยะเวลา 2,043,682 2,478,825 264,255 237,686 2,307,937 2,716,511 - - 2,307,937 2,716,511 

16. งบกำรเงินในสกุลเงินที่ใช้ในกำรด ำเนินงำน 

 งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 และงบก าไรขาดทุนส าหรับ
งวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2563 และ 2562 ในสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา
ซ่ึงเป็นสกุลเงินที่ใชใ้นการด าเนินงานแสดงไดด้งัน้ี 
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บริษัท พรีเชียส ชิพป้ิง จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย         
งบแสดงฐำนะกำรเงิน         
ณ วันท่ี 30 กันยำยน 2563         

      (หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐฯ) 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  30 กนัยายน  31 ธันวาคม  30 กนัยายน  31 ธันวาคม 
  2563  2562  2563  2562 

สินทรัพย์         
สินทรัพย์หมุนเวียน         
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด              55,328               39,172               27,611               14,700  
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น                5,409                 6,056             143,728             115,397  
เงินให้กูยื้มระยะส้ันแก่บริษทัย่อย                       -                        -                        -                 4,300  
น ้ามนัเช้ือเพลิง                1,175                 5,853                        -                        -  
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์              13,569                        -               13,569                        -  
สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น         
    เงินทดรองจ่ายแก่กปัตนัเรือ                2,429                 2,437                        -                        -  
    ค่าสินไหมทดแทนคา้งรับ                   130                    353                        -                        -  
    อื่น ๆ                1,925                 1,861                    656                    544  
รวมสินทรัพยห์มุนเวียนอื่น                4,484                 4,651                    656                    544  
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน              79,965               55,732             185,564             134,941  

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน         
เงินให้กูยื้มระยะยาวแก่บริษทัย่อย                       -                        -             116,361             150,000  
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์                1,269                        -                    312                        -  
ลูกหน้ีตามสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ                       -               31,534                        -               30,568  
เงินลงทุนในบริษทัย่อย                       -                        -             245,986             200,254  
เงินลงทุนในบริษทัร่วมที่ถือหุ้นโดยบริษทัย่อย                2,313                 2,258                        -                        -  
เงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทัที่ไม่ใช่         
   บริษทัจดทะเบียน                   568                    568                    568                    568  
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ ์            643,982             666,497                    224                    221  
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้                   848                        -                    712                        -  
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน                   240                    224                    229                    224  
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื่น         
    ค่าความเสียหายจากการเดินเรือรอเรียกคืน                1,039                    818                        -                        -  
    เงินล่วงหน้าค่าต่อเรือ                        -               67,900                        -               67,644  
    ตน้ทุนสัญญารอตดัจ่าย                4,983                 5,398                        -                        -  
    อื่น ๆ                   100                    157                      76                    132  
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื่น                6,122               74,273                      76               67,776  
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน            655,342             775,354             364,468             449,611  

รวมสินทรัพย์            735,307             831,086             550,032             584,552  

  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

  36 

บริษัท พรีเชียส ชิพป้ิง จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย         
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)         
ณ วันท่ี 30 กันยำยน 2563         

      (หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐฯ) 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  30 กนัยายน  31 ธันวาคม  30 กนัยายน  31 ธันวาคม 
  2563  2562  2563  2562 

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น         
หนี้สินหมุนเวียน         
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น         
    เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น                5,002                 2,345                    282                    446  
    เงินทดรองจากกิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั                       -                        -               64,754               58,028  
    ค่าใชจ้่ายเกี่ยวกบัลูกเรือคา้งจ่าย                2,762                 2,811                        -                        -  
    ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย                2,408               11,209                 1,348                 1,980  
    โบนัสพนักงานคา้งจ่าย                       -                 1,141                        -                    816  
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น              10,172               17,506               66,384               61,270  
รายไดรั้บล่วงหน้า                1,200                 2,490                        -                        -  
เงินกูยื้มระยะยาว - ส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี              47,414               70,878                        -                        -  
หุ้นกู ้- ส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี              42,260               64,590               42,260               64,590  
หน้ีสินตามสัญญาเช่า - ส่วนที่ถึงก าหนดช าระ         
   ภายในหน่ึงปี                   166                        -                    129                        -  
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย                     47                      50                        -                        -  
หน้ีสินหมุนเวียนอื่น                   537                    759                    378                    442  
รวมหนี้สินหมุนเวียน            101,796             156,273             109,151             126,302  

