
 

บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย 
รำยงำนกำรสอบทำน และ ขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 



 

 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุ้นของบริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จ ำกดั (มหำชน) 

ขำ้พเจำ้ไดส้อบทำนงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัที่ 31 มนีำคม 2564 งบก ำไรขำดทุนรวม งบก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จรวม งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวมส ำหรับงวดสำมเดือน
ส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมระหว่ำงกำลแบบย่อของบริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จ ำกดั 
(มหำชน) และบริษทัย่อย และไดส้อบทำนขอ้มูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จ ำกดั 
(มหำชน) ดว้ยเช่นกนั (รวมเรียกว่ำ “ขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล”) ซ่ึงผูบ้ริหำรของกิจกำรเป็นผูร้ับผิดชอบในกำร
จดัท ำและน ำเสนอขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลเหล่ำน้ีตำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัที่ 34 เร่ือง กำรรำยงำน            
ทำงกำรเงินระหว่ำงกำล ส่วนขำ้พเจำ้เป็นผูร้ับผิดชอบในกำรให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล
ดงักล่ำวจำกผลกำรสอบทำนของขำ้พเจำ้  

ขอบเขตการสอบทาน  

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

ข้อสรุป  

ขำ้พเจำ้ไม่พบส่ิงที่เป็นเหตใุห้เช่ือว่ำขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลดังกล่ำวไม่ไดจ้ดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรบญัชี
ฉบบัที่ 34 เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงกำล ในสำระส ำคญัจำกกำรสอบทำนของขำ้พเจำ้ 

  

 

วิสสุตำ จริยธนำกร 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 3853 

บริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 
กรุงเทพฯ: 12 พฤษภำคม 2564 



บริษัท พรีเชียส ชิพปิ� ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที# 31 มนีาคม 2564

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,140,535         1,100,490           653,819             612,724              

ลูกหนี/การคา้และลูกหนี/ อื1น 2, 3 111,077            168,701              3,527,120          3,648,305           

นํ/ ามนัเชื/อเพลิง 121,882            34,627                -                         -                          

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 7,269                515,862              7,269                 515,862              

สินทรัพยห์มุนเวียนอื1น

    เงินทดรองจ่ายแก่กปัตนัเรือ 86,332              72,913                -                         -                          

    ค่าสินไหมทดแทนคา้งรับ 8,037                9,828                  -                         -                          

    อื1น ๆ 56,070              35,469                14,761               14,633                

รวมสินทรัพยห์มุนเวียนอื1น 150,439            118,210              14,761               14,633                

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,531,202         1,937,890           4,202,969          4,791,524           

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย 4 -                        -                          3,568,326          3,378,394           

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 7,669                17,839                -                         -                          

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 5 -                        -                          7,324,632          7,020,259           

เงินลงทุนในบริษทัร่วมที1ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย 6 81,356              74,311                -                         -                          

เงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทัที1ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 17,002              16,295                17,002               16,295                

ที1ดิน อาคารและอุปกรณ์ 7 19,700,874       19,124,559         7,694                 7,611                  

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 23,827              24,159                20,177               20,368                

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 6,902                6,906                  6,584                 6,585                  

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื1น

    ค่าความเสียหายจากการเดินเรือรอเรียกคืน 49,349              46,247                -                         -                          

    ตน้ทุนสญัญารอตดัจ่าย 8 147,513            145,482              -                         -                          

    อื1น ๆ 3,163                3,158                  2,396                 2,397                  

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื1น 200,025            194,887              2,396                 2,397                  

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 20,037,655       19,458,956         10,946,811        10,451,909         

รวมสินทรัพย์ 21,568,857       21,396,846         15,149,780        15,243,433         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ1งของงบการเงินนี/



บริษัท พรีเชียส ชิพปิ� ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที# 31 มนีาคม 2564

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี�สินหมุนเวยีน

เจา้หนี/การคา้และเจา้หนี/ อื1น

    เจา้หนี/การคา้และเจา้หนี/ อื1น 144,158            113,676              438                    281                     

