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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั พรีเชียส ชิพปิ� ง จาํกดั (มหาชน) 

ความเห็น 

ขา้พเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั พรีเชียส ชิพปิ� ง จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย (กลุ่มบริษทั) 
ซึ3 งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัที3 31 ธนัวาคม 2563 งบกาํไรขาดทุนรวม งบกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จรวม งบแสดงการเปลี3ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม สาํหรับปีสิ�นสุดวนัเดียวกนั 
และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีที3สาํคญั และไดต้รวจสอบงบการเงิน
เฉพาะกิจการของบริษทั พรีเชียส ชิพปิ� ง จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั 

ขา้พเจา้เห็นว่างบการเงินขา้งตน้นี�แสดงฐานะการเงิน ณ วนัที3 31 ธนัวาคม 2563 ผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสด 
สาํหรับปีสิ�นสุดวนัเดียวกนัของบริษทั พรีเชียส ชิพปิ� ง จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และเฉพาะของบริษทั                            
พรีเชียส ชิพปิ� ง จาํกดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามที3ควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรค     
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจาก
กลุ่มบริษทัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีที3กาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในส่วนที3
เกี3ยวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณอื3น ๆ ตามที3ระบุ                       
ในขอ้กาํหนดนั�นดว้ย ขา้พเจา้เชื3อวา่หลกัฐานการสอบบญัชีที3ขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื3อใชเ้ป็นเกณฑ์
ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
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ข้อมูลและเหตุการณ์ที$เน้น 

ขา้พเจา้ขอใหส้ังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมขอ้ 16 เรื3องการยกเลิกสัญญาสั3งต่อเรือ ในเดือนกรกฎาคม 
2563 บริษทัฯและ Jiangsu Guoxin Corporation Ltd. (เดิมชื3อ “Sainty Marine Corporation Ltd.”) (รวมเรียกวา่ 
“คู่สัญญา”) ไดล้งนามในสัญญาระงบัขอ้พิพาทโดยสมคัรใจ (“สัญญาระงบัขอ้พิพาท”) เพื3อระงบัขอ้พิพาทและ      
ขอ้เรียกร้องทั�งหมดโดยสิ�นเชิงอนัเกี3ยวขอ้งกบัสัญญาสั3งต่อเรือ สัญญาคํ�าประกนั การคืนเงินล่วงหนา้ค่าต่อเรือ 
และ/หรือ กระบวนการอนุญาโตตุลาการและกระบวนพิจารณาคดีทางศาล สัญญาระงบัขอ้พิพาทนี� มีผลผกูพนั      
ต่อคู่สัญญาตามขอ้กาํหนดและเงื3อนไขที3ระบุไวโ้ดยให ้Sainty จ่ายชาํระคืนเงินล่วงหนา้ค่าต่อเรือดว้ยจาํนวนเงิน
ตามที3คู่สัญญาไดต้กลงกนั ซึ3 งบริษทัฯไดรั้บชาํระเงินตามสัญญาระงบัขอ้พิพาทในเดือนกรกฎาคม 2563 และได้
บนัทึกส่วนที3ไม่ไดรั้บคืนจาํนวนเงิน 869 ลา้นบาท (เฉพาะบริษทัฯ: 861 ลา้นบาท) เป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไร
ขาดทุนแลว้ ทั�งนี�  หลงัจากที3บริษทัฯไดรั้บชาํระเงินตามสัญญาระงบัขอ้พิพาทเตม็จาํนวน คู่พิพาททั�งสองฝ่ายได้
ถอนคาํฟ้อง คาํฟ้องแยง้ และ/หรือ คาํอุทธรณ์ต่าง ๆ ที3เกี3ยวขอ้งกบัสัญญาสั3งต่อเรือ และไดย้ติุกระบวนการ
อนุญาโตตุลาการและกระบวนการพิจารณาทางศาลที3เกี3ยวขอ้งทั�งหมดโดยไม่มีขอ้พิพาทและขอ้เรียกร้องใด ๆ      
คงคา้ง ณ วนัที3 31 ธนัวาคม 2563 ทั�งนี�  ขา้พเจา้มิไดแ้สดงความเห็นอยา่งมีเงื3อนไขต่อกรณีนี�แต่อยา่งใด 

เรื$องสําคัญในการตรวจสอบ  

เรื3องสาํคญัในการตรวจสอบคือเรื3องต่าง ๆ ที3มีนยัสาํคญัที3สุดตามดุลยพินิจเยี3ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้                      
ในการตรวจสอบงบการเงินสาํหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้าํเรื3องเหล่านี�มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ
งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั�งนี�  ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสาํหรับ
เรื3องเหล่านี�   

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตามความรับผิดชอบที3ไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ                        

งบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ซึ3งไดร้วมความรับผิดชอบที3เกี3ยวกบัเรื3องเหล่านี�ดว้ย การปฏิบติังานของขา้พเจา้ได้
รวมวิธีการตรวจสอบที3ออกแบบมาเพื3อตอบสนองต่อการประเมินความเสี3ยงจากการแสดงขอ้มูลที3ขดัต่อขอ้เท็จจริง
อนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้ ซึ3 งไดร้วมวิธีการตรวจสอบสาํหรับเรื3องเหล่านี�
ดว้ย ไดใ้ชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินโดยรวม 

เรื3องสาํคญัในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสาํหรับแต่ละเรื3องมีดงัต่อไปนี�  

การรับรู้รายได้ 

เนื3องจากกลุ่มบริษทัเขา้ทาํสัญญากบัลูกคา้เป็นจาํนวนมากและสัญญาที3ทาํมีทั�งประเภทการเช่าเหมาลาํ                 
เป็นระยะเวลา และการเช่าเป็นรายเที3ยว โดยค่าระวางเรือจะเปลี3ยนแปลงตามอตัราค่าระวางในตลาดโลก ดงันั�น     
จึงมีความเสี3ยงเกี3ยวกบัมูลค่าและระยะเวลาในการรับรู้รายได ้
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ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบการรับรู้รายไดข้องกลุ่มบริษทัโดยการ 

• ประเมินและทดสอบระบบสารสนเทศและระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษทัที3เกี3ยวขอ้งกบัวงจรรายได ้
โดยการสอบถามผูรั้บผิดชอบ ทาํความเขา้ใจและเลือกตวัอยา่งมาสุ่มทดสอบการปฏิบติัตามการควบคุมที3   
กลุ่มบริษทัออกแบบไว ้ 

• สุ่มตวัอย่างสัญญาบริการเพื3อตรวจสอบการรับรู้รายไดว้า่เป็นไปตามเงื3อนไขที3ระบุไวใ้นสัญญาบริการของ
กลุ่มบริษทัและสอดคลอ้งกบันโยบายการรับรู้รายไดข้องกลุ่มบริษทั   

• สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการรับรู้รายไดที้3เกิดขึ�นในระหวา่งปีและช่วงใกลสิ้�นรอบระยะเวลาบญัชี 

• สอบทานใบลดหนี� ที3กลุ่มบริษทัออกภายหลงัวนัสิ�นรอบระยะเวลาบญัชี   

• วิเคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลบญัชีรายไดแ้บบแยกยอ่ย (Disaggregated data) เพื3อตรวจสอบความผิดปกติที3อาจ
เกิดขึ�นของรายการรายไดต้ลอดรอบระยะเวลาบญัชี โดยเฉพาะรายการบญัชีที3ทาํผา่นใบสาํคญัทั3วไป  

การด้อยค่าของเรือ 

การพิจารณาค่าเผื3อการดอ้ยค่าของเรือตอ้งใชดุ้ลยพินิจที3สําคญัของฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัที3เกี3ยวขอ้งกบั                        
การคาดการณ์ผลการดาํเนินงานในอนาคตและการประเมินแผนงานในอนาคตในการจดัการสินทรัพย ์รวมถึง                           
การกาํหนดอตัราคิดลดและสมมติฐานที3สาํคญั ซึ3 งทาํให้เกิดความเสี3ยงเกี3ยวกบัมูลค่าค่าเผื3อการดอ้ยค่าของเรือ 

ขา้พเจา้ไดป้ระเมินการกาํหนดหน่วยสินทรัพยที์3ก่อใหเ้กิดเงินสดและแบบจาํลองทางการเงินที3ฝ่ายบริหารของ    
กลุ่มบริษทัเลือกใชโ้ดยการทาํความเขา้ใจกระบวนการพิจารณาของฝ่ายบริหารวา่สอดคลอ้งตามลกัษณะการให้
ประโยชน์ของเรือ นอกจากนี�  ขา้พเจา้ไดท้าํความเขา้ใจและประเมินในเรื3องดงัต่อไปนี�  

• ขอ้สมมติที3ใชใ้นการจดัทาํแผนและคาดการณ์กระแสเงินสดในอนาคตของกลุ่มบริษทั โดยการทาํความเขา้ใจ
ในกระบวนการที3ทาํใหไ้ดม้าซึ3งตวัเลขดงักล่าว และเปรียบเทียบขอ้สมมติดงักล่าวกบัแหล่งขอ้มูลภายนอก
และภายในของกลุ่มบริษทั เพื3อประเมินการใชดุ้ลยพินิจของฝ่ายบริหารในการประมาณการกระแสเงินสด            
ที3คาดวา่จะไดรั้บในอนาคตดงักล่าว รวมถึงเปรียบเทียบอตัราการเติบโตระยะยาวของกลุ่มบริษทักบัการ
คาดการณ์ของภาคเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม  

• อตัราคิดลด โดยประเมินตน้ทุนถวัเฉลี3ยของเงินทุนและขอ้มูลอื3น ๆ กบับริษทัอื3นที3เปรียบเทียบกนัได ้และ 

• ขอ้สมมติและวิธีการที3ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัใชใ้นการคาํนวณหามูลค่ายติุธรรมของเรือ 

ขา้พเจา้ไดพิ้จารณาขอบเขตและความเป็นไปไดข้องการเปลี3ยนแปลงในขอ้สมมติที3สาํคญัที3อาจเกิดขึ�น โดยเฉพาะ
อตัราการเติบโตที3ใชใ้นการคาดการณ์กระแสเงินสดโดยการเปรียบเทียบกบัภาคเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม และ
ทาํการวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี3ยนแปลงของสมมติฐานดงักล่าวต่อมูลค่าที3คาดว่าจะไดรั้บคืนสาํหรับเรือ
ดงักล่าว  
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ข้อมูลอื$น  

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอื3น ซึ3งรวมถึงขอ้มูลที3รวมอยูใ่นรายงานประจาํปีของกลุ่มบริษทั (แต่ไม่รวมถึง
งบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีที3แสดงอยูใ่นรายงานนั�น) 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอื3นและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หข้อ้สรุปในลกัษณะการใหค้วาม
เชื3อมั3นในรูปแบบใด ๆ ต่อขอ้มูลอื3นนั�น 

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ที3เกี3ยวเนื3องกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาวา่ขอ้มูลอื3นนั�น                             
มีความขดัแยง้ที3มีสาระสาํคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ที3ไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้หรือไม่ หรือ
ปรากฏวา่ขอ้มูลอื3นแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ หากในการปฏิบติังานดงักล่าว ขา้พเจา้                       
สรุปไดว้า่ขอ้มูลอื3นแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัแลว้ ขา้พเจา้จะตอ้งรายงานขอ้เท็จจริงนั�น ทั�งนี�  
ขา้พเจา้ไม่พบว่ามีเรื3องดงักล่าวที3ตอ้งรายงาน 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที$ในการกํากับดูแลต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหารมีหนา้ที3รับผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินเหล่านี� โดยถูกตอ้งตามที3ควรตามมาตรฐาน                               
การรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี3ยวกบัการควบคุมภายในที3ผูบ้ริหารพิจารณาว่าจาํเป็นเพื3อใหส้ามารถ
จดัทาํงบการเงินที3ปราศจากการแสดงขอ้มูลที3ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริต                       
หรือขอ้ผิดพลาด 

ในการจดัทาํงบการเงิน ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทัในการดาํเนินงานต่อเนื3อง 
การเปิดเผยเรื3องที3เกี3ยวกบัการดาํเนินงานต่อเนื3องในกรณีที3มีเรื3องดงักล่าว และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับกิจการ
ที3ดาํเนินงานต่อเนื3องเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั�งใจที3จะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยดุดาํเนินงานหรือไม่สามารถ
ดาํเนินงานต่อเนื3องอีกต่อไปได ้

ผูมี้หนา้ที3ในการกาํกบัดูแลมีหนา้ที3ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของ                              
กลุ่มบริษทั  

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื3อใหไ้ดค้วามเชื3อมั3นอยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินโดยรวมปราศจาก
การแสดงขอ้มูลที3ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และ
เสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซึ3งรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเชื3อมั3นอยา่งสมเหตุสมผลคือความเชื3อมั3น
ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถ                            
ตรวจพบขอ้มูลที3ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัที3มีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลที3ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอาจเกิดจาก                            
การทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือวา่มีสาระสาํคญัเมื3อคาดการณ์อยา่งสมเหตุสมผลไดว้่ารายการที3ขดัต่อขอ้เทจ็จริง
แต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงิน
เหล่านี�  
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ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ใชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี3ยง                              
ผูป้ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานดงัต่อไปนี�ดว้ย 

• ระบุและประเมินความเสี3ยงที3อาจมีการแสดงขอ้มูลที3ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงิน                
ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพื3อตอบสนองต่อ                              
ความเสี3ยงเหล่านั�น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีที3เพียงพอและเหมาะสมเพื3อเป็นเกณฑใ์นการแสดง
ความเห็นของขา้พเจา้ ความเสี3ยงที3ไม่พบขอ้มูลที3ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัซึ3งเป็นผลมาจาก                             
การทุจริตจะสูงกวา่ความเสี3ยงที3เกิดจากขอ้ผิดพลาด เนื3องจากการทุจริตอาจเกี3ยวกบัการสมรู้ร่วมคิด                                        
การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั�งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลที3ไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริง
หรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ทาํความเขา้ใจเกี3ยวกบัระบบการควบคุมภายในที3เกี3ยวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื3อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้
เหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื3อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของ                              
การควบคุมภายในของกลุ่มบริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีที3ผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชี
และการเปิดเผยขอ้มูลที3เกี3ยวขอ้งที3ผูบ้ริหารจดัทาํ 

• สรุปเกี3ยวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับกิจการที3ดาํเนินงานต่อเนื3องของผูบ้ริหาร                                     
และสรุปจากหลกัฐานการสอบบญัชีที3ไดรั้บวา่มีความไม่แน่นอนที3มีสาระสาํคญัที3เกี3ยวกบัเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ที3อาจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสัยอยา่งมีนยัสาํคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัในการดาํเนินงาน
ต่อเนื3องหรือไม่ หากขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอนที3มีสาระสําคญั ขา้พเจา้จะตอ้งใหข้อ้สังเกตไวใ้น
รายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยขอ้มูลที3เกี3ยวขอ้งในงบการเงิน หรือหากเห็นวา่การเปิดเผย
ดงักล่าวไม่เพียงพอ ขา้พเจา้จะแสดงความเห็นที3เปลี3ยนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึ�นอยูก่บัหลกัฐาน                               
การสอบบญัชีที3ไดรั้บจนถึงวนัที3ในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม เหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเนื3องได ้

• ประเมินการนาํเสนอ โครงสร้างและเนื�อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลที3เกี3ยวขอ้ง 
ตลอดจนประเมินวา่งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที3เกิดขึ�นโดยถูกตอ้งตามที3ควรหรือไม่  

• รวบรวมเอกสารหลกัฐานการสอบบญัชีที3เหมาะสมอยา่งเพียงพอเกี3ยวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการหรือ
ของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพื3อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อ                                
การกาํหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบ                            
แต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 
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ขา้พเจา้ไดสื้3อสารกบัผูมี้หนา้ที3ในการกาํกบัดูแลในเรื3องต่าง ๆ ซึ3งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามที3ไดว้างแผนไว ้ประเด็นที3มีนยัสาํคญัที3พบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องที3มีนยัสาํคญัในระบบ                      
การควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดใ้หค้าํรับรองแก่ผูมี้หนา้ที3ในการกาํกบัดูแลวา่ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณที3เกี3ยวขอ้งกบั
ความเป็นอิสระและไดสื้3อสารกบัผูมี้หนา้ที3ในการกาํกบัดูแลเกี3ยวกบัความสัมพนัธ์ทั�งหมดตลอดจนเรื3องอื3น                     
ซึ3งขา้พเจา้เชื3อวา่มีเหตุผลที3บุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการที3
ขา้พเจา้ใชเ้พื3อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 

จากเรื3องทั�งหลายที3สื3อสารกบัผูมี้หนา้ที3ในการกาํกบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเรื3องต่าง ๆ ที3มีนยัสําคญัที3สุดใน                            
การตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเรื3องสาํคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเรื3องเหล่านี�                        
ไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัหา้มไม่ใหเ้ปิดเผยเรื3องดงักล่าวต่อสาธารณะ หรือใน
สถานการณ์ที3ยากที3จะเกิดขึ�น ขา้พเจา้พิจารณาวา่ไม่ควรสื3อสารเรื3องดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระทาํ
ดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ที3ผูมี้ส่วนไดเ้สีย
สาธารณะจะไดจ้ากการสื3อสารดงักล่าว 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบงานสอบบญัชีและการนาํเสนอรายงานฉบบันี�  

 

 

 
วิสสุตา จริยธนากร 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3853 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 
กรุงเทพฯ: 19 กุมภาพนัธ์ 2564 
 



บริษัท พรีเชียส ชิพปิ� ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที# 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 1,100,490,204    1,181,180,928    612,724,314       443,250,723       

ลูกหนี'การคา้และลูกหนี' อื,น 8 168,701,268       182,609,681       3,648,305,236    3,479,692,640    

เงินใหกู้ย้ืมระยะสั'นแก่บริษทัย่อย 10 -                         -                         -                         129,662,200       

นํ'ามนัเชื'อเพลิง 34,626,909         176,485,980       -                         -                         

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 4, 34 515,862,197       -                         515,862,197       -                         

สินทรัพยห์มุนเวียนอื,น

    เงินทดรองจ่ายแก่กปัตนัเรือ 72,913,190         73,485,984         -                         -                         

    ค่าสินไหมทดแทนคา้งรับ 9,828,095           10,638,849         -                         -                         

    อื,น ๆ 35,468,103         56,120,774         14,632,864         16,413,404         

รวมสินทรัพยห์มุนเวียนอื,น 118,209,388       140,245,607       14,632,864         16,413,404         

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,937,889,966    1,680,522,196    4,791,524,611    4,069,018,967    

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่บริษทัย่อย 10 -                         -                         3,378,394,114    4,523,100,000    

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 4, 34 17,838,406         -                         -                         -                         

ลูกหนี'ตามสญัญาแลกเปลี,ยนเงินตราต่างประเทศ 4 -                         950,890,975       -                         921,749,079       

เงินลงทุนในบริษทัย่อย 11 -                         -                         7,020,259,208    6,038,468,017    

เงินลงทุนในบริษทัร่วมที,ถือหุน้โดยบริษทัย่อย 12 74,311,329         68,092,056         -                         -                         

เงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทัที,ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 13 16,295,352         17,113,615         16,295,352         17,113,615         

ที,ดิน อาคารและอุปกรณ์ 14 19,124,559,416  20,097,547,770  7,611,177           6,667,802           

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 4, 20 24,158,589         -                         20,368,392         -                         

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 15 6,905,670           6,749,632           6,584,635           6,749,630           

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื,น

    ค่าความเสียหายจากการเดินเรือรอเรียกคืน 46,246,717         24,656,504         -                         -                         

    เงินล่วงหนา้ค่าต่อเรือ 16 -                         2,047,469,556    -                         2,039,751,204    

    ตน้ทุนสญัญารอตดัจ่าย 17 145,482,410       162,782,861       -                         -                         

    อื,น ๆ 3,158,633           4,726,165           2,396,230           3,963,183           

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื,น 194,887,760       2,239,635,086    2,396,230           2,043,714,387    

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 19,458,956,522  23,380,029,134  10,451,909,108  13,557,562,530  

รวมสินทรัพย์ 21,396,846,488  25,060,551,330  15,243,433,719  17,626,581,497  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ,งของงบการเงินนี'

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท พรีเชียส ชิพปิ� ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที# 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี�สินหมุนเวียน

เจา้หนี'การคา้และเจา้หนี' อื,น

    เจา้หนี'การคา้และเจา้หนี' อื,น 9 113,675,898       70,720,959         281,220              13,457,673         

    เงินทดรองจากกิจการที,เกี,ยวขอ้งกนั 9 -                         -                         1,825,508,984    1,749,783,634    

    ค่าใชจ่้ายเกี,ยวกบัลูกเรือคา้งจ่าย 83,066,645         84,749,692         -                         -                         

    ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 80,160,675         338,001,089       23,035,048         59,705,463         

    โบนสัพนกังานคา้งจ่าย -                         34,421,325         -                         24,608,801         

รวมเจา้หนี'การคา้และเจา้หนี' อื,น 276,903,218       527,893,065       1,848,825,252    1,847,555,571    

รายไดรั้บล่วงหนา้ 606,063,035       75,091,199         -                         -                         

เงินกูย้ืมระยะยาว - ส่วนที,ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ,งปี 18 1,500,006,906    2,137,257,692    -                         -                         

หุน้กู ้- ส่วนที,ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ,งปี 19 935,514,642       1,947,630,244    935,514,642       1,947,630,244    

หนี' สินตามสญัญาเช่า - ส่วนที,ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ,งปี 4, 20 5,325,635           -                         4,136,935           -                         

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 1,594,084           1,506,626           -                         -                         

หนี' สินหมุนเวียนอื,น 13,898,776         22,871,888         9,217,788           13,318,266         

รวมหนี�สินหมุนเวียน 3,339,306,296    4,712,250,714    2,797,694,617    3,808,504,081    

หนี�สินไม่หมุนเวียน

เงินกูย้ืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที,ถึงกาํหนดชาํระ

   ภายในหนึ,งปี 18 4,730,340,297    5,011,892,056    -                         -                         

หุน้กู ้- สุทธิจากส่วนที,ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ,งปี 19 2,855,650,470    3,565,211,716    2,855,650,470    3,565,211,716    

หนี' สินตามสญัญาเช่า - สุทธิจากส่วนที,ถึงกาํหนดชาํระ

   ภายในหนึ,งปี 4, 20 19,538,932         -                         16,864,357         -                         

หนี' สินตราสารอนุพนัธ์ 4, 34 82,621,251         -                         -                         -                         

หนี' สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 28 1,965,935           -                         -                         -                         

ประมาณการค่าความเสียหายจากการเดินเรือ 21 67,069,060         46,239,681         -                         -                         

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 22 166,063,671       165,910,413       124,997,299       129,516,980       

รวมหนี�สินไม่หมุนเวียน 7,923,249,616    8,789,253,866    2,997,512,126    3,694,728,696    

รวมหนี�สิน 11,262,555,912  13,501,504,580  5,795,206,743    7,503,232,777    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ,งของงบการเงินนี'

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท พรีเชียส ชิพปิ� ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที# 31 ธันวาคม 2563 

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้ 23

   ทุนจดทะเบียน

      หุน้สามญั 1,559,291,862 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 1,559,291,862    1,559,291,862    1,559,291,862    1,559,291,862    

   ทุนออกและชาํระเตม็มูลค่าแลว้

      หุน้สามญั 1,559,291,862 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 1,559,291,862    1,559,291,862    1,559,291,862    1,559,291,862    

   ส่วนเกินทุน

      ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 1,967,897,516    1,967,897,516    1,967,897,516    1,967,897,516    

      ส่วนเกินทุนหุน้ทุนซื'อคืน 172,445,812       172,445,812       172,445,812       172,445,812       

   กาํไรสะสม

      จดัสรรแลว้

         สาํรองตามกฎหมาย - บริษทัฯ 24 103,952,060       103,952,060       103,952,060       103,952,060       

                                         - บริษทัย่อย 24 523,320,000       523,320,000       -                         -                         

         สาํรองเพื,อกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสงัคม 25 17,769,466         17,696,466         17,769,466         17,696,466         

      ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 7,523,194,265    8,891,670,774    5,904,977,010    6,587,677,745    

องคป์ระกอบอื,นของส่วนของผูถื้อหุน้ (1,733,611,140)   (1,677,260,039)   (278,106,750)      (285,612,741)      

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 10,134,259,841  11,559,014,451  9,448,226,976    10,123,348,720  

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียที,ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัย่อย 30,735                32,299                -                         -                         

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 10,134,290,576  11,559,046,750  9,448,226,976    10,123,348,720  

รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 21,396,846,488  25,060,551,330  15,243,433,719  17,626,581,497  

-                         -                         -                         -                         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ,งของงบการเงินนี'

กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท พรีเชียส ชิพปิ� ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุน

สําหรับปีสิ�นสุดวันที# 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

รายได้

รายไดจ้ากการเดินเรือ

   รายไดจ้ากการใหเ้ช่าเป็นระยะเวลา 2,874,426,465    3,334,212,863    -                         -                         

   รายไดจ้ากการใหเ้ช่าเป็นรายเที,ยว 851,870,074       810,069,757       -                         -                         

รวมรายไดจ้ากการเดินเรือ 3,726,296,539    4,144,282,620    -                         -                         

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 9 3,766,377           7,772,123           89,895,129         88,964,983         

รายไดด้อกเบี'ย 8,523,278           29,875,934         191,560,220       11,582,523         

รายไดเ้งินปันผล 9, 11 -                         405,217              48,808,160         405,217              

กาํไรจากการชาํระบญัชีของบริษทัย่อย 11 -                         -                         6,702,483           -                         

กาํไรจากตราสารอนุพนัธ์ 11,991,915         -                         13,713,928         -                         

รายไดอื้,น 479,579              696,461              15,351                676                     

รวมรายได้ 3,751,057,688    4,183,032,355    350,695,271       100,953,399       

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนการเดินเรือ

   ค่าใชจ่้ายในการเดินเรือ 1,557,391,220    1,571,125,467    -                         -                         

   รายจ่ายท่าเรือ 163,171,189       154,239,088       -                         -                         

   นํ'ามนัเชื'อเพลิงใชไ้ป 288,483,387       258,786,320       -                         -                         

รวมตน้ทุนการเดินเรือ 2,009,045,796    1,984,150,875    -                         -                         

ค่าเสื,อมราคา 14, 20 1,213,009,012    1,183,432,145    7,706,738           3,060,022           

ตน้ทุนการใหบ้ริการ 3,980,753           5,214,405           -                         -                         

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 9 278,688,209       453,750,431       198,539,673       330,224,548       

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 9 56,924,197         92,129,527         60,140,386         94,071,876         

ขาดทุนจากสญัญาระงบัขอ้พิพาท 16 868,716,922       -                         860,601,697       -                         

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัย่อย 11 -                         -                         4,714,343           -                         

ผลขาดทุนดา้นเครดิตที,คาดว่าจะเกิดขึ'น/หนี' สูญและหนี'สงสยัจะสูญ 8, 10 9,009,676           645,194              28,582,361         -                         

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี,ยน 14,743,899         6,041,219           11,054,460         927,326              

ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเครื,องมือที,ใชป้้องกนัความเสี,ยง

   บนส่วนที,ไม่มีประสิทธิผลในการป้องกนัความเสี,ยงในกระแสเงินสด 1,018,311           -                         -                         -                         

รวมค่าใช้จ่าย 4,455,136,775    3,725,363,796    1,171,339,658    428,283,772       

กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงาน (704,079,087)      457,668,559       (820,644,387)      (327,330,373)      

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม

   ที,ถือหุน้โดยบริษทัย่อย 12.1 10,813,223         19,848,843         -                         -                         

ตน้ทุนทางการเงิน 26 (597,148,713)      (703,300,816)      (287,694,091)      (294,704,664)      

ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (1,290,414,577)   (225,783,414)      (1,108,338,478)   (622,035,037)      

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 28 (4,441,846)         (2,707,665)         -                         -                         

ขาดทุนสําหรับปี (1,294,856,423)   (228,491,079)      (1,108,338,478)   (622,035,037)      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ,งของงบการเงินนี'

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท พรีเชียส ชิพปิ� ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุน (ต่อ)

สําหรับปีสิ�นสุดวันที# 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

การแบ่งปันขาดทุน

ส่วนที,เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (1,294,854,929)   (228,491,145)      (1,108,338,478)   (622,035,037)      

ส่วนที,เป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียที,ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัย่อย (1,494)                66                      -                         -                         

ขาดทุนสําหรับปี (1,294,856,423)   (228,491,079)      (1,108,338,478)   (622,035,037)      

กําไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน 30

ขาดทุนส่วนที,เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (0.83) (0.15) (0.71) (0.40)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ,งของงบการเงินนี'

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท พรีเชียส ชิพปิ� ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีสิ�นสุดวันที# 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

ขาดทุนสําหรับปี (1,294,856,423)   (228,491,079)      (1,108,338,478)   (622,035,037)      

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื#น:

รายการที�จะถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปลี,ยนจากการแปลงค่างบการเงิน

    ที,เป็นเงินตราต่างประเทศ (1,690,350)         455,648              -                         -                         

ขาดทุนจากการป้องกนัความเสี,ยงในกระแสเงินสด (228,797,964)      -                         (178,170,062)      -                         

การเปลี,ยนแปลงสุทธิสาํหรับตน้ทุนในการป้องกนัความเสี,ยง 68,344,830         -                         66,292,774         -                         

รายการที,จะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั (162,143,484)      455,648              (111,877,288)      -                         

รายการที�จะไม่ถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั -                         (15,217,741)        -                         (10,757,244)        

ขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทั

   ที,ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน (751,918)            -                         (751,918)            -                         

ผลต่างของอตัราแลกเปลี,ยนจากการแปลงค่างบการเงินจากสกุลเงิน

    ที,ใชใ้นการดาํเนินงานเป็นสกุลเงินที,ใชน้าํเสนองบการเงิน 33,039,987         (893,156,035)      21,039,779         (802,815,739)      

รายการที,จะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 32,288,069         (908,373,776)      20,287,861         (813,572,983)      

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื#นสําหรับปี (129,855,415)      (907,918,128)      (91,589,427)        (813,572,983)      

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี (1,424,711,838)   (1,136,409,207)   (1,199,927,905)   (1,435,608,020)   

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนที,เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (1,424,710,302)   (1,136,406,820)   (1,199,927,905)   (1,435,608,020)   

ส่วนที,เป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียที,ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัย่อย (1,536)                (2,387)                -                         -                         

(1,424,711,838)   (1,136,409,207)   (1,199,927,905)   (1,435,608,020)   

-                         -                         -                         -                         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ,งของงบการเงินนี'



บริษัท พรีเชียส ชิพปิ� ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับปีสิ�นสุดวันที  31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)  

องคป์ระกอบอื�นของส่วนของผูถ้ือหุ้น
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น

ผลขาดทุนจากการ
วดัมูลค่าเงินลงทุนใน ส่วนของผูม้ี
ตราสารทุนที�กาํหนด สาํรองสาํหรับ ส่วนไดเ้สียที�

สาํรองเพื�อกิจกรรม ผลต่างจาก ให้วดัมูลค่ายตุิธรรม การป้องกนั สาํรองสาํหรับ รวม รวม ไม่มีอาํนาจ รวม
ทุนเรือนหุ้นที�ออก ส่วนเกินมูลค่า ส่วนเกินทุน ความรับผดิชอบ การแปลงค่า ผา่นกาํไรขาดทุน ความเสี�ยงใน ตน้ทุนในการ องคป์ระกอบอื�น ส่วนของผูถ้ือหุ้น ควบคุม ส่วนของ

และชาํระแลว้ หุ้นสามญั หุ้นทุนซื1อคืน บริษทัฯ บริษทัยอ่ย ต่อสังคม ยงัไม่ไดจ้ดัสรร งบการเงิน เบ็ดเสร็จอื�น กระแสเงินสด ป้องกนัความเสี�ยง ของส่วนของผูถ้ือหุ้น ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ผูถ้ือหุ้น
ยอดคงเหลือ ณ วันที  1 มกราคม 2562 1,559,291,862      1,967,897,516      172,445,812         103,952,060         523,320,000         17,393,326           9,135,682,800      (784,562,105)        -                           -                           -                           (784,562,105)        12,695,421,271     34,686                  12,695,455,957     
ขาดทุนสาํหรับปี -                           -                           -                           -                           -                           -                           (228,491,145)        -                           -                           -                           -                           -                           (228,491,145)        66                         (228,491,079)        
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสาํหรับปี -                           -                           -                           -                           -                           -                           (15,217,741)          (892,697,934)        -                           -                           -                           (892,697,934)        (907,915,675)        (2,453)                   (907,918,128)        
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี -                           -                           -                           -                           -                           -                           (243,708,886)        (892,697,934)        -                           -                           -                           (892,697,934)        (1,136,406,820)     (2,387)                   (1,136,409,207)     

จดัสรรสาํรองเพื�อกิจกรรมความรับผดิชอบ

   ต่อสังคม (หมายเหตุ 25) -                           -                           -                           -                           -                           303,140                (303,140)               -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           
ยอดคงเหลือ ณ วันที  31 ธันวาคม 2562 1,559,291,862      1,967,897,516      172,445,812         103,952,060         523,320,000         17,696,466           8,891,670,774      (1,677,260,039)     -                           -                           -                           (1,677,260,039)     11,559,014,451     32,299                  11,559,046,750     

ยอดคงเหลือ ณ วันที  1 มกราคม 2563 1,559,291,862      1,967,897,516      172,445,812         103,952,060         523,320,000         17,696,466           8,891,670,774      (1,677,260,039)     -                           -                           -                           (1,677,260,039)     11,559,014,451     32,299                  11,559,046,750     
ผลสะสมจากการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบญัชี
   (หมายเหตุ 4) -                           -                           -                           -                           -                           -                           (73,548,580)          -                           -                           139,019,746         (65,515,474)          73,504,272           (44,308)                 (28)                       (44,336)                 
ยอดคงเหลือ ณ วันที  1 มกราคม 2563 - หลังการปรับปรุง 1,559,291,862      1,967,897,516      172,445,812         103,952,060         523,320,000         17,696,466           8,818,122,194      (1,677,260,039)     -                           139,019,746         (65,515,474)          (1,603,755,767)     11,558,970,143     32,271                  11,559,002,414     
ขาดทุนสาํหรับปี -                           -                           -                           -                           -                           -                           (1,294,854,929)     -                           -                           (1,294,854,929)     (1,494)                   (1,294,856,423)     
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสาํหรับปี -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           31,349,679           (751,918)               (228,797,964)        68,344,830           (129,855,373)        (129,855,373)        (42)                       (129,855,415)        
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี -                           -                           -                           -                           -                           -                           (1,294,854,929)     31,349,679           (751,918)               (228,797,964)        68,344,830           (129,855,373)        (1,424,710,302)     (1,536)                   (1,424,711,838)     
จดัสรรสาํรองเพื�อกิจกรรมความรับผดิชอบ
   ต่อสังคม (หมายเหตุ 25) -                           -                           -                           -                           -                           73,000                  (73,000)                 -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           
ยอดคงเหลือ ณ วันที  31 ธันวาคม 2563 1,559,291,862      1,967,897,516      172,445,812         103,952,060         523,320,000         17,769,466           7,523,194,265      (1,645,910,360)     (751,918)               (89,778,218)          2,829,356             (1,733,611,140)     10,134,259,841     30,735                  10,134,290,576     

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี1

สาํรองตามกฎหมาย

งบการเงินรวม
ส่วนของผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ

จดัสรรแลว้
กาํไรสะสม



บริษัท พรีเชียส ชิพปิ� ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี ยนแปลงส่วนของผู้ ถือหุ้น (ต่อ)
สําหรับปีสิ�นสุดวันที  31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)  

องคป์ระกอบอื�นของส่วนของผูถ้ือหุ้น 
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น

ผลขาดทุนจากการ
วดัมูลค่าเงินลงทุนใน
ตราสารทุนที�กาํหนด สาํรองสาํหรับ

สาํรองเพื�อกิจกรรม ผลต่างจาก ให้วดัมูลค่ายตุิธรรม การป้องกนั สาํรองสาํหรับ รวม
ทุนเรือนหุ้นที�ออก ส่วนเกินมูลค่า ส่วนเกินทุน สาํรอง ความรับผดิชอบ การแปลงค่า ผา่นกาํไรขาดทุน ความเสี�ยงใน ตน้ทุนในการ องคป์ระกอบอื�น รวม

และชาํระแลว้ หุ้นสามญั หุ้นทุนซื1อคืน ตามกฎหมาย ต่อสงัคม ยงัไม่ไดจ้ดัสรร งบการเงิน เบ็ดเสร็จอื�น กระแสเงินสด ป้องกนัความเสี�ยง ของส่วนของผูถ้ือหุ้น ส่วนของผูถ้ือหุ้น
ยอดคงเหลือ ณ วันที  1 มกราคม 2562 1,559,291,862       1,967,897,516       172,445,812          103,952,060          17,393,326            7,220,773,166       517,202,998          -                            -                            -                            517,202,998          11,558,956,740     
ขาดทุนสาํหรับปี -                            -                            -                            -                            -                            (622,035,037)         -                            -                            -                            -                            -                            (622,035,037)         
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสาํหรับปี -                            -                            -                            -                            -                            (10,757,244)           (802,815,739)         -                            -                            -                            (802,815,739)         (813,572,983)         
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี -                            -                            -                            -                            -                            (632,792,281)         (802,815,739)         -                            -                            -                            (802,815,739)         (1,435,608,020)      
จดัสรรสาํรองเพื�อกิจกรรมความรับผดิชอบต่อสงัคม
   (หมายเหตุ 25) -                            -                            -                            -                            303,140                 (303,140)                -                            -                            -                            -                            -                            -                            
ยอดคงเหลือ ณ วันที  31 ธันวาคม 2562 1,559,291,862       1,967,897,516       172,445,812          103,952,060          17,696,466            6,587,677,745       (285,612,741)         -                            -                            -                            (285,612,741)         10,123,348,720     

ยอดคงเหลือ ณ วันที  1 มกราคม 2563 1,559,291,862       1,967,897,516       172,445,812          103,952,060          17,696,466            6,587,677,745       (285,612,741)         -                            -                            -                            (285,612,741)         10,123,348,720     
ผลสะสมจากการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบญัชี (หมายเหตุ 4) -                            -                            -                            -                            -                            425,710,743          -                            -                            160,647,989          (61,552,571)           99,095,418            524,806,161          
ยอดคงเหลือ ณ วันที  1 มกราคม 2563 - หลังการปรับปรุง 1,559,291,862       1,967,897,516       172,445,812          103,952,060          17,696,466            7,013,388,488       (285,612,741)         -                            160,647,989          (61,552,571)           (186,517,323)         10,648,154,881     
ขาดทุนสาํหรับปี -                            -                            -                            -                            -                            (1,108,338,478)      -                            (1,108,338,478)      
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสาํหรับปี -                            -                            -                            -                            -                            -                            21,039,779            (751,918)                (178,170,062)         66,292,774            (91,589,427)           (91,589,427)           
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี -                            -                            -                            -                            -                            (1,108,338,478)      21,039,779            (751,918)                (178,170,062)         66,292,774            (91,589,427)           (1,199,927,905)      
จดัสรรสาํรองเพื�อกิจกรรมความรับผดิชอบต่อสงัคม
   (หมายเหตุ 25) -                            -                            -                            -                            73,000                   (73,000)                  -                            -                            -                            -                            -                            -                            
ยอดคงเหลือ ณ วันที  31 ธันวาคม 2563 1,559,291,862       1,967,897,516       172,445,812          103,952,060          17,769,466            5,904,977,010       (264,572,962)         (751,918)                (17,522,073)           4,740,203              (278,106,750)         9,448,226,976       

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี1

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม
จดัสรรแลว้



บริษัท พรีเชียส ชิพปิ� ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สําหรับปีสิ�นสุดวันที# 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)

2563 2562 2563 2562
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
ขาดทุนก่อนภาษี (1,290,414,577)   (225,783,414)      (1,108,338,478)   (622,035,037)      
รายการปรับกระทบยอดขาดทุนก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
   จากกิจกรรมดาํเนินงาน
   ค่าเสื,อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 1,214,072,572    1,183,436,915    8,749,561           3,064,792           
   ผลขาดทุนดา้นเครดิตที,คาดว่าจะเกิดขึ'น/หนี' สูญและหนี'สงสยัจะสูญ 9,009,676           645,194              28,582,361         -                         
   ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัย่อย -                         -                         4,714,343           -                         
   ตดัจาํหน่ายตน้ทุนสญัญารอตดัจ่าย 17,390,156         17,134,187         -                         -                         
   ขาดทุนจากสญัญาระงบัขอ้พิพาท 868,716,922       -                         860,601,697       -                         
   ตดัจาํหน่ายอุปกรณ์ 15,379                7,334                  15,378                7,225                  
   กาํไรจากการขายอุปกรณ์ (134,135)            (387,079)            (15,338)              -                         
   ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม
      ที,ถือหุน้โดยบริษทัย่อย (10,813,223)        (19,848,843)        -                         -                         
   ประมาณการค่าความเสียหายจากการเดินเรือ (โอนกลบั) (786,045)            14,196,191         -                         -                         
   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 14,005,110         45,706,571         9,303,207           35,857,176         
   ขาดทุน (กาํไร) จากอตัราแลกเปลี,ยนที,ยงัไม่เกิดขึ'นจริง 3,729,763           (3,442,673)         2,740,436           (5,613,116)         
   ตดัจาํหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินเป็นดอกเบี'ยจ่าย 18,335,505         21,690,513         -                         -                         
   ตน้ทุนทางการเงิน 580,264,012       692,386,864       279,639,763       286,763,765       
   ตดัจาํหน่ายค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กู้ 4,689,483           5,797,602           4,689,483           5,797,602           
   รายไดเ้งินปันผล -                         (405,217)            (48,808,160)        (405,217)            
   กาํไรจากตราสารอนุพนัธ์ (11,991,915)        -                         (13,713,928)        -                         
   ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเครื,องมือที,ใชป้้องกนัความเสี,ยง
      บนส่วนที,ไม่มีประสิทธิผลในการป้องกนัความเสี,ยงในกระแสเงินสด 1,018,311           -                         -                         -                         
   กาํไรจากการชาํระบญัชีของบริษทัย่อย -                         -                         (6,702,483)         -                         
   รายไดด้อกเบี'ย -                         -                         (186,536,220)      -                         
   ตดัจาํหน่ายภาษีเงินไดห้กั ณ ที,จ่าย 1,665,893           -                         1,665,893           -                         
กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานก่อนการเปลี,ยนแปลง
   ในสินทรัพยแ์ละหนี' สินดาํเนินงาน 1,418,772,887    1,731,134,145    (163,412,485)      (296,562,810)      
สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิ,มขึ'น) ลดลง
   ลูกหนี'การคา้และลูกหนี' อื,น 5,531,578           55,690,606         (205,473,923)      (242,581,463)      
   นํ'ามนัเชื'อเพลิง 148,968,348       (88,285,147)        -                         -                         
   สินทรัพยห์มุนเวียนอื,น 21,921,684         (22,185,561)        766,322              (2,632,306)         
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื,น 1,627,747           1,845                  1,627,747           1,845                  
หนี' สินดาํเนินงานเพิ,มขึ'น (ลดลง)
   เจา้หนี'การคา้และเจา้หนี' อื,น (243,361,663)      165,346,546       411,384,624       289,739,022       
   รายไดรั้บล่วงหนา้ 537,873,946       58,017,647         -                         -                         
   หนี' สินหมุนเวียนอื,น (10,193,834)        1,225,191           (4,091,734)         168,107              
   หนี' สินไม่หมุนเวียนอื,น (13,612,347)        (7,140,875)         (13,612,347)        (6,888,005)         
เงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 1,867,528,346    1,893,804,397    27,188,204         (258,755,610)      
   จ่ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลและภาษีเงินไดห้กั ณ ที,จ่าย (3,565,150)         (3,798,514)         (1,215,836)         (1,651,294)         
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 1,863,963,196    1,890,005,883    25,972,368         (260,406,904)      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ,งของงบการเงินนี'