หนี้สินไม่หมุนเวียน         
เงินกูยื้มระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงก าหนดช าระ         
   ภายในหน่ึงปี            165,831             166,210                        -                        -  
หุ้นกู ้- สุทธิจากส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี            119,773             118,234             119,773             118,234  
หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่ถึงก าหนดช าระ         
   ภายในหน่ึงปี                   649                        -                    557                        -  
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์                3,053                        -                        -                        -  
ประมาณการค่าความเสียหายจากการเดินเรือ                1,695                 1,533                        -                        -  
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน                5,417                 5,502                 4,156                 4,295  
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน            296,418             291,479             124,486             122,529  

รวมหนี้สิน            398,214             447,752             233,637             248,831  

  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

  37 

บริษัท พรีเชียส ชิพป้ิง จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย         
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)         
ณ วันท่ี 30 กันยำยน 2563         

      (หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐฯ) 
  งบกำรเงินรวม    งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  30 กนัยายน  31 ธันวาคม  30 กนัยายน  31 ธันวาคม 
  2563  2562  2563  2562 

ส่วนของผู้ถือหุ้น         
ทุนเรือนหุ้น         
   ทุนจดทะเบียน              51,055               51,055               51,055               51,055  

   ทุนออกจ าหน่ายและช าระเต็มมูลค่าแลว้              51,055               51,055               51,055               51,055  
   ส่วนเกินทุน         
      ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั              63,290               63,290               63,290               63,290  
      ส่วนเกินทุนหุ้นทุนซ้ือคืน                4,819                 4,819                 4,819                 4,819  
   ก าไรสะสม         
      จดัสรรแลว้         
         ส ารองตามกฎหมาย - บริษทัฯ                2,802                 2,802                 2,802                 2,802  
                                         - บริษทัย่อย              14,460               14,460                        -                        -  
         ส ารองเพ่ือกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม                   559                    552                    559                    552  
      ยงัไม่ไดจ้ดัสรร            204,649             248,797             193,817             213,203  
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุ้น              (4,542)              (2,442)                     53                        -  
ส่วนของผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ            337,092             383,333             316,395             335,721  
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ านาจควบคุม         
   ของบริษทัย่อย                       1                        1                        -                        -  
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น            337,093             383,334             316,395             335,721  

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น            735,307             831,086             550,032             584,552  

  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

  38 

บริษัท พรีเชียส ชิพป้ิง จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย         
งบก ำไรขำดทุน         
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยำยน 2563         

(หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐฯ ยกเวน้ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานแสดงเป็นเหรียญสหรัฐฯ) 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  2563  2562  2563  2562 

รำยได้         
รายไดจ้ากการเดินเรือ         
   รายไดค้่าเช่าเรือ              25,211               27,999                        -                        -  
   รายไดค้่าระวางเรือ                4,893                 5,992                        -                        -  
รวมรายไดจ้ากการเดินเรือ              30,104               33,991                        -                        -  
รายไดจ้ากการให้บริการ                     28                      61                    721                    728  
ก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยน                   396                      22                    389                      31  
รายไดด้อกเบี้ย                     22                    192                 1,528                      80  
รายไดเ้งินปันผล                       -                      13                        -                      13  
รวมรำยได้              30,550               34,279                 2,638                    852  

ค่ำใช้จ่ำย         
ตน้ทุนการเดินเรือ         
   ค่าใชจ้่ายในการเดินเรือ              12,216               12,125                        -                        -  
   รายจ่ายท่าเรือ                   975                 1,195                        -                        -  
   น ้ามนัเช้ือเพลิงใชไ้ป                1,364                 2,391                        -                        -  
รวมตน้ทุนการเดินเรือ              14,555               15,711                        -                        -  
ค่าเส่ือมราคา                9,732                 9,602                      63                      25  
ตน้ทุนการให้บริการ                     29                      35                        -                        -  
ค่าใชจ้่ายในการบริหาร                1,873                 3,598                 1,193                 2,773  
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร                   536                    651                    563                    674  
โอนกลบัผลขาดทุนดา้นเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึน/         
   หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ                       -                    (45)                       -                        -  
รวมค่ำใช้จ่ำย              26,725               29,552                 1,819                 3,472  

ก ำไร (ขำดทุน) จำกกิจกรรมด ำเนินงำน                3,825                 4,727                    819               (2,620) 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม         
   ที่ถือหุ้นโดยบริษทัย่อย                     83                    276                        -                        -  
ตน้ทุนทางการเงิน              (4,614)              (5,962)              (2,471)              (2,472) 
ขำดทุนส ำหรับงวด                  (706)                 (959)              (1,652)              (5,092) 