    เงินทดรองจากกิจการที1เกี1ยวขอ้งกนั 3 -                        -                          1,856,676          1,825,509           

    ค่าใชจ่้ายเกี1ยวกบัลูกเรือคา้งจ่าย 90,418              83,067                -                         -                          

    ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 85,883              80,160                37,652               23,035                

    โบนสัพนกังานคา้งจ่าย 8,290                -                          5,751                 -                          

รวมเจา้หนี/การคา้และเจา้หนี/ อื1น 328,749            276,903              1,900,517          1,848,825           

รายไดรั้บล่วงหนา้ 492,187            606,063              -                         -                          

เงินกูย้ืมระยะยาว - ส่วนที1ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ1งปี 9 1,573,551         1,500,007           -                         -                          

หุน้กู ้- ส่วนที1ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ1งปี 10 613,236            935,515              613,236             935,515              

หนี/ สินตามสญัญาเช่า - ส่วนที1ถึงกาํหนดชาํระ

   ภายในหนึ1งปี 5,334                5,326                  4,141                 4,137                  

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 1,602                1,594                  -                         -                          

หนี/ สินหมุนเวียนอื1น 22,116              13,899                9,270                 9,218                  

รวมหนี�สินหมุนเวยีน 3,036,775         3,339,307           2,527,164          2,797,695           

หนี�สินไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้ืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที1ถึงกาํหนดชาํระ

   ภายในหนึ1งปี 9 4,658,882         4,730,340           -                         -                          

หุน้กู ้- สุทธิจากส่วนที1ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ1งปี 10 2,571,197         2,855,650           2,571,197          2,855,650           

หนี/ สินตามสญัญาเช่า - สุทธิจากส่วนที1ถึงกาํหนดชาํระ

   ภายในหนึ1งปี 18,219              19,539                15,833               16,864                

หนี/ สินตราสารอนุพนัธ์ 69,621              82,621                -                         -                          

หนี/ สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 2,051                1,966                  -                         -                          

ประมาณการค่าความเสียหายจากการเดินเรือ 11 72,496              67,069                -                         -                          

สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 166,724            166,064              124,458             124,998              

รวมหนี�สินไม่หมุนเวยีน 7,559,190         7,923,249           2,711,488          2,997,512           

รวมหนี�สิน 10,595,965       11,262,556         5,238,652          5,795,207           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ1งของงบการเงินนี/

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



บริษัท พรีเชียส ชิพปิ� ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที# 31 มนีาคม 2564

(หน่วย: พนับาท)

31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้

   ทุนจดทะเบียน

      หุน้สามญั 1,559,291,862 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 1,559,292         1,559,292           1,559,292          1,559,292           

   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแลว้

      หุน้สามญั 1,559,291,862 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 1,559,292         1,559,292           1,559,292          1,559,292           

   ส่วนเกินทุน

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

      ส่วนเกินทุนหุน้ทุนซื/อคืน 172,446            172,446              172,446             172,446              

   กาํไรสะสม

      จดัสรรแลว้

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

                                         - บริษทัยอ่ย 420,420            420,420              -                         -                          

         สาํรองเพื1อกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสงัคม 19,645              17,769                19,645               17,769                

      ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 7,999,350         7,626,094           5,955,342          5,904,977           

องคป์ระกอบอื1นของส่วนของผูถื้อหุน้ (1,270,142)        (1,733,611)          132,554             (278,107)             

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 10,972,860       10,134,259         9,911,128          9,448,226           

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียที1ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 32                     31                       -                         -                          

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 10,972,892       10,134,290         9,911,128          9,448,226           

รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 21,568,857       21,396,846         15,149,780        15,243,433         

-                        -                          -                         -                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ1งของงบการเงินนี/

กรรมการ

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ� ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุน

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที# 31 มนีาคม 2564

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้ขั/นพื/นฐานแสดงเป็นบาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

รายได้

รายไดจ้ากการเดินเรือ

   รายไดจ้ากการใหเ้ช่าเป็นระยะเวลา 992,043            696,017              -                         -                          