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท พรีเชียส ชิพปิ� ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับปีสิ�นสุดวันที# 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)

2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

ซื'ออาคารชุด อุปกรณ์และจ่ายค่าใชจ่้ายในการซ่อมแซมและสาํรวจเรือ (272,940,951)      (436,254,573)      (4,450,930)         (913,802)            

เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ 163,726              404,536              44,903                -                         

ซื'อคอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ (1,260,994)         (6,838,905)         (904,878)            (6,838,905)         

เงินสดรับจากสญัญาระงบัขอ้พิพาท 1,269,067,500    -                         1,269,067,500    -                         

เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่บริษทัย่อยลดลง -                         -                         540,177,755       538,686,316       

เงินปันผลรับ 2,057,537           15,618,362         48,808,160         405,217              

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน 997,086,818       (427,070,580)      1,852,742,510    531,338,826       

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดจ่ายดอกเบี'ย (592,998,193)      (692,239,495)      (297,815,939)      (286,616,396)      

เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจ่าย (16,019,379)        (5,416,130)         -                         -                         

ชาํระคืนเงินตน้ของหนี' สินตามสญัญาเช่า (5,828,956)         -                         (4,820,439)         -                         

เงินสดจ่ายตราสารอนุพนัธ์ (20,027,323)        -                         (18,305,310)        -                         

เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะยาว 1,717,826,610    496,977,120       -                         -                         

จ่ายคืนเงินกูย้ืมระยะยาว (980,121,482)      (1,127,499,600)   -                         -                         

จ่ายคืนเงินกูย้ืมระยะยาวก่อนกาํหนด (1,656,434,867)   (681,138,588)      -                         -                         

จ่ายคืนหุน้กูสุ้ทธิ (1,374,794,550)   -                         (1,374,794,550)   -                         

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (2,928,398,140)   (2,009,316,693)   (1,695,736,238)   (286,616,396)      

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง (13,342,598)        (115,270,007)      (13,505,049)        (37,678,598)        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ#มขึ�น (ลดลง) (80,690,724)        (661,651,397)      169,473,591       (53,363,072)        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 1,181,180,928    1,842,832,325    443,250,723       496,613,795       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 1,100,490,204    1,181,180,928    612,724,314       443,250,723       

-                         -                         -                         -                         

ข้อมูลเพิ#มเติมประกอบงบกระแสเงินสด

รายการที,มิใช่เงินสด

   แปลงเงินทดรองแก่บริษทัย่อยไปเป็นเงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่บริษทัย่อย -                         -                         -                         618,849,900       

   โอนเงินทดรองจากบริษทัย่อยไปหกักบัเงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่บริษทัย่อย -                         -                         -                         108,676,080       

   เงินทดรองจากบริษทัย่อยลดลงจากการหกักลบกบัเงินคืนทุน -                         -                         369,479,205       -                         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ,งของงบการเงินนี'

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท พรีเชียส ชิพปิ� ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม 
สําหรับปีสิ�นสุดวันที# 31 ธันวาคม 2563 

1. ข้อมูลทั#วไป 

1.1 ข้อมูลทั#วไปของบริษัทฯ 

 บริษทั พรีเชียส ชิพปิ� ง จาํกัด (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซึ" งจดัตั�งและมีภูมิลาํเนาใน
ประเทศไทย บริษทัฯดาํเนินธุรกิจหลกัในดา้นการลงทุนในกิจการซึ"งดาํเนินธุรกิจดา้นการขนส่งสินคา้
ทางทะเล ที"อยู่ตามที"จดทะเบียนของบริษทัฯอยู่ที"เลขที" 8 ชั�นที" จี, 7, 8 และ 9 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม 
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 

1.2 การแพร่ระบาดของโรคติดเชื�อไวรัสโคโรนา 2019 

 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื�อไวรัสโคโรนา 2019 ที"ปัจจุบนัยงัมีผลกระทบต่อธุรกิจและ
อุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์ดังกล่าวอาจนํามาซึ" งความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อ
สภาพแวดลอ้มของการดาํเนินธุรกิจ ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัติดตามความคืบหนา้ของสถานการณ์
ดังกล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงินเกี"ยวกับมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหนี� สินและ
หนี� สินที"อาจเกิดขึ�นอย่างต่อเนื"อง ทั�งนี� ฝ่ายบริหารไดใ้ช้ประมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่าง ๆ 
เมื"อสถานการณ์มีการเปลี"ยนแปลง 

2. เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงิน 

2.1 งบการเงินนี� จดัทาํขึ�นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที"กาํหนดในพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี 
พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามขอ้กาํหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ออกตามความ
ในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบการเงินนี� แสดงหน่วยเงินตราเป็นสกุลเงินบาทซึ" งต่างจากสกุลเงินที"ใช้ในการดาํเนินงานของ    
บริษทัฯ คือ สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา การแสดงหน่วยเงินตราเป็นสกุลเงินบาทเพื"อใหเ้ป็นไปตาม
กฎระเบียบของหน่วยงานในประเทศไทย 

งบการเงินสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาซึ" งเป็นสกุลเงินที"ใชใ้นการดาํเนินงานไดแ้ปลงค่าเป็นสกุลเงิน
บาทซึ"งเป็นสกุลเงินที"ใชใ้นการนาํเสนองบการเงิน สินทรัพยแ์ละหนี� สินแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้
อตัราแลกเปลี"ยน ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน รายไดแ้ละค่าใช้จ่ายแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้
อตัราแลกเปลี"ยนที"ประมาณขึ�นซึ" งใกลเ้คียงกับอตัราแลกเปลี"ยนจริง ณ วนัที"เกิดรายการ ผลต่างซึ" ง
เกิดขึ�นจากการแปลงค่าดงักล่าวไดแ้สดงไวเ้ป็นรายการ “ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน” ในกาํไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอื"นซึ"งเป็นองคป์ระกอบอื"นของส่วนของผูถื้อหุน้ 
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 งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัที"บริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบบั
ภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยนี�  

 งบการเงินนี� ไดจ้ดัทาํขึ�นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเวน้แต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื"นในนโยบายการ
บญัชี 

2.2 เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินรวม 

 ก) งบการเงินรวมนี� ได้จัดทาํขึ�นโดยรวมงบการเงินของบริษทั พรีเชียส ชิพปิ� ง จาํกัด (มหาชน) 
บริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม (รวมเรียกวา่ “กลุ่มบริษทั”) ดงัต่อไปนี�  

   อตัราร้อยละ 
  จดัตั�ง ของการถือหุ้น 
  ขึ�นใน โดยบริษทัฯ 

ชื"อบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ ทั�งทางตรงและทางออ้ม 

   2563 2562 

   ร้อยละ ร้อยละ 
บริษทัยอ่ยที"ถือหุ้นโดยบริษทัฯ     
1. บริษทั พรีเชียส เมท็ทลัซ์ จาํกดั เจา้ของเรือ ไทย 99.99 99.99 
2.    บริษทั พรีเชียส วิชเชส จาํกดั เจา้ของเรือ ไทย     99.99 99.99 
3.    บริษทั พรีเชียส สโตนส์ ชิปปิ� ง จาํกดั เจา้ของเรือ ไทย 99.99 99.99 
4.    บริษทั พรีเชียส มิเนอรัลส์ จาํกดั เจา้ของเรือ ไทย 99.99 99.99 
5.    บริษทั พรีเชียส แลนด ์จาํกดั เจา้ของเรือ ไทย 99.99 99.99 
6.    บริษทั พรีเชียส ริเวอร์ส จาํกดั* เจา้ของเรือ ไทย - 99.99 
7.    บริษทั พรีเชียส เลคส์ จาํกดั เจา้ของเรือ ไทย 99.99 99.99 
8.    บริษทั พรีเชียส ซีส์ จาํกดั* เจา้ของเรือ ไทย - 99.99 
9.    บริษทั พรีเชียส สตาร์ส จาํกดั* เจา้ของเรือ ไทย - 99.99 
10. บริษทั พรีเชียส โอเชียนส์ จาํกดั เจา้ของเรือ ไทย 99.99 99.99 
11.  บริษทั พรีเชียส แพลนเนตส์ จาํกดั เจา้ของเรือ ไทย 99.99 99.99 
12.  บริษทั พรีเชียส ไดมอนดส์ จาํกดั เจา้ของเรือ ไทย 99.99 99.99 
13.  บริษทั พรีเชียส แซฟไฟร์ส จาํกดั เจา้ของเรือ ไทย 99.99 99.99 
14.  บริษทั พรีเชียส เอม็เมอรัลส์ จาํกดั เจา้ของเรือ ไทย 99.99 99.99 
15.  บริษทั พรีเชียส รูบีส์ จาํกดั เจา้ของเรือ ไทย 99.99 99.99 
16.  บริษทั พรีเชียส โอปอลส์ จาํกดั เจา้ของเรือ ไทย 99.99 99.99 
17.  บริษทั พรีเชียส การ์เน็ตส์ จาํกดั เจา้ของเรือ ไทย 99.99 99.99 
18.  บริษทั พรีเชียส เพิร์ลส์ จาํกดั เจา้ของเรือ ไทย 99.99 99.99 
19.  บริษทั พรีเชียส ฟลาวเวอร์ส จาํกดั เจา้ของเรือ ไทย 99.99 99.99 
20.  บริษทั พรีเชียส ฟอเรสท ์จาํกดั เจา้ของเรือ ไทย 99.99 99.99 
21.  บริษทั พรีเชียส ทรีส์ จาํกดั เจา้ของเรือ ไทย 99.99 99.99 
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   อตัราร้อยละ 
  จดัตั�ง ของการถือหุ้น 
  ขึ�นใน โดยบริษทัฯ 

ชื"อบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ ทั�งทางตรงและทางออ้ม 

   2563 2562 

   ร้อยละ ร้อยละ 

22.  บริษทั พรีเชียส พอนดส์ จาํกดั เจา้ของเรือ ไทย 99.99 99.99 
23.  บริษทั พรีเชียส เวน็เจอร์ส จาํกดั เจา้ของเรือ ไทย 99.99 99.99 
24.  บริษทั พรีเชียส แคปปิตอลส์ จาํกดั เจา้ของเรือ ไทย 99.99 99.99 
25.  บริษทั พรีเชียส จสัมินส์ จาํกดั เจา้ของเรือ ไทย 99.99 99.99 
26.  บริษทั พรีเชียส ออคิดส์ จาํกดั เจา้ของเรือ ไทย 99.99 99.99 
27.  บริษทั พรีเชียส ลากูนส์ จาํกดั เจา้ของเรือ ไทย 99.99 99.99 
28.  บริษทั พรีเชียส คลิฟส์ จาํกดั* เจา้ของเรือ ไทย - 99.99 
29.  บริษทั พรีเชียส ฮิลส์ จาํกดั* เจา้ของเรือ ไทย - 99.99 
30.  บริษทั พรีเชียส เมาน์เท่นส์ จาํกดั* เจา้ของเรือ ไทย - 99.99 
31.  บริษทั พรีเชียส รีสอร์ทส์ จาํกดั เจา้ของเรือ ไทย 99.99 99.99 
32.  บริษทั พรีเชียส ซิตี�ส์ จาํกดั* เจา้ของเรือ ไทย - 99.99 
33.  บริษทั พรีเชียส คอมเมท็ส์ จาํกดั เจา้ของเรือ ไทย 99.99 99.99 
34.  บริษทั พรีเชียส ออนาเมน้ทส์ จาํกดั เจา้ของเรือ ไทย 99.99 99.99 
35.  บริษทั พรีเชียส มูนส์ จาํกดั เจา้ของเรือ ไทย 99.98 99.98 
36. บริษทั พรีเชียส วีนสั จาํกดั เจา้ของเรือ ไทย 99.99 99.99 
37. บริษทั พรีเชียส เนปจูน จาํกดั เจา้ของเรือ ไทย 99.99 99.99 
38.  บริษทั พรีเชียส ชิพปิ� ง (ปานามา) เอส เอ เจา้ของเรือ/ 

ให้บริการเช่าเรือ 
ปานามา 99.99 99.99 

39. บริษทั พรีเชียส ชิพปิ� ง (สิงคโปร์) 
 พีทีอี ลิมิเตด 

โฮลดิ�ง คมัพานี/   
ให้บริการเช่าเรือ 

สิงคโปร์ 100.00 100.00 

40.  บริษทั พรีเชียส ชิพปิ� ง (ยเูค) ลิมิเตด ให้บริการเช่าเรือ องักฤษ 100.00 100.00 
41. บริษทั เกรท เซอร์เคิล ชิปปิ� ง เอเยนซี" จาํกดั ผูบ้ริหารเรือ   

ทางดา้นเทคนิค 
ไทย 99.99 99.99 

42. บริษทั แอสโซซิเอท บลัค ์แคริเออร์ พีทีอี โฮลดิ�ง คมัพานี สิงคโปร์ 100.00 100.00 
 ลิมิเตด     
บริษทัยอ่ยที"ถือหุ้นโดยบริษทัยอ่ย     
43. บริษทั พรีเชียส โปรเจคส์ พีทีอี ลิมิเตด** ผูบ้ริหารการลงทุน สิงคโปร์ 100.00 100.00 
44. บริษทั พรีเชียส ฟอเรสท ์พีทีอี ลิมิเตด เจา้ของเรือ สิงคโปร์ 100.00 100.00 
45. บริษทั พรีเชียส ฟราแกรนซ์ พีทีอี ลิมิเตด  เจา้ของเรือ สิงคโปร์ 100.00 100.00 
46. บริษทั พรีเชียส ธอทส์ พีทีอี ลิมิเตด เจา้ของเรือ สิงคโปร์ 100.00 100.00 
47. บริษทั พรีเชียส คอมฟอร์ทส์ พีทีอี ลิมิเตด  เจา้ของเรือ สิงคโปร์ 100.00 100.00 
48. บริษทั พรีเชียส สปาร์คส์ พีทีอี ลิมิเตด เจา้ของเรือ สิงคโปร์ 100.00 100.00 
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   อตัราร้อยละ 
  จดัตั�ง ของการถือหุ้น 
  ขึ�นใน โดยบริษทัฯ 

ชื"อบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ ทั�งทางตรงและทางออ้ม 

   2563 2562 

   ร้อยละ ร้อยละ 
49. บริษทั พรีเชียส วิชั"นส์ พีทีอี ลิมิเตด เจา้ของเรือ สิงคโปร์ 100.00 100.00 
50. บริษทั พรีเชียส บริดจส์ พีทีอี ลิมิเตด เจา้ของเรือ สิงคโปร์ 100.00 100.00 
51. บริษทั พรีเชียส ไทดส์ พีทีอี ลิมิเตด เจา้ของเรือ สิงคโปร์ 100.00 100.00 
52. บริษทั พรีเชียส สกายส์ พีทีอี ลิมิเตด เจา้ของเรือ สิงคโปร์ 100.00 100.00 
53. บริษทั พรีเชียส เกรซ พีทีอี ลิมิเตด เจา้ของเรือ สิงคโปร์ 100.00 100.00 
54. บริษทั พรีเชียส ซอนเนทส์ พีทีอี ลิมิเตด เจา้ของเรือ สิงคโปร์ 100.00 100.00 
55. บริษทั พรีเชียส กลอรีส์ พีทีอี ลิมิเตด เจา้ของเรือ สิงคโปร์ 100.00 100.00 
56. บริษทั พรีเชียส วิสดอม พีทีอี ลิมิเตด เจา้ของเรือ สิงคโปร์ 100.00 100.00 
57. บริษทั เอบีซี วนั พีทีอี ลิมิเตด เจา้ของเรือ สิงคโปร์ 100.00 100.00 
58. บริษทั เอบีซี ทู พีทีอี ลิมิเตด เจา้ของเรือ สิงคโปร์ 100.00 100.00 
59. บริษทั เอบีซี ทรี พีทีอี ลิมิเตด เจา้ของเรือ สิงคโปร์ 100.00 100.00 
60. บริษทั เอบีซี โฟร์ พีทีอี ลิมิเตด เจา้ของเรือ สิงคโปร์ 100.00 100.00 
บริษทัร่วมที"ถือหุ้นโดยบริษทัยอ่ย     
61. บริษทั อินเตอร์เนชั"นแนล ซีพอร์ทส์               
  (ฮาลเดีย) ไพรเวท ลิมิเตด 

จดัการท่าเรือ อินเดีย 22.40 22.40 

 *ชาํระบญัชีแลว้ในระหว่างปี 2563  
 **หยดุดาํเนินธุรกิจแลว้ 

 ข) บริษทัฯจะถือว่ามีการควบคุมกิจการที"เขา้ไปลงทุนหรือบริษทัย่อยได ้หากบริษทัฯมีสิทธิไดรั้บ
หรือมีส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจการที"เขา้ไปลงทุน และสามารถใชอ้าํนาจในการสั"งการ
กิจกรรมที"ส่งผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อจาํนวนเงินผลตอบแทนนั�นได ้ 

 ค) บริษทัฯนํางบการเงินของบริษทัย่อยมารวมในการจดัทาํงบการเงินรวมตั�งแต่วนัที"บริษทัฯมี
อาํนาจในการควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัที"บริษทัฯสิ�นสุดการควบคุมบริษทัย่อยนั�น  

  บริษทัฯจดัทาํงบการเงินรวมโดยบนัทึกเงินลงทุนในบริษทัร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย โดยรับรู้
รายการเงินลงทุนเมื"อเริ" มแรกด้วยราคาทุน และบันทึกส่วนแบ่งกาํไรหรือขาดทุนและการ
เปลี"ยนแปลงในส่วนไดเ้สียของบริษทัร่วมตั�งแต่วนัที"กลุ่มบริษทัมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคญั
จนถึงวนัที"การมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญัสิ�นสุดลง 
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 ง) งบการเงินของบริษทัย่อยจดัทาํขึ�นโดยมีวนัที"ในงบการเงินเช่นเดียวกบับริษทัฯและจดัทาํโดย
ใชน้โยบายการบญัชีที"สาํคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทัฯ 

  งบการเงินของบริษทัร่วมจดัทาํขึ�นโดยมีวนัที"ในงบการเงินแตกต่างจากบริษทัฯไม่เกิน 3 เดือน 
ทั�งนี� ช่วงระยะเวลาของงวดบญัชีและความแตกต่างของงบการเงินเหมือนกันในทุกงวดบัญชี
และจดัทาํโดยใชน้โยบายการบญัชีที"สาํคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทัฯ 

จ) งบการเงินของบริษทัย่อยและบริษทัร่วมจดัทาํขึ�นโดยใช้สกุลเงินที"ใช้ในการดาํเนินงานของ   
แต่ละกิจการ ในกรณีที"สกุลเงินที"ใช้ในการดาํเนินงานไม่ใช่สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา        
งบการเงินเหล่านั�นจะถูกแปลงค่าเป็นเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาโดยใช้อตัราแลกเปลี"ยน ณ วนั
สิ�นรอบระยะเวลารายงานสําหรับสินทรัพยแ์ละหนี� สิน และใชอ้ตัราแลกเปลี"ยนที"ประมาณขึ�น
ซึ"งใกลเ้คียงกบัอตัราแลกเปลี"ยนจริง ณ วนัที"เกิดรายการสําหรับรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย  ผลต่างของ
อตัราแลกเปลี"ยนจะแสดงภายใต ้“ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน” ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื"น
ซึ"งเป็นองคป์ระกอบอื"นของส่วนของผูถื้อหุน้ 

 ฉ) ยอดคงคา้งระหวา่งกลุ่มบริษทั รายการคา้ระหวา่งกนัที"มีสาระสาํคญัและเงินลงทุนในบริษทัย่อย
ของบริษทัฯและส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัย่อยไดถู้กตดัออกจากงบการเงินรวมนี� แลว้ 

 ช) ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียที"ไม่มีอาํนาจควบคุม คือ จาํนวนกาํไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิ
ของบริษทัย่อยส่วนที"ไม่ไดเ้ป็นของกลุ่มบริษทั และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบกาํไร
ขาดทุนรวมและส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

2.3 บริษทัฯจดัทาํงบการเงินเฉพาะกิจการโดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามวิธีราคาทุน 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที#เริ#มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน  

ในระหว่างปี กลุ่มบริษทัได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2562) และฉบบัใหม่ จาํนวนหลายฉบบั ซึ" งมีผล
บงัคบัใชส้ําหรับงบการเงินที"มีรอบระยะเวลาบญัชีที"เริ"มในหรือหลงัวนัที" 1 มกราคม 2563 มาถือ
ปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ�นเพื"อให้มี
เนื�อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการ
อธิบายให้ชัดเจนเกี"ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผูใ้ช้
มาตรฐาน การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติันี� ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็น
สาระสําคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบั
ใหม่ซึ" งไดมี้การเปลี"ยนแปลงหลกัการสาํคญั สามารถสรุปไดด้งันี�    
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื#องมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื" องมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและ                      
การตีความมาตรฐาน จาํนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัที" 7 การเปิดเผยขอ้มูลเครื"องมือทางการเงิน 
ฉบบัที" 9 เครื"องมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัที" 32  การแสดงรายการเครื"องมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัที" 16 การป้องกนัความเสี"ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัที" 19 การชาํระหนี� สินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ กาํหนดหลกัการเกี"ยวกบัการจดัประเภท
และการวดัมูลค่าเครื"องมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตดัจาํหน่ายโดยพิจารณา
จากประเภทของตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของ
กิจการ หลกัการเกี"ยวกบัวิธีการคาํนวณการดอ้ยค่าของเครื"องมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของ            
ผลขาดทุนดา้นเครดิตที"คาดวา่จะเกิดขึ�น และหลกัการเกี"ยวกบัการบญัชีป้องกนัความเสี"ยง รวมถึง
การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลเครื"องมือทางการเงิน 

การนํามาตรฐานกลุ่มนี� มาถือปฏิบัติมีผลกระทบต่องบการเงินของกลุ่มบริษัทจากรายการ
ดงัต่อไปนี�  

- การจดัประเภทและวดัมูลค่าของเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทัที"ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน - 
บริษทัฯวดัมูลค่าเงินลงทุนดงักล่าวดว้ยมูลค่ายุติธรรม และจดัประเภทเงินลงทุนดงักล่าวเป็น
สินทรัพยท์างการเงินที"วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื"น 

- การวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัที"รับรู้รายการเมื"อเริ"มแรกดว้ยมูลค่ายุติธรรม - บริษทัฯ             
วดัมูลค่ายุติธรรมของเงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่บริษทัย่อยที"ไม่มีดอกเบี�ยโดยใชมู้ลค่าปัจจุบนัของ
กระแสเงินสดรับในอนาคตทั� งหมดคิดลดด้วยอัตราดอกเบี� ยตามอัตราตลาดของเครื" องมือ          
ทางการเงินที"คล้ายคลึงกัน ผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมกับมูลค่าของรายการบันทึกเป็น           
เงินลงทุนในบริษทัย่อย 

- การรับรู้รายการผลขาดทุนดา้นเครดิต - กลุ่มบริษทัรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตที"คาดว่าจะเกิดขึ�น 
ต่อสินทรัพยท์างการเงินโดยไม่จาํเป็นตอ้งรอให้เหตุการณ์ที"มีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตเกิดขึ�นก่อน 
กลุ่มบริษทัใช้วิธีการอย่างง่ายในการพิจารณาค่าเผื"อผลขาดทุนที"คาดว่าจะเกิดขึ�นตลอดอายุ
สาํหรับลูกหนี�การคา้ 

- การรับรู้รายการตราสารอนุพนัธ์ - กลุ่มบริษทัรับรู้รายการตราสารอนุพนัธ์เมื"อเริ"มแรกดว้ยมูลค่า
ยุติธรรม ณ วนัที"เข้าทาํสัญญา และวดัมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัสิ�นรอบ
ระยะเวลารายงาน การเปลี"ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนัธ์จะถูกรับรู้ในงบกาํไร
ขาดทุน ทั�งนี�  กลุ่มบริษทันาํการบญัชีป้องกนัความเสี"ยงมาถือปฏิบติัสาํหรับบางรายการ 
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- การบญัชีป้องกนัความเสี"ยง - กลุ่มบริษทัถือว่าความสัมพนัธ์ของการป้องกนัความเสี"ยงทั�งหมด
ของกลุ่มบริษทัที"มีอยู่เดิมก่อนการใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที" 9 ซึ" งเป็นไปตาม
ข้อกาํหนดของมาตรฐานฉบับนี�  ยงัคงมีความสัมพนัธ์ของการป้องกันความเสี" ยงต่อไปได้ 
สําหรับตราสารอนุพันธ์ที"ถูกกําหนดให้เป็นเครื" องมือป้องกันความเสี" ยงเพื"อการป้องกัน             
ความเสี"ยงในกระแสเงินสด กลุ่มบริษทัจะรับรู้การเปลี"ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของตราสาร
อนุพนัธ์ดงักล่าวในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื"น โดยกาํไรและขาดทุนดงักล่าวจะถูกโอนไปยงั
งบกาํไรขาดทุนในภายหลงั 

กลุ่มบริษทัรับรู้ผลกระทบสะสมของการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี�มาถือปฏิบติั
เป็นครั� งแรกโดยปรับปรุงกับกาํไรสะสมและองค์ประกอบอื"นของส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัที"                
1 มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนที"แสดงเปรียบเทียบ 

ผลสะสมของการเปลี"ยนแปลงนโยบายการบญัชีแสดงอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4 

นอกจากนี�  ในระหว่างปี 2563 กลุ่มบริษทัไดน้าํการปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัที" 9 และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที" 7 เกี"ยวกบัการปฏิรูปอตัราดอกเบี�ยอา้งอิง 
มาถือปฏิบติัก่อนวนัที"มีผลบงัคบัใช ้ซึ" งการปรับปรุงดงักล่าวมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลา
บญัชีที"เริ"มในหรือหลงัวนัที" 1 มกราคม 2564 การปรับปรุงนี� เป็นการกาํหนดให้มีขอ้ผ่อนปรนซึ" ง
ทําให้กลุ่มบริษัทสามารถใช้การบัญชีป้องกันความเสี" ยงต่อไปได้ในช่วงเวลาที"ย ังมีความ               
ไม่แน่นอนก่อนที"จะมีการแทนที"อตัราดอกเบี� ยอา้งอิงที"มีอยู่เดิมด้วยอัตราดอกเบี� ยที"ปราศจาก
ความเสี"ยง โดยไดเ้ปิดเผยรายละเอียดที"เกี"ยวขอ้งไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 34.1 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที# 16 เรื#อง สัญญาเช่า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที" 16 ใช้แทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที" 17 เรื"อง สัญญา
เช่า และการตีความมาตรฐานบญัชีที"เกี"ยวขอ้ง มาตรฐานฉบบันี� ไดก้าํหนดหลกัการของการรับรู้
รายการ การวดัมูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า และกาํหนดให้ผูเ้ช่า
รับรู้สินทรัพยแ์ละหนี� สินสําหรับสัญญาเช่าทุกรายการที"มีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน 
เวน้แต่สินทรัพยอ์า้งอิงนั�นมีมูลค่าตํ"า 

การบัญชีสําหรับผู ้ให้เช่าไม่มีการเปลี"ยนแปลงอย่างมีสาระสําคัญจากมาตรฐานการบัญชี              
ฉบบัที" 17 ผูใ้หเ้ช่ายงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุน 

กลุ่มบริษทันาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันี�มาถือปฏิบติัโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของ 
การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี� มาถือปฏิบัติครั� งแรกโดยไม่ปรับย้อนหลัง               
งบการเงินปีก่อนที"แสดงเปรียบเทียบ 

ผลสะสมของการเปลี"ยนแปลงนโยบายการบญัชีแสดงอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4 
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แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื#อง มาตรการผ่อนปรนชั#วคราวสําหรับทางเลือกเพิ#มเติมทางบัญชีเพื#อ
รองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื�อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชแ้นวปฏิบติัทางการบญัชี เรื"อง มาตรการผ่อนปรนชั"วคราวสําหรับ
ทางเลือกเพิ"มเติมทางบญัชีเพื"อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื�อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีวตัถุประสงคเ์พื"อลดผลกระทบในบางเรื"องจากการปฏิบติั
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบบั และเพื"อให้เกิดความชดัเจนในวิธีปฏิบติัทางบญัชี
ในช่วงเวลาที"ยงัมีความไม่แน่นอนเกี"ยวกบัสถานการณ์ดงักล่าว 

แนวปฏิบติัทางการบญัชีดงักล่าวได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเมื"อวนัที" 22 เมษายน 2563 
และมีผลบงัคบัใช้สําหรับการจดัทาํงบการเงินที"มีรอบระยะเวลารายงานสิ�นสุดภายในช่วงเวลา
ระหวา่งวนัที" 1 มกราคม 2563 ถึงวนัที" 31 ธนัวาคม 2563 

ในระหว่างไตรมาสที" 1 ถึง 3 ของปี 2563 กลุ่มบริษทัได้เลือกปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรน
ชั"วคราวสาํหรับทางเลือกเพิ"มเติมทางบญัชีในเรื"อง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์การวดัมูลค่ายติุธรรม
ของเงินลงทุนในตราสารทุนที"ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด และการวดัมูลค่าผลขาดทุน                
ดา้นเครดิตที"คาดว่าจะเกิดขึ�นตามวิธีการอยา่งง่าย 

ในไตรมาสที" 4 ของปี 2563 กลุ่มบริษทัได้ประเมินผลกระทบทางการเงินเกี"ยวกับมูลค่าของ
สินทรัพยจ์ากความไม่แน่นอนของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื�อไวรัสโคโรนา 2019 
แลว้ ดงันั�น ในการจดัทาํงบการเงินสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที" 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัจึงพิจารณา
ยกเลิกการถือปฏิบติัตามมาตรการผ่อนปรนชั"วคราวสําหรับทางเลือกเพิ"มเติมทางบัญชีสําหรับ           
ทุกเรื" องที"กลุ่มบริษทัได้เคยถือปฏิบัติในช่วงที"ผ่านมา โดยไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสําคญั            
ต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั 

ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที#จะมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินที#มีรอบระยะเวลาบัญชีที#
เริ#มในหรือหลังวันที# 1 มกราคม 2564 

สภาวิชาชีพบญัชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง ซึ" งจะมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินที"มีรอบระยะเวลาบญัชีที"
เริ" มในหรือหลังวนัที"  1 มกราคม 2564 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการ
ปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ�นเพื"อให้มีเนื�อหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง
ประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเกี"ยวกับวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการให้แนว
ปฏิบติัทางบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน 

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที"อาจมีต่องบการเงินในปีที"
เริ"มนาํมาตรฐานดงักล่าวมาถือปฏิบติั 
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4. ผลสะสมจากการเปลี#ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื#องจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
มาถือปฏิบัติ  

ตามที"กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 กลุ่มบริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
กลุ่มเครื"องมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที" 16 มาถือปฏิบติัในระหว่างปี
ปัจจุบนั โดยกลุ่มบริษทัไดเ้ลือกปรับผลสะสมจากการเปลี"ยนแปลงโดยปรับปรุงกบักาํไรสะสมและ
องค์ประกอบอื"นของส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัที" 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงิน            
งวดก่อนที"แสดงเปรียบเทียบ 

ผลกระทบจากการเปลี"ยนแปลงนโยบายการบญัชีต่องบแสดงฐานะการเงิน ณ ตน้ปี 2563 เนื"องจาก                    
การนาํมาตรฐานเหล่านี�มาถือปฏิบติั แสดงไดด้งันี�  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
  ผลกระทบจาก  
 

31 ธนัวาคม 2562 

มาตรฐาน 
การรายงาน 
ทางการเงิน  

กลุ่มเครื"องมือ
ทางการเงิน 

มาตรฐานการ
รายงาน             

ทางการเงิน  
ฉบบัที" 16 1 มกราคม 2563 

งบแสดงฐานะการเงิน     
สินทรัพย์     
สินทรัพย์หมุนเวียน     
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ - 321,968 - 321,968 
สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน     
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ - 664,489 - 664,489 
ลูกหนี�ตามสัญญาแลกเปลี"ยนเงินตรา

ต่างประเทศ 
 

950,891 
 

(950,891) 
 

- 
 

- 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ - - 29,171 29,171 
หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น     
หนี�สินหมุนเวียน     
ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 338,001 (741) - 337,260 
หนี� สินตามสัญญาเช่า - ส่วนที"ถึงกาํหนด

ชาํระภายในหนึ"งปี 
 

- 
 

- 
 

4,225 
 

4,225 
หนี�สินไม่หมนุเวียน     
หนี� สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที"

ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ"งปี 
 

- 
 

- 
 

24,946 
 

24,946 
หนี� สินตราสารอนุพนัธ์ - 36,351 - 36,351 
ส่วนของผู้ถือหุ้น     
กาํไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 8,891,671 (73,549)(ก) - 8,818,122 
องคป์ระกอบอื"นของส่วนของผูถื้อหุ้น (1,677,260) 73,505 - (1,603,755) 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ผลกระทบจาก  
 

31 ธนัวาคม 2562 

มาตรฐาน 
การรายงาน 
ทางการเงิน  

กลุ่มเครื"องมือ
ทางการเงิน 

มาตรฐาน              
การรายงาน             
ทางการเงิน  
ฉบบัที" 16 1 มกราคม 2563 

งบแสดงฐานะการเงิน     

สินทรัพย์     
สินทรัพย์หมุนเวียน     
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ - 321,968 - 321,968 
สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน     
เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย 4,523,100 (888,021) - 3,635,079 
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ - 633,609 - 633,609 
ลูกหนี�ตามสัญญาแลกเปลี"ยนเงินตรา

ต่างประเทศ 
 

921,749 
 

(921,749) 
 

- 
 

- 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 6,038,468 1,379,000 - 7,417,468 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ - - 24,491 24,491 
หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น     
หนี�สินหมุนเวียน     
หนี� สินตามสัญญาเช่า - ส่วนที"ถึงกาํหนด

ชาํระภายในหนึ"งปี 
 

- 
 

- 
 

3,421 
 

3,421 
หนี�สินไม่หมนุเวียน     
หนี� สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที"

ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ"งปี 
 

- 
 

- 
 

21,070 
 

21,070 
ส่วนของผู้ถือหุ้น     
กาํไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 6,587,678 425,711(ก) - 7,013,389 
องคป์ระกอบอื"นของส่วนของผูถื้อหุ้น (285,613) 99,096 - (186,517) 

 (ก)รายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4.1 
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4.1 เครื#องมือทางการเงิน 

 รายละเอียดผลกระทบที"มีต่อกาํไรสะสม ณ วนัที" 1 มกราคม 2563 จากการนาํมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินกลุ่มเครื"องมือทางการเงินมาถือปฏิบติัครั� งแรก แสดงไดด้งันี�  

  (หน่วย: พนับาท) 
  

งบการเงินรวม 
งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

การวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัที"รับรู้รายการ                   
เมื"อเริ"มแรกดว้ยมูลค่ายุติธรรม 

 
- 

 
490,979 

การรับรู้รายการป้องกนัความเสี"ยงจากตราสารอนุพนัธ์                  
ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื"น 

 
(73,549) 

 
(65,268) 

ผลกระทบต่อกาํไรสะสมจากการนาํมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินกลุ่มเครื"องมือทางการเงินมาถือปฏิบติั (73,549) 425,711 

รายละเอียดผลกระทบที"มีต่อองค์ประกอบอื"นของส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัที" 1 มกราคม 2563 จาก               
การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื"องมือทางการเงินมาถือปฏิบติัครั� งแรก แสดงไดด้งันี�  

  (หน่วย: พนับาท) 
  

งบการเงินรวม 
งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

การรับรู้รายการป้องกนัความเสี"ยงจากตราสารอนุพนัธ์ดว้ย
มูลค่ายุติธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื"น 

 
73,505 

 
99,096 

ผลกระทบต่อองคป์ระกอบอื"นของส่วนของผูถื้อหุ้นจาก
การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื"องมือ
ทางการเงินมาถือปฏิบติั 73,505 99,096 
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ณ วนัที" 1 มกราคม 2563 การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินตามที"กาํหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที" 9 และมูลค่า            
ตามหลกัการบญัชีเดิม แสดงไดด้งันี�  

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 มูลค่าตาม                  
หลกัการบญัชีเดิม การจดัประเภทและวดัมูลค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที" 9 

 

 

มูลค่ายตุิธรรม                  
ผา่นกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอื"น ราคาทุนตดัจาํหน่าย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที# 1 มกราคม 2563     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,181,181 - 1,181,181 1,181,181 
ลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื"น 182,610 - 182,610 182,610 
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ - 986,457 - 986,457 
ค่าสินไหมทดแทนคา้งรับ 10,639 - 10,639 10,639 
เงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทัที"ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 17,114 17,114 - 17,114 
เงินล่วงหนา้ค่าต่อเรือ 2,047,470 - 2,047,470 2,047,470 

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

 มูลค่าตาม                             
หลกัการบญัชีเดิม การจดัประเภทและวดัมูลค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที" 9 

 

 

มูลค่ายตุิธรรม                  
ผา่นกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอื"น ราคาทุนตดัจาํหน่าย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที# 1 มกราคม 2563     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 443,251 - 443,251 443,251 
ลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื"น 3,479,693 - 3,479,693 3,479,693 
เงินใหกู้ย้ืมระยะสั�นแก่บริษทัยอ่ย 129,662 - 129,662 129,662 
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ - 955,577 - 955,577 
เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย 3,635,079 - 3,635,079 3,635,079 
เงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทัที"ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 17,114 17,114 - 17,114 
เงินล่วงหนา้ค่าต่อเรือ 2,039,751 - 2,039,751 2,039,751 

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

ณ วนัที" 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทัไม่ไดก้าํหนดให้หนี� สินทางการเงินใดวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื"น ยกเวน้หนี� สินตราสารอนุพนัธ์ซึ" งมี
มูลค่ายตุิธรรม 36.35 ลา้นบาท (เฉพาะบริษทัฯ: ไม่มี) 
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4.2 สัญญาเช่า 

 การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที" 16 มาถือปฏิบติัครั� งแรก กลุ่มบริษทัรับรู้หนี� สินตาม
สัญญาเช่าสาํหรับสัญญาเช่าที"เคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของเงินจ่าย
ชาํระตามสัญญาเช่าที"เหลืออยู่คิดลดด้วยอตัราดอกเบี� ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ"มของกลุ่มบริษทั ณ วนัที"                          
1 มกราคม 2563 สําหรับสัญญาเช่าที"เคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าเงินทุน กลุ่มบริษทัรับรู้มูลค่า                     
ตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหนี� สินตามสัญญาเช่าด้วยมูลค่าตามบญัชีเดิมก่อนวนัที"นาํมาตรฐาน                
การรายงานทางการเงิน ฉบบัที" 16 มาถือปฏิบติัครั� งแรก  
  (หน่วย: พนับาท) 
  

งบการเงินรวม 
งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าที"เปิดเผย ณ วนัที" 31 ธนัวาคม 2562 34,266 29,065 
หกั: ดอกเบี�ยจ่ายรอตดับญัชี (5,095) (4,574) 

หนี� สินตามสัญญาเช่า ณ วนัที" 1 มกราคม 2563 จาก                    
การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที" 16                    
มาถือปฏิบติัครั� งแรก 29,171 24,491 

อตัราดอกเบี�ยการกูย้มืส่วนเพิ"มถวัเฉลี"ยถ่วงนํ�าหนกั 
 (ร้อยละต่อปี) 5.28 - 5.53 5.28 - 5.53 
   
ประกอบดว้ย   

หนี� สินตามสัญญาเช่าหมุนเวียน 4,225 3,421 
หนี� สินตามสัญญาเช่าไม่หมุนเวียน 24,946 21,070 

 29,171 24,491 

5. นโยบายการบัญชีที#สําคัญ 

5.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 

 รายได้จากการเดินเรือ 

 รายไดจ้ากการเดินเรือประกอบดว้ยรายไดจ้ากการให้เช่าเป็นระยะเวลา (Time charter) และรายได้
จากการใหเ้ช่าเป็นรายเที"ยว  (Voyage charter)  

 รายได้จากการให้เช่าเป็นระยะเวลารับรู้โดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาที"ให้บริการไปตลอดอายุ
สัญญาใหเ้ช่าเรือ 
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 รายไดจ้ากการให้เช่าเป็นรายเที"ยวรับรู้โดยวิธีเส้นตรงตลอดระยะเวลาของเที"ยวการเดินเรือที"ได้
ประมาณไวน้บัจากวนัที"เริ"มขนส่งสินคา้เขา้ระวางถึงวนัที"ขนถ่ายสินคา้ออกจากระวางเสร็จสิ�น 

 รายได้จากการให้บริการ 

 รายไดจ้ากการใหบ้ริการรับรู้เมื"อไดใ้ห้บริการแลว้โดยพิจารณาถึงขั�นความสาํเร็จของงาน 

 รายได้ดอกเบี�ย 

รายไดด้อกเบี�ยรับรู้ตามเกณฑค์งคา้งดว้ยวิธีดอกเบี�ยที"แทจ้ริง  โดยจะนาํมูลค่าตามบญัชีขั�นตน้ของ
สินทรัพยท์างการเงินมาคูณกบัอตัราดอกเบี�ยที"แทจ้ริง ยกเวน้สินทรัพยท์างการเงินที"เกิดการดอ้ยค่า
ดา้นเครดิตในภายหลงั ที"จะนาํมูลค่าตามบญัชีสุทธิของสินทรัพยท์างการเงิน (สุทธิจากค่าเผื"อผล
ขาดทุนดา้นเครดิตที"คาดวา่จะเกิดขึ�น) มาคูณกบัอตัราดอกเบี�ยที"แทจ้ริง 

ต้นทุนทางการเงิน 

ค่าใช้จ่ายดอกเบี� ยจากหนี� สินทางการเงินที"วดัมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่ายคาํนวณโดยใช้วิธี
ดอกเบี�ยที"แทจ้ริงและรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 

 เงินปันผลรับ 

 เงินปันผลรับถือเป็นรายไดเ้มื"อกลุ่มบริษทัมีสิทธิในการรับเงินปันผล 

5.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั�นที"มี
สภาพคล่องสูง ซึ" งถึงกาํหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน f เดือนนับจากวนัที"ได้มาและไม่มี
ขอ้จาํกดัในการเบิกใช ้ 

5.3 นํ�ามันเชื�อเพลิง 

 นํ� ามนัเชื�อเพลิงแสดงมูลค่าตามราคาทุน (วิธีเขา้ก่อน-ออกก่อน) หรือมูลค่าสุทธิที"จะไดรั้บแลว้แต่
ราคาใดจะตํ"ากวา่ และจะถือเป็นส่วนหนึ"งของตน้ทุนการเดินเรือเมื"อมีการเบิกใช ้

5.4 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

เงินลงทุนในบริษทัร่วมที"แสดงอยูใ่นงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

เงินลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วมที"แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธี
ราคาทุนสุทธิจากค่าเผื"อการดอ้ยค่า (ถา้มี) 
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5.5 ที#ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื#อมราคา 

 เรือ อาคารชุดและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื"อมราคาสะสม และค่าเผื"อการดอ้ยค่า
ของสินทรัพย ์(ถา้มี)  

 ค่าเสื"อมราคาของเรือ อาคารชุดและอุปกรณ์คาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยห์ลงัจากหักมูลค่า
คงเหลือโดยวิธีเส้นตรงตามอายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณดงันี�  

เรือและอุปกรณ์  25 ปี และ 5 ปี ตามลาํดบั 
ค่าใชจ่้ายในการซ่อมแซมและสาํรวจเรือ  2 ปี และ 4 ปี ตามลาํดบั 
อาคารชุด  17 - 20 ปี 
สิ"งปรับปรุงสินทรัพยเ์ช่า   5 ปี  
อื"น ๆ  5 ปี 