  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

  39 

บริษัท พรีเชียส ชิพป้ิง จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย         
งบก ำไรขำดทุน (ต่อ)         
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยำยน 2563         

(หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐฯ ยกเวน้ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานแสดงเป็นเหรียญสหรัฐฯ) 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  2563  2562  2563  2562 

กำรแบ่งปันขำดทุน         
ส่วนที่เป็นของผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ                 (706)                 (959)              (1,652)              (5,092) 
ส่วนที่เป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ านาจควบคุม         
   ของบริษทัย่อย                       -                        -                        -                        -  
ขำดทุนส ำหรับงวด                  (706)                 (959)              (1,652)              (5,092) 

         
ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน         
ขาดทุนส่วนที่เป็นของผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ  (0.0005)  (0.0006)  (0.0011)  (0.0033) 

  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

  40 

บริษัท พรีเชียส ชิพป้ิง จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย         
งบก ำไรขำดทุน         
ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยำยน 2563         

(หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐฯ ยกเวน้ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานแสดงเป็นเหรียญสหรัฐฯ) 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  2563  2562  2563  2562 

รำยได้         
รายไดจ้ากการเดินเรือ         
   รายไดค้่าเช่าเรือ              64,683               79,431                        -                        -  
   รายไดค้่าระวางเรือ              19,999               16,544                        -                        -  
รวมรายไดจ้ากการเดินเรือ              84,682               95,975                        -                        -  
รายไดจ้ากการให้บริการ                     84                    218                 2,137                 2,139  
ก าไรจากการขายอุปกรณ ์                       -                      12                        -                        -  
ก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยน                   491                        -                    435                        -  
รายไดด้อกเบี้ย                   233                    793                 4,648                    311  
รายไดเ้งินปันผล                       -                      13                        -                      13  
รายไดอ้ื่น                       -                        4                        -                        -  
รวมรำยได้              85,490               97,015                 7,220                 2,463  

ค่ำใช้จ่ำย         
ตน้ทุนการเดินเรือ         
   ค่าใชจ้่ายในการเดินเรือ              36,094               37,997                        -                        -  
   รายจ่ายท่าเรือ                4,141                 3,331                        -                        -  
   น ้ามนัเช้ือเพลิงใชไ้ป                7,508                 5,602                        -                        -  
รวมตน้ทุนการเดินเรือ              47,743               46,930                        -                        -  
ค่าเส่ือมราคา              28,944               28,497                    185                      74  
ตน้ทุนการให้บริการ                     94                    137                        -                        -  
ค่าใชจ้่ายในการบริหาร                7,217                 9,843                 5,353                 6,856  
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร                1,285                 2,312                 1,361                 2,352  
ขาดทุนจากสัญญาระงบัขอ้พิพาท              27,400                        -               27,144                        -  
ผลขาดทุนดา้นเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึน/         
   หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ                   280                        6                        -                        -  
ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยน                       -                    121                        -                        -  
รวมค่ำใช้จ่ำย            112,963               87,846               34,043                 9,282  

ก ำไร (ขำดทุน) จำกกิจกรรมด ำเนินงำน            (27,473)                9,169             (26,823)              (6,819) 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม         
   ที่ถือหุ้นโดยบริษทัย่อย                   226                    434                        -                        -  
ก าไรจากตราสารอนุพนัธ์                   553                        -                    553                        -  
ตน้ทุนทางการเงิน            (15,009)            (17,714)              (7,228)              (7,168) 
ขำดทุนส ำหรับงวด             (41,703)              (8,111)            (33,498)            (13,987) 

  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

  41 

บริษัท พรีเชียส ชิพป้ิง จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย         
งบก ำไรขำดทุน (ต่อ)         
ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยำยน 2563         

(หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐฯ ยกเวน้ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานแสดงเป็นเหรียญสหรัฐฯ) 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  2563  2562  2563  2562 

กำรแบ่งปันขำดทุน         
ส่วนที่เป็นของผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ            (41,703)              (8,111)            (33,498)            (13,987) 
ส่วนที่เป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ านาจควบคุม         
   ของบริษทัย่อย                       -                        -                        -                        -  
ขำดทุนส ำหรับงวด             (41,703)              (8,111)            (33,498)            (13,987) 

         
ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน         
ขาดทุนส่วนที่เป็นของผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ  (0.0267)  (0.0052)  (0.0215)  (0.0090) 

17. กำรอนุมัติข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำล 

 ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีได้รับอนุมตัิให้ออกโดยกรรมการผูม้ีอ านาจของบริษทัฯ เมื่อวนัที่              
9 พฤศจิกายน 2563 