   รายไดจ้ากการใหเ้ช่าเป็นรายเที1ยว 253,522            358,269              -                         -                          

รวมรายไดจ้ากการเดินเรือ 1,245,565         1,054,286           -                         -                          

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 3 889                   1,008                  22,011               22,658                

รายไดด้อกเบี/ย 3 21                     4,084                  42,236               54,149                

กาํไรจากอตัราแลกเปลี1ยน 107,981            24,625                105,242             18,896                

กาํไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเครื1องมือที1ใชป้้องกนัความเสี1ยง

   บนส่วนที1ไม่มีประสิทธิผลในการป้องกนัความเสี1ยงในกระแสเงินสด 550                   -                          -                         -                          

รายไดอื้1น 741                   -                          696                    -                          

รวมรายได้ 1,355,747         1,084,003           170,185             95,703                

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนการเดินเรือ

   ค่าใชจ่้ายในการเดินเรือ 396,122            382,538              -                         -                          

   รายจ่ายท่าเรือ 30,113              75,337                -                         -                          

   นํ/ ามนัเชื/อเพลิงใชไ้ป 69,206              144,060              -                         -                          

รวมตน้ทุนการเดินเรือ 495,441            601,935              -                         -                          

ค่าเสื1อมราคา 7 287,186            306,486              1,868                 1,903                  

ตน้ทุนการใหบ้ริการ 1,143                1,057                  -                         -                          

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 3 57,952              104,526              32,748               89,228                

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 3 21,234              7,088                  21,012               7,826                  

ผลขาดทุนดา้นเครดิตที1คาดวา่จะเกิดขึ/น -                        8,912                  -                         -                          

ขาดทุนจากตราสารอนุพนัธ์ 4,204                -                          5,446                 -                          

รวมค่าใช้จ่าย 867,160            1,030,004           61,074               98,957                

กําไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงาน 488,587            53,999                109,111             (3,254)                 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม

   ที1ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย 6.1 4,001                852                     -                         -                          

ตน้ทุนทางการเงิน (117,456)           (171,949)             (56,870)              (79,495)               

กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด 375,132            (117,098)             52,241               (82,749)               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ1งของงบการเงินนี/



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ� ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุน (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที# 31 มนีาคม 2564

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้ขั/นพื/นฐานแสดงเป็นบาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน)

ส่วนที1เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 375,132            (117,098)             52,241               (82,749)               

ส่วนที1เป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียที1ไม่มีอาํนาจควบคุม

   ของบริษทัยอ่ย -                        -                          -                         -                          

กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด 375,132            (117,098)             52,241               (82,749)               

กําไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน 12

กาํไร (ขาดทุน) ส่วนที1เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.24 (0.08) 0.03 (0.05)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ1งของงบการเงินนี/



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ� ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที# 31 มนีาคม 2564

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด 375,132            (117,098)             52,241               (82,749)               

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื#น:

รายการที�จะถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปลี1ยนจากการแปลงค่างบการเงิน

    ที1เป็นเงินตราต่างประเทศ (3,561)               (10,237)               -                         -                          

กาํไร (ขาดทุน) จากการป้องกนัความเสี1ยงกระแสเงินสด 15,524              (194,458)             2,253                 (124,494)             

การเปลี1ยนแปลงสุทธิสาํหรับตน้ทุนในการป้องกนัความเสี1ยง (2,376)               23,243                (2,730)                21,985                

รายการที1จะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 9,587                (181,452)             (477)                   (102,509)             

รายการที�จะไม่ถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปลี1ยนจากการแปลงค่างบการเงินจากสกุลเงิน

    ที1ใชใ้นการดาํเนินงานเป็นสกุลเงินที1ใชน้าํเสนองบการเงิน 453,883            963,249              411,138             883,862              

รายการที1จะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 453,883            963,249              411,138             883,862              

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื#นสําหรับงวด 463,470            781,797              410,661             781,353              

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 838,602            664,699              462,902             698,604              

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนที1เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 838,601            664,696              462,902             698,604              

ส่วนที1เป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียที1ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 1                       3                         -                         -                          