 ค่าเสื"อมราคารวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

   ไม่มีการคิดค่าเสื"อมราคาสาํหรับสินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้าง 

 กลุ่มบริษทัตดัรายการอาคารและอุปกรณ์ออกจากบญัชีเมื"อจาํหน่ายสินทรัพยห์รือคาดว่าจะไม่ได้
รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจาํหน่ายสินทรัพย ์รายการผลกาํไรหรือ
ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพย์ (ผลต่างระหว่างสิ"งตอบแทนสุทธิที"ได้รับจากการจาํหน่าย
สินทรัพยก์บัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั�น) จะรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเมื"อกลุ่มบริษทัตดัรายการ
สินทรัพยน์ั�นออกจากบญัชี 

5.6 ต้นทุนการกู้ยืม 

 ต้นทุนการกู้ยืมของเงินกู้ที"ใช้ในการจัดหาหรือก่อสร้างสินทรัพย์ที"ต้องใช้ระยะเวลานานใน         
การแปลงสภาพให้พร้อมใช้หรือขาย ไดถู้กนาํไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพยจ์นกว่าสินทรัพย์
นั�นจะอยู่ในสภาพพร้อมที"จะใช้ได้ตามที"มุ่งประสงค์  ส่วนตน้ทุนการกู้ยืมอื"นถือเป็นค่าใช้จ่าย      
ในงวดที"เกิดรายการ ตน้ทุนการกูย้มืประกอบดว้ยดอกเบี�ยและตน้ทุนอื"นที"เกิดขึ�นจากการกูย้มืนั�น 

5.7 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่าตัดจําหน่าย 

 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเผื"อการดอ้ยค่าสะสม      
(ถา้มี) ของสินทรัพยน์ั�น 

กลุ่มบริษทัตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนที"มีอายุการให้ประโยชน์จาํกดัอย่างมีระบบตลอดอายุ
การให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั�น และจะประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าว
เมื"อมีขอ้บ่งชี� ว่าสินทรัพยน์ั�นเกิดการดอ้ยค่า กลุ่มบริษทัจะทบทวนระยะเวลาการตดัจาํหน่ายและ
วิธีการตดัจาํหน่ายของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวทุกสิ�นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตดัจาํหน่ายรับรู้เป็น
ค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุน 

 คอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์มีอายกุารใหป้ระโยชน์ประมาณ 5 ปี และ 10 ปี 
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5.8 ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่าย 

 ค่าใชจ่้ายทางการเงินที"เกี"ยวขอ้งกบัการกูย้ืมเงินซึ" งเกิดขึ�นก่อนหรือ ณ วนัทาํสัญญาวงเงินกูย้ืมและ
ก่อนการเบิกถอนเงินกู้ยืมจะถูกบันทึกเป็นค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่าย ค่าธรรมเนียม           
ทางการเงินรอตดัจ่ายตามสัดส่วนของเงินกูย้ืมที"ไดเ้บิกถอนแลว้จะแสดงหักจากเงินกูย้มืที"เกี"ยวขอ้ง
และถูกตดัจาํหน่ายโดยวิธีอตัราดอกเบี�ยที"แทจ้ริงตามอายขุองเงินกู ้

5.9 ต้นทุนสัญญารอตัดจ่าย 

 ค่าปรับเนื"องจากการส่งมอบเรือล่าชา้ ซึ" งกลุ่มบริษทัไดจ่้ายก่อนการส่งมอบเรือให้แก่ผูเ้ช่าเรือขนส่ง
ประเภทซีเมนต์ เพื"อเป็นการคงไวซึ้" งสัญญาให้บริการเช่าเรือระยะยาวแต่ละลาํบนัทึกอยู่ในบญัชี
ตน้ทุนสัญญารอตดัจ่าย และถูกตดัจาํหน่ายโดยวิธีเส้นตรงตามอายุของสัญญาให้บริการเช่าเรือ     
ซึ" งผูกพนัแลว้ (15 ปี) รายได้จากการเดินเรือในงบกาํไรขาดทุนได้แสดงสุทธิจากค่าตดัจาํหน่าย
ดงักล่าว 

5.10 สัญญาเช่า 

ณ วันเริ" มต้นของสัญญาเช่า กลุ่มบริษัทในฐานะผู ้เช่าจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือ
ประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ โดยสัญญาจะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่า ก็ต่อเมื"อ
สัญญานั�นมีการให้สิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพยที์"ระบุได้สําหรับช่วงเวลาหนึ" งเพื"อเป็นการ
แลกเปลี"ยนกบัสิ"งตอบแทน 

นโยบายการบัญชีทีถือปฏิบัติตั�งแต่วันที 1 มกราคม 2563  

กลุ่มบริษทัใชวิ้ธีการบญัชีเดียวสําหรับการรับรู้รายการและการวดัมูลค่าสัญญาเช่าทุกสัญญาเวน้แต่
สัญญาเช่าระยะสั�นและสัญญาเช่าที"สินทรัพย์อา้งอิงมีมูลค่าตํ"า ณ วนัที"สัญญาเช่าเริ" มมีผล (วนัที"
สินทรัพย์อ้างอิงพร้อมใช้งาน) กลุ่มบริษทับันทึกสินทรัพย์สิทธิการใช้ซึ" งแสดงสิทธิในการใช้
สินทรัพยอ์า้งอิงและหนี� สินตามสัญญาเช่าตามการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่า  

สินทรัพย์สิทธิการใช้  

สินทรัพยสิ์ทธิการใชว้ดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหักค่าเสื"อมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม 
และปรับปรุงด้วยการวดัมูลค่าของหนี� สินตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้
ประกอบดว้ยจาํนวนเงินของหนี� สินตามสัญญาเช่าจากการรับรู้เริ" มแรก ตน้ทุนทางตรงเริ"มแรกที"
เกิดขึ�น จาํนวนเงินที"จ่ายชาํระตามสัญญาเช่า ณ วนัที"สัญญาเช่าเริ"มมีผลหรือก่อนวนัที"สัญญาเช่าเริ"ม
มีผล และหกัดว้ยสิ"งจูงใจตามสัญญาเช่าที"ไดรั้บ 

ค่าเสื"อมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ซึ" งเป็นอาคารคาํนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุ
สัญญาเช่าหรืออายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ แลว้แต่ระยะเวลาใด           
จะสั�นกวา่ จาํนวน 4 ถึง 8 ปี              
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หากความเป็นเจา้ของในสินทรัพยอ์า้งอิงไดโ้อนให้กบักลุ่มบริษทัเมื"อสิ�นสุดอายุสัญญาเช่าหรือราคา
ทุนของสินทรัพย์ดังกล่าวได้รวมถึงการใช้สิทธิเลือกซื�อ ค่าเสื"อมราคาจะคาํนวณจากอายุการให้
ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย ์

หนี�สินตามสัญญาเช่า 

หนี� สินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินที"ตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าตลอดอายุ
สัญญาเช่า จาํนวนเงินที"ตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าประกอบดว้ยค่าเช่าคงที"หักดว้ยสิ"งจูงใจตามสัญญา
เช่า ค่าเช่าผนัแปรที"ขึ�นอยู่กบัดชันีหรืออตัรา จาํนวนเงินที"คาดว่าจะจ่ายภายใตก้ารรับประกนัมูลค่า
คงเหลือ รวมถึงราคาใชสิ้ทธิของสิทธิเลือกซื�อซึ"งมีความแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลที"กลุ่มบริษทัจะ
ใชสิ้ทธินั�น และการจ่ายค่าปรับเพื"อการยกเลิกสัญญาเช่า หากขอ้กาํหนดของสัญญาเช่าแสดงให้เห็น
วา่กลุ่มบริษทัจะใชสิ้ทธิในการยกเลิกสัญญาเช่า กลุ่มบริษทับนัทึกค่าเช่าผนัแปรที"ไม่ขึ�นอยูก่บัดชันี
หรืออตัราเป็นค่าใชจ่้ายในงวดที"เหตุการณ์หรือเงื"อนไขซึ"งเกี"ยวขอ้งกบัการจ่ายชาํระนั�นไดเ้กิดขึ�น  

กลุ่มบริษทัคิดลดมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินที"ตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าดว้ยอตัราดอกเบี�ยตามนัย
ของสัญญาเช่าหรืออตัราดอกเบี�ยการกูย้ืมส่วนเพิ"มของกลุ่มบริษทั หลงัจากวนัที"สัญญาเช่าเริ"มมีผล 
มูลค่าตามบญัชีของหนี� สินตามสัญญาเช่าจะเพิ"มขึ�นจากดอกเบี�ยของหนี� สินตามสัญญาเช่าและลดลง
จากการจ่ายชาํระหนี� สินตามสัญญาเช่า นอกจากนี�  มูลค่าตามบญัชีของหนี� สินตามสัญญาเช่าจะถูก
วดัมูลค่าใหม่เมื"อมีการเปลี"ยนแปลงอายุสัญญาเช่า การเปลี"ยนแปลงการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่า 
หรือการเปลี"ยนแปลงในการประเมินสิทธิเลือกซื�อสินทรัพยอ์า้งอิง 

สัญญาเช่าระยะสั�นและสัญญาเช่าซึ(งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าตํ(า 

สัญญาเช่าที"มีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือนอ้ยกว่านบัตั�งแต่วนัที"สัญญาเช่าเริ"มมีผล หรือสัญญาเช่า
ซึ"งสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตํ"า จะบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า 

นโ ยบายการบัญชีทีถือปฏิบัติก่อนวันที 1 มกราคม 2563 

สัญญาเช่าอาคารที"ความเสี"ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ไดโ้อนไปให้กบั            
ผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน จาํนวนเงินที"จ่ายตามสัญญาเช่าดาํเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายใน   
งบกาํไรขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายขุองสัญญาเช่า 

5.11 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที#เกี#ยวข้องกัน 

 บุคคลหรือกิจการที"เกี"ยวขอ้งกันกบับริษทัฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที"มีอาํนาจควบคุมบริษทัฯ 
หรือถูกบริษทัฯควบคุมไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบั    
บริษทัฯ 

 นอกจากนี�  บุคคลหรือกิจการที"เกี"ยวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วม และบุคคลหรือกิจการที"มี
สิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อมซึ" งทําให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคัญต่อบริษัทฯ 
ผู ้บริหารสําคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯที"มีอ ํานาจในการวางแผนและควบคุม                  
การดาํเนินงานของบริษทัฯ 
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5.12 เงินตราต่างประเทศ 

สกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินที"ใช้นาํเสนองบการเงินของกลุ่มบริษทั ซึ" งแตกต่างจากสกุลเงินเหรียญ
สหรัฐอเมริกาที"เป็นสกุลเงินที"ใช้ในการดาํเนินงาน กิจการในกลุ่มบริษทัจะกาํหนดสกุลเงินที"ใช้   
ในการดาํเนินงานของแต่ละกิจการ รายการต่าง ๆ ของแต่ละกิจการที"รวมอยู่ในงบการเงินรวม        
วดัมูลค่าดว้ยสกุลเงินที"ใชใ้นการดาํเนินงานของแต่ละกิจการนั�น 

ก) รายการและยอดคงเหลือ 

  รายการบัญชีที" เป็นเงินตราต่างประเทศจะบันทึกรายการเริ" มแรกเป็นสกุลเงินที"ใช้ใน               
การดาํเนินงานของแต่ละกิจการในกลุ่มบริษทั รายการที"เป็นเงินตราต่างประเทศที"เกิดขึ�น
ระหว่างเดือนแปลงค่าเป็นสกุลเงินที"ใชใ้นการดาํเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปลี"ยนถวัเฉลี"ยของ
เดือนก่อนเดือนที"เกิดรายการ  

  สินทรัพย์และหนี� สินที" เป็นตัวเงินซึ" งเป็นเงินตราต่างประเทศจะถูกแปลงค่าด้วยอัตรา
แลกเปลี"ยนทนัทีของสกุลเงินที"ใชใ้นการดาํเนินงาน ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน กาํไรหรือ
ขาดทุนจากการแปลงค่าบนัทึกในงบกาํไรขาดทุน 

  รายการที"ไม่เป็นตวัเงินที"อยู่ในรูปเงินตราต่างประเทศซึ" งเคยบนัทึกไวด้ว้ยราคาทุนเดิมจะถูก
แปลงค่าโดยใช้อตัราแลกเปลี"ยน ณ วนัที"เกิดรายการ รายการที"ไม่เป็นตวัเงินที"เป็นเงินตรา
ต่างประเทศซึ" งบนัทึกไวด้้วยมูลค่ายุติธรรมจะถูกแปลงค่าโดยใช้อัตราแลกเปลี"ยน ณ วนัที"
กาํหนดมูลค่ายติุธรรมนั�น 

 ข) กิจการในกลุ่มบริษทั 

  สินทรัพย์และหนี� สินของกิจการในกลุ่มบริษทัที"สกุลเงินที"ใช้ในการดาํเนินงานไม่ใช่สกุล         
เงินเหรียญสหรัฐอเมริกาจะถูกแปลงค่าเป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาโดยใช้อัตรา
แลกเปลี"ยน ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน และรายการในงบกาํไรขาดทุนและงบกาํไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จจะถูกแปลงค่าโดยใช้อัตราแลกเปลี"ยนที"ประมาณขึ�นซึ" งใกลเ้คียงกับอัตรา
แลกเปลี"ยนจริง ณ วนัที"เกิดรายการ 

ผลต่างของอัตราแลกเปลี"ยนที"เกิดจากการแปลงค่า จะรับรู้ไวใ้นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื"น
จนกว่ามีการจาํหน่ายเงินลงทุนในกิจการนั�นออกไป จึงรับรู้ผลต่างของอัตราแลกเปลี"ยน            
ที"เกิดจากการแปลงค่าในงบกาํไรขาดทุน 
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5.13 การด้อยค่าของสินทรัพย์ที#ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน 

 ทุกวนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจะทาํการประเมินการด้อยค่าของที"ดิน อาคารและ
อุปกรณ์ สินทรัพย์สิทธิการใช้หรือสินทรัพย์ที"ไม่มีตัวตนอื"นของกลุ่มบริษัทหากมีข้อบ่งชี� ว่า
สินทรัพยด์งักล่าวอาจดอ้ยค่า กลุ่มบริษทัรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเมื"อมูลค่าที"คาดว่าจะได้รับคืน
ของสินทรัพย์มีมูลค่าตํ"ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพยน์ั�น ทั�งนี�  มูลค่าที"คาดว่าจะได้รับคืน
หมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการขายของสินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใช้สินทรัพยแ์ลว้แต่
ราคาใดจะสูงกวา่ ในการประเมินมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพย ์กลุ่มบริษทัประมาณการกระแสเงินสด
ในอนาคตที"กิจการคาดว่าจะไดรั้บจากสินทรัพยแ์ละคาํนวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใช้อตัรา
คิดลดก่อนภาษีที"สะทอ้นถึงการประเมินความเสี"ยงในสภาพตลาดปัจจุบนัของเงินสดตามระยะเวลา
และความเสี"ยงซึ"งเป็นลกัษณะเฉพาะของสินทรัพยที์"กาํลงัพิจารณาอยู ่ในการประเมินมูลค่ายติุธรรม
หกัตน้ทุนในการขาย กลุ่มบริษทัใชแ้บบจาํลองการประเมินมูลค่าที"ดีที"สุดซึ"งเหมาะสมกบัสินทรัพย ์
ซึ" งสะทอ้นถึง จาํนวนเงินที"กิจการสามารถจะไดม้าจากการจาํหน่ายสินทรัพยห์ักดว้ยตน้ทุนในการ
จาํหน่าย โดยการจาํหน่ายนั�นผูซื้�อกบัผูข้ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี"ยนและสามารถ
ต่อรองราคากนัไดอ้ยา่งเป็นอิสระในลกัษณะของผูที้"ไม่มีความเกี"ยวขอ้งกนั 

 กลุ่มบริษทัจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในงบกาํไรขาดทุน 

5.14 ผลประโยชน์ของพนักงาน 

 ก) ผลประโยชน์ระยะสั�นของพนกังาน 

  กลุ่มบริษทัรับรู้เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื"อ
เกิดรายการ 

 ข) ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน 

  โ ครงการสมทบเงิน 

  กลุ่มบริษทัและพนกังานไดร่้วมกนัจดัตั�งกองทุนสาํรองเลี�ยงชีพ ซึ"งประกอบดว้ยเงินที"พนกังาน
จ่ายสะสมและเงินที"กลุ่มบริษทัจ่ายสมทบใหเ้ป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนสาํรองเลี�ยงชีพ  
ไดแ้ยกออกจากสินทรัพยข์องกลุ่มบริษทั เงินที"กลุ่มบริษทัจ่ายสมทบกองทุนสํารองเลี� ยงชีพ
บนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในปีที"เกิดรายการ 

  โ ครงการผลประโ ยชน์หลังออกจากงาน  

  กลุ่มบริษทัมีภาระสําหรับเงินชดเชยที"ตอ้งจ่ายให้แก่พนักงานเมื"อออกจากงานตามกฎหมาย
แรงงาน ซึ" งกลุ่มบริษทัถือว่าเงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน
สาํหรับพนกังาน  
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  กลุ่มบริษทัคาํนวณหนี� สินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน โดยใชวิ้ธี    
คิดลดแต่ละหน่วยที"ประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ชี"ยวชาญอิสระได้
ทาํการประเมินภาระผกูพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  

  ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั สําหรับโครงการ
ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื"น 

 ตน้ทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทั�งจาํนวนในงบกาํไรขาดทุนทนัทีที"มีการแกไ้ขโครงการหรือ
ลดขนาดโครงการ หรือเมื"อกิจการรับรู้ตน้ทุนการปรับโครงสร้างที"เกี"ยวขอ้ง 

 ค) ผลประโยชน์เมื"อเลิกจา้ง  

 ผลประโยชน์เมื"อเลิกจ้างรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื"อกลุ่มบริษทัแสดงเจตนาผูกพนัอย่างชัดเจน
เกี"ยวกับการเลิกจ้างและไม่มีความเป็นไปได้ที"จะยกเลิก มีรายละเอียดอย่างเป็นทางการทั� ง     
การเลิกจา้งก่อนวนัเกษียณตามปกติหรือการสนบัสนุนการออกจากงานโดยสมคัรใจ 

5.15 ประมาณการหนี�สิน 

ประมาณการหนี� สินจะรับรู้ก็ต่อเมื"อกลุ่มบริษทัมีภาระหนี� สินที"เกิดขึ�นในปัจจุบนัหรือที"ก่อตวัขึ�น  
อันเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าประโยชน์                  
เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ายไปเพื"อชาํระภาระหนี� สินดงักล่าว และสามารถประมาณจาํนวนภาระ
หนี� สินไดอ้ยา่งน่าเชื"อถือ 

ในกรณีที"กลุ่มบริษทัคาดวา่จะไดรั้บชดเชยประมาณการหนี� สินทั�งหมดหรือบางส่วนคืน เช่น สัญญา
ประกนัภยั รายจ่ายที"ไดรั้บชดเชยจะรับรู้เป็นสินทรัพยแ์ยกต่างหากเมื"อมีความมั"นใจว่าจะไดรั้บเงิน
ชดเชยนั�นคืน ค่าใช้จ่ายที"เกี"ยวขอ้งกับประมาณการหนี� สินจะแสดงในงบกาํไรขาดทุนสุทธิจาก
จาํนวนเงินที"ไดรั้บชดเชย 

ประมาณการค่าความเสียหายจากการเดินเรือ  

บริษทัย่อยบันทึกประมาณการค่าความเสียหายจากการเดินเรือเมื"อได้รับการแจ้งคาํเรียกร้อง
ค่าเสียหายจากผูเ้ช่าเรือ โดยประมาณการความเสียหายที"ดีที"สุดที"บริษทัย่อยจะตอ้งจ่ายชาํระภาระ
ผกูพนัในปัจจุบนั  
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5.16 ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  

 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 

 กลุ่มบริษทัในประเทศไทยบนัทึกภาษีเงินได้โดยคาํนวณจากกาํไรทางภาษีตามกฎหมายภาษีอากร 
บริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมในต่างประเทศคาํนวณภาษีเงินไดต้ามวิธีและอตัราภาษีที"ระบุในกฎหมาย
ภาษีอากรของประเทศนั�น 

 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 กลุ่มบริษทับนัทึกภาษีเงินได้รอการตดับญัชีของผลแตกต่างชั"วคราวระหว่างราคาตามบญัชีของ
สินทรัพย์และหนี� สิน ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี� สิน              
ที"เกี"ยวขอ้ง โดยใชอ้ตัราภาษีที"มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน  

 กลุ่มบริษทัรับรู้หนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชั"วคราวที"ตอ้งเสียภาษีทุกรายการ    
แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกต่างชั"วคราวที"ใช้หักภาษี รวมทั� ง            
ผลขาดทุนทางภาษีที"ยงัไม่ไดใ้ชใ้นจาํนวนเท่าที"มีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ที"กลุ่มบริษทัจะมีกาํไร
ทางภาษีในอนาคตเพียงพอที"จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั"วคราวที"ใช้หักภาษีและผลขาดทุน
ทางภาษีที"ยงัไม่ไดใ้ชน้ั�น 

 กลุ่มบริษทัจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทุกสิ�นรอบระยะเวลา
รายงานและจะทําการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่า               
กลุ่มบริษทัจะไม่มีกาํไรทางภาษีเพียงพอต่อการนําสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับัญชีทั�งหมด                 
หรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์ 

 กลุ่มบริษทัจะบนัทึกภาษีเงินได้รอการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหากภาษีที"เกิดขึ�น
เกี"ยวขอ้งกบัรายการที"ไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้  

5.17 ส่วนเกินทุนหุ้นทุนซื�อคืน 

 บริษทัฯจะรับรู้ผลต่างระหว่างราคาขายของหุ้นทุนซื� อคืนที"สูงกว่าราคาซื� อของหุ้นทุนซื� อคืน        
เขา้บญัชีส่วนเกินทุนหุ้นทุนซื�อคืนและหากราคาขายของหุ้นทุนซื�อคืนตํ"ากว่าราคาซื�อของหุ้นทุน
ซื�อคืน บริษทัฯจะนําผลต่างหักจากส่วนเกินทุนหุ้นทุนซื�อคืนให้หมดไปก่อน แลว้จึงนําผลต่าง       
ที"เหลืออยูไ่ปหกัจากบญัชีกาํไรสะสม 
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5.18 เครื#องมือทางการเงิน 

นโยบายการบัญชีทีถือปฏิบัติตั�งแต่วันที 1 มกราคม 2563 

กลุ่มบริษทัรับรู้รายการเมื"อเริ"มแรกของสินทรัพยท์างการเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรม และบวกดว้ยตน้ทุน
การทาํรายการเฉพาะในกรณีที"เป็นสินทรัพยท์างการเงินที"ไม่ไดว้ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน
กาํไรหรือขาดทุน อย่างไรก็ตาม สําหรับลูกหนี�การคา้ที"ไม่มีองคป์ระกอบเกี"ยวกบัการจดัหาเงินที"มี
นัยสําคญั กลุ่มบริษทัจะรับรู้สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าวดว้ยราคาของรายการ ตามที"กล่าวไวใ้น
นโยบายการบญัชีเรื"องการรับรู้รายได ้

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

กลุ่มบริษทัจดัประเภทสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัที"รับรู้รายการเริ"มแรก เป็นสินทรัพยท์าง
การเงินที"วดัมูลค่าในภายหลงัด้วยราคาทุนตดัจาํหน่าย สินทรัพยท์างการเงินที"วดัมูลค่าใน
ภายหลงัดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื"น และสินทรัพยท์างการเงินที"วดัมูลค่าใน
ภายหลงัดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน โดยพิจารณาจากแผนธุรกิจของกิจการในการ
จดัการสินทรัพยท์างการเงิน และลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงิน 

สินทรัพย์ทางการเงินที(วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย  

กลุ่มบริษัทวดัมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย เมื"อกลุ่มบริษัทถือครอง
สินทรัพยท์างการเงินนั�นเพื"อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และเงื"อนไขตามสัญญาของสินทรัพย์
ทางการเงินก่อให้เกิดกระแสเงินสดที"เป็นการรับชาํระเพียงเงินตน้และดอกเบี�ยจากยอดคงเหลือ
ของเงินตน้ในวนัที"ระบุไวเ้ท่านั�น  

สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าววดัมูลค่าในภายหลังโดยใช้วิธีดอกเบี� ยที"แท้จริงและต้องมีการ
ประเมินการดอ้ยค่า ทั�งนี�  ผลกาํไรและขาดทุนที"เกิดขึ�นจากการตดัรายการ การเปลี"ยนแปลง หรือ
การดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าวจะรับรู้ในงบกาํไรขาดทุน    

สินทรัพย์ทางการเงินที(มีการกาํหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื(น 

ณ วนัที"รับรู้รายการวนัแรก กลุ่มบริษทัสามารถเลือกจดัประเภทเงินลงทุนในตราสารทุนซึ" งไม่ได้
ถือไวเ้พื"อคา้ เป็นตราสารทุนที"กาํหนดให้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื"น 
โดยไม่สามารถเปลี"ยนการจดัประเภทในภายหลงัได ้ทั�งนี�  การจดัประเภทรายการจะพิจารณาเป็น
รายตราสาร  

ผลกาํไรและขาดทุนที"รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื"นของสินทรัพยท์างการเงินนี� จะไม่สามารถ
โอนไปรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนไดใ้นภายหลงั  

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนดงักล่าวถือเป็นรายไดอื้"นในงบกาํไรขาดทุน เวน้แต่ในกรณีที"เป็นการ
ไดรั้บคืนของตน้ทุนการลงทุนในสินทรัพยท์างการเงินอย่างชดัเจน กลุ่มบริษทัจะรับรู้รายการนั�น
ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื"น  
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นอกจากนี�  เงินลงทุนในตราทุนที"กาํหนดให้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อื"นไม่มีขอ้กาํหนดใหป้ระเมินการดอ้ยค่า  

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของหนี�สินทางการเงิน 

ยกเวน้หนี� สินตราสารอนุพนัธ์ กลุ่มบริษทัรับรู้รายการเมื"อเริ"มแรกสําหรับหนี� สินทางการเงินดว้ย
มูลค่ายุติธรรมหกัตน้ทุนการทาํรายการ และจดัประเภทหนี� สินทางการเงินเป็นหนี� สินทางการเงินที"
วดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย โดยใชวิ้ธีดอกเบี�ยที"แทจ้ริง ทั�งนี�  ผลกาํไรและขาดทุน
ที"เกิดขึ�นจากการตดัรายการหนี� สินทางการเงินและการตดัจาํหน่ายตามวิธีดอกเบี�ยที"แทจ้ริงจะรับรู้
ในงบกาํไรขาดทุน โดยการคาํนวณมูลค่าราคาทุนตดัจาํหน่ายคาํนึงถึงค่าธรรมเนียมหรือตน้ทุนที"ถือ
เป็นส่วนหนึ" งของอตัราดอกเบี�ยที"แทจ้ริงนั�นดว้ย ทั�งนี�  ค่าตดัจาํหน่ายตามวิธีดอกเบี�ยที"แทจ้ริงแสดง
เป็นส่วนหนึ"งของตน้ทุนทางการเงินในงบกาํไรขาดทุน 

การตัดรายการของเครื#องมือทางการเงิน 

สินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัรายการออกจากบญัชี เมื"อสิทธิที"จะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพย์
นั�นไดสิ้�นสุดลง หรือไดมี้การโอนสิทธิที"จะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพยน์ั�น รวมถึงไดมี้การ
โอนความเสี" ยงและผลตอบแทนเกือบทั� งหมดของสินทรัพย์นั�น หรือมีการโอนการควบคุมใน
สินทรัพยน์ั�น แมว้า่จะไม่มีการโอนหรือไม่ไดค้งไวซึ้"งความเสี"ยงและผลตอบแทนเกือบทั�งหมดของ
สินทรัพยน์ั�น   

กลุ่มบริษทัตดัรายการหนี� สินทางการเงินก็ต่อเมื"อไดมี้การปฏิบติัตามภาระผกูพนัของหนี� สินนั�นแลว้ 
มีการยกเลิกภาระผูกพนันั�น หรือมีการสิ�นสุดลงของภาระผูกพนันั�น ในกรณีที"มีการเปลี"ยนหนี� สิน
ทางการเงินที"มีอยู่ให้เป็นหนี� สินใหม่จากผูใ้ห้กูร้ายเดียวกนัซึ" งมีขอ้กาํหนดที"แตกต่างกนัอย่างมาก 
หรือมีการแก้ไขข้อกาํหนดของหนี� สินที"มีอยู่อย่างเป็นสาระสําคัญ จะถือว่าเป็นการตดัรายการ
หนี� สินเดิมและรับรู้หนี� สินใหม่ โดยรับรู้ผลแตกต่างของมูลค่าตามบญัชีดงักล่าวในงบกาํไรขาดทุน  

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

กลุ่มบริษทัรับรู้ค่าเผื"อผลขาดทุนดา้นเครดิตที"คาดว่าจะเกิดขึ�นของตราสารหนี� ทั�งหมดที"ไม่ได้วดั
มูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน ผลขาดทุนดา้นเครดิตที"คาดวา่จะเกิดขึ�นคาํนวณจาก
ผลต่างของกระแสเงินสดที"จะครบกาํหนดชาํระตามสัญญากบักระแสเงินสดทั�งหมดที"กลุ่มบริษทั
คาดว่าจะไดรั้บชาํระ และคิดลดดว้ยอตัราดอกเบี�ยที"แทจ้ริงโดยประมาณของสินทรัพยท์างการเงิน 
ณ วนัที"ไดม้า  

ในกรณีที"ความเสี"ยงดา้นเครดิตของสินทรัพยไ์ม่ไดเ้พิ"มขึ�นอยา่งมีนยัสาํคญันบัตั�งแต่การรับรู้รายการ
เริ"มแรก กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดิตที"คาดว่าจะเกิดขึ�นโดยพิจารณาจากการผิดสัญญา
ที"อาจจะเกิดขึ�นใน 12 เดือนขา้งหนา้ ในขณะที"หากความเสี"ยงดา้นเครดิตของสินทรัพยเ์พิ"มขึ�นอย่าง
มีนยัสาํคญันบัตั�งแต่การรับรู้รายการเริ"มแรก กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าผลขาดทุนดว้ยจาํนวนเงินที"เท่ากบั
ผลขาดทุนดา้นเครดิตที"คาดวา่จะเกิดขึ�นตลอดอายทีุ"เหลืออยูข่องเครื"องมือทางการเงิน  
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กลุ่มบริษทัใชวิ้ธีการอย่างง่ายในการคาํนวณผลขาดทุนดา้นเครดิตที"คาดว่าจะเกิดขึ�นสาํหรับลูกหนี�
การคา้ ดงันั�น ทุกวนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจึงไม่มีการติดตามการเปลี"ยนแปลงของ
ความเสี"ยงทางดา้นเครดิต แต่จะรับรู้ค่าเผื"อผลขาดทุนจากผลขาดทุนดา้นเครดิตที"คาดว่าจะเกิดขึ�น
ตลอดอายุของลูกหนี�การคา้ โดยอา้งอิงจากขอ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต 
ปรับปรุงด้วยข้อมูลการคาดการณ์ไปในอนาคตเกี"ยวกับลูกหนี� นั�นและสภาพแวดลอ้มทางด้าน
เศรษฐกิจ  

สินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัจาํหน่ายออกจากบญัชี เมื"อกิจการคาดวา่จะไม่ไดรั้บคืนกระแสเงินสด
ตามสัญญาอีกต่อไป  

การหักกลบของเครื#องมือทางการเงิน 

สินทรัพย์ทางการเงินและหนี� สินทางการเงินจะนํามาหักกลบกัน และแสดงด้วยยอดสุทธิใน               
งบแสดงฐานะการเงิน ก็ต่อเมื"อกิจการมีสิทธิบงัคบัใชไ้ดต้ามกฎหมายอยู่แลว้ในการหกักลบจาํนวน
เงินที"รับรู้ และกิจการมีความตั�งใจที"จะชาํระดว้ยยอดสุทธิ หรือตั�งใจที"จะรับสินทรัพยแ์ละชาํระ
หนี� สินพร้อมกนั 

นโ ยบายการบัญชีทีถือปฏิบัติก่อนวันที 1 มกราคม 2563 

ลูกหนี�การค้า 

ลูกหนี�การคา้แสดงมูลค่าตามจาํนวนมูลค่าสุทธิที"จะไดรั้บ กลุ่มบริษทับนัทึกค่าเผื"อหนี�สงสัยจะสูญ
สาํหรับผลขาดทุนโดยประมาณที"อาจเกิดขึ�นจากการเก็บเงินจากลูกหนี�ไม่ได ้ซึ"งโดยทั"วไปพิจารณา
จากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายหุนี�  

เงินลงทุน 

เงินลงทุนในตราสารทุนที"ไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทั"วไป ซึ"งแสดงในราคา
ทุนสุทธิจากค่าเผื"อการดอ้ยค่า (ถา้มี) กลุ่มบริษทัใชวิ้ธีถวัเฉลี"ยถ่วงนํ�าหนกัในการคาํนวณตน้ทุนของ
เงินลงทุน  

เมื"อมีการจําหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ"งตอบแทนสุทธิที"ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของ                   
เงินลงทุนจะถูกบนัทึกในงบกาํไรขาดทุน 

5.19 ตราสารอนุพนัธ์และการบัญชีป้องกันความเสี#ยง 

 กลุ่มบริษทัใชต้ราสารอนุพนัธ์ คือ สัญญาแลกเปลี"ยนเงินตราต่างประเทศ สัญญาแลกเปลี"ยนอตัรา
ดอกเบี� ย สัญญาแลกเปลี"ยนเงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบี� ย และสิทธิเลือก เพื"อป้องกัน              
ความเสี"ยงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี"ยน และอตัราดอกเบี�ย 
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กลุ่มบริษทัรับรู้มูลค่าเริ"มแรกของตราสารอนุพนัธ์ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัที"ทาํสัญญา และวดั
มูลค่าในภายหลงัด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยรับรู้การเปลี"ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมในภายหลังใน           
งบกาํไรขาดทุน ยกเวน้ในกรณีที"มีการกาํหนดให้ตราสารอนุพนัธ์นั�นเป็นเครื"องมือที"ใช้ป้องกนั
ความเสี"ยงในกระแสเงินสดที"มีประสิทธิผล ทั�งนี�  กลุ่มบริษทัแสดงตราสารอนุพนัธ์เป็นสินทรัพย์
ทางการเงินเมื"อมีมูลค่ายุติธรรมมากกว่าศูนย ์และแสดงเป็นหนี� สินทางการเงินเมื"อมีมูลค่ายุติธรรม
นอ้ยกวา่ศูนย ์ 

กลุ่มบริษทัแสดงตราสารอนุพนัธ์ที"มีอายสัุญญาคงเหลือมากกวา่ 12 เดือนและยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ
ภายใน 12 เดือน เป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื"น หรือหนี� สินไม่หมุนเวียนอื"น และแสดงตราสาร
อนุพนัธ์อื"นเป็นสินทรัพยห์มุนเวียน หรือหนี� สินหมุนเวียน 

การบัญชีป้องกันความเสี#ยง 

เพื"อวตัถุประสงคข์องการบญัชีป้องกนัความเสี"ยง กลุ่มบริษทัจดัประเภทของการป้องกนัความเสี"ยง
เป็นการป้องกนัความเสี"ยงในกระแสเงินสด ในกรณีที"มีการป้องกนัความเสี"ยงจากการผนัผวนของ
กระแสเงินสด ซึ" งเกิดจากความเสี"ยงเฉพาะของสินทรัพยห์รือหนี� สินที"รับรู้ในบญัชีหรือรายการที"
คาดการณ์ไวที้"มีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ในระดบัสูงมากที"จะเกิดขึ�น หรือความเสี"ยงจากอตัรา
แลกเปลี"ยนเงินตราต่างประเทศในสัญญาผูกมดัที"ยงัไม่ไดรั้บรู้ 

ณ วนัที"เริ"มกาํหนดความสัมพนัธ์ของการป้องกนัความเสี"ยง กลุ่มบริษทัตอ้งมีการกาํหนดและจดัทาํ
เอกสารอยา่งเป็นทางการเกี"ยวกบัความสัมพนัธ์ของการป้องกนัความเสี"ยงซึ"งจะใชก้ารบญัชีป้องกนั
ความเสี"ยง และวตัถุประสงคแ์ละกลยทุธ์การบริหารความเสี"ยงในการดาํเนินการป้องกนัความเสี"ยง 

รายละเอียดของเอกสารดงักล่าวซึ" งไดจ้ดัทาํตั�งแต่วนัเริ"มตน้การป้องกนัความเสี"ยงและไดป้รับปรุง
อย่างต่อเนื"อง กล่าวถึง เครื"องมือที"ใช้ป้องกนัความเสี"ยง รายการที"มีการป้องกนัความเสี"ยง ลกัษณะ
ของความเสี"ยงที"จะป้องกนั และวิธีที"กลุ่มบริษทัใช้ในการประเมินประสิทธิผลของความสัมพนัธ์
ของการป้องกันความเสี"ยง ซึ" งรวมถึงการวิเคราะห์ถึงสาเหตุของความไม่มีประสิทธิผล และวิธี
กาํหนดอตัราส่วนการป้องกนัความเสี"ยง 

ความสัมพนัธ์ของการป้องกันความเสี"ยงจะเขา้เงื"อนการไขของการบญัชีป้องกันความเสี"ยง เมื"อ
เป็นไปตามขอ้กาํหนดของการประเมินประสิทธิผลในการป้องกนัความเสี"ยงทุกขอ้ต่อไปนี�  

- มีความสัมพนัธ์เชิงเศรษฐกิจระหว่างรายการที"มีการป้องกันความเสี"ยง และเครื" องมือที"ใช้
ป้องกนัความเสี"ยง  

- ผลกระทบของความเสี"ยงดา้นเครดิตไม่ไดเ้ป็นปัจจยัสําคญัในการเปลี"ยนแปลงมูลค่าที"เป็นผล
มาจากความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจนั�น 

- อตัราส่วนการป้องกนัความเสี"ยงของความสัมพนัธ์ของการป้องกันความเสี"ยงดงักล่าวคาํนวณ
จากปริมาณของรายการที"มีการป้องกันความเสี"ยงซึ" งกิจการทําการป้องกันความเสี" ยงจริง            
และปริมาณของเครื"องมือที"ใชป้้องกนัความเสี"ยงซึ"งกิจการไดใ้ชป้้องกนัความเสี"ยงจริง 
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กลุ่มบริษทับนัทึกรายการป้องกนัความเสี"ยงที"เขา้เงื"อนไขทุกขอ้สําหรับการบญัชีป้องกนัความเสี"ยง 
ดงันี�  

การป้องกนัความเสี(ยงในกระแสเงินสด 

กลุ่มบริษทัรับรู้ผลกาํไรหรือขาดทุนของเครื"องมือที"ใชป้้องกนัความเสี"ยงส่วนที"มีประสิทธิผลเป็น
สาํรองสาํหรับการป้องกนัความเสี"ยงในกระแสเงินสดผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื"น และรับรู้ส่วนที"
ไม่มีประสิทธิผลเขา้งบกาํไรขาดทุนทนัที ทั�งนี�  สํารองสําหรับการป้องกันความเสี"ยงในกระแส               
เงินสดจะมีการปรับปรุงให้เท่ากับค่าสัมบูรณ์ของผลกาํไรหรือขาดทุนสะสมของเครื" องมือที"ใช้
ป้องกนัความเสี"ยง หรือค่าสัมบูรณ์ของการเปลี"ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมสะสมของรายการที"มีการ
ป้องกนัความเสี"ยง แลว้แต่มูลค่าใดจะตํ"ากวา่ 

การรับรู้รายการในภายหลงัของสาํรองสาํหรับการป้องกนัความเสี"ยงในกระแสเงินสดที"สะสมอยู่ใน
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื"นขึ�นอยู่กบัลกัษณะของรายการที"มีการป้องกนัความเสี"ยงอา้งอิง กล่าวคือ        
ในกรณีที"รายการที"มีการป้องกนัความเสี"ยงได้รับรู้เป็นรายการที"ไม่ใช่รายการทางการเงินในเวลา
ต่อมา กิจการจะโอนสํารองที"สะสมอยู่ในส่วนของผูถื้อหุ้นไปเป็นส่วนหนึ" งของราคาทุนเริ"มแรก
หรือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยห์รือหนี� สินที"มีการป้องกนัความเสี"ยงนั�น โดยไม่ถือว่าเป็นการ
ปรับปรุงการจัดประเภทรายการใหม่และไม่ต้องรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื"นสําหรับงวด 
สําหรับการป้องกนัความเสี"ยงในกระแสเงินสดในกรณีอื"น ๆ กิจการจะโอนสํารองที"สะสมอยู่ใน
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื"นไปยงังบกาํไรขาดทุนในรอบระยะเวลาเดียวกนักบัที"กระแสเงินสดที"มีการ
ป้องกันความเสี"ยงส่งผลกระทบต่องบกาํไรขาดทุน โดยถือว่าเป็นการปรับปรุงการจัดประเภท
รายการใหม่ 

เมื"อการบญัชีป้องกนัความเสี"ยงในกระแสเงินสดไดยุ้ติลง สํารองสําหรับการป้องกนัความเสี"ยงใน
กระแสเงินสดที"สะสมไวใ้นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื"นยงัคงตอ้งอยู่ในส่วนของผูถื้อหุ้นต่อไป หาก
กิจการคาดว่ากระแสเงินสดในอนาคตที"มีการป้องกันความเสี"ยงนั�นจะยงัคงเกิดขึ�นอยู่ มิฉะนั�น 
สาํรองดงักล่าวจะตอ้งถูกโอนไปยงังบกาํไรขาดทุนทนัที โดยถือวา่เป็นการปรับปรุงการจดัประเภท
รายการใหม่ ทั� งนี�  หลังจากการยุติการบัญชีป้องกันความเสี" ยง กลุ่มบริษัทจะรับรู้สํารองที"ยงั       
คงเหลืออยู่ในส่วนของผูถื้อหุ้นโดยขึ�นอยู่กับลกัษณะของรายการอา้งอิงที"กล่าวไปแลว้ข้างต้น                
เมื"อกระแสเงินสดที"มีการป้องกนัความเสี"ยงไดเ้กิดขึ�นจริง 

กลุ่มบริษทักาํหนดให้มูลค่าที"แทจ้ริงของสิทธิเลือก และเครื" องมือทางการเงินที"ไม่รวมส่วนต่าง
อัตราแลกเปลี"ยนเงินตราต่างประเทศเป็นเครื" องมือที"ใช้ป้องกันความเสี" ยง และบันทึกการ
เปลี"ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมของมูลค่าตามเวลาของสิทธิเลือก และส่วนต่างอตัราแลกเปลี"ยน
เงินตราต่างประเทศของเครื"องมือทางการเงินที"เกี"ยวขอ้งกบัรายการที"มีการป้องกนัความเสี"ยงเป็น
ตน้ทุนในการป้องกนัความเสี"ยงซึ" งรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื"น ทั�งนี�  ยอดสะสมของรายการ
ดงักล่าวจะแสดงไวเ้ป็นสาํรองสาํหรับตน้ทุนในการป้องกนัความเสี"ยงในส่วนของผูถื้อหุน้ 
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หากรายการที"มีการป้องกันความเสี"ยงนั�นมีความสัมพนัธ์กบัธุรกรรม กลุ่มบริษทัจะโอนสํารอง
สําหรับต้นทุนในการป้องกันความเสี"ยงที"สะสมไวใ้นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื"นไปยงังบกาํไร
ขาดทุน เมื"อรายการที"มีการป้องกนัความเสี"ยงนั�นส่งผลกระทบต่องบกาํไรขาดทุน ทั�งนี�  หากรายการ
ที"มีการป้องกนัความเสี"ยงนั�นมีความสัมพนัธ์กบัช่วงเวลา กลุ่มบริษทัจะทยอยโอนสํารองดงักล่าว
ไปยงังบกาํไรขาดทุนอย่างเป็นระบบและสมเหตุสมผลตลอดช่วงเวลาป้องกันความเสี"ยง โดย
สํารองดงักล่าวจะรับรู้ในงบกาํไรขาดทุน ในบรรทดัเดียวกันกบัรายการที"มีการป้องกนัความเสี"ยง 
ในกรณีที"รายการที"มีการป้องกันความเสี"ยงไม่ใช่รายการทางการเงิน กลุ่มบริษทัจะโอนสํารอง
ดงักล่าวออกจากส่วนของผูถื้อหุ้นและรับรู้เป็นส่วนหนึ"งของมูลค่าตามบญัชีเริ"มแรกของรายการที"
ไม่ใช่รายการทางการเงินที"รับรู้ นอกจากนี�  หากกลุ่มบริษทัคาดว่าจะไม่ไดรั้บคืนผลขาดทุนสะสม
ของสํารองสําหรับตน้ทุนในการป้องกันความเสี"ยงเป็นบางส่วนหรือทั�งหมดในอนาคต สํารอง
ดงักล่าวจะถูกโอนไปยงังบกาํไรขาดทุนทนัที 

5.20 การวัดมูลค่ายุติธรรม 

 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที"คาดว่าจะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาที"จะตอ้งจ่ายเพื"อ
โอนหนี� สินให้ผูอื้"นโดยรายการดงักล่าวเป็นรายการที"เกิดขึ�นในสภาพปกติระหว่างผูซื้�อและผูข้าย 
(ผูร่้วมในตลาด) ณ วนัที"วดัมูลค่า กลุ่มบริษทัใชร้าคาเสนอซื�อขายในตลาดที"มีสภาพคล่องในการวดั
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหนี� สินซึ"งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที"เกี"ยวขอ้งกาํหนดให้
ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ในกรณีที"ไม่มีตลาดที"มีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพยห์รือ
หนี� สินที"มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื� อขายในตลาดที"มีสภาพคล่องได้                     
กลุ่มบริษัทจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที"เหมาะสมกับแต่ละ
สถานการณ์ และพยายามใช้ขอ้มูลที"สามารถสังเกตได้ที"เกี"ยวข้องกับสินทรัพยห์รือหนี� สินที"จะ                    
วดัมูลค่ายติุธรรมนั�นใหม้ากที"สุด  

 ลาํดบัชั�นของมูลค่ายุติธรรมที"ใช้วดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหนี� สินใน                 
งบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลที"นาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงันี�  

 ระดบั 1 ใชข้อ้มูลราคาเสนอซื�อขายของสินทรัพยห์รือหนี� สินอย่างเดียวกนัในตลาดที"มีสภาพคล่อง 

 ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอื"นที"สามารถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหนี� สิน ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือ
ทางออ้ม 

 ระดบั 3 ใชข้อ้มูลที"ไม่สามารถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเกี"ยวกบักระแสเงินในอนาคตที"กิจการประมาณขึ�น  

 ทุกวนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจะประเมินความจาํเป็นในการโอนรายการระหว่าง
ลาํดบัชั�นของมูลค่ายติุธรรมสําหรับสินทรัพยแ์ละหนี� สินที"ถืออยู่ ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงานที"
มีการวดัมูลค่ายติุธรรมแบบเกิดขึ�นประจาํ 
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6. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีที#สําคัญ 

 ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจ
และการประมาณการผลกระทบของเหตุการณ์ที"ไม่แน่นอนในอนาคตที"อาจมีผลกระทบต่อจาํนวน
เงินที"แสดงในงบการเงินและการเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ดว้ยเหตุนี�  ผลที"
เกิดขึ�นจริงจึงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนที"ประมาณการไว ้การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการ
ทางบญัชีที"สาํคญั ไดแ้ก่ 

 สัญญาเช่า 

การกําหนดอายุสัญญาเช่าที(มีสิทธิการเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า - กลุ่ม

บริษัทในฐานะผู้เช่า 

ในการกาํหนดอายุสัญญาเช่า ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจในการประเมินว่ากลุ่มบริษทัมี
ความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลหรือไม่ที"จะใช้สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิก
สัญญาเช่าโดยคาํนึงถึงขอ้เท็จจริงและสภาพแวดลอ้มที"เกี"ยวขอ้งทั�งหมดที"ทาํให้เกิดสิ"งจูงใจทาง
เศรษฐกิจสาํหรับกลุ่มบริษทัในการใชห้รือไม่ใชสิ้ทธิเลือกนั�น 

การกาํหนดอัตราดอกเบี�ยการกู้ยืมส่วนเพิ(ม - กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า 

 กลุ่มบริษทัไม่สามารถกาํหนดอตัราดอกเบี�ยตามนัยของสัญญาเช่า ดงันั�น ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใช้
ดุลยพินิจในการกาํหนดอตัราดอกเบี� ยการกูย้ืมส่วนเพิ"มของกลุ่มบริษทัในการคิดลดหนี� สินตาม
สัญญาเช่า โดยอตัราดอกเบี�ยการกูย้มืส่วนเพิ"มเป็นอตัราดอกเบี�ยที"กลุ่มบริษทัจะตอ้งจ่ายในการกูย้ืม
เงินที"จาํเป็นเพื"อให้ไดม้าซึ"งสินทรัพยที์"มีมูลค่าใกลเ้คียงกบัสินทรัพยสิ์ทธิการใชใ้นสภาพแวดลอ้ม
ทางเศรษฐกิจที"คลา้ยคลึง โดยมีระยะเวลาการกูย้มืและหลกัประกนัที"คลา้ยคลึง 

ค่าเผื#อผลขาดทุนด้านเครดิตที#คาดว่าจะเกิดขึ�นของลูกหนี�การค้า 

ในการประมาณค่าเผื"อผลขาดทุนด้านเครดิตที"คาดว่าจะเกิดขึ�นของลูกหนี� การค้า ฝ่ายบริหาร
จาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนดา้นเครดิตที"คาดวา่จะเกิดขึ�นจากลูกหนี�แต่ละ
ราย โดยคาํนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี� ที"คงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจที"
คาดการณ์ไวข้องกลุ่มลูกคา้ที"มีความเสี"ยงดา้นเครดิตที"คลา้ยคลึงกนั เป็นตน้ ทั�งนี�  ขอ้มูลผลขาดทุน
ดา้นเครดิตจากประสบการณ์ในอดีตและการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจของกลุ่มบริษทัอาจไม่ได้
บ่งบอกถึงการผิดสัญญาของลูกคา้ที"เกิดขึ�นจริงในอนาคต  
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 มูลค่ายุติธรรมของเครื#องมือทางการเงิน 

 ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื" องมือทางการเงินที"บนัทึกในงบแสดงฐานะการเงินที"ไม่มี   
การซื�อขายในตลาดและไม่สามารถหาราคาไดใ้นตลาดซื�อขายคล่อง ฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจใน
การประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื" องมือทางการเงินดังกล่าว โดยใช้เทคนิคและแบบจําลอง         
การประเมินมูลค่า ซึ" งตวัแปรที"ใชใ้นแบบจาํลองไดม้าจากการเทียบเคียงกบัตวัแปรที"มีอยู่ในตลาด 
โดยคาํนึงถึงความเสี" ยงทางด้านเครดิต (ทั� งของธนาคารฯและคู่สัญญา) สภาพคล่อง ข้อมูล
ความสัมพันธ์ และการเปลี"ยนแปลงของมูลค่าของเครื" องมือทางการเงินในระยะยาว ทั� งนี�                    
การเปลี"ยนแปลงของสมมติฐานที"เกี"ยวขอ้งกบัตวัแปรที"ใชใ้นการคาํนวณ อาจมีผลกระทบต่อมูลค่า
ยติุธรรมที"แสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงินและการเปิดเผยลาํดบัชั�นของมูลค่ายติุธรรม 

ที#ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื#อมราคา 

 ในการคาํนวณค่าเสื"อมราคาของเรือ อาคารชุดและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารประมาณอายุการให้
ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื"อเลิกใชง้านของเรือ อาคารชุดและอุปกรณ์ และไดมี้การทบทวนอายุ
การใหป้ระโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี"ยนแปลงเกิดขึ�น 

 ในการประเมินค่าเผื"อการดอ้ยค่าของที"ดิน อาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารตอ้งใช้ดุลยพินิจในการ
ประเมินมูลค่าที"คาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยด์งักล่าว มูลค่าที"คาดว่าจะไดรั้บคืนหมายถึงมูลค่า
ยติุธรรมหกัตน้ทุนในการขายของสินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกว่า 
ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย กลุ่มบริษทัอา้งอิงจากข้อมูลที"มีอยู่เกี"ยวกับ
ธุรกรรมการขายที"มีผลผูกพันซึ" งได้เข้าทําในลักษณะของผูที้"ไม่มีความเกี"ยวข้องกันสําหรับ
สินทรัพยที์"คลา้ยคลึงกนัหรืออา้งอิงจากราคาตลาดที"สามารถสังเกตไดห้ักดว้ยตน้ทุนส่วนเพิ"มใน
การจาํหน่ายสินทรัพยน์ั�น ในการประเมินมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพย ์กลุ่มบริษทัใชแ้บบจาํลองการ
คิดลดกระแสเงินสด ซึ" งใช้ขอ้มูลงบประมาณในช่วง 7 ถึง 22 ปี ขา้งหน้าและไม่รวมถึงการปรับ
โครงสร้างใด ๆ ที"กิจการยงัไม่ไดมี้ผลผกูพนัหรือการลงทุนในอนาคตที"สําคญัซึ"งจะทาํใหสิ้นทรัพย์
นั�นดีขึ�น ทั�งนี�  ปัจจยัที"มีผลกระทบต่อมูลค่าที"คาดว่าจะไดรั้บคืนคืออตัราคิดลดที"ใช้ในแบบจาํลอง
ดังกล่าว ตลอดจนกระแสเงินสดรับในอนาคตที"คาดการณ์ การประมาณการดังกล่าวส่วนใหญ่
เกี"ยวขอ้งกบัที"ดิน อาคารและอุปกรณ์ ซึ"งกลุ่มบริษทัไดบ้นัทึกไวใ้นงบการเงิน สมมติฐานสําคญัที"
ใช้ในการประเมินมูลค่าที"คาดว่าจะได้รับคืนได้เปิดเผยและอธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบ             
งบการเงินขอ้ 14 
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 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์ 

 หนี� สินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานประมาณขึ�นตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั ซึ" งตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนั�น เช่น อตัราคิดลด อตัราการขึ�น
เงินเดือนในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการเปลี"ยนแปลงในจาํนวนพนกังาน เป็นตน้ 

7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 
เงินสด 867 910 856 898 
เงินฝากธนาคาร 1,099,623 1,180,271 611,868 442,353 
รวม 1,100,490 1,181,181 612,724 443,251 

ณ วนัที" 31 ธันวาคม 2563 เงินฝากธนาคารมีอัตราดอกเบี� ยระหว่างร้อยละ 0.01 ถึง 0.60 ต่อปี 
สําหรับเงินฝากออมทรัพยส์กุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา และระหว่างร้อยละ 0.05 ถึง 0.13 ต่อปี
สําหรับเงินฝากออมทรัพยส์กุลเงินบาท (2562: ระหว่างร้อยละ 0.01 ถึง 1.04 ต่อปี สําหรับเงินฝาก
ออมทรัพยส์กุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา และระหว่างร้อยละ 0.22 ถึง 0.38 ต่อปี สําหรับเงินฝาก
ออมทรัพยส์กุลเงินบาท) 

8. ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื#น 
     (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 
ลูกหนี�การคา้ - กิจการที"ไม่เกี"ยวขอ้งกนั     
อายหุนี�คงคา้งนบัจากวนัที"ในใบแจง้หนี�      
คา้งชาํระ     
 ไม่เกิน 3 เดือน  166,927 174,033 - - 
 3 - 6 เดือน 1,643 128 - - 
 6 - 12 เดือน 131 8,843 - - 
 มากกว่า 12 เดือน 8,809 151 - - 
รวม 177,510 183,155 - - 
หัก: ค่าเผื"อผลขาดทนุดา้นเครดิตที"คาดว่าจะ

เกิดขึ�น (2562: ค่าเผื"อหนี�สงสัยจะสูญ) (8,809) (545) - - 
รวมลูกหนี�การคา้ - กิจการที"ไม่เกี"ยวขอ้งกนั, สุทธิ 168,701 182,610 - - 
     

ลูกหนี� อื"น - กิจการที"เกี"ยวขอ้งกนั     
เงินทดรองแก่กิจการที"เกี"ยวขอ้งกนั (หมายเหตุ 9) - - 3,648,305 3,479,693 
รวมลูกหนี�อื"น  - - 3,648,305 3,479,693 
รวมลูกหนี�การคา้และลูกหนี�อื"น - สุทธิ 168,701 182,610 3,648,305 3,479,693 
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9. รายการธุรกิจกับกิจการที#เกี#ยวข้องกัน 

 นอกเหนือจากความสัมพนัธ์ในกลุ่มบริษทัตามที"กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 10 
และ 11 และบริษทัร่วมตามที"กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 12 รายการธุรกิจและ
ความสัมพนัธ์กบักิจการที"เกี"ยวขอ้งกนัอื"นสามารถสรุปไดด้งันี�  

ชื"อบริษทัและบุคคลที"เกี"ยวขอ้งกนั รายการธุรกิจ ความสัมพนัธ์ 

บริษทั โกลเบ๊กซ์ คอร์ปอเรชั"น 
จาํกดั 

 

ไม่มี เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ โดยถือหุน้
เป็นจาํนวนร้อยละ 28.40 และมีกรรมการ
บริษทัฯบางท่านเป็นผูถื้อหุน้และกรรมการ
ในกิจการดงักล่าว 

บริษทั ยนิูสเตรทช์ จาํกดั ค่าเช่าสํานกังานและ
ค่าบริการอื"น ๆ 

มีผูถ้ือหุน้และกรรมการบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั แอมบิกา้ ทวัร์ เอเยนซี" จาํกดั ค่าตัnวเครื"องบิน มีผูถ้ือหุน้และกรรมการบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั แมสโทร คอนโทรลส์ จาํกดั ค่าบาํรุงรักษาระบบ 

   เครื"องปรับอากาศ 
มีผูถ้ือหุน้และกรรมการบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั แมกซ์วิน บิลเดอร์ส จาํกดั ค่าใชบ้ริการโรงแรมและ
ค่าบริหารจดัการอื"น ๆ 

มีผูถ้ือหุน้และกรรมการบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั อินชวัร์เอก็ซ์เซลเลนซ์       
อินชวัร์รันซ์ โบรกเกอร์ส จาํกดั 

ค่าเบี�ยประกนัภยั มีสมาชิกในครอบครัวที"ใกลชิ้ดของกรรมการ
ของบริษทัฯเป็นผูถื้อหุน้ในกิจการดงักล่าว 

บริษทั อินชวัร์เอก็ซ์เซลเลนซ์ ไลฟ์ 
อินชวัร์รันซ์ โบรกเกอร์ส จาํกดั 

ค่าเบี�ยประกนัภยั มีสมาชิกในครอบครัวที"ใกลชิ้ดของกรรมการ
ของบริษทัฯเป็นผูถื้อหุน้ในกิจการดงักล่าว 

บริษทั เดวอน มารีน จาํกดั ใหค้าํปรึกษาสําหรับ 
   การจดัหาผูเ้ช่าเรือ 

มีสมาชิกในครอบครัวที"ใกลชิ้ดของกรรมการ
ของบริษทัฯเป็นผูถื้อหุน้ในกิจการดงักล่าว 

บริษทั อีสเทิร์น เอน็เนอร์ยี"        
ชาร์เทอร์ริ"ง พีทีอี จาํกดั        
ประเทศสิงคโปร์ 

รายไดค้่านายหนา้จาก
การใหบ้ริการจดัหาเรือ 
และบริหารเรือขนส่ง
สินคา้ 

มีผูถ้ือหุน้และกรรมการบางส่วนร่วมกนั 

นายคาลิด มอยนูดดิน ฮาชิม ซื�ออาคารชุด 1 หอ้ง กรรมการ 
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ในระหว่างปี กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจที"สําคญักบับุคคลหรือกิจการที"เกี"ยวขอ้งกนั รายการธุรกิจ
ดงักล่าวเป็นไปตามเงื"อนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามที"ตกลงกนัระหว่างบริษทัฯและบุคคลหรือ
กิจการที"เกี"ยวขอ้งกนัเหล่านั�น ซึ" งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งันี�  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 2563 2562 2563 2562 นโยบายการกาํหนดราคา 

รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย      
(ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
รายไดจ้ากการให้บริการ - ค่าบริหาร - - 89,895 88,965 อตัราคงที"ต่อลาํต่อวนัโดยอา้งอิง

กบัค่าใชจ่้ายในการบริหารของ
บริษทัฯ 

เงินปันผลรับ - - 48,808 - ตามที"ประกาศจ่าย 
ดอกเบี�ยรับ - - 186,522 - อตัราดอกเบี�ยร้อยละ 5.00 ต่อปี 
ค่าเช่าอาคารชุดจ่าย - - 8,157 7,286 ราคาตลาด 
รายการธุรกิจกับบริษัทร่วม      
เงินปันผลรับ 2,058 15,213 - - ตามที"ประกาศจ่าย 
รายการธุรกิจกับบริษัทที#เกี#ยวข้องกัน      
รายไดค่้านายหนา้ 239 3,701 - - ราคาตลาด 
ค่าตัnวเครื"องบินจ่าย 245 4,988 184 1,560 ราคาตลาด 
ค่าเช่าและบริการจ่าย 21,184 13,265 6,845 10,938 ราคาตลาด 
รายการธุรกิจกับบุคคลที#เกี#ยวข้องกัน      
ซื�ออาคารชุด 1 ห้อง - 13,348 - - ราคาตลาด 

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและกิจการที" เกี"ยวข้องกัน ณ วันที"  31 ธันวาคม 2563 และ 2562                     
มีรายละเอียดดงันี�  

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

ลูกหนี�อื#น - กิจการที#เกี#ยวข้องกัน (หมายเหตุ 8)   
บริษทัยอ่ย - - 3,648,305 3,479,693 

รวมลูกหนี�อื"น - กิจการที"เกี"ยวขอ้งกนั - - 3,648,305 3,479,693 

เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื#น - กิจการที#เกี#ยวข้องกัน   
บริษทัยอ่ย - - 1,825,509 1,749,784 
บริษทัที"เกี"ยวขอ้งกนั 937 78 8 40 

รวมเจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื"น - กิจการ     
   ที"เกี"ยวขอ้งกนั 937 78 1,825,517 1,749,824 

หนี�สินตามสัญญาเช่า - กิจการที#เกี#ยวข้องกัน   
บริษทัที"เกี"ยวขอ้งกนั 6,346 - 6,346 - 

รวมหนี� สินตามสัญญาเช่า - กิจการที"เกี"ยวขอ้งกนั 6,346 - 6,346 - 



   34  

ยอดคงเหลือของลูกหนี� /เจา้หนี�บริษทัย่อยเป็นรายการที"เกิดจากบญัชีเดินสะพดัระหว่างกลุ่มบริษทั
ซึ" งฝ่ายบริหารของบริษทัฯเชื"อว่าไม่มีความจาํเป็นที"จะตอ้งบนัทึกค่าเผื"อผลขาดทุนดา้นเครดิตที"             
คาดวา่จะเกิดขึ�นสําหรับหนี�ดงักล่าว เงินทดรองจ่ายแก่/จากบริษทัยอ่ยไม่มีการคิดดอกเบี�ย 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหว่างปีสิ�นสุดวนัที" 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน
ที"ใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปนี�  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

ผลประโยชน์ระยะสั�น 53,828 77,681 57,044 79,623 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 3,096 14,449 3,096 14,449 

รวม 56,924 92,130 60,140 94,072 

 ภาระคํ�าประกนักบักิจการที"เกี"ยวขอ้งกนั 

บริษทัฯมีภาระจากการคํ�าประกันให้แก่บริษทัย่อยในการกู้ยืมเงินจากธนาคารโดยไม่มีการคิด
ค่าธรรมเนียมการคํ�าประกนั 

10. เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย  

 เงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ย ประกอบดว้ย 

1) ณ วนัที" 31 ธนัวาคม 2562 เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่บริษทัย่อยซึ"งบริษทัฯถือหุ้นทั�งหมด (บริษทั   
แอสโซซิเอท บลัค ์แคริเออร์ พีทีอี ลิมิเตด) (“บริษทั เอบีซี”) เป็นตัnวสัญญาใชเ้งินจาํนวน 4.30 
ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา ซึ"งไม่มีการคิดดอกเบี�ยและมีกาํหนดชาํระคืนเมื"อทวงถาม บริษทัฯมี
ความตั� งใจที"จะเรียกชําระคืนเงินให้กู ้ยืมภายในหนึ" งปี ดังนั�น ณ วนัที"  31 ธันวาคม 2562                  
เงินใหกู้ย้มืดงักล่าวจึงถูกจดัประเภทเป็นเงินใหกู้ย้มืระยะสั�น 

เมื"อวนัที" 20 กรกฎาคม 2563 บริษทั เอบีซี ไดจ่้ายคืนเงินกูส่้วนที"เหลือทั�งหมด 

2) เมื"อวนัที" 30 ธันวาคม 2562 บริษทัฯได้ทาํสัญญาเงินกู้กับบริษทั พรีเชียส ชิพปิ� ง (สิงคโปร์)             
พีทีอี ลิมิเตด (“บริษัท พีเอสเอสพี”) เพื"อรีไฟแนนซ์เ งินกู้ยืมจํานวน 150 ล้านเหรียญ
สหรัฐอเมริกา ระหว่างบริษทัฯในฐานะผูใ้ห้กู ้และบริษทั พีเอสเอสพี ในฐานะผูกู้ ้ณ วนัที" 31 
ธันวาคม 2563 บริษทัฯมีเงินกูย้ืมระยะยาวให้แก่บริษทั พีเอสเอสพี จาํนวน 112 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา (2562: 150 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) 
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รายการเคลื"อนไหวของเงินให้กูย้มืในระหวา่งปีมีดงัต่อไปนี�  
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 

ยอดคงเหลือตน้ปี 4,652,762 5,020,049 
แปลงจากเงินทดรอง - 618,850 
รายการปรับปรุงเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย จากการนาํ   
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื"องมือทางการเงิน   
 มาถือปฏิบติัครั� งแรก (888,021) - 
ลดลง (540,178) (647,362) 
ผลขาดทุนดา้นเครดิตที"คาดว่าจะเกิดขึ�น (28,582) - 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 182,413 (338,775) 

รวม 3,378,394 4,652,762 
หกั: จดัประเภทเป็นเงินใหกู้ย้มืระยะสั�นแก่บริษทัยอ่ย - (129,662) 

ยอดคงเหลือปลายปี 3,378,394 4,523,100 

ในระหว่างปีสิ�นสุดวนัที" 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัฯไดรั้บรู้ค่าเผื"อผลขาดทุนดา้นเครดิตที"คาดว่าจะ
เกิดขึ�นของเงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่บริษทัย่อยจาํนวน 28.58 ลา้นบาท (2562: ไม่มี) โดยส่วนใหญ่        
มาจากการที"มีการปรับแผนการชาํระคืนเงินกูย้ืม จึงมีการเปลี"ยนแปลงประมาณการกระแสเงินสด
และปรับแผนการจ่ายชาํระในอนาคต 

11. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยประกอบดว้ยเงินลงทุนในหุน้สามญัของบริษทัยอ่ยดงัต่อไปนี�  
   (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ชื"อบริษทัยอ่ย ทุนชาํระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

   % %   
บริษทั พรีเชียส เม็ททลัซ์ จาํกดั                                275,000 275,000 99.99 99.99 318,263 319,502 
บริษทั พรีเชียส วิชเชส จาํกดั 230,000 230,000 99.99 99.99 270,923 271,977 
บริษทั พรีเชียส สโตนส์ ชิปปิ� ง จาํกดั 260,000 260,000 99.99 99.99 253,075 254,060 
บริษทั พรีเชียส มิเนอรัลส์ จาํกดั 230,000 230,000 99.99 99.99 230,129 231,024 
บริษทั พรีเชียส แลนด ์จาํกดั 306,000 306,000 99.99 99.99 291,245 292,379 
บริษทั พรีเชียส ริเวอร์ส จาํกดั* - 234,000 - 99.99 - 192,169 
บริษทั พรีเชียส เลคส์ จาํกดั 184,000 184,000 99.99 99.99 167,979 168,633 
บริษทั พรีเชียส ซีส์ จาํกดั* - 100,000 - 99.99 - 118,251 
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   (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ชื"อบริษทัยอ่ย ทุนชาํระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 
 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
   % %   
บริษทั พรีเชียส สตาร์ส จาํกดั* - 105,000 - 99.99 - 124,163 
บริษทั พรีเชียส โอเชียนส์ จาํกดั 175,000 175,000 99.99 99.99 206,137 206,939 
บริษทั พรีเชียส แพลนเนตส์ จาํกดั 270,000 270,000 99.99 99.99 279,510 280,597 
บริษทั พรีเชียส ไดมอนดส์ จาํกดั 205,000 205,000 99.99 99.99 174,993 175,674 
บริษทั พรีเชียส แซฟไฟร์ส จาํกดั 144,000 144,000 99.99 99.99 118,724 119,186 
บริษทั พรีเชียส เอม็เมอรัลส์ จาํกดั 366,000 366,000 99.99 99.99 284,684 285,791 
บริษทั พรีเชียส รูบีส์ จาํกดั 259,360 259,360 99.99 99.99 237,693 238,618 
บริษทั พรีเชียส โอปอลส์ จาํกดั 249,360 249,360 99.99 99.99 230,070 230,965 
บริษทั พรีเชียส การ์เน็ตส์ จาํกดั 379,000 379,000 99.99 99.99 293,633 294,776 
บริษทั พรีเชียส เพิร์ลส์ จาํกดั 173,000 173,000 99.99 99.99 167,710 168,363 
บริษทั พรีเชียส ฟลาวเวอร์ส จาํกดั 336,000 336,000 99.99 99.99 323,359 324,617 
บริษทั พรีเชียส ฟอเรสท ์จาํกดั 286,000 286,000 99.99 99.99 251,393 252,371 
บริษทั พรีเชียส ทรีส์ จาํกดั 202,000 202,000 99.99 99.99 196,249 197,013 
บริษทั พรีเชียส พอนดส์ จาํกดั 124,000 124,000 99.99 99.99 118,042 118,501 
บริษทั พรีเชียส เวน็เจอร์ส จาํกดั 202,000 202,000 99.99 99.99 212,871 213,700 
บริษทั พรีเชียส แคปปิตอลส์ จาํกดั 200,000 200,000 99.99 99.99 235,585 236,502 
บริษทั พรีเชียส จสัมินส์ จาํกดั 147,000 147,000 99.99 99.99 160,054 160,677 
บริษทั พรีเชียส ออคิดส์ จาํกดั 217,000 217,000 99.99 99.99 180,867 181,571 
บริษทั พรีเชียส ลากูนส์ จาํกดั 140,000 140,000 99.99 99.99 164,909 165,551 
บริษทั พรีเชียส คลิฟส์ จาํกดั* - 140,000 - 99.99 - 165,551 
บริษทั พรีเชียส ฮิลส์ จาํกดั* - 140,000 - 99.99 - 165,551 
บริษทั พรีเชียส เมาน์เท่นส์ จาํกดั* - 140,000 - 99.99 - 165,551 
บริษทั พรีเชียส รีสอร์ทส์ จาํกดั 140,000 140,000 99.99 99.99 164,909 165,551 
บริษทั พรีเชียส ซิตี�ส์ จาํกดั* - 170,000 - 99.99 - 188,253 
บริษทั พรีเชียส คอมเม็ทส์ จาํกดั 141,000 141,000 99.99 99.99 125,377 125,866 
บริษทั พรีเชียส ออนาเมน้ทส์ จาํกดั 156,000 156,000 99.99 99.99 137,603 138,139 
บริษทั พรีเชียส มูนส์ จาํกดั 1,000 1,000 99.98 99.98 917 921 
บริษทั พรีเชียส วีนสั จาํกดั 298,800 298,800 99.99 99.99 254,698 255,689 
บริษทั พรีเชียส เนปจูน จาํกดั 298,800 298,800 99.99 99.99 254,698 255,689 
บริษทั พรีเชียส ชิพปิ� ง (ปานามา) เอส เอ 250 250 99.99 99.99 300 302 
บริษทั พรีเชียส ชิพปิ� ง (สิงคโปร์) พีทีอี ลิมิเตด 363,338 363,338 100.00 100.00 1,688,759 316,331 
บริษทั พรีเชียส ชิพปิ� ง (ยเูค) ลิมิเตด 250 250 100.00 100.00 300 302 
บริษทั เกรท เซอร์เคิล ชิปปิ� ง เอเยนซี" จาํกดั 210,000 210,000 99.99 99.99 325,728 326,995 
บริษทั แอสโซซิเอท บลัค ์แคริเออร์ พีทีอี ลิมิเตด 0.0664 0.0664 100.00 100.00 - - 
รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย      8,321,386 8,094,261 
หกั: ค่าเผื"อผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย     (1,301,127) (2,055,793) 
รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิ     7,020,259 6,038,468 

*เมื"อวนัที" 25 พฤศจิกายน 2562 ที"ประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัยอ่ย 7 บริษทัไดมี้มติอนุมติัให้
เ ลิกบริษัท โดยบริษัทย่อยได้จดทะเบียนเลิกกิจการกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเ มื" อวันที"                               
26 พฤศจิกายน 2562  

เมื"อวนัที" 8 กนัยายน 2563 บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดท้าํการชาํระบญัชีเสร็จสมบูรณ์ 
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ในระหว่างปี 2563 บริษทัฯไดรั้บเงินปันผลจากบริษทั แอสโซซิเอท บลัค์ แคริเออร์ พีทีอี ลิมิเตด 
จาํนวน 48.8 ลา้นบาท ซึ"งแสดงเป็นรายไดเ้งินปันผลในงบกาํไรขาดทุนเฉพาะกิจการ (2562: ไม่มี) 

ณ วนัที" 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัฯไดจ้าํนาํหุ้นของบริษทัย่อย 18 บริษทั ซึ"งมีมูลค่าตามวิธีราคาทุนรวม 
3,061.61 ลา้นบาท (สุทธิจากค่าเผื"อผลขาดทุนจากเงินลงทุน) (2562: บริษทัย่อย 26 บริษทั มูลค่ารวม 
4,770.45 ล้านบาท) ไวก้ับธนาคารเพื"อคํ� าประกันเงินกู้ยืมระยะยาวตามที"กล่าวไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ้ 18 

การเปลี"ยนแปลงในราคาทุนของบญัชีเงินลงทุนในบริษทัย่อยเกิดจากผลต่างของอตัราแลกเปลี"ยน
จากการแปลงค่างบการเงินจากสกุลเงินที"ใชใ้นการดาํเนินงานเป็นสกุลเงินที"ใชน้าํเสนองบการเงิน 

ณ วนัที" 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ค่าเผื"อผลขาดทุนของเงินลงทุนในบริษทัย่อยในงบการเงิน
เฉพาะกิจการส่วนใหญ่บนัทึกสําหรับบริษทัย่อยที"ไดมี้การขายเรือออกไปและยงัไม่มีแผนในการ
ซื�อเรือใหม่ทดแทนในอนาคตอนัใกล ้

12. เงินลงทุนในบริษัทร่วมที#ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย 

12.1 รายละเอียดของบริษัทร่วมที#ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย 
 (หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินรวม 

  สัดส่วน  มูลค่าตามบญัชีตาม 
  จดัตั�งขึ�นใน เงินลงทุน ราคาทุน วิธีส่วนไดเ้สีย 

ชื"อบริษทัร่วม ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

   % %     

บริษทั อินเตอร์เนชั"นแนล ซีพอร์ทส์          
   (ฮาลเดีย) ไพรเวท ลิมิเตด  จดัการท่าเรือ อินเดีย 22.40 22.40 61,205 61,443 74,311 68,092 

การเปลี"ยนแปลงในราคาทุนของบญัชีเงินลงทุนในบริษทัร่วมที"ถือหุ้นโดยบริษทัย่อยเกิดจาก
ผลต่างของอตัราแลกเปลี"ยนจากการแปลงค่างบการเงินจากสกุลเงินที"ใช้ในการดาํเนินงานเป็น
สกุลเงินที"ใช้นาํเสนองบการเงิน 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที" 31 ธันวาคม 

 ส่วนแบ่งกาํไร   
 จากเงินลงทุน เงินปันผลรับ 
 ในบริษทัร่วมที"ถือหุน้ จากบริษทัร่วมที"ถือหุน้ 

ชื"อบริษทัร่วม โดยบริษทัยอ่ย โดยบริษทัยอ่ย 

 2563 2562 2563 2562 

บริษทั อินเตอร์เนชั"นแนล ซีพอร์ทส์ (ฮาลเดีย)     
 ไพรเวท ลิมิเตด  10,813 19,849 2,058 15,213 
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ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมที"ถือหุน้โดยบริษทัย่อยสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที" 31 ธนัวาคม 
2563 และ 2562 ซึ" งรวมอยู่ในงบกําไรขาดทุนรวม คํานวณจากข้อมูลทางการเงิน ณ วันที"                               
30 กนัยายน 2563 และ 2562 ตามลาํดบั 

12.2 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทร่วมที#ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย 
(หน่วย: พนับาท) 

 ทุนเรียกชาํระ สินทรัพยร์วม หนี�สินรวม 
รายไดร้วม 

สาํหรับปีสิ�นสุด 
กาํไร  

สาํหรับปีสิ�นสุด 
ชื"อบริษทัร่วม ณ วนัที" 30 กนัยายน ณ วนัที" 30 กนัยายน ณ วนัที" 30 กนัยายน วนัที" 30 กนัยายน วนัที" 30 กนัยายน 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

 พนัอินเดียรูปี พนัอินเดียรูปี         
บริษทั อินเตอร์เนชั"นแนล ซีพอร์ทส์           
   (ฮาลเดีย) ไพรเวท ลิมิเตด  440,580 440,580 377,943 338,155 46,196 34,172 370,463 482,209 48,273 88,611 

13. เงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที#ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

 ตราสารทุนที"กาํหนดให้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื"น คือ เงินลงทุนใน
ตราสารทุนของบริษทัที"ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน ซึ" งกลุ่มบริษทัพิจารณาว่าเป็นการลงทุนในเชิง             
กลยุทธ์ โดยเป็นเงินลงทุนในหุ้นสามญัจาํนวน 2,026,086 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท ของบริษทั 
บทด จาํกดั คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3 ของทุนที"ออกและชาํระแลว้ทั�งหมด การเปลี"ยนแปลงในราคาทุน
ของบัญชีเงินลงทุนดังกล่าวเกิดจากการวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม และผลต่างของอัตรา
แลกเปลี"ยนจากการแปลงค่างบการเงินจากสกุลเงินที"ใช้ในการดาํเนินงานเป็นสกุลเงินที"ใชน้าํเสนอ
งบการเงิน 
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14. ที#ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
(หน่วย: พนับาท) 

 

 งบการเงินรวม 
  เรือและอุปกรณ์ สิ"งตกแต่ง    
   ค่าใชจ้่ายใน  ติดตั�งและ    
  เรือ การซ่อมแซม  อุปกรณ์  สิ"งปรับปรุง  
 อาคารชุด และอุปกรณ์ และสาํรวจเรือ รวม สาํนกังาน ยานพาหนะ สินทรัพยเ์ช่า รวม 

ราคาทุน         
1 มกราคม 2563 245,488 25,822,916 615,085 26,438,001 52,557 14,507 14,106 26,764,659 
ซื�อเพิ"ม 1,985 21,433 235,550 256,983 13,096 - 877 272,941 
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - - (224,300) (224,300) (5,321) - (88) (229,709) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (1,051) (101,075) (2,849) (103,924) (480) (56) (89) (105,600) 
31 ธนัวาคม 2563 246,422 25,743,274 623,486 26,366,760 59,852 14,451 14,806 26,702,291 
ค่าเสื#อมราคาสะสม         
1 มกราคม 2563 204,944 6,111,128 277,645 6,388,773 50,618 9,024 13,752 6,667,111 
ค่าเสื"อมราคาสาํหรับปี 1,733 949,848 251,743 1,201,591 1,194 2,617 359 1,207,494 
โอนออกสาํหรับส่วนที"         
   จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - - (224,300) (224,300) (5,276) - (88) (229,664) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (866) (63,084) (2,894) (65,978) (151) (147) (67) (67,209) 
31 ธนัวาคม 2563 205,811 6,997,892 302,194 7,300,086 46,385 11,494 13,956 7,577,732 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี         
1 มกราคม 2563 40,544 19,711,788 337,440 20,049,228 1,939 5,483 354 20,097,548 
31 ธนัวาคม 2563 40,611 18,745,382 321,292 19,066,674 13,467 2,957 850 19,124,559 
ค่าเสื#อมราคาสําหรับปี         
2563        1,207,494 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
  เรือและอุปกรณ์ สิ"งตกแต่ง    
   ค่าใชจ้่ายใน  ติดตั�งและ    
  เรือ การซ่อมแซม  อุปกรณ์  สิ"งปรับปรุง  
 อาคารชุด และอุปกรณ์ และสาํรวจเรือ รวม สาํนกังาน ยานพาหนะ สินทรัพยเ์ช่า รวม 

ราคาทุน         
1 มกราคม 2562 247,928 27,634,960 649,394 28,284,354 59,010 16,965 15,180 28,623,437 
ซื�อเพิ"ม 15,149 146,494 273,264 419,758 1,347 - - 436,254 
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - - (260,969) (260,969) (3,636) (1,313) - (265,918) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (17,589) (1,958,538) (46,604) (2,005,142) (4,164) (1,145) (1,074) (2,029,114) 
31 ธนัวาคม 2562 245,488 25,822,916 615,085 26,438,001 52,557 14,507 14,106 26,764,659 
ค่าเสื#อมราคาสะสม         
1 มกราคม 2562 219,556 5,595,476 318,854 5,914,330 57,645 8,211 14,432 6,214,174 
ค่าเสื"อมราคาสาํหรับปี 944 935,883 242,909 1,178,792 625 2,722 349 1,183,432 
โอนออกสาํหรับส่วนที"         
   จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - - (260,969) (260,969) (3,611) (1,313) - (265,893) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (15,556) (420,231) (23,149) (443,380) (4,041) (596) (1,029) (464,602) 
31 ธนัวาคม 2562 204,944 6,111,128 277,645 6,388,773 50,618 9,024 13,752 6,667,111 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี         
1 มกราคม 2562 28,372 22,039,484 330,540 22,370,024 1,365 8,754 748 22,409,263 
31 ธนัวาคม 2562 40,544 19,711,788 337,440 20,049,228 1,939 5,483 354 20,097,548 
ค่าเสื#อมราคาสําหรับปี         
2562        1,183,432 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สิ"งตกแต่ง ติดตั�ง    
 และอุปกรณ์  สิ"งปรับปรุง  
 สาํนกังาน ยานพาหนะ สินทรัพยเ์ช่า รวม 

ราคาทุน     
1 มกราคม 2563 20,820 14,507 9,860 45,187 
ซื�อเพิ"ม 3,949 - 502 4,451 
ตดัจาํหน่าย (1,383) - (88) (1,471) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (197) (56) (65) (318) 

31 ธันวาคม 2563 23,189 14,451 10,209 47,849 

ค่าเสื#อมราคาสะสม     
1 มกราคม 2563 19,635 9,024 9,860 38,519 
ค่าเสื"อมราคาสาํหรับปี 704 2,617 87 3,408 
โอนออกสําหรับส่วนที"ตดัจาํหน่าย (1,338) - (88) (1,426) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (76) (147) (40) (263) 

31 ธันวาคม 2563 18,925 11,494 9,819 40,238 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี     
1 มกราคม 2563 1,185 5,483 - 6,668 

31 ธันวาคม 2563 4,264 2,957 390 7,611 

ค่าเสื#อมราคาสําหรับปี     
2563    3,408 

  



 

   42  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สิ"งตกแต่ง ติดตั�ง    
 และอุปกรณ์  สิ"งปรับปรุง  
 สาํนกังาน ยานพาหนะ สินทรัพยเ์ช่า รวม 

ราคาทุน     
1 มกราคม 2562 25,249 15,611 10,611 51,471 
ซื�อเพิ"ม 914 - - 914 
ตดัจาํหน่าย (3,579) - - (3,579) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (1,764) (1,104) (751) (3,619) 

31 ธันวาคม 2562 20,820 14,507 9,860 45,187 

ค่าเสื#อมราคาสะสม     
1 มกราคม 2562 24,563 6,857 10,611 42,031 
ค่าเสื"อมราคาสาํหรับปี 338 2,722 - 3,060 
โอนออกสําหรับส่วนที"ตดัจาํหน่าย (3,572) - - (3,572) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (1,694) (555) (751) (3,000) 

31 ธันวาคม 2562 19,635 9,024 9,860 38,519 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี     
1 มกราคม 2562 686 8,754 - 9,440 

31 ธันวาคม 2562 1,185 5,483 - 6,668 

ค่าเสื#อมราคาสําหรับปี     
2562    3,060 

ณ วนัที" 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีอาคารชุดและอุปกรณ์จาํนวนหนึ" งซึ" งตัดค่าเสื"อมราคา
หมดแลว้แต่ยงัใชง้านอยู ่มูลค่าตามบญัชีก่อนหกัค่าเสื"อมราคาสะสมของสินทรัพยด์งักล่าวมีจาํนวน
เงิน 262.68 ล้านบาท (2562: 265.25 ล้านบาท) ในงบการเงินรวม และจาํนวนเงิน 31.57 ล้านบาท 
(2562: 30.20 ลา้นบาท) ในงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัที" 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัย่อยไดจ้ดจาํนองเรือจาํนวน 26 ลาํ (2562: 31 ลาํ) ซึ" งมีมูลค่าสุทธิ
ตามบญัชีจาํนวนเงิน 13,985.90 ลา้นบาท (2562: 17,744.05 ลา้นบาท) ไวก้บัธนาคารเพื"อคํ�าประกนั
เงินกูย้มืระยะยาวตามที"กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 18 

ขอ้สมมติที"สําคญัในการคาํนวณมูลค่าจากการใช้สินทรัพยค์ืออตัราคิดลด ซึ" งมีอตัราร้อยละ 9.0 
(2562: อตัราร้อยละ 9.5) 
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15. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 รายละเอียดของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนซึ"งประกอบดว้ยคอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์มีดงัต่อไปนี�  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

ราคาทุน     
ราคาทุนตน้ปี  57,319 54,421 57,258 54,355 
ซื�อเพิ"ม 1,261 6,839 905 6,839 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (280) (3,941) (265) (3,936) 

ราคาทุนปลายปี 58,300 57,319 57,898 57,258 

การตัดจําหน่าย     
ค่าตดัจาํหน่ายสะสมตน้ปี 50,569 54,414 50,508 54,348 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 1,063 5 1,043 5 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (238) (3,850) (238) (3,845) 

ค่าตดัจาํหน่ายสะสมปลายปี 51,394 50,569 51,313 50,508 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที# 31 ธันวาคม 6,906 6,750 6,585 6,750 

ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี 1,063 5 1,043 5 

16. เงินล่วงหน้าค่าต่อเรือ  

 รายการเปลี"ยนแปลงของบญัชีเงินล่วงหน้าค่าต่อเรือสําหรับปีสิ�นสุดวนัที" 31 ธันวาคม 2563 และ 
2562 สรุปไดด้งันี�  

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

ยอดคงเหลือตน้ปี  2,047,470 2,203,355 2,039,751 2,195,049 
ขาดทนุจากสัญญาระงบัขอ้พิพาท (868,717) - (860,602) - 
เงินสดรับจากสัญญาระงบัขอ้พิพาท (1,269,067) - (1,269,067) - 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 90,314 (155,885) 89,918 (155,298) 

ยอดคงเหลือปลายปี - 2,047,470 - 2,039,751 

 ในระหว่างปี 2559 และ 2558 บริษทัฯไดป้ฏิเสธการรับเรือบรรทุกสินคา้แห้งเทกองขนาด 64,000               
เดทเวทตนั จาํนวน 12 ลาํ ที"ทาํสัญญากับ Sainty Marine Corporation Ltd. ประเทศจีน (“Sainty”)                   
เมื"อวนัที"  24 และ 26 กุมภาพันธ์ 2557 สําหรับตัวเรือหมายเลข SAM14017B ถึง SAM14028B 
(“เรือ”) 
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 เนื"องจากความล่าช้าในการต่อเรือทําให้ทางอู่ต่อเรือไม่สามารถส่งมอบเรือภายในระยะเวลาที"
ก ําหนดในสัญญาสั"งต่อเรือ (“สัญญา”) บริษัทฯจึงได้ใช้สิทธิตามสัญญาในการยกเลิกสัญญา
เนื"องจากล่วงเลยกาํหนดส่งมอบเรือและได้เรียกร้องให้อู่ต่อเรือคืนเงินงวดที"ได้ชําระไปพร้อม
ดอกเบี�ยตามที"ระบุไวใ้นสัญญา 

บริษทัฯได้ยื"นหนังสือเรียกร้องให้ธนาคารที"ให้การคํ�าประกัน กล่าวคือ Export-Import Bank of 
China สาขา Jiangsu (“CEXIM”) ชาํระเงินตามหนังสือคํ�าประกนัประเภทเพิกถอนไม่ไดที้"ได้ออก
ใหบ้ริษทัฯภายใตส้ัญญา เพื"อเรียกร้องเงินงวดค่าต่อเรือที"จ่ายไปแลว้พร้อมดอกเบี�ยคืน ในระหวา่งปี 
2559 และ 2560 บริษทัฯไดรั้บคืนเงินงวดพร้อมดอกเบี�ยสําหรับตวัเรือสามลาํ บริษทัฯไดรั้บแจง้ว่า
อู่ต่อเรือไดย้ื"นเสนอขอ้พิพาทเขา้สู่กระบวนการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการสําหรับเรืออีกเกา้ลาํ       
ที"เหลือตามขอ้กาํหนดในหนังสือคํ�าประกนัประเภทเพิกถอนไม่ได ้และตามสัญญาสั"งต่อเรือนั�น 
หนังสือคํ�าประกนัประเภทเพิกถอนไม่ไดที้"เกี"ยวเนื"องกับเรือลาํดงักล่าวไดรั้บการขยายระยะเวลา
ออกไปจนถึง 90 วนัหลงัจากวนัที"มีการเผยแพร่คาํชี�ขาดของอนุญาโตตุลาการ 

 รายละเอียดของการยกเลิกสัญญาสั"งต่อเรือที"ยกเลิกโดยบริษทัฯและ Sainty (ภายใตก้ารคดัคา้นของ
บริษทัฯ) แสดงไดด้งัต่อไปนี�  

ตัวเรือหมายเลข 
วันที#ทําสัญญา 

สั#งต่อเรือ ยกเลิกโดย 
วันที#ในหนังสือบอกเลิก

สัญญาสั#งต่อเรือ 
วันที#ได้รับแจ้งจากอู่ต่อเรือ  
ว่ามีการยื#นเสนอข้อพิพาท 

ราคาตามสัญญา 
(ล้านเหรียญ

สหรัฐอเมริกา) 

เงินงวดจ่าย
ล่วงหน้าที#เรียกคืน 

(ล้านเหรียญ
สหรัฐอเมริกา) 

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

บริษทัฯ 
15 กนัยายน 2558 
30 มีนาคม 2559 

7 ธนัวาคม 2558 27.47 2.74 

SAM14027B 26 กุมภาพนัธ์ 2557 Sainty  
บริษทัฯ 

20 พฤศจิกายน 2558 
29 สิงหาคม 2559 

6 กนัยายน 2559 27.97 2.79 

SAM14028B 26 กุมภาพนัธ์ 2557 Sainty  
บริษทัฯ 

20 พฤศจิกายน 2558 
29 สิงหาคม 2559 

6 กนัยายน 2559 27.97 2.79 

    รวม 251.09 64.12 

  



 

   45  

เมื"อวนัที" 10 กรกฎาคม 2563 บริษทัฯและ Sainty (บริษทัฯและ Sainty รวมเรียกว่า “คู่สัญญา”) ได้                
ลงนามในสัญญาระงบัขอ้พิพาทโดยสมคัรใจ (“สัญญาระงบัขอ้พิพาท”) เพื"อระงบัขอ้พิพาทและ             
ขอ้เรียกร้องทั�งหมดโดยสิ�นเชิงอนัเกี"ยวขอ้งกบัสัญญาสั"งต่อเรือ เรือทุกลาํ สัญญาคํ�าประกนัการคืน
เงินล่วงหน้าค่าต่อเรือ และ/หรือ กระบวนการอนุญาโตตุลาการและกระบวนพิจารณาคดีทางศาล 
ทั�งนี�  รายละเอียดหลกั ๆ ของสัญญาระงบัขอ้พิพาท มีดงัต่อไปนี�  

จํานวนเงินตามสัญญา
ระงับข้อพพิาท 

จาํนวนเงินตามสัญญาระงบัขอ้พิพาท คือ 40,500,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา 
ซึ" ง Sainty และ/หรือ CEXIM ซึ" งเป็นผูค้ ํ�าประกนัการคืนเงินล่วงหน้าค่าต่อ
เรือ (โดยการเรียกร้องเงินตามสัญญาคํ�าประกนัต่าง ๆ ที"เกี"ยวขอ้งของผูซื้�อ) 
จะตอ้งชาํระแก่ผูซื้� อ ก่อน หรือ ในวนัที" 31 กรกฎาคม 2563 (“กาํหนดวนั
ชาํระเงิน”)  

ผลหลังจากที#ผู้ซื�อได้รับ
ชําระเงินตามสัญญาระงับ
ข้อพพิาทเต็มจํานวน ก่อน
หรือในกําหนดวันชําระเงิน 

• จะไม่มีขอ้พิพาทและขอ้เรียกร้องใด ๆ คงคา้งระหวา่งคู่สัญญาอีกต่อไป 
• การรับประกนัการคืนเงินล่วงหนา้ใด ๆ อนัเกี"ยวขอ้งกบัสัญญาสั"งต่อเรือ

จะสิ�นสุดลง และความรับผิดชอบ หนา้ที" ความรับผิด และขอ้ผกูพนัใด ๆ 
ของผูค้ ํ�าประกนัการคืนเงินล่วงหนา้ภายใตส้ัญญาคํ�าประกนัถือเป็นอนั
สิ�นสุดลงโดยไดรั้บการปลดเปลื�องจากภาระผกูพนัต่าง ๆ 

• คู่พิพาททั� งสองฝ่ายจะถอนคาํฟ้อง คาํฟ้องแยง้ และ/หรือ คาํอุทธรณ์             
ต่าง  ๆ ที" เ กี" ยวข้องกับสัญญาสั" ง ต่อเ รือ และให้ยุ ติกระบวนก าร
อนุญาโตตุลาการและกระบวนพิจารณาทางศาลที"เกี"ยวขอ้งทั�งหมด โดย
ไม่มีขอ้พิพาทและขอ้เรียกร้องใด ๆ คงคา้ง 

 เมื"อวนัที" 13 กรกฎาคม 2563 บริษทัฯไดย้ื"นหนงัสือเรียกร้องต่อธนาคาร CEXIM  เพื"อเรียกร้องเงิน
ตามสัญญาระงับขอ้พิพาทจาํนวน 40.50 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา ต่อมาเมื"อวนัที" 29 กรกฎาคม 
2563 บริษทัฯไดรั้บเงินคืนเต็มจาํนวนแลว้ กลุ่มบริษทัไดบ้นัทึกขาดทุนจากสัญญาระงบัขอ้พิพาท
จํานวนรวม 27.40 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา (เฉพาะบริษัทฯ: 27.14 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา)                   
ในงบกาํไรขาดทุนสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที" 31 ธนัวาคม 2563 

17.  ต้นทุนสัญญารอตัดจ่าย 

 รายการเปลี"ยนแปลงของบญัชีตน้ทุนสัญญารอตดัจ่ายสําหรับปีสิ�นสุดวนัที" 31 ธนัวาคม 2563 และ 
2562 สรุปไดด้งันี�  

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม          
 2563 2562 
ยอดคงเหลือตน้ปี 162,783 193,136 
ตดัจาํหน่ายสาํหรับปี (17,390) (17,134) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 89 (13,219) 
ยอดคงเหลือปลายปี 145,482 162,783 
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18. วงเงินกู้ยืมระยะยาว 

 ณ วนัที" 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 บญัชีเงินกูย้มืระยะยาวแสดงไดด้งันี�  
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัที" 31 ธนัวาคม 2563 

 วงเงินที" 1 วงเงินที" 2 วงเงินที" 3 วงเงินที" 4 วงเงินที" 5 วงเงินที" 6 วงเงินที" 7 วงเงินที" 8 วงเงินที" 9 วงเงินที" 10 วงเงินที" 11 วงเงินที" 12 วงเงินที" 13 วงเงินที" 14 รวม 

เงินกูย้ืมระยะยาว - - 607,529 319,571 191,180 1,461,267 598,539 284,804 451,212 657,495 351,927 820,013 303,375 180,222 6,227,134 
บวก (หัก): ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจ่าย - - (4,934) (1,200) (656) 42,831 (14,859) (3,548) (3,025) (6,972) 3,989 (2,195) (2,412) (3,806) 3,213 

รวม - - 602,595 318,371 190,524 1,504,098 583,680 281,256 448,187 650,523 355,916 817,818 300,963 176,416 6,230,347 
หัก: ส่วนที"ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ"งปี - - (19,129) (9,648) (14,656) (175,983) (97,990) (10,119) (35,152) (371,727) (355,916) (83,879) (300,963) (24,845) (1,500,007) 

เงินกูย้ืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที"ถึงกาํหนด                
 ชาํระภายในหนึ"งปี - - 583,466 308,723 175,868 1,328,115 485,690 271,137 413,035 278,796 - 733,939 - 151,571 4,730,340 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัที" 31 ธนัวาคม 2562 

 วงเงินที" 1 วงเงินที" 2 วงเงินที" 3 วงเงินที" 4 วงเงินที" 5 วงเงินที" 6 วงเงินที" 7 วงเงินที" 8 วงเงินที" 9 วงเงินที" 10 วงเงินที" 11 รวม 

เงินกูย้ืมระยะยาว 529,629 951,419 745,416 388,866 295,268 1,552,745 578,580 349,127 470,731 818,027 468,279 7,148,087 
บวก (หกั): ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจ่าย (197) (3,452) (6,894) (1,632) (1,063) 45,069 (16,035) (4,564) (4,661) (13,624) 8,116 1,063 

รวม 529,432 947,967 738,522 387,234 294,205 1,597,814 562,545 344,563 466,070 804,403 476,395 7,149,150 
หกั: ส่วนที"ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ"งปี (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) 

เงินกูย้ืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที"ถึงกาํหนด             
 ชาํระภายในหนึ"งปี - 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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การเปลี"ยนแปลงของบญัชีเงินกูย้มืระยะยาวสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที" 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีรายละเอียดดงันี�  
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 วงเงินที" 1 วงเงินที" 2 วงเงินที" 3 วงเงินที" 4 วงเงินที" 5 วงเงินที" 6 วงเงินที" 7 วงเงินที" 8 วงเงินที" 9 วงเงินที" 10 วงเงินที" 11 วงเงินที" 12 วงเงินที" 13 วงเงินที" 14 รวม 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที" 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: เบิกเงินกูเ้พิ"ม - - - - - - 336,068 - - - - 890,627 308,101 183,031 1,717,827 
 ตดัจาํหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจ่าย 207 3,608 2,016 444 420 (2,156) 7,250 1,042 1,689 6,886 (4,282) 464 632 115 18,335 
หัก: ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจ่าย - - - - - - (6,161) - - - - (2,796) (3,081) (3,981) (16,019) 
 จ่ายคืนเงินกู้ (7,687) (360,437) (80,483) (40,414) (46,437) (88,643) (33,139) (9,692) (18,354) (154,676) (118,806) (21,354) - - (980,122) 

 จ่ายคืนเงินกูก้่อนกาํหนด (550,994) (621,370) (58,757) (29,505) (59,741) - (279,264) (56,804) - - - - - - (1,656,435) 
 กาํไรจากอตัราแลกเปลี"ยนที"ยงัไม่เกิดขึ�นจริง - - - - - - - - - (9,059) - - - - (9,059) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 29,042 30,232 1,297 612 2,077 (2,917) (3,619) 2,147 (1,218) 2,969 2,609 (49,123) (4,689) (2,749) 6,670 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที" 31 ธนัวาคม 2563 - - 602,595 318,371 190,524 1,504,098 583,680 281,256 448,187 650,523 355,916 817,818 300,963 176,416 6,230,347 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 วงเงินที" 1 วงเงินที" 2 วงเงินที" 3 วงเงินที" 4 วงเงินที" 5 วงเงินที" 6 วงเงินที" 7 วงเงินที" 8 วงเงินที" 9 วงเงินที" 10 วงเงินที" 11 วงเงินอื"น รวม 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที" 1 มกราคม 2562 660,659 1,198,863 875,889 458,082 379,680 1,907,423 653,972 409,146 - 956,811 768,549 758,422* 9,027,496 
บวก: เบิกเงินกูเ้พิ"ม - - - - - - - - 496,977 - - - 496,977 
 ตดัจาํหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจ่าย 1,055 4,841 2,099 460 452 (3,163) 4,719 1,144 667 7,263 (8,036) 10,189 21,690 
 ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี"ยนที"ยงัไม่เกิดขึ�นจริง - - - - - - - - - 24,466 - - 24,466 
หกั: ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจ่าย - - - - - - - - (5,416) - - - (5,416) 
 จ่ายคืนเงินกู ้ (87,677) (175,378) (79,521) (39,931) (60,639) (176,189) (51,090) (37,737) (17,927) (118,436) (236,141) (46,834) (1,127,500) 

 จ่ายคืนเงินกูก้่อนกาํหนด - - - - - - - - - - - (681,139) (681,139) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (44,605) (80,359) (59,945) (31,377) (25,288) (130,257) (45,056) (27,990) (8,231) (65,701) (47,977) (40,638) (607,424) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที" 31 ธนัวาคม 2562 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 

*เมื"อวนัที" 13 สิงหาคม 2562 บริษทัฯไดจ้่ายคืนล่วงหนา้สาํหรับเงินกูส้่วนที"เหลือทั�งหมด 
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รายละเอียดของวงเงินกูย้มืแต่ละวงเงินสรุปไดด้งัต่อไปนี�  

 วงเงินที# 1 

เมื"อวนัที" 3 กรกฎาคม 2551 บริษทัฯไดล้งนามในสัญญาวงเงินกูย้ืมแบบมีหลกัประกนักบัธนาคาร
ต่างประเทศและในประเทศหลายแห่งจาํนวนรวม 398.40 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา คิดดอกเบี�ยใน
อตัราร้อยละ LIBOR บวกส่วนเพิ"ม ซึ"งจะชาํระเป็นรายไตรมาส เงินกูย้ืมดงักล่าวมีวตัถุประสงคเ์พื"อ
นําไปใช้ในการสั"งต่อเรือใหม่จาํนวน 15 ลาํ (เรือขนาดแฮนดี� ไซส์จาํนวน 9 ลาํ และเรือขนาด                         
ซุปราแมกซ์จาํนวน 6 ลาํ) จากเรือที"บริษทัฯสั"งต่อใหม่จาํนวน 18 ลาํ กบั ABG Shipyard Limited           
ซึ" งจาํนวนเงินกูท้ั�งหมดเท่ากบัร้อยละ 80 ของราคาตามสัญญาสั"งต่อเรือจาํนวน 15 ลาํ  

ในระหว่างปี 2554 ถึง 2556 บริษทัฯได้เบิกถอนเงินกู้เพื"อใช้เมื"อรับเรือจาํนวน 3 ลาํ จาํนวนเงิน 
54.50 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา บริษทัฯไดช้าํระคืนเงินกูก่้อนกาํหนดของวงเงินกูย้ืมสําหรับใช้
ก่อนรับเรือจาํนวนเงิน 101.20 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา และยกเลิกวงเงินกูส่้วนคงเหลือที"ยงัไม่ได้
เบิกถอนจาํนวนเงิน 242.70 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา 

รายละเอียดระยะเวลาครบกาํหนด การชาํระคืน และหลกัประกนั สามารถสรุปไดด้งันี� � 

วงเงิน/รายละเอียด วงเงินสําหรับใช้เมื#อรับเรือ 

ระยะเวลาครบกําหนด 10 ปี นบัจากวนัที"ไดรั้บเรือลาํแรก (วนัที" 15 มีนาคม 2563) 

การชําระคืน วงเงินกูย้มืของเรือแต่ละลาํจะชาํระคืนเป็นงวดรายไตรมาส แต่ละงวดจะ
เท่ากบั 1/60 ของวงเงินสาํหรับใชเ้มื"อรับเรือทั�งหมด และส่วนที"เหลือจะ
เท่ากบัเงินกูค้งเหลือของส่วนนั�น ๆ ซึ"งจะจ่ายชาํระเมื"อวนัครบกาํหนด
สุดทา้ย ทั�งนี�  การชาํระเงินกูค้ืนงวดแรกจะเริ"มขึ�นหลงัจากไดรั้บเรือ   
แต่ละลาํแลว้ 3 เดือน 

หลักประกัน ก) การจดจาํนองเรือใหเ้ป็นลาํดบัแรก 
ข) การจาํนาํหุ้นของบริษทัยอ่ยที"เป็นเจา้ของเรือ 
ค) การโอนผลประโยชน์เป็นลาํดบัแรกของค่าชดเชยต่าง ๆ ของเรือ 
ง) การโอนผลประโยชน์เป็นลาํดบัแรกของวงเงินประกนัภยัเรือ 
จ) การโอนผลประโยชน์เป็นลาํดบัแรกของเงินรายไดจ้ากเรือ และการ

จดจาํนาํบญัชีเงินรายไดข้องเรือแต่ละลาํและบญัชีเงินชาํระคืนของ
เรือแต่ละลาํ 
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ภายใตส้ัญญาเงินกูย้ืม บริษทัฯตอ้งปฏิบติัตามเงื"อนไขทางการเงินบางประการ ซึ"งรวมถึง 

 ก) ดาํรงอตัราส่วน funded debt to total shareholders’ equity ไม่เกินกวา่ 2 ต่อ 1 
 ข) ดาํรงอตัราส่วน funded debt to EBITDA ไม่เกินกวา่ 5 ต่อ 1 
 ค) ดาํรงเงินสดอยา่งนอ้ย 100,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา ต่อเรือ 1 ลาํ ซึ"งกลุ่มบริษทัเป็นเจา้ของ 

เมื"อวนัที" 14 กุมภาพนัธ์ 2563 บริษทัฯไดจ่้ายคืนล่วงหนา้สําหรับเงินกูส่้วนที"เหลือทั�งหมด 

 วงเงินที# 2 

 เมื"อวนัที" 14 ตุลาคม 2554 บริษทัย่อยทางออ้มซึ" งจดัตั�งในประเทศสิงคโปร์ 4 บริษทั (“บริษทัย่อย 
เอสพีซี”) ได้ลงนามในสัญญาเงินกู้จ ํานวนเงิน 84.96 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา กับธนาคาร                     
ING Bank N.V. สาขาประเทศสิงคโปร์ (“ING”) และธนาคาร DNB Asia Ltd. (“DNB”) สําหรับใช้
ชาํระในวงเงินสูงสุดไม่เกินร้อยละ 80 ของตน้ทุนรวมของการไดม้าของเรือต่อใหม่ประเภทขนส่ง
สินค้าแห้งเทกองขนาดซุปราแมกซ์ขนาดระวางบรรทุกลาํละ 57,000 เดทเวทตัน จาํนวน 4 ลาํ                            
ซึ" งบริษทัย่อยทางออ้มแต่ละแห่งไดส้ั"งต่อเรือในประเทศจีน เงินกูย้ืมคิดดอกเบี� ยในอัตราร้อยละ 
LIBOR บวกส่วนเพิ"ม ซึ"งจะชาํระเป็นรายไตรมาส 

 ในระหวา่งปี 2555 ถึง 2556 บริษทัยอ่ยทางออ้มทั�ง 4 บริษทัไดเ้บิกถอนเงินกูส้าํหรับการรับมอบเรือ
ขนาดซุปราแมกซ์จาํนวน 4 ลาํแลว้ 

รายละเอียดระยะเวลาครบกาํหนด การชาํระคืน และหลกัประกนั สามารถสรุปไดด้งันี�  

วงเงิน/รายละเอียด วงเงินสําหรับใช้เมื#อรับเรือ 
ระยะเวลาครบกําหนด 8 ปี หลงัจากการเบิกถอนเงินกูง้วดสุดทา้ยของเรือแต่ละลาํ (วนัที" 10 มกราคม 2564) 
การชําระคืน สาํหรับเรือแต่ละลาํ แบ่งชาํระเท่า ๆ กนัจาํนวน 32 งวด เป็นรายไตรมาส          

แต่ละงวดเท่ากบั 354,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา และชาํระส่วนที"เหลือทั�งหมด
จาํนวน 9,912,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา พร้อมกบัการชาํระเงินกูง้วดสุดทา้ย 
การชาํระคืนงวดแรกจะครบกาํหนด 3 เดือน หลงัจากการเบิกถอนเงินกูง้วด
สุดทา้ยของเรือแต่ละลาํ 

หลักประกัน ก) การจาํนาํหุน้ของผูกู้ ้
ข) การจดจาํนองเรือเป็นลาํดบัแรก 
ค) การโอนผลประโยชน์เป็นลาํดบัแรกของเงินไดแ้ละสัญญาเช่าเป็นระยะเวลา 
ง) การจาํนาํเป็นลาํดบัแรกของบญัชีเงินไดที้"มีกบัตวัแทนหลกัประกนั 
จ) การโอนผลประโยชน์เป็นลาํดบัแรกในสัญญาประกนัภยั และการเรียกร้อง

ค่าชดเชยของเรือ 
ฉ) การคํ�าประกนัจากบริษทัฯ  
ช) หลกัประกนัทั�งหมดขา้งตน้ถือเป็นหลกัประกนัร่วมของวงเงินกูย้มืสาํหรับ

ใชเ้มื"อรับเรือ 
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ภายใตส้ัญญาเงินกูย้ืม บริษทัฯตอ้งปฏิบติัตามเงื"อนไขทางการเงินบางประการ ซึ" งรวมถึงการดาํรง
อตัราส่วนทางการเงินในงบการเงินรวมในสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา ดงันี�  

 ก) ดาํรงอตัราส่วน funded debt to total shareholders’ equity ไม่เกินกวา่ 2 ต่อ 1 
 ข) ดาํรงอตัราส่วน funded debt to EBITDA ไม่เกินกวา่ 5 ต่อ 1 
 ค) ดาํรงเงินสดอย่างน้อยเท่ากับ 100,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา ต่อเรือ 1 ลาํ ที"กลุ่มบริษทัเป็น

เจา้ของ 

 เมื"อวนัที" 14 ตุลาคม 2563 บริษทัฯไดจ่้ายคืนล่วงหนา้สาํหรับเงินกูส่้วนที"เหลือทั�งหมด 

วงเงินที# 3 

เมื"อวนัที" 15 กุมภาพนัธ์ 2555 บริษทั เอบีซี ทู พีทีอี ลิมิเตด และบริษทั เอบีซี ทรี พีทีอี ลิมิเตด                    
(“เอบีซี ทู และ เอบีซี ทรี”) ซึ" งเป็นบริษทัยอ่ยเอสพีซีของ บริษทั แอสโซซิเอท บลัค ์แคริเออร์ พีทีอี 
ลิมิเตด (“บริษทั เอบีซี”) ไดล้งนามในสัญญาเงินกูจ้าํนวนเงิน 45.60 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา กบั
ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) สาขาประเทศสิงคโปร์ สําหรับใช้ชาํระในวงเงินสูงสุดไม่เกิน                      
ร้อยละ 80 ของราคาสัญญาสั"งต่อเรือประเภทขนส่งซีเมนต์ใหม่จาํนวน 2 ลาํ กับ ABG Shipyard 
Ltd. ประเทศอินเดีย ซึ"งต่อมาไดย้กเลิก 

เมื"อวนัที" 18 กันยายน 2556 เอบีซี ทู และ เอบีซี ทรี ได้ลงนามในบนัทึกแก้ไขเพิ"มเติม ฉบบัที" 1 
ต่อทา้ยสัญญาเงินกู ้ฉบบัลงวนัที" 15 กุมภาพนัธ์ 2555 โดยมีรายละเอียดการแกไ้ขและเปลี"ยนแปลง
วตัถุประสงค ์วงเงินสูงสุด การชาํระคืน และหลกัประกนั เพื"อใหส้อดคลอ้งกบัการยกเลิกสัญญาสั"ง
ต่อเรือประเภทขนส่งซีเมนต์ใหม่จาํนวน 2 ลาํกับ ABG Shipyard Ltd. ประเทศอินเดีย และการ
แทนที"ด้วยสัญญาสั"ง ต่อเ รือใหม่กับ China Shipbuilding & Offshore International Co., Ltd. and 
Shanhaiguan New Shipbuilding Industry Co., Ltd., ประเทศจีน เงินกู้ยืมคิดดอกเบี� ยในอตัราร้อยละ 
LIBOR บวกส่วนเพิ"ม ซึ" งจะชาํระเป็นรายไตรมาส 
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ภายหลงัการแก้ไข รายละเอียดการเบิกใช้วงเงินกู้ยืม ระยะเวลาครบกาํหนด การชาํระคืน และ
หลกัประกนั สามารถสรุปไดด้งันี�  

วงเงิน/
รายละเอียด วงเงินสําหรับใช้เมื#อรับเรือ 

วงเงินสูงสุด วงเงินสูงสุดสาํหรับเรือทั�ง 2 ลาํจะตอ้งไม่เกิน 38,688,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา 
ทั�งนี�  ไม่เกินวงเงิน 19,344,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา ต่อเรือแต่ละลาํ 

การเบิกใช้
วงเงินกู้ยืม 

19,344,000 เหรียญสหรัฐ หรือร้อยละ 80 ของราคาตามสัญญาใหมี้การเบิกได ้                   
ครั� งเดียว ซึ" งบางส่วนของการเบิกจะนาํไปชาํระเงินกูส้าํหรับใชก่้อนรับมอบเรือ 

ระยะเวลาครบ
กําหนด 

10 ปีหลงัจากเบิกถอนเงินกูข้องเรือแต่ละลาํ 
 

การชําระคืน สาํหรับเรือแต่ละลาํ แบ่งชาํระเท่า ๆ กนัจาํนวน 39 งวด เป็นรายไตรมาส และชาํระ
ส่วนที"เหลือทั�งหมดพร้อมกบัการชาํระเงินกูง้วดสุดทา้ย การชาํระคืนงวดแรกจะ
ครบกาํหนด 3 เดือน หลงัจากการเบิกถอนเงินกูง้วดสุดทา้ยของเรือแต่ละลาํ  

รายละเอียดการชําระคืน เอบีซี ทู เอบีซี ทรี 

ชําระคืนเงินกู้งวดละ 319,650 เหรียญสหรัฐอเมริกา 322,400 เหรียญสหรัฐอเมริกา 

ส่วนที#เหลือชําระคืนเงินกู้   
งวดสุดท้าย 

6,712,650 เหรียญสหรัฐอเมริกา 6,770,400 เหรียญสหรัฐอเมริกา 

วันที#ชําระคืนเงินกู้งวดสุดท้าย 2 เมษายน 2567 1 กรกฎาคม 2567 

   
 

หลักประกัน ก) การจดจาํนองเรือใหเ้ป็นลาํดบัแรก 
ข) การโอนผลประโยชน์เป็นลาํดบัแรกในสัญญาประกนัภยั และการเรียกร้อง

ค่าชดเชยของเรือ 
ค) การโอนผลประโยชน์เป็นลาํดบัแรกของสัญญาเช่าเป็นระยะเวลา 
ง) การโอนผลประโยชน์เป็นลาํดบัแรกของบญัชีเงินไดแ้ละบญัชีเงินชาํระคืน 
จ)  การจาํนาํหุน้ของผูกู้ ้
ฉ) การคํ�าประกนัจากบริษทั เอบีซี 
ช) การคํ�าประกนัจากบริษทัฯไม่เกินวงเงิน � ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาต่อเรือ                    

แต่ละลาํ 

 ภายใตสั้ญญาเงินกูย้มืแบบมีหลกัประกนั เอบีซี ทู และ เอบีซี ทรี ตอ้งปฏิบติัตามเงื"อนไขทางการเงิน
บางประการ ซึ"งรวมถึง 

 ก) ดาํรงอตัราส่วนความสามารถในการชาํระหนี�ไม่นอ้ยกวา่ 1.1 เท่า 
 ข) ดาํรงอตัราส่วนของผูถื้อหุน้ (อตัราส่วนของผูถื้อหุน้ต่อสินทรัพยร์วม) ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 20 
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เมื"อวนัที" 24 มิถุนายน 2557 เอบีซี ทู ไดเ้ขา้ทาํรายการแลกเปลี"ยนอตัราดอกเบี�ย โดยเปลี"ยนอตัรา
ดอกเบี� ยของวงเงินกู้ยืมจาํนวนเงิน 19.18 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา จากอัตราดอกเบี� ยลอยตัว     
(ร้อยละ LIBOR) เป็นอตัราดอกเบี� ยคงที" ที"ร้อยละ 2.39 ต่อปี สําหรับดอกเบี�ยจ่ายระหว่างวนัที" 24 
มิถุนายน 2557 ถึงวนัที" 2 เมษายน 2567 กบัธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) สาขาประเทศสิงคโปร์ 

เมื"อวนัที" 16 กรกฎาคม 2557 เอบีซี ทรี ไดเ้ขา้ทาํรายการแลกเปลี"ยนอตัราดอกเบี�ย โดยเปลี"ยนอตัรา
ดอกเบี�ยของวงเงินกูย้มืจาํนวนเงิน 19.34 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา จากอตัราดอกเบี�ยลอยตวั (ร้อยละ 
LIBOR) เป็นอตัราดอกเบี�ยคงที" ที"ร้อยละ 2.35 ต่อปี สาํหรับดอกเบี�ยจ่ายระหวา่งวนัที" 16 กรกฎาคม 
2557 ถึงวนัที" 1 กรกฎาคม 2567 กบัธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) สาขาประเทศสิงคโปร์ 

 วงเงินที# 4 

เมื"อวนัที" 9 เมษายน 2557 บริษทั เอบีซี โฟร์ พีทีอี ลิมิเตด (“เอบีซี โฟร์”) ซึ" งเป็นบริษทัย่อยของ 
บริษทั แอสโซซิเอท บลัค ์แคริเออร์ พีทีอี ลิมิเตด (“บริษทั เอบีซี”) ไดล้งนามในสัญญาเงินกูจ้าํนวน
เงิน 19.34 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา กบัธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) สาขาประเทศสิงคโปร์ 
สําหรับใช้ชาํระในวงเงินสูงสุดไม่เกินร้อยละ 80 ของราคาตามสัญญาสั"งต่อเรือประเภทขนส่ง
ซีเมนตใ์หม่จาํนวน 1 ลาํ เงินกูย้ืมดงักล่าวคิดดอกเบี�ยในอตัราร้อยละ LIBOR บวกส่วนเพิ"ม ซึ" งจะ
ชาํระเป็นรายไตรมาส 

รายละเอียดวงเงินกูย้ืม การเบิกใชว้งเงินกูย้มื ระยะเวลาครบกาํหนด การชาํระคืน และหลกัประกนั 
สามารถสรุปไดด้งันี�   

วงเงิน/รายละเอียด วงเงินสําหรับใช้เมื#อรับมอบเรือ 

วงเงินกู้ยืม 19,344,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือร้อยละ 80 ของราคาตาม
สัญญา ใหมี้การเบิกไดค้รั� งเดียว ซึ"งบางส่วนของการเบิกจะนาํไป
ชาํระเงินกูส้าํหรับใชก่้อนรับมอบเรือ 

การเบิกใช้วงเงินกู้ยืม ร้อยละ 100 ของวงเงินกูส้าํหรับใชเ้มื"อรับมอบเรือซึ"งจะเบิกเงินกูไ้ด้
เมื"อรับมอบเรือ 

ระยะเวลาครบกําหนด 10 ปีหลงัจากเบิกถอนเงินกูแ้ต่ไม่เกินวนัที" 28 เมษายน 2568 

การชําระคืน จะถูกชาํระคืนจาํนวน 39 งวด เป็นรายไตรมาส ๆ ละ 322,400 เหรียญ
สหรัฐอเมริกา เริ"มจากวนัสุดทา้ยของไตรมาสแรก หลงัจากวนัรับ
มอบเรือ และงวดสุดทา้ยจาํนวน 6,770,400 เหรียญสหรัฐอเมริกา    
ณ วนัสุดทา้ยของสัญญา (วนัที" 1 ตุลาคม 2567) 
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วงเงิน/รายละเอียด วงเงินสําหรับใช้เมื#อรับมอบเรือ 

หลักประกัน ก) การจดจาํนองเรือเป็นลาํดบัแรก 
ข) การโอนผลประโยชน์เป็นลาํดบัแรกของสัญญาประกนัภยัเรือ 

และการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของเรือ 
ค) การโอนผลประโยชน์เป็นลาํดบัแรกของสัญญาเช่าเป็นระยะเวลา 
ง) การจดจาํนาํลาํดบัแรกในบญัชีเงินไดแ้ละบญัชีเงินชาํระคืน 
จ) การจาํนาํหุน้ของผูกู้ ้
ฉ) การคํ�าประกนัจากบริษทั เอบีซี  
ช) การคํ�าประกนัจากบริษทัฯ ไม่เกินวงเงิน 8 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา 

 ภายใตสั้ญญาเงินกูย้มื เอบีซี โฟร์ ตอ้งปฏิบติัตามเงื"อนไขทางการเงินบางประการ ซึ"งรวมถึง 

 ก) ดาํรงอตัราส่วนของผูถื้อหุน้ ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 20 
 ข) ดาํรงอตัราส่วน EBITDA ไม่นอ้ยกวา่ 1.1 เท่าของภาระหนี�ทั�งหมด 

เมื"อวนัที" 5 กนัยายน 2557 เอบีซี โฟร์ ไดเ้ขา้ทาํรายการแลกเปลี"ยนอตัราดอกเบี� ย โดยเปลี"ยนอตัรา
ดอกเบี�ยของวงเงินกูย้มืจาํนวนเงิน 19.34 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา จากอตัราดอกเบี�ยลอยตวั (ร้อยละ 
LIBOR) เป็นอตัราดอกเบี� ยคงที" ที"ร้อยละ 2.33 ต่อปี สําหรับดอกเบี� ยจ่ายระหว่างวนัที" 5 กนัยายน 
2557 ถึงวนัที" 1 ตุลาคม 2567 กบัธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) สาขาประเทศสิงคโปร์ 

 วงเงินที# 5 

เมื"อวนัที" 22 พฤษภาคม 2557 บริษทั เอบีซี วนั พีทีอี ลิมิเตด (“เอบีซี วนั”) ซึ" งเป็นบริษทัย่อยของ 
บริษทั แอสโซซิเอท บลัค ์แคริเออร์ พีทีอี ลิมิเตด (“บริษทั เอบีซี”) ไดล้งนามในสัญญาเงินกูจ้าํนวน
เงิน 19.58 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา กับธนาคารทหารไทย จาํกัด (มหาชน) สําหรับใช้ชาํระใน
วงเงินสูงสุดไม่เกินร้อยละ 80 ของราคาตามสัญญาสั"งต่อเรือประเภทขนส่งซีเมนตใ์หม่จาํนวน 1 ลาํ 
เงินกูย้มืดงักล่าวคิดดอกเบี�ยในอตัราร้อยละ LIBOR บวกส่วนเพิ"ม ซึ" งจะชาํระเป็นรายไตรมาส 
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รายละเอียดวงเงินกูย้ืม การเบิกใชว้งเงินกูย้มื ระยะเวลาครบกาํหนด การชาํระคืน และหลกัประกนั 
สามารถสรุปไดด้งันี�   

วงเงิน/รายละเอียด วงเงินสําหรับใช้เมื#อรับมอบเรือ 

วงเงินกู้ยืม 19,584,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือ ร้อยละ 80 ของราคาตามสัญญา 
ใหมี้การเบิกไดค้รั� งเดียว ซึ"งบางส่วนของการเบิกจะนาํไปชาํระเงินกู้
สาํหรับใชก่้อนรับมอบเรือ 

การเบิกใช้วงเงินกู้ยืม ร้อยละ 100 ของวงเงินกูส้าํหรับใชเ้มื"อรับมอบเรือซึ"งจะเบิกเงินกูไ้ด้
เมื"อรับมอบเรือ 

ระยะเวลาครบกําหนด 10 ปีหลงัจากเบิกถอนเงินกูแ้ต่ไม่เกินวนัที" 30 พฤศจิกายน 2567 

การชําระคืน จะถูกชาํระคืนจาํนวน 40 งวด เป็นรายไตรมาส ๆ ละ 489,600 เหรียญ
สหรัฐอเมริกา เริ"มจากวนัสุดทา้ยของไตรมาสแรก หลงัจากวนัรับ
มอบเรือ  

หลักประกัน ก) การจดจาํนองเรือเป็นลาํดบัแรก 
ข) การโอนผลประโยชน์เป็นลาํดบัแรกของสัญญาประกนัภยัเรือ 

และการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของเรือ 
ค) การโอนผลประโยชน์เป็นลาํดบัแรกของสัญญาเช่าเป็นระยะเวลา 
ง) การจดจาํนาํลาํดบัแรกในบญัชีเงินไดแ้ละบญัชีเงินชาํระคืน 
จ) การคํ�าประกนัจากบริษทั เอบีซี  
ฉ) การคํ�าประกนัจากบริษทัฯไม่เกินวงเงิน 8 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา 

 ภายใตสั้ญญาเงินกูย้มื เอบีซี วนั ตอ้งปฏิบติัตามเงื"อนไขทางการเงินบางประการ ซึ"งรวมถึง 

 ก) ดาํรงอตัราส่วนของผูถื้อหุน้ ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 20 
 ข) ดาํรงอตัราส่วน EBITDA ไม่นอ้ยกวา่ 1.1 เท่าของภาระหนี�ทั�งหมด 

เมื"อวนัที" 25 สิงหาคม 2557 เอบีซี วนั ไดเ้ขา้ทาํรายการแลกเปลี"ยนอตัราดอกเบี�ย โดยเปลี"ยนอตัรา
ดอกเบี�ยของวงเงินกูย้มืจาํนวนเงิน 19.58 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา จากอตัราดอกเบี�ยลอยตวั (ร้อยละ 
LIBOR) เป็นอตัราดอกเบี�ยคงที" ที"ร้อยละ 2.35 ต่อปี สําหรับดอกเบี�ยจ่ายระหว่างวนัที" 31 มกราคม 
2558 ถึงวนัที" 31 ธนัวาคม 2567 กบัธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) 
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วงเงินที# 6 

เมื"อวนัที"  29 พฤษภาคม 2557 บริษัทฯได้ลงนามในสัญญาเงินกู้จ ํานวนเงิน 81.50 ล้านเหรียญ
สหรัฐอเมริกา กบัธนาคารเพื"อการส่งออกและนําเขา้แห่งประเทศไทย สําหรับใช้ชาํระในวงเงิน
สูงสุดไม่เกินร้อยละ 80 ของราคาตามสัญญาสั"งต่อเรือประเภทสินคา้แห้งเทกองที"บริษทัฯไดส้ั"งต่อ
จาํนวนหลายลาํ เงินกูย้ืมดงักล่าวคิดดอกเบี�ยในอตัราร้อยละ LIBOR บวกส่วนเพิ"ม ซึ" งจะชาํระเป็น
รายไตรมาส 

รายละเอียดวงเงินกูย้มื การเบิกใชว้งเงินกูย้มื  ระยะเวลาครบกาํหนด การชาํระคืน และหลกัประกนั 
สามารถสรุปไดด้งันี�   

วงเงิน/รายละเอียด วงเงินสําหรับใช้เมื#อรับมอบเรือ 
วงเงินกู้ยืม 81,500,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา สาํหรับการเบิกถอนหลายครั� ง 
การเบิกใช้วงเงินกู้ยืม ร้อยละ 80 ของราคาตามสัญญาสั"งต่อเรือแต่ละลาํ ซึ"งจะเบิกถอนเมื"อ

รับมอบเรือแต่ละลาํ 
ระยะเวลาครบกําหนด 10 ปีหลงัจากเบิกถอนเงินกูย้มืแต่ไม่เกินวนัที" 30 ธนัวาคม 2568 
การชําระคืน เงินกูย้มืที"เบิกจะแบ่งการชาํระคืนออกเป็น 39 งวด เป็นรายไตรมาส

เท่า ๆ กนั ในอตัราส่วนงวดละ 1/55 เริ"มจากวนัสิ�นสุดไตรมาส
ถดัไปของวนัที"เบิกถอนเงินกูย้มืแต่ละครั� ง และงวดที" 40 ชาํระคืน
เงินกูย้มืคงเหลือทั�งหมด 

หลักประกัน ก) การจดจาํนองเรือที"ไดม้าจากเงินกูย้มืเป็นลาํดบัแรก 
ข) การจาํนาํหุ้นของบริษทัยอ่ยของผูกู้ ้

ภายใตส้ัญญาเงินกูย้ืม บริษทัฯตอ้งปฏิบติัตามเงื"อนไขทางการเงินบางประการ ซึ" งรวมถึงการดาํรง
อตัราส่วนทางการเงินในงบการเงินรวมในสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา ดงันี�  

 ก) ดาํรงอตัราส่วนความสามารถในการชาํระหนี�ไม่นอ้ยกวา่ 1.1 ต่อ 1 
 ข) ดาํรงอตัราส่วน net funded debt to EBITDA ไม่เกิน 5 ต่อ 1 
 ค) ดาํรงอตัราส่วน debt to equity ไม่เกิน 2 ต่อ 1 

เมื"อวนัที" 12 กรกฎาคม 2562 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยในประเทศ 4 แห่งไดล้งนามแกไ้ขสัญญาเงินกู้
ที"ทาํกบัธนาคารเพื"อการส่งออกและนาํเขา้แห่งประเทศไทย ซึ" งการทดสอบขอ้กาํหนดอตัราส่วน              
ทางการเงินเกี"ยวกับการดํารงอัตราส่วน net funded debt to EBITDA ถูกแทนที"ด้วยเงื"อนไข               
ทางการเงิน 2 ขอ้ ทั�งนี�  เงื"อนไขทางการเงินภายหลงัจากการแกไ้ขดงักล่าวเป็นดงันี�  

ก) ดาํรงอตัราส่วนความสามารถในการชาํระหนี�ไม่นอ้ยกว่า 1.1 ต่อ 1 
ข) ดํารงอัตราส่วน debt to equity ไม่ เกิน 2 ต่อ 1 และดํารงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมขั� นตํ" า  

300,000,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา 
ค) ดาํรงเงินสดอย่างนอ้ยเท่ากบั 100,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา ต่อเรือ 1 ลาํ ซึ" งกลุ่มบริษทัเป็น

เจา้ของ 
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เมื"อวนัที" 13 พฤษภาคม 2563 บริษทัฯและบริษทัย่อยในประเทศ 4 แห่ง (“ผูกู้ ้”) ได้ลงนามแก้ไข
สัญญาเงินกูที้"ทาํกบัธนาคารเพื"อการส่งออกและนาํเขา้แห่งประเทศไทย (“ผูใ้ห้กู”้) ซึ" งไดรั้บการพกั
ชาํระการจ่ายคืนเงินตน้ที"ครบกาํหนดชาํระสําหรับงวดเดือนมิถุนายน 2563 และกนัยายน 2563 และ             
ผูกู้จ้ะชาํระคืนเงินตน้จาํนวนดงักล่าวขา้งตน้ใหก้บัผูใ้หกู้ใ้นงวดสุดทา้ยของการชาํระเงินกู ้

เมื"อวนัที" 21 ธันวาคม 2563 ธนาคารเพื"อการส่งออกและนําเขา้แห่งประเทศไทยได้มีหนังสือถึง
บริษทัฯ แจง้การอนุมติัของธนาคารผูใ้ห้กูส้ําหรับการยกเวน้การทดสอบขอ้กาํหนดอตัราส่วนทาง
การเงินเกี"ยวกบัการดาํรงอตัราส่วนความสามารถในการชาํระหนี�  ไปจนถึงวนัที" 31 ธนัวาคม 2563 

 วงเงินที# 7 

เมื"อวันที"  29 ธันวาคม 2557 บริษัทฯได้ลงนามในสัญญาเงินกู้จ ํานวนเงิน 42.00 ล้านเหรียญ
สหรัฐอเมริกา กบัธนาคาร BNP Paribas (“BNP”) เพื"อใชช้าํระในวงเงินสูงสุดไม่เกินร้อยละ 75 ของ
ราคาตามสัญญาสั"งต่อเรือประเภทขนส่งสินคา้แห้งเทกอง ขนาดอลัตราแมกซ์ 64,000 เดทเวทตนั
จาํนวน 2 ลาํ (ตวัเรือหมายเลข SF130128 และ SF130129) ซึ" งบริษทัฯไดส้ั"งต่อไปไวก้บั Taizhou 
Sanfu Ship Engineering Co., Ltd. ประเทศจีน เงินกูย้ืมดงักล่าวคิดดอกเบี�ยในอตัราร้อยละ LIBOR 
บวกส่วนเพิ"ม ซึ" งจะชาํระเป็นรายไตรมาส 

เมื"อวนัที" 29 เมษายน 2559 บริษทัฯและบริษทั พรีเชียส ไทด์ส พีทีอี ลิมิเตด ไดล้งนามในบนัทึก
แกไ้ขเพิ"มเติมต่อทา้ยสัญญาเงินกูก้บั BNP หลงัจากการแกไ้ขดงักล่าว รายละเอียดหลกัของสัญญา
เงินกูส้ามารถแสดงไดด้งัต่อไปนี�  

วงเงิน/รายละเอียด วงเงินสําหรับใช้เมื#อรับมอบเรือ 
วงเงินกู้ยืม ไม่เกิน 37,500,0000 เหรียญสหรัฐอเมริกา แบ่งออกเป็น 2 ส่วนสาํหรับ

เรือแต่ละลาํของตวัเรือหมายเลข SF130128 และ SF130126 (“เงินกูย้มื
สาํหรับเรือแต่ละลาํ” หรือ “เงินกูย้มืสาํหรับเรือทุกลาํ”) 

การเบิกใช้วงเงินกู้ยืม เบิกถอนไดไ้ม่เกินจาํนวนที"ตํ"ากวา่ของ 18,750,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา 
  หรือร้อยละ 75 ของราคาตลาดของเรือแต่ละลาํ ซึ" งจะเบิกถอนเมื"อ            

รับมอบเรือแต่ละลาํ 
ระยะเวลาครบกําหนด 8 ปีหลงัจากเบิกถอนเงินกูย้มืสาํหรับเรือแต่ละลาํ 
การชําระคืน เงินกูส้าํหรับเรือแต่ละลาํจะตอ้งชาํระคืนภายใน 8 ปี โดยแบ่งเป็น 32 

งวด เริ"มจาก 3 เดือนหลงัจากการเบิกถอนเงินกูข้องเรือแต่ละลาํ งวดที" 
1 ถึงงวดที" 16 ชาํระเป็นรายไตรมาสเท่ากบั 312,500 เหรียญ
สหรัฐอเมริกาต่องวด และงวดที" 17 ถึงงวดที" 32 ชาํระเป็นรายไตรมาส
เท่ากบั 468,750 เหรียญสหรัฐอเมริกาต่องวด และส่วนที"เหลือทั�งหมด
จาํนวน 6,250,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา ชาํระคืนในงวดสุดทา้ยของ
เรือแต่ละลาํ 



 

   57  

วงเงิน/รายละเอียด วงเงินสําหรับใช้เมื#อรับมอบเรือ 
หลักประกัน ก) การจาํนองเรือเป็นลาํดบัแรก 

ข) การจาํนาํหุ้นของบริษทัยอ่ยของผูกู้ ้
ค) การจาํนาํลาํดบัแรกในบญัชีเงินไดแ้ละบญัชีชาํระคืนเงินกูข้อง

บริษทัยอ่ยของผูกู้ ้
ง) การโอนผลประโยชน์เป็นลาํดบัแรกของสัญญาประกนัภยัเรือและ

การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของเรือ 

ภายใตส้ัญญาเงินกูย้ืมและบนัทึกแกไ้ขเพิ"มเติมสัญญาเงินกู ้ลงวนัที" 18 เมษายน 2561 บริษทัฯตอ้ง
ปฏิบติัตามเงื"อนไขทางการเงินบางประการ ซึ"งรวมถึงการดาํรงอตัราส่วนทางการเงินในงบการเงิน
รวมในสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา ดงันี�  

 ก)  ดาํรงอตัราส่วน funded debt to total shareholders’ equity ไม่เกินกวา่ 2 ต่อ 1 
 ข) ดาํรงเงินสดอยา่งนอ้ย 100,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา ต่อเรือ 1 ลาํ ซึ"งกลุ่มบริษทัเป็นเจา้ของ 
 ค) ยกเลิกการทดสอบขอ้กาํหนดอตัราส่วนทางการเงินเกี"ยวกบัการดาํรงอตัราส่วน Funded Debt 

to EBITDA โดยปรับเพิ"มเงื"อนไขการดาํรงอตัราส่วนมูลค่าหลกัประกนัขั�นตํ"า จากเดิมร้อยละ 
125 เป็นร้อยละ 135 

เมื"อวนัที" 15 เมษายน 2563 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยทางออ้มของบริษทัฯในประเทศสิงคโปร์กล่าวคือ 
บริษทั พรีเชียส สกายส์ พีทีอี ลิมิเตด และบริษทั พรีเชียส ไทด์ส พีทีอี ลิมิเตด ในฐานะผูกู้ ้ร่วม                       
ได้ลงนามสัญญาแก้ไขเพิ"มเติม ฉบบัที" 1 และปรับปรุงบนัทึกแก้ไขเพิ"มเติมต่อทา้ยสัญญาเงินกู้                    
ตามสัญญาที"ทาํไว ้ณ วนัที" 29 ธันวาคม 2557 โดยมีวตัถุประสงค์หลกัเพื"อเพิ"มวงเงินกู้อีกจาํนวน                              
10.60 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (“วงเงินกู้เพิ"ม”) วงเงินกู้ยืมคิดดอกเบี� ยในอตัราร้อยละ LIBOR                        
บวกส่วนเพิ"มโดยชาํระคืนเป็นรายไตรมาส  

 โดยมีรายละเอียดหลกัของขอ้ตกลงสาํหรับวงเงินกูเ้พิ"ม ดงันี�  

วงเงิน รายละเอียด 

วงเงินกู้เพิ#ม วงเงินกูสู้งสุด 10.60 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา ซึ"งแบ่งออกเป็น 2 ประเภท 
คือ สินเชื"อเพื"อสิ"งแวดลอ้ม และสินเชื"อทั"วไป 

วัตถุประสงค์ สินเชื"อเพื"อสิ"งแวดลอ้มนั�นมีวตัถุประสงคเ์พื"อเป็นแหล่งเงินทุน และ/หรือ 
   เพื"อรีไฟแนนซ์ ตน้ทุนในการติดตั�งระบบจดัการนํ�าถ่วงเรือ ทั�งนี�บริษทัฯ

ไดรั้บความเห็นจาก Vigeo Eiris สําหรับสินเชื"อเพื"อสิ"งแวดลอ้ม 
สินเชื"อทั"วไป มีวตัถุประสงคเ์พื"อเป็นเงินหมุนเวียนทั"วไปในบริษทั 

การเบิกใช้วงเงินกู้ยืม 10,600,000 เหรียญสหรัฐอเมริกาในกอ้นเดียว 

ระยะเวลาครบกําหนด 4 ปีหลงัจากเบิกถอนเงินกูย้มื 
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วงเงิน รายละเอียด 

การชําระคืน 
 

เงินกูเ้พิ"มจะตอ้งชาํระคืนภายใน 4 ปี โดยแบ่งเป็น 16 งวด ชาํระเป็นราย  
  ไตรมาสเท่ากบั 662,500 เหรียญสหรัฐอเมริกาต่องวด เริ"มชาํระ 3 เดือน 
   หลงัจากการเบิกถอนเงินกู ้

หลักประกัน (เพิ#มเติม) การโอนผลประโยชน์เป็นลาํดบัแรกของสัญญาเช่าเรือที"มีระยะเวลาการเช่า
ตั�งแต่ 36 เดือนขึ�นไป 

โดยการทําสัญญาแก้ไขเพิ"มเติมและเปลี"ยนแปลงข้อตกลงทางการเงินภายใต้สัญญาเงินกู้นี�                          
บริษทัฯจะตอ้งดาํรงอตัราส่วนทางการเงินซึ" งจะมีการคาํนวณเป็นรายไตรมาสจากงบการเงินรวม
เป็นเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา ดงัต่อไปนี�  

 ก) อัตราส่วนหนี� เงินกู้ต่อส่วนของผูถื้อหุ้นรวมสูงสุด (Funded Debt to Total Shareholders’ 
Equity) ไม่เกินกวา่ 2 ต่อ 1  

 ข) ดาํรงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมขั�นตํ"า 300,000,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา  
 ค) ดาํรงเงินสดอย่างน้อยเท่ากบั 200,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา ต่อเรือ 1 ลาํ ซึ" งกลุ่มบริษทัเป็น

เจา้ของ 

 เมื"อวนัที" 20 เมษายน 2563 บริษทัฯไดเ้บิกเงินกูด้งักล่าวจาํนวน 10.60 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา 

 สืบเนื"องจากการผิดเงื"อนไขการดาํรงอตัราส่วนมูลค่าหลกัประกนั เมื"อวนัที" 30 เมษายน 2563 ผูกู้ไ้ด้
วางหลกัประกนัเป็นเงินสดจาํนวน 1,100,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา เพื"อให้สามารถดาํรงอตัราส่วน
มูลค่าหลกัประกนัขั�นตํ"าไม่น้อยกว่าร้อยละ 135 ของยอดเงินกูค้งเหลือตามสัญญาเงินกู ้ เมื"อวนัที"                         
17 กรกฎาคม 2563 ผูกู้ไ้ดล้งนามสัญญาแกไ้ขเกี"ยวกบัหลกัประกนัไขวข้องวงเงินที" 7 และวงเงินที" 8 
ซึ" งจะทาํให้ปัญหาเรื"องการผิดเงื"อนไขการดาํรงหลกัประกนัขั�นตํ"าไดรั้บการแกไ้ข ต่อมาเมื"อวนัที"                             
21 กรกฎาคม 2563 ผูกู้ไ้ดถ้อนหลกัประกนัเงินสดจาํนวน 1,100,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา 

 วงเงินที# 8 

 เมื"อวนัที" 9 มิถุนายน 2560 บริษัทฯและบริษทัย่อยทางอ้อมซึ" งจัดตั� งในประเทศสิงคโปร์ บริษทั           
พรีเชียส เกรซ พีทีอี ลิมิเตด ไดล้งนามในสัญญาเงินกูจ้าํนวน 16.25 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา กับ
ธนาคาร BNP Paribas เพื"อรีไฟแนนซ์ราคาเรือในวงเงินสูงสุดไม่เกินร้อยละ 65 ของจาํนวนที"ตํ"ากว่า
ระหว่างราคาตามสัญญาต่อเรือหรือราคาตลาดของเรือ สําหรับเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง 
ขนาดอลัตราแมกซ์ 63,345 เดทเวทตนั จาํนวน 1 ลาํ (ตวัเรือหมายเลข SF130127) (“เรือ”) วงเงิน
กูย้มืคิดดอกเบี�ยในอตัราร้อยละ LIBOR บวกส่วนเพิ"มโดยชาํระคืนเป็นรายไตรมาส 
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รายละเอียดหลกัของสัญญาเงินกูส้ามารถแสดงไดด้งัต่อไปนี�  

วงเงิน/รายละเอียด วงเงินสําหรับใช้เมื#อรับมอบเรือ 
วงเงินกู้ยืม ไม่เกิน 16,250,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา  
การเบิกใช้วงเงินกู้ยืม วงเงินกูสู้งสุดไม่เกิน 16,250,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือร้อยละ 65 

ของราคาตลาดของเรือ 
ระยะเวลาครบกําหนด 8 ปีหลงัจากเบิกถอนเงินกูย้มื 
การชําระคืน เงินกูย้มืจะตอ้งชาํระคืนภายในระยะเวลา 8 ปี โดยชาํระคืนจาํนวน 32  

งวดเป็นรายไตรมาส ไตรมาสละ 338,542 เหรียญสหรัฐอเมริกา                                 
เริ"มตั�งแต่ 3 เดือนหลงัจากมีการเบิกเงินกูแ้ละชาํระส่วนที"เหลือทั�งหมด
จาํนวน 5,416,656 เหรียญสหรัฐอเมริกา พร้อมกบัการชาํระเงินกู ้                         
งวดสุดทา้ย 

หลักประกัน ก) การจาํนองเรือเป็นลาํดบัแรก 
ข) การจาํนาํหุ้นของบริษทัยอ่ยของผูกู้ ้
ค) การจาํนาํลาํดบัแรกในบญัชีเงินไดแ้ละบญัชีชาํระคืนเงินกูข้อง

บริษทัยอ่ยของผูกู้ ้ 
ง) การโอนผลประโยชน์เป็นลาํดบัแรกของสัญญาประกนัภยัเรือและ

การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของเรือ และ 
จ) การโอนผลประโยชน์เป็นลาํดบัแรกของสัญญาเช่าเรือที"มีระยะเวลา

การเช่าตั�งแต่ 36 เดือนขึ�นไป 

ภายใตส้ัญญาเงินกูย้ืม บริษทัฯตอ้งปฏิบติัตามเงื"อนไขทางการเงินบางประการ ซึ" งรวมถึงการดาํรง
อตัราส่วนทางการเงินในงบการเงินรวมในสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา ดงันี�  

ก) ดาํรงอตัราส่วน funded debt to total shareholders’ equity ไม่เกินกวา่ 2 ต่อ 1  
ข) ดาํรงส่วนของผูถื้อหุน้รวมขั�นตํ"า 300,000,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา 
ค) ดาํรงเงินสดอย่างนอ้ยเท่ากบั 200,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา ต่อเรือ 1 ลาํ ซึ" งกลุ่มบริษทัเป็น

เจา้ของ 

 วงเงินที# 9 

 เมื"อวนัที" 15 ธันวาคม 2560 บริษทัฯและบริษทั พรีเชียส ฟอเรสท์ จาํกัด ซึ" งเป็นบริษทัย่อยของ
บริษทัฯไดล้งนามสัญญาเงินกูจ้าํนวน 18 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา กบัธนาคารเพื"อการส่งออกและ
นาํเขา้แห่งประเทศไทย โดยมีวตัถุประสงคเ์พื"อรีไฟแนนซ์ราคาเรือในวงเงินไม่เกินร้อยละ 72 ของ
ราคาตลาดของเรือ สําหรับเรือบรรทุกสินคา้แห้งเทกองขนาดอลัตราแมกซ์ ขนาดระวาง 63,345               
เดทเวทตนั จาํนวน 1 ลาํ (ตวัเรือหมายเลข SF130129) (“เรือ”) วงเงินกูย้ืมคิดดอกเบี�ยในอตัราร้อยละ 
LIBOR บวกส่วนเพิ"มโดยชาํระคืนเป็นรายไตรมาส 
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รายละเอียดหลกัของสัญญาเงินกูส้ามารถแสดงไดด้งัต่อไปนี�  

วงเงิน/รายละเอียด วงเงินสําหรับใช้เมื#อรับมอบเรือ 

วงเงินกู้ยืม ไม่เกิน 18,000,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา  

การเบิกใช้วงเงินกู้ยืม วงเงินกูสู้งสุดไม่เกิน 18,000,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือร้อยละ 72 
ของราคาตลาดของเรือ 

ระยะเวลาครบกําหนด 10 ปีหลงัจากเบิกถอนเงินกูย้มื 

การชําระคืน เงินกูที้"เบิกทั�งหมดจะชาํระคืนภายใน 10 ปี โดยแบ่งการชาํระคืน  
ออกเป็น 39 งวด เป็นรายไตรมาสเท่า ๆ กนั ในอตัราส่วนงวดละ 1/55 
เริ"มจากวนัสิ�นสุดไตรมาสถดัไปของวนัที"เบิกถอนเงินกูแ้ต่ละครั� ง และ
งวดที" 40 ชาํระคืนเงินกูค้งเหลือทั�งหมด 

หลักประกัน ก) การจดจาํนองเรือเป็นลาํดบัแรก; และ 
ข) การจาํนาํหุ้นของบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ 

ภายใตส้ัญญาเงินกูย้ืม บริษทัฯตอ้งปฏิบติัตามเงื"อนไขทางการเงินบางประการ ซึ" งรวมถึงการดาํรง
อตัราส่วนทางการเงินในงบการเงินรวมในสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา ดงันี�  

ก) ดาํรงอตัราส่วน funded debt to total shareholders’ equity ไม่เกินกวา่ 2 ต่อ 1  
ข) ดาํรงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมขั�นตํ"า 300,000,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา 
ค) ดาํรงเงินสดอย่างนอ้ยเท่ากบั 100,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา ต่อเรือ 1 ลาํ ซึ" งกลุ่มบริษทัเป็น

เจา้ของ 

 เมื"อวนัที" 9 สิงหาคม 2562 บริษทัฯไดเ้บิกเงินกูด้งักล่าวจาํนวน 16.20 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา 

เมื"อวนัที" 13 พฤษภาคม 2563 บริษทัฯและบริษทัย่อย (“ผูกู้”้) ไดล้งนามแกไ้ขสัญญาเงินกูที้"ทาํกบั
ธนาคารเพื"อการส่งออกและนาํเขา้แห่งประเทศไทย (“ผูใ้ห้กู”้) ซึ" งไดรั้บการพกัชาํระการจ่ายคืน            
เงินตน้ที"ครบกาํหนดชาํระสําหรับงวดเดือนมิถุนายน 2563 และกนัยายน 2563 และผูกู้จ้ะชาํระคืน
เงินตน้จาํนวนดงักล่าวขา้งตน้ใหก้บัผูใ้หกู้ใ้นงวดสุดทา้ยของการชาํระเงินกู ้

 วงเงินที# 10 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยในประเทศไดล้งนามในสัญญาเงินกูย้ืมลงวนัที" 18 มกราคม 2550 เพื"อใช้
สําหรับนาํไปจดัซื�อเรือ ในระหวา่งปี 2552 ถึง 2554 ไดมี้การแกไ้ขเพิ"มเติมในสัญญาเงินกูย้มื 

 สรุปรายละเอียดการเบิกใชว้งเงินกูย้มืมีดงันี�  

ก) ในระหว่างปี 2554 และ 2553 บริษัทย่อยในประเทศ 2 แห่งได้เบิกถอนเงินกู้จ ํานวนเงิน 
1,502.35 ลา้นบาท เพื"อนาํไปจดัซื�อเรือ 2 ลาํ 
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ข) ในระหว่างปี 2554 บริษทัย่อยในประเทศ 4 แห่งไดเ้บิกถอนเงินกูจ้าํนวนเงิน 92.00 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกาจากวงเงินดังกล่าวและคงเหลือยอดที"ยงัไม่ได้เบิกใช้จาํนวนเงิน 108.00 ลา้น
เหรียญสหรัฐอเมริกา เพื"อเป็นการต่อระยะเวลาการเบิกถอนเงินกูย้มืคงเหลือ เมื"อวนัที" 9 มีนาคม 
2555 บริษทัฯและบริษทัย่อยในประเทศได้เขา้ทาํสัญญาเงินกู้จาํนวนเงิน 50.00 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกาด้วยเงื"อนไขเดิมกับหนึ" งในสามธนาคารผูใ้ห้กู ้เดิม เงินกู้ยืมดังกล่าวได้นําไป
จดัซื�อเรือของบริษทัย่อยในประเทศ 2 แห่ง และยกเลิกวงเงินกูย้ืมส่วนที"เหลือจาํนวนเงิน 58.00 
ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา 

ค) ในระหว่างปี 2554 และ 2553 บริษทัย่อยในประเทศ 2 แห่งไดเ้ปลี"ยนหนี� เงินกูย้ืมสกุลเงินบาท 
จาํนวนเงิน 1,502.35 ลา้นบาท ไปเป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาจาํนวนเงิน 45.90 ลา้น
เหรียญสหรัฐอเมริกา 

ง) ในระหว่างปี 2555 บริษทัย่อยในประเทศ 4 แห่งไดเ้ปลี"ยนดอกเบี�ยของเงินกูย้มืสกุลเงินเหรียญ
สหรัฐอเมริกาจาํนวนเงิน 64.82 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา เพื"อแลกเปลี"ยนอตัราดอกเบี�ยลอยตวั 
(ร้อยละ LIBOR) เป็นอตัราดอกเบี� ยคงที" (ร้อยละ 2.10) สําหรับดอกเบี�ยจ่ายระหว่างวนัที" 31 
ธนัวาคม 2557 ถึงวนัที" 30 กนัยายน 2565 

วงเงินกูย้มืดงักล่าวคํ�าประกนัโดยการจดจาํนองเรือของบริษทัย่อย การจาํนาํหุน้ของบริษทัย่อย การ
โอนผลประโยชน์ในกรมธรรม์ประกนัภยัของเรือที"เป็นหลกัประกนัของบริษทัย่อยให้แก่เจ้าหนี�  
และการโอนผลประโยชน์ในเงินรายไดข้องเรือที"เป็นหลกัประกนัของบริษทัยอ่ยใหแ้ก่เจา้หนี�  

 ภายใตส้ัญญาเงินกูย้ืม บริษทัฯและบริษทัย่อยตอ้งปฏิบติัตามเงื"อนไขทางการเงินบางประการ ซึ" ง
รวมถึง 

 ก) ดาํรงอตัราส่วน total debt to total shareholders’ equity ไม่เกินกว่า 2 ต่อ 1 
 ข) ดาํรงอตัราส่วน total debt to EBITDA ไม่เกินกวา่ 5 ต่อ 1 
 ค) ดาํรงเงินสดอยา่งนอ้ยเท่ากบั 100,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา ต่อเรือ 1 ลาํ 
 ง) ดาํรงอตัราส่วนความสามารถในการชาํระหนี�ไม่นอ้ยกวา่ 1.1 ต่อ 1 

  เมื"อวนัที" 28 กันยายน 2561 บริษทัฯได้จ่ายล่วงหน้าเงินกู้ส่วนที" เหลือทั� งหมดของวงเงินกู้จาก
ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

เมื"อวนัที" 23 มีนาคม 2563 ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) ในฐานะตวัแทนของวงเงินกูย้ืมได้มี
หนังสือถึงบริษทัฯ แจ้งการอนุมัติของธนาคารผูใ้ห้กู ้สําหรับการยกเวน้การทดสอบขอ้กาํหนด
อตัราส่วนทางการเงินเกี"ยวกบัการดาํรงอตัราส่วนความสามารถในการชาํระหนี�  และอตัราส่วน Debt 
to EBITDA ไปจนถึงวนัที" 31 ธันวาคม 2563 เงื"อนไขหลกัของการอนุมติันี� คือบริษทัฯไม่สามารถ
จ่ายเงินปันผลหรือผลตอบแทนอื"นใดใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นในช่วงระยะเวลาที"ไดรั้บยกเวน้การทดสอบ 
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 วงเงินที# 11 

เมื"อวนัที" 17 กุมภาพนัธ์ 2555 บริษทัฯทาํสัญญาเงินกูจ้าํนวนเงิน 100.00 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา
กับธนาคารเพื"อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย เพื"อใช้ซื� อเรือต่อใหม่หรือเรือมือสอง
ประเภทขนส่งสินคา้แห้งเทกองในวงเงินสูงสุดไม่เกินร้อยละ 80 ของตน้ทุนรวมของเรือ เงินกูย้ืม
ดงักล่าวคิดดอกเบี� ยในอตัราร้อยละ LIBOR บวกส่วนเพิ"ม ซึ" งจะชาํระเป็นรายไตรมาส เงินกู้ยืมมี
กาํหนดชาํระคืนตามสัดส่วนที"ระบุในสัญญาเป็นรายไตรมาสเท่า ๆ กนัภายในระยะเวลา 8.5 ปี โดย
เริ"มตน้ชาํระเงินตน้หลงัจากหมดระยะเวลาเบิกถอนเงินกู ้ 

 ณ วนัที" 31 ธันวาคม 2557 วงเงินกูย้ืมคงเหลือจาํนวนเงิน 35.18 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาไดห้มด
ระยะเวลาเบิกเงินกูแ้ลว้ 

วงเงินกูย้มืดงักล่าวคํ�าประกนัโดยการจดจาํนองเรือของบริษทัย่อย การจาํนาํหุน้ของบริษทัยอ่ย และ
การโอนผลประโยชน์ในกรมธรรมป์ระกนัภยัของเรือที"เป็นหลกัประกนัของบริษทัยอ่ยใหแ้ก่เจา้หนี�   

 ภายใตส้ัญญาเงินกูย้ืม บริษทัฯและบริษทัย่อยตอ้งปฏิบติัตามเงื"อนไขทางการเงินบางประการซึ" ง
รวมถึง 

 ก) ดาํรงอตัราส่วน debt to total shareholders’ equity ratio ไม่เกินกวา่ 2 ต่อ 1 
 ข) ดาํรงอตัราส่วน net funded debt to EBITDA ไม่เกินกวา่ 5 ต่อ 1 
 ค) ดาํรงอตัราส่วนความสามารถในการชาํระหนี�ไม่นอ้ยกวา่ 1.1 ต่อ 1 

เมื"อวนัที" 12 กรกฎาคม 2562 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยในประเทศ 5 แห่งไดล้งนามแกไ้ขสัญญาเงินกู ้               
ที"ทาํกบัธนาคารเพื"อการส่งออกและนาํเขา้แห่งประเทศไทย ซึ" งการทดสอบขอ้กาํหนดอตัราส่วน              
ทางการเงินเกี"ยวกับการดํารงอัตราส่วน net funded debt to EBITDA ถูกแทนที"ด้วยเงื"อนไข                              
ทางการเงิน 2 ขอ้ ทั�งนี�  เงื"อนไขทางการเงินภายหลงัการแกไ้ขดงักล่าวเป็นดงันี�  

ก) ดาํรงอตัราส่วนความสามารถในการชาํระหนี�ไม่นอ้ยกวา่ 1.1 ต่อ 1 
ข) ดํารงอัตราส่วน debt to equity ไม่ เกิน 2 ต่อ 1 และดํารงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมขั� นตํ" า  

300,000,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา 
ค) ดาํรงเงินสดอย่างน้อยเท่ากบั 100,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา ต่อเรือ 1 ลาํ ซึ" งกลุ่มบริษทัเป็น

เจา้ของ 

เมื"อวนัที" 13 พฤษภาคม 2563 บริษทัฯและบริษทัย่อยในประเทศ 5 แห่ง (“ผูกู้ ้”) ได้ลงนามแก้ไข
สัญญาเงินกูที้"ทาํกบัธนาคารเพื"อการส่งออกและนาํเขา้แห่งประเทศไทย (“ผูใ้หกู้”้)  ซึ"งไดรั้บการพกั
ชาํระการจ่ายคืนเงินตน้ที"ครบกาํหนดชาํระสําหรับงวดเดือนมิถุนายน 2563 และกนัยายน 2563 และ             
ผูกู้จ้ะชาํระคืนเงินตน้จาํนวนดงักล่าวขา้งตน้ใหก้บัผูใ้หกู้ใ้นงวดสุดทา้ยของการชาํระเงินกู ้
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เมื"อวนัที" 21 ธันวาคม 2563 ธนาคารเพื"อการส่งออกและนําเขา้แห่งประเทศไทยได้มีหนังสือถึง
บริษทัฯ แจง้การอนุมติัของธนาคารผูใ้ห้กูส้ําหรับการยกเวน้การทดสอบขอ้กาํหนดอตัราส่วนทาง
การเงินเกี"ยวกบัการดาํรงอตัราส่วนความสามารถในการชาํระหนี�  ไปจนถึงวนัที" 31 ธนัวาคม 2563 

วงเงินที# 12 

 เมื"อวนัที" 13 ธนัวาคม 2562 บริษทัฯและบริษทัย่อยในประเทศ 5 แห่งไดล้งนามสัญญาเงินกูจ้าํนวน 
28.00 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา กับธนาคารเพื"อการส่งออกและนําเขา้แห่งประเทศไทย โดยมี
วตัถุประสงค์เพื"อ (1) ไถ่ถอนหุ้นกูซึ้" งออกโดยบริษทัฯ (2) จ่ายคืนเงินกู/้จ่ายคืนเงินกูก่้อนกาํหนด
สําหรับเงินกูข้องบริษทัฯและ/หรือบริษทัย่อยซึ" งกูจ้ากสถาบนัการเงิน และ/หรือ (3) ใช้ในการซื�อ
เรือใหม่ เงินกูย้มืคิดดอกเบี�ยในอตัราร้อยละ LIBOR บวกส่วนเพิ"มโดยชาํระคืนเป็นรายไตรมาส 

รายละเอียดหลกัของเงินกูย้มืสามารถสรุปไดด้งันี�   

วงเงิน รายละเอียด 

วงเงินกู้ยืม ไม่เกิน 28,000,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา  

การเบิกใช้วงเงินกู้ยืม บริษทัยอ่ยแต่ละบริษทัเบิกถอนเงินกูย้มืจาํนวนรวมไม่เกิน 5.60 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา 

ระยะเวลาครบกําหนด 7 ปีหลงัจากเบิกถอนเงินกูย้มื 

การชําระคืน เงินกูที้"เบิกทั�งหมดจะชาํระคืนภายใน 7 ปี โดยชาํระคืนจาํนวน 27 งวด  
เป็นรายไตรมาสเท่า ๆ กนั ในอตัราส่วนงวดละ 1/40 เริ"มจากวนัสิ�นสุด 
ไตรมาสถดัไปของวนัที"เบิกถอนเงินกูแ้ต่ละครั� ง และงวดที" 28 ชาํระคืน
เงินกูค้งเหลือทั�งหมด 

หลักประกัน ก) การจดจาํนองเรือเป็นลาํดบัสอง 
ข) การจดจาํนาํบญัชีสาํรองเพื"อการชาํระหนี�ของบริษทัฯ 

ภายใตส้ัญญาเงินกูย้ืม บริษทัฯตอ้งปฏิบติัตามเงื"อนไขทางการเงินบางประการ ซึ" งรวมถึงการดาํรง
อตัราส่วนทางการเงินในงบการเงินรวมสิ�นปีสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาตั�งแต่สิ�นปี 2563 ดงันี�  

ก) ดาํรงอตัราส่วน debt to total shareholders’ equity ไม่เกินกวา่ 2 ต่อ 1  
ข) ดาํรงส่วนของผูถื้อหุน้รวมขั�นตํ"า 300,000,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา 
ค) ดาํรงเงินสดอย่างนอ้ยเท่ากบั 100,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา ต่อเรือ 1 ลาํ ซึ" งกลุ่มบริษทัเป็น

เจา้ของ 

  เมื"อวนัที" 31 มกราคม 2563 บริษทัฯไดเ้บิกเงินกูด้งักล่าวจาํนวน 28.00 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา 
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เมื"อวนัที" 13 พฤษภาคม 2563 บริษทัฯและบริษทัย่อยในประเทศ 5 แห่ง (“ผูกู้ ้”) ได้ลงนามแก้ไข
สัญญาเงินกูที้"ทาํกบัธนาคารเพื"อการส่งออกและนาํเขา้แห่งประเทศไทย (“ผูใ้ห้กู”้) ซึ" งไดรั้บการพกั
ชาํระการจ่ายคืนเงินตน้ที"ครบกาํหนดชาํระสําหรับงวดเดือนมิถุนายน 2563 และกนัยายน 2563 และ           
ผูกู้จ้ะชาํระคืนเงินตน้จาํนวนดงักล่าวขา้งตน้ใหก้บัผูใ้หกู้ใ้นงวดสุดทา้ยของการชาํระเงินกู ้

วงเงินที# 13 

เมื"อวนัที" 28 พฤษภาคม 2563 บริษทัฯและบริษทัย่อย 2 แห่ง ไดล้งนามสัญญาเงินกูจ้าํนวน 10.10 
ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา กบัธนาคารเพื"อการส่งออกและนาํเขา้แห่งประเทศไทย (“EXIM”) โดยมี
วตัถุประสงค์เพื"อใชไ้ถ่ถอนหุ้นกูบ้างส่วนสําหรับหุ้นกูค้รั� งที" 2/2559 ครบกาํหนดไถ่ถอนในเดือน
ธันวาคม 2564 (ตามที"ได้ขยายระยะเวลาไถ่ถอนหุ้นกู้) (PSL206A) ต่อมาเมื"อวนัที" 29 กรกฎาคม 
2563 บริษทัฯและบริษทัยอ่ย 2 แห่ง และ EXIM ไดล้งนามแกไ้ขวตัถุประสงคข์องสัญญาเงินกู ้เพื"อ
ใช้ไถ่ถอนหุ้นกู้บางส่วนสําหรับหุ้นกู้ ครั� งที" 1/2559 ครบกาํหนดไถ่ถอนในเดือนมกราคม 2564 
(PSL211A) เงินกูย้มืคิดดอกเบี�ยในอตัราร้อยละ LIBOR บวกส่วนเพิ"มโดยชาํระคืนเป็นรายไตรมาส 

รายละเอียดหลกัของเงินกูย้มืสามารถสรุปไดด้งันี�   

วงเงิน รายละเอียด 

วงเงินกู้ยืม วงเงินกูสู้งสุด 10,100,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา 

การเบิกใช้วงเงินกู้ยืม ทั�งสิ�นจาํนวน 10.10 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา 

ระยะเวลาครบกําหนด 1 ปีหลงัจากเบิกถอนเงินกูย้มื 

การชําระคืน เงินกูที้"เบิกทั�งหมดจะชาํระคืนภายใน 1 ปี โดยแบ่งการชาํระคืนออกเป็น       
2 งวดเท่ากนั โดยเริ"มการชาํระคืนงวดแรกเดือนที" 9 นบัจากวนัที"เบิก
ถอนเงินกูแ้ละชาํระงวดที" 2 ในเดือนที" 12 นบัจากวนัที"เบิกถอนเงินกู ้

หลักประกัน ก) การจดจาํนองเรือเป็นลาํดบัแรก 
ข) การจาํนาํหุ้นของบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ 

ภายใตส้ัญญาเงินกูย้ืม บริษทัฯตอ้งปฏิบติัตามเงื"อนไขทางการเงินบางประการ ซึ" งรวมถึงการดาํรง
อตัราส่วนทางการเงินในงบการเงินรวมสิ�นปีสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาตั�งแต่สิ�นปี 2563 ดงันี�  

ก) ดาํรงอตัราส่วน debt to total shareholders’ equity ไม่เกินกวา่ 2 ต่อ 1  
ข) ดาํรงส่วนของผูถื้อหุน้รวมขั�นตํ"า 300,000,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา 
ค) ดาํรงเงินสดอย่างน้อยเท่ากับ 200,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา ต่อเรือ 1 ลาํ ซึ" งกลุ่มบริษทัเป็น

เจา้ของ 

  เมื"อวนัที" 19 ตุลาคม 2563 บริษทัฯไดเ้บิกเงินกูด้งักล่าวจาํนวน 10.10 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา 
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วงเงินที# 14 

เมื"อวนัที" 17 พฤศจิกายน 2563 บริษทั พรีเชียส วิชั"นส์ พีทีอี ลิมิเตด (“ผูกู้”้) ซึ" งเป็นบริษทัย่อยใน
ประเทศสิงคโปร์ของบริษทัฯ ได้ลงนามในสัญญาเงินกู้จาํนวน 6 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกากับ 
SinoPac Capital International (HK) Limited โดยมีวตัถุประสงค์เพื"อรีไฟแนนซ์ราคาเรือบรรทุก
สินคา้แห้งเทกองขนาดซุปราแมกซ์ (“เรือ”) วงเงินกูย้ืมคิดดอกเบี� ยในอตัราร้อยละ LIBOR บวก
ส่วนเพิ"มโดยชาํระคืนเป็นรายไตรมาส 

รายละเอียดของเงินกูย้มืสามารถสรุปไดด้งันี�  

วงเงิน รายละเอียด 

วงเงินกู้ยืม ไม่เกิน 6,000,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา 

การเบิกใช้วงเงินกู้ยืม จาํนวน 6,000,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา 

ระยะเวลาครบกําหนด 5 ปีหลงัจากเบิกถอนเงินกูย้มื 

การชําระคืนเงินกู้ เงินกูจ้ะตอ้งชาํระคืนเป็นระยะเวลา 5 ปี โดยแบ่งเป็น 20 งวด ชาํระคืน
เป็นรายไตรมาสงวดละ 211,250 เหรียญสหรัฐอเมริกา โดยเริ"ม
ชาํระงวดแรก 3 เดือนหลงัจากการเบิกถอนเงินกู ้และชาํระส่วนที"
เหลือทั�งหมดจาํนวน 1,775,000 เหรียญสหรัฐอเมริกาพร้อมกบัการ
ชาํระเงินกูง้วดสุดทา้ย 

หลักประกัน ก) การจดจาํนองเรือเป็นลาํดบัแรก 
ข) การโอนผลประโยชน์เป็นลาํดบัแรกของเรือสาํหรับการ

ประกนัภยัและการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน รายได ้และ
สัญญาเช่าใด ๆ ที"มีระยะเวลา 12 เดือนหรือมากกวา่ 

ค) การคํ�าประกนัจากบริษทัฯ  
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 รายละเอียดวงเงินกูย้มืจากธนาคารของกลุ่มบริษทั สรุปไดด้งันี�  

ณ วันที"  31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทมีวงเงินกู้ยืมที"ย ังไม่ได้เบิกใช้จํานวน 28 ล้านเหรียญ
สหรัฐอเมริกา (2563: ไม่มี) 

  

   อตัราดอกเบี�ย 
ตามสัญญาเงินกู/้ 

วงเงิน ธนาคารผูใ้ห้กู ้ บริษทัผูกู้ ้ สัญญาแกไ้ขเพิ"มเติม 

วงเงินที" 1 DNB Bank ASA และ 5 ธนาคารอื"น บริษทัฯและบริษทัยอ่ยทางออ้ม LIBOR บวกส่วนเพิ"ม 
  รวม 6 ธนาคาร    ในประเทศสิงคโปร์  
วงเงินที" 2 ING Bank N.V. สาขาประเทศ บริษทัยอ่ยทางออ้มในประเทศสิงคโปร์ LIBOR บวกส่วนเพิ"ม 
  สิงคโปร์ และ DNB Bank ASA    4 บริษทั     
วงเงินที" 3 ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) บริษทั เอบีซี ทู พีทีอี ลิมิเตด และ บริษทั LIBOR บวกส่วนเพิ"ม 

  สาขาประเทศสิงคโปร์    เอบีซี ทรี พีทีอี ลิมิเตด      
วงเงินที" 4 ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) บริษทั เอบีซี โฟร์ พีทีอี ลิมิเตด LIBOR บวกส่วนเพิ"ม 
  สาขาประเทศสิงคโปร์          
วงเงินที" 5 ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) บริษทั เอบีซี วนั พีทีอี ลิมิเตด LIBOR บวกส่วนเพิ"ม 
วงเงินที" 6 ธนาคารเพื"อการส่งออก บริษทัฯและบริษทัยอ่ยในประเทศ LIBOR บวกส่วนเพิ"ม 

  และนาํเขา้แห่งประเทศไทย      
วงเงินที" 7 BNP Paribas บริษทัฯและบริษทัยอ่ยทางออ้ม LIBOR บวกส่วนเพิ"ม 
     ในประเทศสิงคโปร์  
วงเงินที" 8 BNP Paribas บริษทัฯและบริษทัยอ่ยทางออ้ม LIBOR บวกส่วนเพิ"ม 
     ในประเทศสิงคโปร์  
วงเงินที" 9 ธนาคารเพื"อการส่งออก บริษทัฯและบริษทัยอ่ยในประเทศ LIBOR บวกส่วนเพิ"ม 
  และนาํเขา้แห่งประเทศไทย      
วงเงินที" 10 ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) บริษทัฯและบริษทัยอ่ยในประเทศ MLR-1 สาํหรับเงินกูยื้ม 
  และ 2 ธนาคารอื"น รวม 3 ธนาคาร     สกุลเงินบาทและ LIBOR  
         บวกส่วนเพิ"มสําหรับ 
      เงินกูยื้มสกุลเงินเหรียญ 
      สหรัฐอเมริกา 
วงเงินที" 11 ธนาคารเพื"อการส่งออก บริษทัฯและบริษทัยอ่ยในประเทศ LIBOR บวกส่วนเพิ"ม 

  และนาํเขา้แห่งประเทศไทย      
วงเงินที" 12 ธนาคารเพื"อการส่งออก บริษทัฯและบริษทัยอ่ยในประเทศ LIBOR บวกส่วนเพิ"ม 

  และนาํเขา้แห่งประเทศไทย      
  วงเงินที" 13 ธนาคารเพื"อการส่งออก บริษทัฯ บริษทัยอ่ยในประเทศ LIBOR บวกส่วนเพิ"ม 
  และนาํเขา้แห่งประเทศไทย   และบริษทัยอ่ยทางออ้มในประเทศ     
    สิงคโปร์  
  วงเงินที" 14 SinoPac Capital International (HK) Limited บริษทัยอ่ยทางออ้มในประเทศสิงคโปร์ LIBOR บวกส่วนเพิ"ม 
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19. หุ้นกู้ 

ณ วนัที" 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 รายละเอียดของหุน้กูมี้ดงัต่อไปนี�  

     (หน่วย: พนับาท) 
 วนัที"ครบกาํหนด จาํนวน มูลค่าตราไว ้  กาํหนดชาํระ มูลค่าตามบญัชี 

ชุดที" ไถ่ถอน หน่วย ต่อหน่วย อตัราดอกเบี�ย ดอกเบี�ย 2563 2562 

  (พนัหน่วย) (บาท) (ร้อยละต่อปี)    
1 ขยายระยะเวลาครบ 3,590 800 5.25 ทุกไตรมาส 2,855,865 3,569,015 

(PSL211A)  กาํหนดไถ่ถอน 
  ภายในวนัที" 22 
  กรกฎาคม 2565 

      

  (6.5 ปี)       
2 ขยายระยะเวลาครบ 1,960 480 6.50 ทุกไตรมาส 935,515 1,948,543 

(PSL206A)  กาํหนดไถ่ถอน 
  ภายในวนัที" 9  
  ธนัวาคม 2564  

      

  (5 ปี)       

รวม      3,791,380 5,517,558 
หกั: ค่าใชจ่้ายในการออกหุ้นกูร้อตดับญัชี    (215) (4,716) 

หุ้นกู ้- สุทธิ  3,791,165 5,512,842 
หกั: ส่วนที"ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ"งปี   (935,515) (1,947,630) 

หุ้นกู ้- สุทธิจากส่วนที"ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ"งปี  2,855,650 3,565,212 

เนื"องจากสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาเป็นสกุลเงินในการดาํเนินงานของบริษทัฯ เพื"อเป็นการจาํกดั
ความเสี"ยงต่อการขาดทุนจากอตัราแลกเปลี"ยนเงินตราต่างประเทศจากหนี� สินของบริษทัฯที"มีอยูใ่น
รูปสกุลเงินบาท บริษทัฯจึงไดแ้ปลงเงินที"ได้จากการออกหุ้นกู้ (PSL211A) รวมจาํนวน 3,590.00             
ลา้นบาท เป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาจาํนวน 99.72 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา โดยเข้าทาํ
สัญญาแลกเปลี"ยนอตัราแลกเปลี"ยนสกุลเงิน (Cross Currency Swap) เมื"อวนัที" 22 มกราคม 2559     
อีกทั�งไดท้าํการแลกเปลี"ยนอตัราดอกเบี�ยสกุลเงินบาทที"อตัราดอกเบี� ยคงที"ร้อยละ 5.25 ต่อปี เป็น
สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาที"อตัราดอกเบี�ยคงที"ร้อยละ 5.99 ต่อปี 

ต่อมา เมื"อวนัที"  4 มกราคม 2560 บริษัทฯได้แปลงเงินที"ได้จากการออกหุ้นกู้ (PSL206A) รวม
จํานวน 1,960.00 ล้านบาท เป็นสกุล เ งินเหรียญสหรัฐอเมริกาจํานวน 54.90 ล้านเหรียญ
สหรัฐอเมริกา โดยเข้าทําสัญญาแลกเปลี"ยนอัตราแลกเปลี"ยนสกุลเงิน (Cross Currency Swap)               
อีกทั� งได้ทําการแลกเปลี"ยนอัตราดอกเบี� ยสกุลเงินบาทที"อัตราดอกเบี� ยคงที"ร้อยละ 5.00 ต่อปี                 
เป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา ที"อตัราดอกเบี�ยคงที"ร้อยละ 5.75 ต่อปี 

บริษทัฯมีขอ้กาํหนดตอ้งดาํรงอตัราส่วน Debt to Equity ไม่เกินกวา่ 2 ต่อ 1 
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เมื"อวนัที" 27 เมษายน 2563 ที"ประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ ครั� งที" 2/2563 ไดมี้มติอนุมติัให้มี
การเสนอแกไ้ขระยะเวลาและขอ้กาํหนดสําหรับหุ้นกูข้องบริษทัฯชุดที" 2/2559 ที"จะครบกาํหนด              
ไถ่ถอนปี 2563 (PSL206A) โดย 

ก)  เสนอให้ผูถื้อหุ้นกูด้งักล่าวพิจารณาอนุมติัให้ขยายระยะเวลาครบกาํหนดไถ่ถอนหุ้นกูอ้อกไป
อีก 1.5 ปี จากเดิมวนัที" 9 มิถุนายน 2563 เป็นวนัที" 9 ธนัวาคม 2564  

ข)  เสนอการชาํระคืนเงินตน้ให้แก่ผูถื้อหุ้นกูบ้างส่วน ในจาํนวนร้อยละ 20 ของมูลค่าหุ้นกูค้งคา้ง 
พร้อมดว้ยดอกเบี�ยงวดวนัที" 9 มิถุนายน 2563  

ค)  เสนอปรับเพิ"มอตัราดอกเบี�ยตั�งแต่วนัที" 9 มิถุนายน 2563 จากเดิมอตัราร้อยละ 5.00 ต่อปี เป็น
อตัราร้อยละ 6.50 ต่อปี และ 

ง) ผูอ้อกหุ้นกูมี้สิทธิในการไถ่ถอนหรือชาํระคืนเงินตน้ของหุ้นกูท้ั�งจาํนวนหรือบางส่วน (และ                 
ไม่วา่ในคราวเดียวหรือหลายคราว) ก่อนวนัครบกาํหนดไถ่ถอนหุน้กู ้ 

เมื"อวนัที" 19 พฤษภาคม 2563 ที"ประชุมผูถื้อหุ้นกู ้PSL206A ไดมี้มติอนุมติัให้มีการแกไ้ขระยะเวลา
และขอ้กาํหนดดงักล่าวขา้งตน้ เมื"อวนัที" 9 มิถุนายน 2563 บริษทัฯไดช้าํระคืนเงินตน้ให้แก่ผูถื้อหุน้
กูจ้าํนวนร้อยละ 20 ของจาํนวนหุ้นกูค้งคา้ง หรือคิดเป็นจาํนวนเงิน 392.00 ลา้นบาท คงเหลือมูลค่า
หุ้นกู้คงคา้งจาํนวน 1,568.00 ลา้นบาท ต่อมาเมื"อวนัที" 16 มิถุนายน 2563 บริษทัฯได้ทาํรายการ              
ซื�อสิทธิเลือกเพื"อป้องกนัความเสี"ยงจากอตัราแลกเปลี"ยน โดยมีราคาใชสิ้ทธิ 1 เหรียญสหรัฐอเมริกา 
ต่อ 30.15 บาท สาํหรับมูลค่าหุน้กูที้"เหลือจาํนวน 1,250.00 ลา้นบาท 

เมื"อวนัที" 16 มิถุนายน 2563 ที"ประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ ครั� งที" 5/2563 ไดมี้มติให้บริษทัฯ
เรียกประชุมผูถื้อหุน้กูเ้พื"อเสนอใหมี้การแกไ้ขระยะเวลาและขอ้กาํหนดขยายระยะเวลาสาํหรับหุ้นกู้
ของบริษทัฯชุดที" 1/2559 ที"จะครบกาํหนดไถ่ถอนปี 2564 (PSL211A) โดย 

ก)  เสนอให้ผูถื้อหุ้นกูด้งักล่าวพิจารณาอนุมติัให้ขยายระยะเวลาครบกาํหนดไถ่ถอนหุ้นกูอ้อกไป
อีก 1.5 ปี จากเดิมวนัที" 22 มกราคม 2564 เป็นวนัที" 22 กรกฎาคม 2565  

ข)  เสนอการชาํระคืนเงินตน้ให้แก่ผูถื้อหุ้นกูบ้างส่วน ในจาํนวนร้อยละ 20 ของมูลค่าหุ้นกูค้งคา้ง 
พร้อมดว้ยดอกเบี�ยคงคา้ง ภายในวนัที" 22 มกราคม 2564 

ค)  เสนอปรับเพิ"มอตัราดอกเบี�ยตั�งแต่วนัที" 22 มกราคม 2564 จากเดิมอตัราร้อยละ 5.25 ต่อปี เป็น
อตัราร้อยละ 6.75 ต่อปี และ 

ง) ผูอ้อกหุน้กูมี้สิทธิในการไถ่ถอนหรือชาํระคืนเงินตน้ของหุน้กูท้ั�งจาํนวนหรือบางส่วน (และไม่
วา่ในคราวเดียวหรือหลายคราว) ก่อนวนัครบกาํหนดไถ่ถอนหุน้กู ้ 

เมื"อวนัที" 30 กรกฎาคม 2563 ที"ประชุมผูถื้อหุ้นกู ้PSL211A ไดมี้มติอนุมติัให้มีการแกไ้ขระยะเวลา
และขอ้กาํหนดดงักล่าวขา้งตน้ 
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ในระหว่างไตรมาสที" 4 ของปี 2563 บริษทัฯได้ใช้สิทธิในการชาํระคืนเงินตน้บางส่วนก่อนวนั             
ครบกาํหนดจาํนวน 627.20 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 40 ของมูลค่าหุ้นกู้คงค้าง (จาํนวน 1,568.00 
ลา้นบาท) ของหุ้นกู ้PSL206A และชาํระคืนเงินตน้บางส่วนก่อนวนัครบกาํหนดจาํนวนร้อยละ 20 
ของมูลค่าหุน้กูท้ั�งหมด (จาํนวน 3,590.00 ลา้นบาท) ของหุน้กู ้PSL211A คิดเป็นเงินจาํนวน 718.00 
ลา้นบาท หลงัจากการไถ่ถอนหุ้นกูด้งักล่าวขา้งตน้คงเหลือมูลค่าคงคา้งของหุน้กู ้PSL206A จาํนวน 
940.80 ลา้นบาท และหุน้กู ้PSL211A จาํนวน 2,872.00 ลา้นบาท 

เมื"อวนัที" 5 มกราคม 2564 บริษทัฯไดใ้ช้สิทธิในการชาํระคืนเงินตน้บางส่วนก่อนวนัครบกาํหนด
จาํนวนร้อยละ 30 ของมูลค่าหุน้กูค้งคา้ง (จาํนวน 940.80 ลา้นบาท) ของหุน้กู ้PSL206A คิดเป็นเงิน
จาํนวน 282.24 ลา้นบาท คงเหลือมูลค่าหุ้นกูค้งคา้งหลงัการไถ่ถอนจาํนวน 658.56 ลา้นบาท และ      
ในวนัที" 10 กุมภาพนัธ์ 2564 บริษทัฯได้เปิดเผยต่อตลาดหลกัทรัพยว์่าจะใช้สิทธิในการชาํระคืน     
เงินตน้บางส่วนก่อนวนัครบกาํหนดอีกในวนัที" 12 มีนาคม 2564 จาํนวนร้อยละ 50 ของมูลค่าหุ้นกู้
คงคา้ง (จาํนวน 658.56 ลา้นบาท) ของหุ้นกู ้PSL206A คิดเป็นเงินจาํนวน 329.28 ลา้นบาท ให้แก่             
ผูถื้อหุน้กู ้คงเหลือมูลค่าหุ้นกูค้งคา้งจาํนวน 329.28 ลา้นบาท 

20. สัญญาเช่า 

กลุ่มบริษทัในฐานะผูเ้ช่าทาํสัญญาเช่าสินทรัพยเ์พื"อใชใ้นการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั โดยมีอายุ
สัญญาระหวา่ง 4 - 8 ปี  

ก) สินทรัพย์สิทธิการใช้  

รายการเปลี"ยนแปลงของบัญชีสินทรัพย์สิทธิการใช้ซึ" งเป็นอาคารสําหรับปีสิ�นสุดวันที"                              
31 ธนัวาคม 2563 สรุปไดด้งันี�  

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ณ วนัที" 1 มกราคม 2563 29,171 24,491 
ค่าเสื"อมราคาสาํหรับปี (5,515) (4,298) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 503 175 
ณ วนัที" 31 ธนัวาคม 2563 24,159 20,368 

ข) หนี�สินตามสัญญาเช่า 
 (หน่วย: พนับาท) 

 ณ วนัที" 31 ธนัวาคม 2563 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
จาํนวนเงินที"ตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า 28,556 24,343 
หกั: ดอกเบี�ยรอการตดัจาํหน่าย (3,691) (3,342) 
รวม 24,865 21,001 
หกั: ส่วนที"ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ"งปี (5,326) (4,137) 
หนี� สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที"ถึง

กาํหนดชาํระภายในหนึ"งปี 19,539 16,864 
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ค) ค่าใช้จ่ายเกี#ยวกับสัญญาเช่าที#รับรู้ในงบกําไรขาดทุน 
 (หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที" 31 ธนัวาคม 2563 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ค่าเสื"อมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 5,515 4,298 
ดอกเบี�ยจ่ายของหนี� สินตามสัญญาเช่า 1,444 1,267 

21. ประมาณการค่าความเสียหายจากการเดินเรือ 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 2563 2562 

ยอดคงเหลือตน้ปี 46,240 59,786 
ประมาณการเพิ"มขึ�นสาํหรับปี 47,769 33,379 
ประมาณการลดลง (รวมค่าความเสียหายที"เกิดขึ�นจริง)

สาํหรับปี 
 

(26,117) 
 

(43,068) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (823) (3,857) 

ยอดคงเหลือปลายปี 67,069 46,240 

22. สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  

 จาํนวนเงินสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ" งเป็นหนี� สินเงินชดเชยพนักงานเมื"อออก
จากงานแสดงไดด้งันี�  
  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี 165,911 112,129 129,517 89,758 
ส่วนที"รับรู้ในงบกาํไรขาดทุน:     

ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  11,751 9,914 7,599 6,486 
ตน้ทุนดอกเบี�ย 2,254 3,191 1,704 2,486 
ตน้ทุนบริการในอดีต - 32,601 - 26,885 

ส่วนที"รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื"น:     
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั     

ส่วนที"เกิดจากการเปลี"ยนแปลงขอ้สมมติทางการเงิน  - 13,470 - 9,047 
ส่วนที"เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ - 1,897 - 1,798 

ผลประโยชน์ที"จ่ายในระหว่างปี (13,612) (7,141) (13,612) (6,888) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (240) (150) (211) (55) 

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี 166,064 165,911 124,997 129,517 
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 กลุ่มบริษทัคาดว่าจะจ่ายชาํระผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานภายใน 1 ปีขา้งหนา้ เป็นจาํนวน
ประมาณ 35.39 ลา้นบาท (เฉพาะบริษทัฯ: จาํนวน 34.20 ลา้นบาท) (2562: จาํนวน 17.32 ลา้นบาท 
เฉพาะบริษทัฯ: จาํนวน 17.32 ลา้นบาท) 

 ณ วนัที" 31 ธนัวาคม 2563 ระยะเวลาเฉลี"ยถ่วงนํ� าหนักในการจ่ายชาํระผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนักงานของกลุ่มบริษัทประมาณ 10 ปี (เฉพาะบริษัทฯ: 10 ปี) (2562: 10 ปี เฉพาะบริษัทฯ:            
10 ปี) 

 สมมติฐานที"สาํคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั สรุปไดด้งันี�  

  (หน่วย: ร้อยละต่อปี) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

อตัราคิดลด 1.50 1.50 1.50 1.50 
อตัราการขึ�นเงินเดือน  6.50 6.50 6.50 6.50 

 ผลกระทบของการเปลี"ยนแปลงสมมติฐานที"สําคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์
ระยะยาวของพนกังาน ณ วนัที" 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งันี�  

  (หน่วย: พนับาท) 
 ณ วนัที" 31 ธนัวาคม 2563 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เพิ"มขึ�น 1.0% ลดลง 1.0% เพิ"มขึ�น 1.0% ลดลง 1.0% 

อตัราคิดลด (11,255) 12,905 (7,069) 8,070 
อตัราการขึ�นเงินเดือน  14,135 (12,521) 8,837 (7,870) 

 

  (หน่วย: พนับาท) 
 ณ วนัที" 31 ธนัวาคม 2562 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เพิ"มขึ�น 1.0% ลดลง 1.0% เพิ"มขึ�น 1.0% ลดลง 1.0% 

อตัราคิดลด (11,043) 12,656 (7,392) 8,439 
อตัราการขึ�นเงินเดือน  13,861 (12,286) 9,240 (8,230) 
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23. ทุนเรือนหุ้น 

 เมื"อวนัที" 4 เมษายน 2562 ที"ประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้นไดมี้มติอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของ
บริษทัฯจาํนวน 51,965,068 บาท จากเดิม 1,611,256,930 บาท เป็น 1,559,291,862 บาท โดยการ                  
ตัดหุ้นจดทะเบียนที"จาํหน่ายไม่ได้จาํนวน 51,965,068 หุ้น มูลค่าที"ตราไวหุ้้นละ 1 บาท ซึ" งหุ้น                          
จดทะเบียนที"จาํหน่ายไม่ไดด้งักล่าวส่วนใหญ่มาจากใบสําคญัแสดงสิทธิซึ"งไม่มีการใชสิ้ทธิแปลง
สภาพเป็นหุ้นสามัญ ต่อมาเมื"อวนัที" 9 เมษายน 2562 บริษทัฯได้ดาํเนินการจดทะเบียนลดทุน                           
จดทะเบียนของบริษทัฯดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้ 

24. สํารองตามกฎหมาย 

 ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้ง
จัดสรรกาํไรประจาํปีส่วนหนึ" งไวเ้ป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปี              
หักดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนสํารองนี� จะมีจาํนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของ
ทุนจดทะเบียน สาํรองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถนาํไปจ่ายเงินปันผล 

ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 1202 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์บริษทัย่อยที"จดัตั�งขึ�น
ตามกฎหมายไทยตอ้งจดัสรรทุนสํารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจาํนวนผลกาํไรซึ" ง
บริษทัทาํมาหาไดทุ้กคราวที"จ่ายเงินปันผลจนกว่าทุนสํารองนั�นจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 
ของทุนจดทะเบียน สํารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนําไปหักกับขาดทุนสะสมและ                
ไม่สามารถนาํไปจ่ายเงินปันผล 

25. สํารองเพื#อกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม 

 บริษทัฯมีนโยบายในการจดัสรรเงินสํารองเพื"อกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมในอตัราร้อยละ 
0.50 ของกาํไรสําหรับปี โดยสะสมไม่น้อยกว่า 1.75 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 25.00 ล้านบาทต่อปี         
การจดัสรรสํารองดงักล่าวไดรั้บอนุมติัโดยที"ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯเมื"อวนัที" 14 สิงหาคม 
2551 

ในระหว่างปี 2563 บริษทัฯไดจ้ดัสรรสํารองเพื"อกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นจาํนวนเงิน 
1.75 ลา้นบาท (2562: 1.75 ลา้นบาท) และกลบัรายการสํารองเนื"องจากมีการจ่ายเงินที"เกี"ยวข้องกบั
สํารองดงักล่าวเป็นจาํนวนเงิน 1.68 ลา้นบาท (2562: 1.45 ลา้นบาท)  
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26. ต้นทุนทางการเงิน 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

ค่าใชจ่้ายดอกเบี�ยของเงินกูย้ืม 539,087 667,598 276,258 286,764 
ค่าใชจ่้ายดอกเบี�ยของหนี� สินตามสัญญาเช่า 1,444 - 1,267 - 
ดอกเบี�ยจ่ายของตราสารอนุพนัธ์ที"กาํหนดให้เป็น

เครื"องมือที"ใชใ้นการป้องกนัความเสี"ยงใน
กระแสเงินสด 

 
 

21,354 

 
 

- 

 
 

2,115 

 
 

- 
ตน้ทุนทางการเงินอื"น 35,264 35,703 8,054 7,941 

รวม 597,149 703,301 287,694 294,705 

27. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 

รายการค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ่้ายที"สาํคญัดงัต่อไปนี�  

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื"น     
 ของพนกังานและลูกเรือ 1,283,214 1,388,709 142,891 221,849 
ค่าเช่าจ่ายตามสัญญาเช่าดาํเนินงาน 470 6,092 57 4,579 

28. ภาษีเงินได้ 

 บริษทัฯไม่มีภาระภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับปี 2563 และ 2562 เนื"องจากบริษทัฯมีผลขาดทุน              
ทางภาษี 

 บริษทัยอ่ยในประเทศ 

ก) บริษทัย่อยในประเทศได้รับยกเวน้ภาษีเงินได้สําหรับเงินได้จากการขนส่งสินค้าทางทะเล
ระหว่างประเทศตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี"ยวกับภาษีเงินได้ฉบบัที" 72 ลงวนัที" 20 
มีนาคม 2541 นอกจากนี�  บริษทัย่อยยงัไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินได้นิติบุคคลตามพระราชบัญญติั
ส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 สาํหรับกิจการขนส่งทางทะเล 

ข) ภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับปีสิ�นสุดวนัที" 31 ธันวาคม 2563 คาํนวณขึ�นในอตัราร้อยละ 20 
(2562: ร้อยละ 20) ของกาํไรสุทธิหลงัจากบวกกลบัดว้ยรายการสาํรองและค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ที"ไม่
อนุญาตใหถื้อเป็นรายจ่ายในการคาํนวณภาษี 
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 บริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมในต่างประเทศ 

ภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษทัย่อยและบริษทัร่วมในต่างประเทศคาํนวณขึ�นโดยใช้อัตราตาม
กฎหมายของประเทศเหล่านั�น 

ณ วนัที" 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีรายการผลแตกต่างชั"วคราวที"ใชห้ักภาษี ผลแตกต่างชั"วคราว
ส่วนใหญ่เกิดจากผลต่างของอตัราแลกเปลี"ยนจากการแปลงค่างบการเงินจากสกุลเงินที"ใช้ในการ
ดาํเนินงานเป็นสกุลเงินที"ใช้นําเสนองบการเงิน และขาดทุนทางภาษีที"ยงัไม่ได้ใช้จาํนวนเงิน 
6,704.00 ลา้นบาท (2562: 7,699.53 ลา้นบาท) (เฉพาะบริษทัฯ: 3,459.67 ลา้นบาท (2562: 3,915.21 
ลา้นบาท)) อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษทัไม่ได้บนัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี เนื"องจาก      
กลุ่มบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความน่าจะเป็นไม่ถึงระดับความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที"                  
กลุ่มบริษทัจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอต่อการนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีมาใช้
ประโยชน์ 

รายละเอียดวนัสิ�นสุดระยะเวลาการใหป้ระโยชน์ของรายการขาดทุนทางภาษีที"ยงัไม่ไดใ้ชแ้สดงได้
ดงันี�  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

31 ธนัวาคม 2563 - 211,584 - - 
31 ธนัวาคม 2564 630,480 1,281,172 - 195,559 
31 ธนัวาคม 2565 534 431,385 - 410,489 
31 ธนัวาคม 2566 393,216 759,113 - 365,697 
31 ธนัวาคม 2567 550,884 923,193 - 372,130 
31 ธนัวาคม 2568 2,516,072 - 1,692,649 - 

 4,091,186 3,606,447 1,692,649 1,343,875 

ณ วนัที" 31 ธันวาคม 2563 บริษทั พรีเชียส ชิพปิ� ง (สิงคโปร์) พีทีอี ลิมิเตด (“บริษทั พีเอสเอสพี”)      
ซึ" งเป็นบริษทัย่อยในต่างประเทศ มีรายการขาดทุนทางภาษีที"ยงัไม่ไดใ้ช้ จาํนวน 11.12 ลา้นบาท 
(2562: 10.15 ลา้นบาท) ภายใตก้รมจดัเก็บภาษีของประเทศสิงคโปร์ (IRAS) ไม่มีกาํหนดระยะเวลา
สิ�นสุดการใหป้ระโยชน์ของรายการขาดทุนทางภาษีที"ยงัไม่ไดใ้ช ้

ณ วนัที" 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีผลแตกต่างชั"วคราวที" เกิดจากผลต่างของเงินลงทุนใน               
บริษัทร่วมที"ถือโดยบริษัทย่อยซึ" งรับรู้เป็นหนี� สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจํานวนรวม                  
1.97 ลา้นบาท (2562: ไม่มี) 
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29. การส่งเสริมการลงทุน 

 บริษทัฯได้รับสิทธิและประโยชน์ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุนโดยการอนุมัติของ             
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนตามบัตรส่งเสริมเลขที" 1405/2550 ลงวนัที" 23 มีนาคม 2550 
ภายใต้เงื"อนไขที"กาํหนดบางประการ บริษทัฯได้รับสิทธิและประโยชน์ที"สําคญัเกี"ยวกับการนํา                    
คนต่างด้าวซึ" งเป็นช่างฝีมือหรือผูช้าํนาญการเขา้มาในประเทศไทยโดยได้รับอนุญาตให้ทาํงาน
เฉพาะตาํแหน่งหน้าที"การทาํงานที"คณะกรรมการให้ความเห็นชอบตลอดระยะเวลาเท่าที"ได้รับ
อนุญาต และได้รับอนุญาตให้ถือกรรมสิทธิ� ในที" ดินตามจํานวนที"คณะกรรมการพิจารณา
เห็นสมควร ตลอดจนได้รับอนุญาตให้นําเงินเข้าหรือส่งเงินออกนอกประเทศไทยเป็นเงินตรา
ต่างประเทศได ้

บริษทัย่อยในประเทศไดรั้บสิทธิพิเศษทางภาษีบางประการตามพระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน 
พ.ศ. 2520 สําหรับกิจการขนส่งทางทะเล อาทิเช่น ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นเวลา 8 ปี    
นับแต่วนัที"เริ" มมีรายได้จากการประกอบกิจการที"ได้รับการส่งเสริม เป็นต้น โดยมีเงื"อนไขว่า      
บริษทัย่อยจะตอ้งจดทะเบียนเรือเป็นเรือไทย ในระหว่างปีสิ�นสุดวนัที" 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัย่อยมี
เรือ 14 ลาํ (2562: 17 ลาํ) ที"ดาํเนินงานภายใตกิ้จการที"ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน  

 รายไดร้วมและค่าใช้จ่ายรวมสําหรับปี 2563 และ 2562 จาํแนกตามกิจการที"ไดรั้บการส่งเสริมและ
กิจการที"ไม่ไดรั้บการส่งเสริมสามารถแสดงสรุปไดด้งันี�  

(หน่วย: พนับาท) 
  กิจการที"ไม่ไดรั้บการส่งเสริม  
 

 

กิจการที"ไดรั้บยกเวน้ภาษี
เงินไดต้ามประกาศอธิบดี

กรมสรรพากร 
 

กิจการที"ไม่ไดรั้บ   
 กิจการที"ไดรั้บการส่งเสริม เกี"ยวกบัภาษีเงินไดฉ้บบัที" 72 การส่งเสริมอื"น การตดัรายการ รวม 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

รายได้ 976,183 1,752,723 814,851 282,109 2,875,727 2,484,945 (904,891) (310,897) 3,761,870 4,208,880 
ตน้ทุนและค่าใชจ่้าย (1,055,400) (1,622,465) (1,007,275) (321,981) (4,066,320) (2,799,640) 1,072,268 310,877 (5,056,727) (4,433,209) 

30. กําไรต่อหุ้น 

 ขาดทุนต่อหุ้นขั�นพื�นฐานคาํนวณโดยหารขาดทุนสําหรับปีที"เป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวม
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื"น) ดว้ยจาํนวนถวัเฉลี"ยถ่วงนํ�าหนกัของหุน้สามญัที"ออกอยูใ่นระหวา่งปี 
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31.  ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

 ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานที"นําเสนอนี� สอดคลอ้งกับรายงานภายในของกลุ่มบริษทัที"ผูมี้อาํนาจ
ตดัสินใจสูงสุดด้านการดาํเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสมํ"าเสมอเพื"อใช้ในการตดัสินใจใน            
การจดัสรรทรัพยากรใหก้บัส่วนงานและประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน 

 กลุ่มบริษัทประกอบธุรกิจส่วนใหญ่ภายใต้ส่วนงานทางธุรกิจเดียว คือ เป็นเจ้าของเรือ
อเนกประสงคข์นาดเล็ก (Handysize) และขนาดกลาง (Supramax และ Ultramax) สาํหรับขนสินคา้
แหง้เทกองระหวา่งประเทศ โดยใหบ้ริการแบบไม่ประจาํเส้นทาง (tramp shipping basis) รายไดเ้กือบ
ทั�งหมดมาจากส่วนงานนี�  ดงันั�น กลุ่มบริษทัจึงไม่มีส่วนงานทางธุรกิจดา้นอื"นนอกจากส่วนงาน
หลกัดงัที"ไดก้ล่าวไวข้า้งตน้  

 กิจกรรมทางธุรกิจในส่วนงานนี�  ได้แก่  การให้บริการเช่าเรือขนส่งสินคา้ โดยแบ่งออกเป็น 2 
ประเภท คือ การให้เช่าเป็นระยะเวลา (Time charter) และการให้เช่าเป็นรายเที"ยว (Voyage charter) 
สําหรับการให้เช่าเป็นระยะเวลา ผูเ้ช่าเรือ (ลูกคา้) จะจ่ายค่าเช่าแก่ผูใ้หเ้ช่าเรือ (ในอตัราต่อวนัตามที"              
ตกลงกนั โดยส่วนใหญ่จะตกลงชาํระค่าเช่าเป็นเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา) ตามระยะเวลาที"กาํหนด 
ในกรณีดงักล่าวผูเ้ช่าเรือจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินเรือทั�งหมด รวมทั�งรายจ่ายท่าเรือและ
นํ� ามนัเชื�อเพลิง สําหรับการให้เช่าเป็นรายเที"ยว ผูเ้ช่าเรือจะจ่ายค่าระวางเรือในอตัราต่อตนั (ส่วน
ใหญ่จะตกลงกันเป็นเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา) เพื"อขนส่งสินค้าที"ระบุเฉพาะระหว่างท่าเรือที"
กาํหนดตั�งแต่สองท่าขึ�นไป ในกรณีนี�  กลุ่มบริษทัจะรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในการเดินเรือทั�งหมด ซึ"ง
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวแสดงไวใ้นงบการเงินภายใตชื้"อ “รายจ่ายท่าเรือ” (Voyage disbursement) และ 
“นํ�ามนัเชื�อเพลิงใชไ้ป” (Bunker consumption) การให้เช่าเป็นระยะเวลานั�น เส้นทางเดินเรือจะถูก
กาํหนดหรือควบคุมโดยผูเ้ช่าเรือและภายใตส้ัญญาการให้เช่าเป็นรายเที"ยว เส้นทางการเดินเรือจะ
แตกต่างกนัไปในแต่ละเที"ยวการเดินเรือ ขึ�นอยู่กบัปัจจยัต่าง ๆ ซึ"งอยูน่อกเหนือการควบคุมของกลุ่ม
บริษทั ดงันั�น กลุ่มบริษทัจึงไม่นาํเสนอขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานทางภูมิศาสตร์ เพราะ
อาจไม่สื"อความหมายและอาจทาํใหเ้กิดความเขา้ใจที"ไม่ถูกตอ้ง 

 จากขอ้มูลดงักล่าวขา้งตน้ ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานของรายได้จากการเดินเรือ (และ
ค่าใช้จ่ายในการเดินเรือที"เกี"ยวกบัการให้เช่าเป็นรายเที"ยว) จึงจาํแนกไดเ้ป็นสองประเภท คือ จาก
การให้เช่าเป็นระยะเวลา และจากการใหเ้ช่าเป็นรายเที"ยว ซึ" งแสดงภายใตชื้"อ “รายไดจ้ากการใหเ้ช่า
เป็นระยะเวลา” (Time Charter) และ “รายได้จากการให้เช่าเป็นรายเที"ยว” (Voyage Charter) 
ตามลาํดบั 

  



 

   77  

 รายได้จากการเดินเรือสุทธิจากการให้เช่าเป็นระยะเวลา และจากการให้เช่าเป็นรายเที"ยวของ         
กลุ่มบริษทั สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที" 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงัต่อไปนี�  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 การให้เช่าเป็นระยะเวลา การให้เช่าเป็นรายเที"ยว รวม ตดับญัชี รวม 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

รายไดจ้าการให้เช่าเป็นระยะเวลา 2,874,426 3,334,213 - - 2,874,426 3,334,213 - - 2,874,426 3,334,213 
รายไดจ้ากการให้เช่าเป็นรายเที"ยว - - 1,003,238 970,064 1,003,238 970,064 (151,368) (159,994) 851,870 810,070 

รวมรายไดจ้ากการเดินเรือ 2,874,426 3,334,213 1,003,238 970,064 3,877,664 4,304,277 (151,368) (159,994) 3,726,296 4,144,283 

รายจ่ายท่าเรือ - - (314,539) (314,233) (314,539) (314,233) 151,368 159,994 (163,171) (154,239) 
นํ� ามนัเชื�อเพลิง - - (288,484) (258,786) (288,484) (258,786) - - (288,484) (258,786) 

รวมค่าใชจ่้ายเกี"ยวกบัการให้เช่า           
 เป็นรายเที"ยว - - (603,023) (573,019) (603,023) (573,019) 151,368 159,994 (451,655) (413,025) 

รายไดจ้ากการเดินเรือสุทธิ/           
 รายไดเ้ทียบเท่าจากการ           
 ให้เช่าเป็นระยะเวลา 2,874,426 3,334,213 400,215 397,045 3,274,641 3,731,258 - - 3,274,641 3,731,258 

ในปี 2563 กลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่จาํนวน 2 รายเป็นจาํนวนเงินประมาณ 1,135.53       
ลา้นบาท 

ในปี 2562 กลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่จาํนวนหนึ" งรายเป็นจาํนวนเงินประมาณ 776.66 
ลา้นบาท 

32.  กองทุนสํารองเลี�ยงชีพ 

 กลุ่มบริษทัและพนักงานได้ร่วมกันจดัตั�งกองทุนสํารองเลี� ยงชีพขึ�นตามพระราชบญัญติักองทุน
สํารองเลี�ยงชีพ พ.ศ. 2530 กลุ่มบริษทัจะจ่ายสมทบเขา้กองทุนเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 5 ของ
เงินเดือน สําหรับพนักงานสามารถเลือกจ่ายได้ตั�งแต่อัตราร้อยละ 5 ถึง 15 ของเงินเดือน กองทุน
สํารองเลี� ยงชีพนี� บริหารโดย ธนาคารกสิกรไทย จาํกัด (มหาชน) และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื"อ
พนกังานออกจากงานตามระเบียบวา่ดว้ยกองทุนของกลุ่มบริษทั ในระหว่างปี 2563 กลุ่มบริษทัรับรู้              
เงินสมทบดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายจาํนวน 5.39 ลา้นบาท (2562: 5.38 ลา้นบาท) (เฉพาะบริษทัฯ: 2.42 
ลา้นบาท 2562: 2.51 ลา้นบาท) 
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33. ลําดับชั�นของมูลค่ายุติธรรม 

 ณ วนัที" 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยแ์ละหนี� สินที"วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม
หรือเปิดเผยมูลค่ายติุธรรมโดยแยกแสดงตามลาํดบัชั�นของมูลค่ายติุธรรม ดงันี�  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัที" 31 ธันวาคม 2563 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ที#วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม 
ตราสารอนุพนัธ์      

สัญญาแลกเปลี"ยนเงินตราต่างประเทศ 
 - เงินกูย้ืม - 17,838 - 17,838 
สัญญาแลกเปลี"ยนเงินตราต่างประเทศ

และอตัราดอกเบี�ย - หุ้นกู ้ - 485,991 - 485,991 
สิทธิเลือก - หุ้นกู ้ - 29,871 - 29,871 

สินทรัพยท์างการเงินที"วดัมูลค่าดว้ยมูลค่า 
 ยุติธรรมผา่นกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จอื"น 

เงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทั     
 ที"ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน - - 16,295 16,295 

หนี�สินที#วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 
ตราสารอนุพนัธ์     
    สัญญาแลกเปลี"ยนอตัราดอกเบี�ย - เงินกูย้ืม - 82,621 - 82,621 
     

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัที" 31 ธันวาคม 2562 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ที#เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม 
ตราสารอนุพนัธ์      

สัญญาแลกเปลี"ยนเงินตราต่างประเทศ 
 - เงินกูย้ืม - 27,334 - 27,334 
สัญญาแลกเปลี"ยนเงินตราต่างประเทศ 
 และอตัราดอกเบี�ย - หุ้นกู ้ - 916,640 - 916,640 

หนี�สินที#เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม 
หุ้นกู ้ - 5,580,677 - 5,580,677 
ตราสารอนุพนัธ์     
    สัญญาแลกเปลี"ยนอตัราดอกเบี�ย - เงินกูย้ืม - 36,295 - 36,295 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัที" 31 ธนัวาคม 2563 
 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ที#วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม 
ตราสารอนุพนัธ์      

สัญญาแลกเปลี"ยนเงินตราต่างประเทศ
และอตัราดอกเบี�ย - หุ้นกู ้ - 485,991 - 485,991 

สิทธิเลือก - หุ้นกู ้ - 29,871 - 29,871 
สินทรัพยท์างการเงินที"วดัมูลค่าดว้ยมูลค่า 
 ยุติธรรมผา่นกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จอื"น 

เงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทั     
 ที"ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน - - 16,295 16,295 

 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัที" 31 ธนัวาคม 2562 
 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ที#เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม 
ตราสารอนุพนัธ์      

สัญญาแลกเปลี"ยนเงินตราต่างประเทศ 
 - หุ้นกู ้ - 916,640 - 916,640 

หนี�สินที#เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม 
หุ้นกู ้ - 5,580,677 - 5,580,677 

34. เครื#องมือทางการเงิน 

34.1 ตราสารอนุพนัธ์และการบัญชีป้องกันความเสี#ยง 
     (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 
สินทรัพย์ตราสารอนุพนัธ์     
สินทรัพย์ตราสารอนุพนัธ์ที"ไม่ได้กําหนดให้

เป็นเครื"องมือที"ใชป้้องกนัความเสี"ยง 
    

สัญญาแลกเปลี"ยนเงินตราต่างประเทศ 
 - เงินกูยื้ม 

 
- 

 
27,334 

 
- 

 
- 

สัญญาแลกเปลี"ยนเงินตราต่างประเทศและ
อตัราดอกเบี�ย - หุ้นกู ้

 
- 

 
916,640 

 
- 

 
916,640 

สิทธิเลือก - หุ้นกู ้ 8,961 - 8,961 - 
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ที"ก ําหนดให้เป็น

เครื"องมือที"ใชป้้องกนัความเสี"ยง 
    

สัญญาแลกเปลี"ยนเงินตราต่างประเทศ 
 - เงินกูยื้ม 

 
17,838 

 
- 

 
- 

 
- 

สัญญาแลกเปลี"ยนเงินตราต่างประเทศและ
อตัราดอกเบี�ย - หุ้นกู ้

 
485,991 

 
- 

 
485,991 

 
- 

สิทธิเลือก - หุ้นกู ้ 20,910 - 20,910 - 
รวมสินทรัพย์ตราสารอนุพนัธ์ 533,700 943,974 515,862 916,640 
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     (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 
หนี�สินตราสารอนุพนัธ์     
หนี� สินตราสารอนุพนัธ์ที"ไม่ไดก้าํหนดให้เป็น

เครื"องมือที"ใชป้้องกนัความเสี"ยง 
    

   สัญญาแลกเปลี"ยนอตัราดอกเบี�ย - เงินกูย้ืม - 36,295 - - 
หนี� สินตราสารอนุพนัธ์ที"กาํหนดให้เป็น

เครื"องมือที"ใชป้้องกนัความเสี"ยง 
    

สัญญาแลกเปลี"ยนอตัราดอกเบี�ย - เงินกูย้ืม 82,621 - - - 

รวมหนี�สินตราสารอนุพนัธ์ 82,621 36,295 - - 

ตราสารอนุพนัธ์ที#กําหนดให้เป็นเครื#องมือที#ใช้ป้องกันความเสี#ยง 

การป้องกนัความเสี(ยงในกระแสเงินสด 

ความเสียงจากอัตราแลกเปลียนและความเสียงจากอัตราดอกเบี �ย 

กลุ่มบริษทักาํหนดใหมี้การป้องกนัความเสี"ยงในกระแสเงินสด ดงันี�  

- สัญญาแลกเปลี"ยนเงินตราต่างประเทศและอตัราดอกเบี�ยเป็นเครื"องมือที"ใชป้้องกนัความเสี"ยง
ในกระแสเงินสดของหุ้นกู้ที"ไม่ได้อยู่ในสกุลเงินที"ใช้ดาํเนินงานของบริษทัฯ การป้องกัน               
ความเสี"ยงดังกล่าวถือว่าเป็นการป้องกนัความเสี"ยงจากอตัราแลกเปลี"ยนและความเสี"ยงจาก
อตัราดอกเบี�ย 

- สัญญาแลกเปลี"ยนเงินตราต่างประเทศ และสิทธิเลือกเป็นเครื"องมือที"ใช้ป้องกนัความเสี"ยงใน
กระแสเงินสดของเงินกู้ยืมและหุ้นกู้ที"ไม่ได้อยู่ในสกุลเงินที"ใช้ดําเนินงานของบริษัทฯ                     
การป้องกนัความเสี"ยงดงักล่าวถือวา่เป็นการป้องกนัความเสี"ยงจากอตัราแลกเปลี"ยน 

- สัญญาแลกเปลี"ยนอตัราดอกเบี� ย เป็นเครื"องมือที"ใช้ป้องกันความเสี"ยงในกระแสเงินสดของ              
เงินกู้ยืมที"มีอัตราดอกเบี� ยลอยตัวในสกุลเงินตราต่างประเทศ โดยกลุ่มบริษัทได้รับอัตรา
ดอกเบี� ยผนัแปร LIBOR และจ่ายดอกเบี� ยคงที" การป้องกันความเสี"ยงดังกล่าวถือว่าเป็นการ
ป้องกนัความเสี"ยงจากอตัราดอกเบี�ย 

รายการที"มีการป้องกันความเสี"ยงนี� ถือว่ามีความสัมพนัธ์เชิงเศรษฐกิจกับเครื" องมือที"ใช้ป้องกัน      
ความเสี"ยง เนื"องจากสัญญาแลกเปลี"ยนเงินตราต่างประเทศและอตัราดอกเบี� ย สัญญาแลกเปลี"ยน
เงินตราต่างประเทศ สัญญาแลกเปลี"ยนอตัราดอกเบี�ย และสิทธิเลือกมีเงื"อนไขที"ตรงกนักบัเงื"อนไข
ของเงินกูย้ืมและหุ้นกู ้(อนัไดแ้ก่ จาํนวนเงินตน้ วนัครบกาํหนด และวนัที"คาดว่าจะจ่ายชาํระ) ใน
การทดสอบความมีประสิทธิผลในการป้องกนัความเสี"ยง กลุ่มบริษทัไดใ้ชอ้นุพนัธ์เสมือนพร้อมกบั
เปรียบเทียบการเปลี"ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเครื" องมือที"ใช้ป้องกันความเสี" ยงกับการ
เปลี"ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของรายการที"มีการป้องกันความเสี"ยงสําหรับความเสี"ยงที"มีการ
ป้องกนั 
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ความไม่มีประสิทธิผลในการป้องกนัความเสี"ยง สามารถเกิดไดจ้ากสาเหตุดงัต่อไปนี�  

- ช่วงเวลาในการเกิดกระแสเงินสดของรายการที"มีการป้องกันความเสี"ยงและเครื" องมือที"ใช้
ป้องกนัความเสี"ยงมีความแตกต่างกนั 

- ความเสี"ยงดา้นเครดิตของคู่สัญญาส่งผลให้การเปลี"ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเครื"องมือที"ใช้
ป้องกนัความเสี"ยงและรายการที"มีการป้องกนัความเสี"ยงมีความแตกต่างกนั 

- การเปลี"ยนแปลงกระแสเงินสดที"คาดการณ์ไวใ้นอนาคตของรายการที"มีการป้องกนัความเสี"ยง
และเครื"องมือที"ใชป้้องกนัความเสี"ยง 

ตราสารอนุพนัธ์ที"กลุ่มบริษทัถือไวเ้พื"อเป็นเครื"องมือที"ใช้ป้องกนัความเสี"ยง ณ วนัที" 31 ธันวาคม 
2563 มีดงันี�  

 การครบกาํหนดชาํระ 
 นอ้ยกว่า 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 
สัญญาแลกเปลี#ยนเงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบี�ย    

จาํนวนเงินตามสัญญา (พนับาท) 2,872,000 - 2,872,000 
อตัราดอกเบี�ยคงที"เฉลี"ย (ร้อยละ) 5.99 - 5.99 
อตัราแลกเปลี"ยนเฉลี"ย (บาท/เหรียญสหรัฐฯ) 36 - 36 

สัญญาแลกเปลี#ยนเงินตราต่างประเทศ     
จาํนวนเงินตามสัญญา (พนับาท) 125,195 93,897 219,092 
อตัราแลกเปลี"ยนเฉลี"ย (บาท/เหรียญสหรัฐฯ) 32.34, 33.15 32.34, 33.15 32.34, 33.15 

สิทธิเลือก    
จาํนวนเงินตามสัญญา (พนับาท) 658,560 - 658,560 
อตัราใชสิ้ทธิ (บาท/เหรียญสหรัฐฯ) 30.15 - 30.15 

สัญญาแลกเปลี#ยนอัตราดอกเบี�ย    
    จาํนวนเงินตามสญัญา (พนัเหรียญสหรัฐฯ) 12,711 42,049 54,760 
    อตัราดอกเบี�ยคงที"เฉลี"ย (ร้อยละ) 4.95 - 5.33 4.95 - 5.33 4.95 - 5.33 

ผลกระทบของรายการที"มีการป้องกนัความเสี"ยงต่องบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัที" 31 ธนัวาคม 
2563 แสดงไดด้งันี�  
  (หน่วย: พนับาท) 

 การเปลี"ยนแปลงใน
มูลค่ายติุธรรม 

ซึ"งใชว้ดัความไม่มี
ประสิทธิผลใน 

การป้องกนัความเสี"ยง 

สาํรองสาํหรับการป้องกนัความเสี"ยง                    
ในกระแสเงินสด สาํรองสาํหรับ 

ตน้ทุนในการ 
ป้องกนัความเสี"ยง 

ส่วนที"ยงัคงป้องกนั
ความเสี"ยงต่อไป 

ส่วนที"ไดย้ติุการ
ป้องกนัความเสี"ยงแลว้ 

เงินกูย้ืม - สัญญาแลกเปลี"ยนอตัรา
ดอกเบี�ย (50,062) (47,640) - - 

เงินกูย้ืม - สัญญาแลกเปลี"ยน
เงินตราต่างประเทศ (16,150) (16,150) - 2,542 

หุ้นกู ้- สัญญาแลกเปลี"ยนเงินตรา
ต่างประเทศและอตัราดอกเบี�ย (198,235) (198,235) - 54,121 

หุ้นกู ้- สิทธิเลือก 13,144 4,590 (13,955) 11,682 
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ผลกระทบของเครื"องมือที"ใชป้้องกนัความเสี"ยงต่องบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัที" 31 ธนัวาคม 2563 และผลกระทบของการป้องกนัความเสี"ยงในกระแสเงินสดต่อ            
งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที" 31 ธนัวาคม 2563 แสดงไดด้งันี�   

(หน่วย: พนับาท) 
 

จาํนวนเงิน
ตามสัญญา             

มูลค่า 
ตามบญัชี 

บรรทดัที"แสดงรายการ
ในงบแสดงฐานะ

การเงินรวม 

การเปลี"ยนแปลง
ในมูลค่ายตุิธรรม 

ซึ"งใชว้ดัความ    
ไม่มีประสิทธิผล
ในการป้องกนั

ความเสี"ยง 

ส่วนที"มี
ประสิทธิผล 

ที"รับรู้ในส่วน
ของผูถ้ือหุ้น 

ส่วนที"ไม่มี
ประสิทธิผล 
ที"รับรู้ในงบ
กาํไรขาดทุน 

บรรทดัที" 
แสดงรายการใน
งบกาํไรขาดทุน 

ตน้ทุนในการ
ป้องกนัความเสี"ยง 

ที"รับรู้ใน 
ส่วนของผูถ้ือหุ้น 

สาํรองสาํหรับการ
ป้องกนัความเสี"ยง
ในกระแสเงินสด 

ที"โอนไปยงั            
งบกาํไรขาดทุน 

บรรทดัที" 
แสดงรายการใน      
งบกาํไรขาดทุน 

สัญญาแลกเปลี"ยนเงินตรา
ต่างประเทศและอตัรา
ดอกเบี�ย - สาํหรับป้องกนั
ความเสี"ยงจากหุ้นกู ้

2,872,000 485,991 สินทรัพยต์ราสาร
อนุพนัธ์หมุนเวียน 

(198,235) (198,235) - - 54,121 105,772 ขาดทุนจากอตัรา
แลกเปลี"ยน, 
ตน้ทุนทางการเงิน 

สัญญาแลกเปลี"ยนเงินตรา
ต่างประเทศ - สาํหรับป้องกนั
ความเสี"ยงจากเงินกูย้ืม 

219,092 17,838 สินทรัพยต์ราสาร
อนุพนัธ์ไม่หมุนเวียน 

(16,150) (16,150) - - 2,542 8,598 ขาดทุนจากอตัรา
แลกเปลี"ยน 

สัญญาแลกเปลี"ยนอตัราดอกเบี�ย           
 - สาํหรับป้องกนัความเสี"ยงจาก

เงินกูย้ืม 
54,760           

พนัเหรียญ
สหรัฐอเมริกา 

82,621 หนี� สินตราสาร
อนุพนัธ์ไม่หมุนเวียน 

(48,692) (47,640) (1,018) ขาดทุนจากการปรับ
มูลค่ายตุิธรรมของ
เครื"องมือที"ใช้
ป้องกนัความเสี"ยง 

- 4,528 ตน้ทุนทางการเงิน 

สิทธิเลือก - สาํหรับป้องกนั
ความเสี"ยงจากหุ้นกู ้

658,560 29,871 สินทรัพยต์ราสาร
อนุพนัธ์หมุนเวียน 

13,144 4,590 -  11,682 (53,760) ขาดทุนจากอตัรา
แลกเปลี"ยน 

รวม    (249,933) (257,435) (1,018)  68,345 65,138  
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ผลกระทบของการปฏิรูปอัตราดอกเบี�ยอ้างอิง  

กลุ ่มบริษทัมีความเสี"ยงจากอตัราดอกเบี�ยอา้งอิงที "ก ําหนดจากธุรกรรมการกูย้ ืมแบบไม่มี
หลกัประกนัระหว่างธนาคาร (InterBank Offerred Rates - IBORs) ของเครื"องมือทางการเงินซึ"งจะ
มีการแทนที"หรือปฏิรูป กลุ่มบริษทัคาดว่าการปฏิรูปอตัราดอกเบี�ยอา้งอิงนี� จะส่งผลกระทบต่อการ
บริหารความเสี"ยงและการใชก้ารบญัชีป้องกนัความเสี"ยงของกลุ่มบริษทั จึงไดน้ําการปรับปรุง
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที" 9 และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที" 7 มาถือ
ปฏิบตัิก่อนวนัที"มีผลบงัคบัใชก้บัความสัมพนัธ์ของการป้องกนัความเสี"ยงที"ไดร้ับผลกระทบ
โดยตรงจากการปฏิรูปอตัราดอกเบี�ยอา้งอิง  

ความสัมพนัธ์ของการป้องกนัความเสี"ยงซึ"งไดรั้บผลกระทบจากการปฏิรูปอตัราดอกเบี�ยอา้งอิงอาจ
ทาํให้เกิดส่วนที"ไม่มีประสิทธิผลจากการคาดการณ์ของผูร่้วมตลาดเมื"อมีการเปลี"ยนจากอัตรา
ดอกเบี�ยอา้งอิงที"ใชอ้ยู่ไปเป็นอตัราดอกเบี�ยอา้งอิงอื"น กลุ่มบริษทัอยู่ระหว่างการติดตามและจดัการ
การเปลี"ยนไปใชอ้ตัราดอกเบี�ยอา้งอิงอื"นว่าจะตอ้งทาํการแกไ้ขสัญญาอนัเนื"องมาจากเรื"องนี�หรือไม่ 
ตลอดจนการจดัการในการดาํเนินการกบัคู่สัญญาในเรื"องดงักล่าว 

34.2 วัตถุประสงค์และนโยบายการบริหารความเสี#ยงทางการเงิน 

 เครื"องมือทางการเงินที"สําคญัของกลุ่มบริษทั ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
ลูกหนี� การคา้และลูกหนี� อื"น เงินลงทุน เจ้าหนี� การคา้และเจ้าหนี� อื"น หุ้นกู้ และเงินกู้ยืมระยะยาว      
กลุ่มบริษทัมีความเสี"ยงทางการเงินที"เกี"ยวขอ้งกบัเครื"องมือทางการเงินดงักล่าว และมีนโยบายการ
บริหารความเสี"ยงดงันี�  

ความเสี(ยงด้านเครดิต 

กลุ่มบริษทัมีความเสี"ยงด้านเครดิตที"เกี"ยวเนื"องกับลูกหนี� การค้าและลูกหนี� อื"น เงินฝากธนาคาร         
เงินให้กูย้ืมและเครื"องมือทางการเงินอื"น ๆ โดยจาํนวนเงินสูงสุดที"กลุ่มบริษทัอาจตอ้งสูญเสียจาก
การใหสิ้นเชื"อคือมูลค่าตามบญัชีที"แสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงินยกเวน้ตราสารอนุพนัธ์ 

 ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื(น 

 กลุ่มบริษทัมีความเสี"ยงดา้นการให้สินเชื"อที"เกี"ยวเนื"องกับลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื"น ฝ่ายบริหาร
ควบคุมความเสี"ยงนี� โดยการกาํหนดให้มีนโยบายการให้สินเชื"อแก่ผูเ้ช่าเรือและบุคคลภายนอกโดย
จาํกดัการใหสิ้นเชื"อเฉพาะกบัลูกคา้ชั�นดี และใหค้วามเขม้งวดในการจดัทาํเอกสารประกอบรายการ
ต่าง ๆ ให้ครบถว้น ดงันั�น กลุ่มบริษทัจึงไม่คาดว่าจะไดรั้บความเสียหายที"เป็นสาระสําคญัจากการ
ให้สินเชื"อ นอกจากนี�  การให้สินเชื"อของกลุ่มบริษทัไม่มีการกระจุกตวัเนื"องจากกลุ่มบริษทัมีฐาน
ของลูกคา้ที"หลากหลายและมีอยู่จาํนวนมากราย จาํนวนเงินสูงสุดที"กลุ่มบริษทัอาจตอ้งสูญเสียจาก
การใหสิ้นเชื"อคือมูลค่าตามบญัชีของลูกหนี� ที"แสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน 
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เครื(องมือทางการเงินและเงินฝากธนาคาร  

ความเสี" ยงด้านเครดิตของเงินฝากธนาคารและตราสารอนุพนัธ์ของกลุ่มบริษัทไม่สูงมากนัก
เนื"องจากคู่สัญญาเป็นธนาคารที"มีอนัดบัความน่าเชื"อถือดา้นเครดิตที"อยู่ในระดบัสูงซึ"งประเมินโดย
สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื"อถือดา้นเครดิตระหวา่งประเทศ  

ความเสี#ยงด้านตลาด 

ความเสี(ยงจากอัตราดอกเบี�ย 

 กลุ่มบริษทัมีความเสี"ยงจากอตัราดอกเบี� ยที"สําคัญอันเกี"ยวเนื"องกับเงินฝากธนาคาร เงินให้กู้ยืม              
ระยะยาว หุน้กูแ้ละเงินกูย้มืระยะยาว ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี"ยงส่วนนี�โดยการกาํหนดให้สัญญา
แลกเปลี"ยนอตัราดอกเบี�ยและสัญญาแลกเปลี"ยนเงินตราต่างประเทศและอตัราดอกเบี�ยเป็นเครื"องมือ
ที"ใช้ในการป้องกันความเสี" ยงจากอัตราดอกเบี� ย โดยได้เปิดเผยรายละเอียดที"เกี"ยวข้องไวใ้น        
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 34.1 ความเสี"ยงจากอตัราดอกเบี�ยของกลุ่มบริษทัจึงอยูใ่นระดบัตํ"า  

 สินทรัพย์และหนี� สินทางการเงินที"สําคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี� ย และสําหรับ
สินทรัพยแ์ละหนี� สินทางการเงินที"มีอตัราดอกเบี�ยคงที"สามารถแยกตามวนัที"ครบกาํหนดหรือวนัที"มี
การกาํหนดอตัราดอกเบี�ยใหม่ (หากวนัที"มีการกาํหนดอตัราดอกเบี�ยใหม่ถึงก่อน) ไดด้งันี�  

(หน่วย: พนับาท)  
 งบการเงินรวม 

 ณ วนัที" 31 ธันวาคม 2563 

 อตัราดอกเบี�ยคงที" อตัราดอกเบี�ย ไม่มี   

    ปรับขึ�นลง อตัรา   
 ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบี�ย รวม อตัราดอกเบี�ย (ร้อยละต่อปี) 

       คงที" ปรับขึ�นลงตามอตัราตลาด 

       เงินเหรียญ เงินเหรียญ เงินบาท 
       สหรัฐอเมริกา สหรัฐอเมริกา  
สินทรัพยท์างการเงิน         
เงินสดและรายการ           
 เทียบเท่าเงินสด 49,866 - - 993,529 57,095 1,100,490 0.01 - 0.26 0.04 - 0.60  0.05 - 0.13 

รวม 49,866 - - 993,529 57,095 1,100,490    

หนี�สินทางการเงิน         
หนี�สินตามสัญญาเช่า 5,326 18,088 1,451 - - 24,865 5.28 - 5.53 - - 
หุ้นกู ้ 935,515 2,855,650 - - - 3,791,165 5.99 - 6.50 - - 
เงินกูย้ืมระยะยาว  287,914 1,257,168 - 4,685,265 - 6,230,347 4.95 - 5.33 2.42 - 4.21 4.65 

รวม 1,228,755 4,130,906 1,451 4,685,265 - 10,046,377    
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(หน่วย: พนับาท)  

 งบการเงินรวม 
 ณ วนัที" 31 ธนัวาคม 2562 

 อตัราดอกเบี�ยคงที" อตัราดอกเบี�ย ไม่มี   
    ปรับขึ�นลง อตัรา   
 ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบี�ย รวม อตัราดอกเบี�ย (ร้อยละต่อปี) 
       คงที" ปรับขึ�นลงตามอตัราตลาด 
       เงินเหรียญ เงินเหรียญ เงินบาท 
       สหรัฐอเมริกา สหรัฐอเมริกา  
สินทรัพยท์างการเงิน         
เงินสดและรายการ           
 เทียบเท่าเงินสด 612,776 - - 454,516 113,889 1,181,181 1.85 - 2.47 0.01 - 1.04 0.22 - 0.38 
รวม 612,776 - - 454,516 113,889 1,181,181    
หนี�สินทางการเงิน         
หุ้นกู ้ 1,947,630 3,565,212 - - - 5,512,842 5.75 - 5.99 - - 
เงินกูย้ืมระยะยาว  201,735 1,682,521 - 5,264,894 - 7,149,150 3.43 - 5.33 3.09 - 4.98 5.51 
รวม 2,149,365 5,247,733 - 5,264,894 - 12,661,992    

 (หน่วย: พนับาท)  

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัที" 31 ธนัวาคม 2563 
 อตัราดอกเบี�ยคงที" อตัราดอกเบี�ย ไม่มี   
    ปรับขึ�นลง อตัรา   
 ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบี�ย รวม อตัราดอกเบี�ย (ร้อยละต่อปี) 
       คงที" ปรับขึ�นลงตามอตัราตลาด 
       เงินเหรียญ เงินเหรียญ เงินบาท 
       สหรัฐอเมริกา สหรัฐอเมริกา  
สินทรัพยท์างการเงิน          
เงินสดและรายการ           
 เทียบเท่าเงินสด - - - 611,603 1,121 612,724 0.01 - 0.05 0.05 0.05 - 0.13 
เงินให้กูยื้มแก่บริษทัยอ่ย 1,067,407 1,694,989 615,998 - - 3,378,394 5.00 - - 
รวม 1,067,407 1,694,989 615,998 611,603 1,121 3,991,118    
หนี�สินทางการเงิน          
หนี�สินตามสัญญาเช่า 4,137 15,413 1,451 - - 21,001 5.28 - 5.53 - - 
หุ้นกู ้ 935,515 2,855,650 - - - 3,791,165 5.99 - 6.50 - - 
รวม 939,652 2,871,063 1,451 - - 3,812,166    

 (หน่วย: พนับาท)  

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัที" 31 ธนัวาคม 2562 
 อตัราดอกเบี�ยคงที" อตัราดอกเบี�ย ไม่มี   
    ปรับขึ�นลง อตัรา   
 ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบี�ย รวม อตัราดอกเบี�ย (ร้อยละต่อปี) 
       คงที" ปรับขึ�นลงตามอตัราตลาด 
       เงินเหรียญ เงินเหรียญ เงินบาท 
       สหรัฐอเมริกา สหรัฐอเมริกา  
สินทรัพยท์างการเงิน          
เงินสดและรายการ           
 เทียบเท่าเงินสด 275,688 - - 166,496 1,067 443,251 1.85 - 2.00 0.05 - 1.04 0.22 - 0.38 
เงินให้กูยื้มแก่บริษทัยอ่ย - - - - 4,652,762 4,652,762 - - - 
รวม 275,688 - - 166,496 4,563,829 5,096,013    
หนี�สินทางการเงิน          
หุ้นกู ้ 1,947,630 3,565,212 - - - 5,512,842 5.75 - 5.99 - - 

รวม 1,947,630 3,565,212 - - - 5,512,842    
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การวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลียนแปลงอัตราดอกเบี �ย 

ผลกระทบต่องบกาํไรขาดทุนของกลุ่มบริษทัจากการเปลี"ยนแปลงที"อาจเกิดขึ�นอย่างสมเหตุสมผล
ของอตัราดอกเบี�ยของเงินกูย้มืระยะยาวที"มีอตัราดอกเบี�ยที"ปรับขึ�นลงตามอตัราตลาดและผลกระทบ
ที"มีต่อส่วนของผูถื้อหุ้นจะเปลี"ยนแปลงไปซึ" งเป็นผลมาจากการเพิ"มขึ�นหรือลดลงในมูลค่ายุติธรรม
ของการป้องกันความเสี" ยงด้านกระแสเงินสดของสัญญาแลกเปลี"ยนอัตราดอกเบี� ย ณ วันที"                     
31 ธนัวาคม 2563 โดยกาํหนดใหต้วัแปรอื"นทั�งหมดคงที" แสดงไดด้งันี�  

 เพิ"มขึ�น/ลดลง 
ผลกระทบต่อ 

งบกาํไรขาดทุน 
ผลกระทบต่อ 

ส่วนของผูถื้อหุ้น  
(ร้อยละ) (พนับาท) (พนับาท) 

เงินกูย้มืสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ +1 (46,919) 40,673  
-1 46,919 (40,673) 

การวิเคราะห์ผลกระทบขา้งตน้จัดทาํขึ�นโดยใช้สมมติฐานว่าจาํนวนเงินกู้ยืมระยะยาวที"มีอัตรา
ดอกเบี� ยที"ปรับขึ�นลงตามอตัราตลาด และตวัแปรอื"นทั�งหมดคงที"ตลอด 1 ปี และยงัถือเสมือนว่า
อตัราดอกเบี�ยที"ปรับขึ�นลงตามอตัราตลาดของเงินกูย้ืมระยะยาวไม่ไดมี้อตัราดอกเบี�ยที"กาํหนดไว้
แลว้ ดงันั�น การเปลี"ยนแปลงของอตัราดอกเบี�ยที"เกิดขึ�นจึงมีผลกระทบต่อดอกเบี�ยที"ตอ้งชาํระตลอด 
12 เดือนเต็ม ทั�งนี�  ขอ้มูลนี� ไม่ใช่การคาดการณ์หรือพยากรณ์สภาวะตลาดในอนาคต และควรใช้     
ดว้ยความระมดัระวงั 

ความเสี(ยงจากอัตราแลกเปลี(ยน 

 รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายเกือบทั�งหมดของกลุ่มบริษทัอยู่ในรูปสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาจึงเป็นการ
ป้องกนัความเสี"ยงจากอตัราแลกเปลี"ยนที"เกิดจากรายการที"เป็นเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาไดใ้นตวัเอง 
อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษทัยงัคงมีความเสี"ยงจากอตัราแลกเปลี"ยนสําหรับเครื"องมือทางการเงินที"เป็น
เงินตราสกุลอื"น ซึ" งฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัได้พิจารณาแล้วและได้ตระหนักถึงความเสี" ยง
ดงักล่าวที"ยงัคงมีอยู่ ดงันั�น จึงพยายามที"จะจาํกดัความเสี"ยงดงักล่าวให้เหลือน้อยที"สุด โดยการไม่
ถือเครื"องมือทางการเงินที"สําคญัที"เป็นเงินตราสกุลอื"นหรือใชต้ราสารอนุพนัธ์ทางการเงินซึ"งกลุ่ม
บริษทัพิจารณาเห็นวา่เหมาะสมในการบริหารความเสี"ยงดงักล่าว  

กลุ่มบริษทัมีความเสี"ยงจากอัตราแลกเปลี"ยนที"สําคญัอนัเกี"ยวเนื"องกบัเงินกูย้ืมระยะยาวและหุ้นกู้
สกุลเงินบาท กลุ่มบริษทัจะเจรจาให้เงื"อนไขของตราสารอนุพนัธ์ที"ใช้ป้องกนัความเสี"ยงสอดคลอ้ง
กับเงื"อนไขของความเสี"ยงที"ตอ้งการป้องกัน กลุ่มบริษทัไม่มีนโยบายประกอบธุรกรรมตราสาร
อนุพนัธ์ทางการเงินเพื"อการเก็งกาํไรหรือเพื"อการคา้ 
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การวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลียนแปลงอัตราแลกเปลียน 

ตารางต่อไปนี� แสดงให้เห็นถึงผลกระทบต่องบกาํไรขาดทุนและส่วนของผูถื้อหุ้นของกลุ่มบริษทั
จากการเปลี"ยนแปลงที"อาจเกิดขึ�นอย่างสมเหตุสมผลของอัตราแลกเปลี"ยนสกุลเงินบาท โดย
กาํหนดให้ตวัแปรอื"นทั�งหมดคงที" ทั�งนี�  ผลกระทบต่องบกาํไรขาดทุนและส่วนของผูถื้อหุ้นนี� เกิด
จากการเปลี"ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหนี� สินที"เป็นตวัเงินและตราสารอนุพนัธ์ที"
ถูกกาํหนดไวเ้พื"อป้องกนัความเสี"ยงในกระแสเงินสด ณ วนัที" 31 ธนัวาคม 2563 ทั�งนี�  กลุ่มบริษทัไม่
มีความเสี"ยงอยา่งเป็นสาระสาํคญัจากการเปลี"ยนแปลงของสกุลเงินตราต่างประเทศสกุลเงินอื"น 

 
สกุลเงิน เพิ"มขึ�น/ลดลง 

ผลกระทบต่อ 
งบกาํไรขาดทุน 

ผลกระทบต่อ 
ส่วนของผูถื้อหุ้น 

 (ร้อยละ) (พนับาท) (พนับาท) 
ไทยบาท +1 (3,029) (2,676) 

 -1 (4,536) (26,483) 

ทั�งนี�  ข้อมูลนี� ไม่ใช่การคาดการณ์หรือพยากรณ์สภาวะตลาดในอนาคต และควรใช้ด้วยความ
ระมดัระวงั 

 กลุ่มบริษทัมียอดคงเหลือของหนี� สินทางการเงินที"มีสาระสําคญัที"เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ 
(สกุลเงินตราต่างประเทศอื"นที"ไม่ใช่สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา ซึ" งเป็นสกุลเงินที"ใช้ในการ
ดาํเนินงาน) ดงันี�  

 งบการเงินรวม  

สกุลเงิน 
หนี� สินทางการเงิน                       

ณ วนัที" 31 ธนัวาคม 
อตัราแลกเปลี"ยนเฉลี"ย                            
ณ วนัที" 31 ธนัวาคม 

 2563 2562 2563 2562 

 (ลา้น) (ลา้น) (เหรียญสหรัฐอเมริกา                           
   ต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 

เงินกูยื้มสกุลเงินบาท 219.09 344.29 0.0331 0.0330 
หุ้นกูส้กุลเงินบาท 2,872.00 3,590.00 0.0331 0.0330 
หุ้นกูส้กุลเงินบาท 940.80 1,960.00 0.0331 0.0330 
     

 งบการเงินเฉพาะกิจการ  

สกุลเงิน 
หนี� สินทางการเงิน                       

ณ วนัที" 31 ธนัวาคม 
อตัราแลกเปลี"ยนเฉลี"ย                            
ณ วนัที" 31 ธนัวาคม  

 2563 2562 2563 2562 

 (ลา้น) (ลา้น) (เหรียญสหรัฐอเมริกา                           
   ต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 

หุ้นกูส้กุลเงินบาท 2,872.00 3,590.00 0.0331 0.0330 
หุ้นกูส้กุลเงินบาท 940.80 1,960.00 0.0331 0.0330 
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กลุ่มบริษทัมีสัญญาแลกเปลี"ยนเงินตราต่างประเทศคงเหลือดงันี�  

ณ วนัที" 31 ธันวาคม 2563 

จาํนวนที"ซื�อ จาํนวนที"ขาย อตัราแลกเปลี"ยนตามสัญญา  วนัครบกาํหนดตามสัญญา 

  (เหรียญสหรัฐอเมริกา                                    
ต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 

 

บริษทัฯ    
2,872.00 ลา้นบาท 79.78 ลา้นเหรียญ

สหรัฐอเมริกา 
0.0278 มกราคม 2564 

บริษทัยอ่ย    
219.09 ลา้นบาท 6.69 ลา้นเหรียญ

สหรัฐอเมริกา 
0.0302, 0.0309 รายไตรมาสตามกาํหนดการชาํระคืน

เงินกูสิ้�นสุดเดือนกนัยายน 2565 

 
ณ วนัที" 31 ธันวาคม 2562 

จาํนวนที"ซื�อ จาํนวนที"ขาย อตัราแลกเปลี"ยนตามสัญญา  วนัครบกาํหนดตามสัญญา 

  (เหรียญสหรัฐอเมริกา                                    
ต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 

 

บริษทัฯ    
3,590.00 ลา้นบาท 99.72 ลา้นเหรียญ

สหรัฐอเมริกา 
0.0278 มกราคม 2564 

1,960.00 ลา้นบาท 54.90 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา 

0.0280 มิถุนายน 2563 
 

บริษทัยอ่ย    
344.29 ลา้นบาท 10.52 ลา้นเหรียญ

สหรัฐอเมริกา 
0.0302, 0.0309 รายไตรมาสตามกาํหนดการชาํระคืน

เงินกูสิ้�นสุดเดือนกนัยายน 2565 

กลุ่มบริษทัมีสัญญาสิทธิเลือกดงันี�  

ณ วนัที" 31 ธันวาคม 2563 

จาํนวนที"ซื�อ จาํนวนที"ขาย อตัราแลกเปลี"ยนตามสัญญา  วนัครบกาํหนดตามสัญญา 

  (เหรียญสหรัฐอเมริกา                                    
ต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 

 

บริษทัฯ    
1,250.00 ลา้นบาท 41.46 ลา้นเหรียญ

สหรัฐอเมริกา 
0.0332 ธันวาคม 2564 
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ความเสี(ยงด้านสภาพคล่อง 

กลุ่มบริษทัไดบ้ริหารความเสี"ยงจากสภาพคล่องทางการเงินโดยการกระจายกาํหนดวนัชาํระเงินกู ้
การหาเงินกู้ทั�งชนิดที"ทยอยแบ่งชาํระคืนและแบบชาํระคืนครั� งเดียวเมื"อครบกาํหนด และรักษา      
เงินสดสํารองให้เพียงพอ การควบคุมค่าใชจ่้ายการดาํเนินงานอย่างเขม้งวด การทาํประกนัภยัอย่าง
ครอบคลุม การจาํกดัความเสี"ยงจากคู่สัญญารายหนึ"งไม่ให้เกินร้อยละ 25 ของรายรับ และการจาํกดั
ความเสี"ยงที"เกิดจากความผนัผวนของตลาดระยะสั�นดว้ยการทาํสัญญาเช่าเรือแบบระยะยาว ณ วนัที" 
31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีหนี� สินระยะสั�นที"จะครบกาํหนดภายใน 1 ปี ประมาณร้อยละ 30 
ของจาํนวนหนี� สินที"แสดงอยู่ในงบการเงินของกลุ่มบริษทั (2562: ร้อยละ 35) กลุ่มบริษทัประเมิน
ความเสี"ยงต่าง ๆ ที"เกี"ยวขอ้งกบัการรีไฟแนนซ์เงินกูแ้ละมีความเห็นว่ากลุ่มบริษทัมีความเสี"ยงอยู่ใน
ระดบัตํ"า นอกจากนั�น กลุ่มบริษทัยงัสามารถเขา้ถึงแหล่งเงินทุนไดอ้ย่างหลากหลายอย่างเพียงพอ 

รายละเอียดการครบกาํหนดชาํระของหนี� สินทางการเงินที"ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์และเครื" องมือ
ทางการเงินที"เป็นตราสารอนุพนัธ์ของกลุ่มบริษทั ณ วนัที" 31 ธนัวาคม 2563 ซึ"งพิจารณาจากกระแส
เงินสดตามสัญญาที"ยงัไม่คิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนั สามารถแสดงไดด้งันี�  

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี รวม 

รายการที#ไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์     
เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื"น 113,676 - - 113,676 
หนี� สินตามสัญญาเช่า 6,022 20,778 1,755 28,555 
เงินกูยื้มระยะยาว 1,712,529 4,635,584 577,103 6,925,216 
หุ้นกู ้ 996,323 3,171,751 - 4,168,074 

รวมรายการที#ไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์ 2,828,550 7,828,113 578,858 11,235,521 

 
ตราสารอนุพันธ์ 
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 515,862 17,838 - 533,700 
หนี� สินตราสารอนุพนัธ ์ - 82,621 - 82,621 

รวมตราสารอนุพนัธ์ 515,862 100,459 - 616,321 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
เมื"อทวงถาม 

ไม่เกิน  
1 ปี 1 - 5 ปี 

มากกว่า  
5 ปี รวม 

รายการที#ไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์      
เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื"น - 281 - - 281 
หนี� สินตามสัญญาเช่า - 4,726 17,862 1,755 24,343 
หุ้นกู ้ - 996,323 3,171,751 - 4,168,074 
เงินทดรองจากกิจการที"เกี"ยวขอ้งกนั 1,825,509 - - - 1,825,509 

รวมรายการที#ไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์ 1,825,509 1,001,330 3,189,613 1,755 6,018,207 

  
ตราสารอนุพันธ์  

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ - 515,862 - - 515,862 

รวมตราสารอนุพนัธ์ - 515,862 - - 515,862 

34.3 มูลค่ายุติธรรมของเครื#องมือทางการเงิน 

เนื"องจากเครื" องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัจัดอยู่ในประเภทระยะสั� นหรือมีอัตรา
ดอกเบี�ยใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบี�ยในตลาดยกเวน้หุ้นกู ้กลุ่มบริษทัจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพยแ์ละหนี� สินทางการเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีที"แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน  

มูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรมของหุ้นกูแ้ละตราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน ณ วนัที" 31 ธันวาคม 
2562 มีดงัต่อไปนี�   
 (หน่วย: พนับาท) 
 ณ วนัที" 31 ธนัวาคม 2562 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม 

สินทรัพย์ (หนี�สิน) ทางการเงิน     
   หุ้นกู ้ (5,517,558) (5,580,677) (5,517,558) (5,580,677) 
   ตราสารอนุพนัธ์     
      สัญญาแลกเปลี"ยนอตัราดอกเบี�ย     
  - เงินกูย้ืม - (36,295) - - 
      สัญญาแลกเปลี"ยนเงินตราต่างประเทศ     
  - เงินกูย้ืม 29,142 27,334 - - 
      สัญญาแลกเปลี"ยนเงินตราต่างประเทศ     
       และอตัราดอกเบี�ย - หุ้นกู ้ 921,749 916,640 921,749 916,640 
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กลุ่มบริษทัมีการประมาณการมูลค่ายติุธรรมของเครื"องมือทางการเงินตามหลกัเกณฑด์งันี�  

ก) หุ้นกูแ้สดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาดของสมาคมตลาดตราสารหนี� ไทย โดยใช้ราคาปิด            
ณ วนัที"รายงาน  

ข) ตราสารอนุพนัธ์ แสดงมูลค่ายุติธรรมซึ" งคาํนวณโดยใช้เทคนิคการคิดลดกระแสเงินสดใน
อนาคตและแบบจาํลองตามทฤษฎีในการประเมินมูลค่า ซึ" งขอ้มูลที"นาํมาใช้ในการประเมิน
มูลค่าส่วนใหญ่เป็นข้อมูลที"สามารถสังเกตได้ในตลาดที"เกี"ยวข้อง เช่น อัตราแลกเปลี"ยน
ล่วงหน้าของเงินตราต่างประเทศ และเส้นอัตราผลตอบแทนของอัตราดอกเบี� ย เป็นต้น           
กลุ่มบริษทัไดค้าํนึงถึงผลกระทบของความเสี"ยงดา้นเครดิตของคู่สัญญาในการประมาณมูลค่า
ยุติธรรมของตราสารอนุพนัธ์ 

ในระหว่างปีปัจจุบนั กลุ่มบริษทัได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที" 9 มาถือปฏิบติั           
ครั� งแรก ซึ" งกาํหนดให้มูลค่าตามบญัชีของตราสารอนุพนัธ์แสดงที"มูลค่ายุติธรรม และเนื"องจาก
บริษทัฯมีการเปลี"ยนแปลงเงื"อนไขหุ้นกู้ตามที"กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 19                  
จึงไม่มีการแสดงมูลค่ายติุธรรมตามราคาตลาดของสมาคมตลาดตราสารหนี�ไทย 

34.4 การกระทบยอดรายการสินทรัพย์ทางการเงินที#วัดมูลค่ายุติธรรมเป็นประจําและมีลําดับชั�นของ
มูลค่ายุติธรรมเป็นระดับ 3 

(หน่วย: พนับาท) 

 

งบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทัที"ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที" 1 มกราคม 2563    17,047 
ขาดทุนสุทธิที"รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื"น (752) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที" 31 ธนัวาคม 2563 16,295 

35. การบริหารจัดการทุน  

วตัถุประสงค์ในการบริหารจดัการทุนที"สําคญัของกลุ่มบริษทั คือการจดัให้มีซึ" งโครงสร้างทุนที"
เหมาะสมเพื"อสนับสนุนการดาํเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับ                     
ผูถื้อหุน้ 

 กลุ่มบริษทับริหารจดัการสถานะของทุนโดยใช้อตัราส่วนหนี� สินต่อทุน (Debt-to-Equity Ratio) 
เพื"อให้สอดคลอ้งกบัเงื"อนไขในสัญญาเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ซึ" งระบุให้กลุ่มบริษทั
ตอ้งดาํรงอตัราส่วนหนี� สินต่อทุนในภาพรวมใหไ้ม่เกิน 2 ต่อ 1 

ณ วันที"  31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนหนี� สินต่อทุนเท่ากับ 1.11:1 (2562: 1.17:1) 
(เฉพาะบริษทัฯ: 0.61:1 (2562: 0.74:1)) ซึ" งคาํนวณจากงบการเงินในสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา
ซึ"งเป็นสกุลเงินที"ใชใ้นการดาํเนินงาน 
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36. งบการเงินในสกุลเงินที#ใช้ในการดําเนินงาน 

 งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที" 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 และงบกาํไรขาดทุนสําหรับปีสิ�นสุด
วนัที" 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ในสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาซึ" งเป็นสกุลเงินที"ใช้ในการ
ดาํเนินงานแสดงไดด้งันี�  

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ� ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย   

งบแสดงฐานะการเงิน       

ณ วันที# 31 ธนัวาคม 2563       
      (หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐฯ) 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2563  2562  2563  2562 
สินทรัพย์         

สินทรัพย์หมุนเวียน         

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  36,638  39,172  20,399  14,700 
ลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื"น  5,616  6,056  121,460  115,397 
เงินให้กูย้ืมระยะสั�นแก่บริษทัยอ่ย  -  -  -  4,300 
นํ�ามนัเชื�อเพลิง  1,153  5,853  -  - 
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์  17,174  -  17,174  - 
สินทรัพยห์มุนเวียนอื"น         
   เงินทดรองจ่ายแก่กปัตนัเรือ  2,427  2,437  -  - 
   ค่าสินไหมทดแทนคา้งรับ  327  353  -  - 
   อื"น ๆ  1,181  1,861  487  544 
รวมสินทรัพยห์มุนเวียนอื"น  3,935  4,651  487  544 
รวมสินทรัพย์หมนุเวียน  64,516  55,732  159,520  134,941 
สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน         

เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่บริษทัย่อย  -  -  112,474  150,000 
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์  594  -  -  - 
ลูกหนี�ตามสัญญาแลกเปลี"ยนเงินตรา             
   ต่างประเทศ  -  31,534  -  30,568 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย   -  -  233,720  200,254 
เงินลงทุนในบริษทัร่วมที"ถือหุ้นโดยบริษทัยอ่ย  2,474  2,258  -  - 
เงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทัที"ไม่ใช่            
   บริษทัจดทะเบียน  543  568  543  568 
ที"ดิน อาคารและอุปกรณ์   636,698  666,497  253  221 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้  804  -  678  - 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน   230  224  219  224 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื"น         
   ค่าความเสียหายจากการเดินเรือรอเรียกคืน  1,540  818  -  - 
   เงินล่วงหนา้ค่าต่อเรือ  -  67,900  -  67,644 
   ตน้ทุนสัญญารอตดัจ่าย  4,843  5,398  -  - 
   อื"น ๆ  105  157  80  132 
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื"น  6,488  74,273  80  67,776 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  647,831  775,354  347,967  449,611 
รวมสินทรัพย์  712,347  831,086  507,487  584,552 
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บริษัท พรีเชียส ชิพปิ� ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย   

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)       

ณ วันที# 31 ธนัวาคม 2563       
      (หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐฯ) 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2563  2562  2563  2562 

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น         

หนี�สินหมุนเวียน         

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื"น         
   เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื"น  3,785  2,345  9  446 
   เงินทดรองจากกิจการที"เกี"ยวขอ้งกนั  -  -  60,775  58,028 
   ค่าใชจ่้ายเกี"ยวกบัลูกเรือคา้งจ่าย  2,765  2,811  -  - 
   ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย  2,669  11,209  767  1,980 
   โบนสัพนกังานคา้งจ่าย  -  1,141  -  816 
รวมเจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื"น  9,219  17,506  61,551  61,270 
รายไดรั้บล่วงหนา้  20,177  2,490  -           - 
เงินกูย้ืมระยะยาว - ส่วนที"ถึงกาํหนดชาํระ         

   ภายในหนึ"งปี  49,938  70,878  -  - 
หุ้นกู ้- ส่วนที"ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ"งปี  31,145  64,590  31,145  64,590 
หนี� สินตามสัญญาเช่า - ส่วนที"ถึงกาํหนดชาํระ         
   ภายในหนึ"งปี  177  -  138  - 
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย  53  50  -           - 
หนี� สินหมุนเวียนอื"น  463  759  307  442 
รวมหนี�สินหมุนเวียน  111,172  156,273  93,141   126,302 

หนี�สินไม่หมนุเวียน         
เงินกูย้ืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที"ถึงกาํหนด         
   ชาํระภายในหนึ"งปี  157,483  166,210  -  - 
หุ้นกู ้- สุทธิจากส่วนที"ถึงกาํหนดชาํระ         
   ภายในหนึ"งปี  95,071  118,234  95,071  118,234 
หนี� สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที"ถึง         
   กาํหนดชาํระภายในหนึ"งปี  650  -  561  - 
หนี� สินตราสารอนุพนัธ์  2,751  -  -  - 
หนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  65  -  -  - 
ประมาณการค่าความเสียหายจากการเดินเรือ  2,233  1,533  -           - 
สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน  5,529  5,502  4,161  4,295 

รวมหนี�สินไม่หมุนเวียน  263,782  291,479  99,793  122,529 
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รวมหนี�สิน  374,954  447,752  192,934  248,831 
 

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ� ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย   

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)       

ณ วันที# 31 ธนัวาคม 2563       
      (หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐฯ) 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2563  2562  2563  2562 

ส่วนของผู้ถือหุ้น         

ทุนเรือนหุน้         

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

   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแลว้  51,055  51,055  51,055  51,055 
ส่วนเกินทุน         

   ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั  63,290  63,290  63,290  63,290 
   ส่วนเกินทุนหุ้นทุนซื�อคนื  4,819  4,819  4,819  4,819 
กาํไรสะสม         

   จดัสรรแลว้         

      สาํรองตามกฎหมาย - บริษทัฯ  2,802  2,802  2,802  2,802 
                                       - บริษทัยอ่ย  14,460  14,460  -           - 
      สาํรองเพื"อกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม  553  552  553  552 
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร  205,556  248,797  192,294  213,203 
องคป์ระกอบอื"นของส่วนของผูถื้อหุ้น  (5,143)  (2,442)  (260)  - 
ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ  337,392  383,333  314,553  335,721 
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียที"ไม่มีอาํนาจควบคุม         
   ของบริษทัยอ่ย  1  1  -  - 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  337,393  383,334  314,553  335,721 

รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น  712,347  831,086  507,487  584,552 
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บริษัท พรีเชียส ชิพปิ� ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย   

งบกําไรขาดทุน          

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที# 31 ธนัวาคม 2563       

(หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐฯ ยกเวน้กาํไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐานแสดงเป็นเหรียญสหรัฐฯ) 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2563  2562  2563  2562 
รายได้         

รายไดจ้ากการเดินเรือ         

   รายไดจ้ากการให้เช่าเป็นระยะเวลา 91,915  107,767  -  - 
   รายไดจ้ากการให้เช่าเป็นรายเที"ยว  27,160  26,283  -  - 
รวมรายไดจ้ากการเดินเรือ  119,075  134,050  -  - 
รายไดจ้ากการให้บริการ  120  250  2,869  2,874 
รายไดด้อกเบี�ย  270  960  6,110  373 
รายไดเ้งินปันผล  -  13  1,600  13 
กาํไรจากการชาํระบญัชีของบริษทัยอ่ย  -  -  220  - 
กาํไรจากตราสารอนุพนัธ์  371  -  427  - 
รายไดอื้"น  15  22  1  - 
รวมรายได้  119,851  135,295  11,227  3,260 
ค่าใช้จ่าย         

ตน้ทุนการเดินเรือ         

   ค่าใชจ่้ายในการเดินเรือ  49,741  50,729  -  - 
   รายจ่ายท่าเรือ  5,190  4,998  -  - 
   นํ� ามนัเชื�อเพลิงใชไ้ป  9,163  8,395  -  - 
รวมตน้ทุนการเดินเรือ  64,094  64,122  -  - 
ค่าเสื"อมราคา  38,711  38,228  246  99 
ตน้ทุนการให้บริการ  127  168  -  - 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร  8,863  14,702  6,303  10,717 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร  1,821  2,970  1,924  3,033 
ขาดทนุจากสัญญาระงบัขอ้พิพาท  27,400  -  27,144  - 
ขาดทนุจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนใน         
   บริษทัยอ่ย  -  -  155  - 
ผลขาดทนุดา้นเครดิตที"คาดว่าจะเกิดขึ�น/         
   หนี� สูญและหนี�สงสัยจะสูญ  283  20  937  - 
ขาดทนุจากอตัราแลกเปลี"ยน  501  194  377  30 
ขาดทนุจากการปรับมูลค่ายติุธรรมของ         
   เครื"องมือที"ใชป้้องกนัความเสี"ยงบนส่วน         
   ที"ไม่มีประสิทธิผลในการป้องกนั         
   ความเสี"ยงในกระแสเงินสด  33  -  -  - 
รวมค่าใช้จ่าย  141,833  120,404  37,086  13,879 
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บริษัท พรีเชียส ชิพปิ� ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบกําไรขาดทุน (ต่อ) 
สําหรับปีสิ�นสุดวนัที# 31 ธนัวาคม 2563 

(หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐฯ ยกเวน้กาํไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐานแสดงเป็นเหรียญสหรัฐฯ) 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2563  2562  2563  2562 

กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงาน  (21,982)  14,891  (25,859)  (10,619) 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนใน         

   บริษทัร่วมที"ถือหุ้นโดยบริษทัยอ่ย  346  646  -  - 
ตน้ทุนทางการเงิน  (19,021)  (22,692)  (9,168)  (9,519) 
ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  (40,657)  (7,155)  (35,027)  (20,138) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้  (145)  (90)  -  - 
ขาดทุนสําหรับปี  (40,802)  (7,245)  (35,027)  (20,138) 

         
การแบ่งปันขาดทุน         

ส่วนที"เป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ  (40,802)  (7,245)  (35,027)  (20,138) 
ส่วนที"เป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียที"ไม่มีอาํนาจ         
   ควบคุมของบริษทัยอ่ย  -  -  -  - 
ขาดทุนสําหรับปี  (40,802)  (7,245)  (35,027)  (20,138) 

         
กําไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน         
ขาดทนุส่วนที"เป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ  (0.0262)  (0.0046)  (0.0225)  (0.0129) 

37. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินนี�ไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯ เมื"อวนัที" 19 กุมภาพนัธ์ 2564 

 