838,602            664,699              462,902             698,604              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ1งของงบการเงินนี/



(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ. ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี=ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดสามเดือนสิ.นสุดวนัที= 31 มีนาคม 2564

   (หน่วย: พันบาท)

องค์ประกอบอื=นของส่วนของผู้ถือหุ้น

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื=น

ผลขาดทุนจากการ

วดัมูลค่าเงินลงทุนใน ส่วนของผู้มี

ตราสารทุนที=กําหนด สํารองสําหรับ ส่วนได้เสียที=

สํารองเพื=อกิจกรรม ผลต่างจาก ให้วดัมูลค่ายติุธรรม การป้องกัน สํารองสําหรับ รวม รวม ไม่มีอํานาจ รวม

ทุนเรือนหุ้นที=ออก ส่วนเกินมูลค่า ส่วนเกินทุน ความรับผิดชอบ การแปลงค่า ผ่านกําไรขาดทุน ความเสี=ยงใน ต้นทุนในการ องค์ประกอบอื=น ส่วนของผู้ถือหุ้น ควบคุม ส่วนของ

และชําระแล้ว หุ้นสามัญ หุ้นทุนซืMอคืน บริษัทฯ บริษัทยอ่ย ต่อสังคม ยงัไม่ได้จัดสรร งบการเงิน เบ็ดเสร็จอื=น กระแสเงินสด ป้องกันความเสี=ยง ของส่วนของผู้ถือหุ้น ของบริษัทฯ ของบริษัทยอ่ย ผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัที= 1 มกราคม 2563 1,559,292                      1,967,897                      172,446                         103,952                         523,320                         17,696                            8,818,122                      (1,677,260)                    -                                        139,020                         (65,515)                          (1,603,755)                    11,558,970                   32                                    11,559,002                   

ขาดทุนสําหรับงวด -                                        -                                        -                                        -                                        -                                        -                                        (117,098)                        -                                        -                                        -                                        -                                        -                                        (117,098)                        -                                        (117,098)                        

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื=นสําหรับงวด -                                        -                                        -                                        -                                        -                                        -                                        -                                        953,009                         -                                        (194,458)                        23,243                            781,794                         781,794                         3                                       781,797                         

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด -                                        -                                        -                                        -                                        -                                        -                                        (117,098)                        953,009                         -                                        (194,458)                        23,243                            781,794                         664,696                         3                                       664,699                         

จัดสรรสํารองเพื=อกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม -                                        -                                        -                                        -                                        -                                        (180)                                180                                  -                                        -                                        -                                        -                                        -                                        -                                        -                                        -                                        

ยอดคงเหลือ ณ วนัที= 31 มีนาคม 2563 1,559,292                      1,967,897                      172,446                         103,952                         523,320                         17,516                            8,701,204                      (724,251)                        -                                        (55,438)                          (42,272)                          (821,961)                        12,223,666                   35                                    12,223,701                   

ยอดคงเหลือ ณ วนัที= 1 มกราคม 2564 1,559,292                      1,967,897                      172,446                         103,952                         420,420                         17,769                            7,626,094                      (1,645,910)                    (752)                                (89,778)                          2,829                              (1,733,611)                    10,134,259                   31                                    10,134,290                   

กําไรสําหรับงวด -                                        -                                        -                                        -                                        -                                        -                                        375,132                         -                                        -                                        -                                        -                                        -                                        375,132                         -                                        375,132                         

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื=นสําหรับงวด -                                        -                                        -                                        -                                        -                                        -                                        -                                        450,321                         -                                        15,524                            (2,376)                             463,469                         463,469                         1                                       463,470                         

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด -                                        -                                        -                                        -                                        -                                        -                                        375,132                         450,321                         -                                        15,524                            (2,376)                             463,469                         838,601                         1                                       838,602                         

จัดสรรสํารองเพื=อกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม -                                        -                                        -                                        -                                        -                                        1,876                              (1,876)                             -                                        -                                        -                                        -                                        -                                        -                                        -                                        -                                        

ยอดคงเหลือ ณ วนัที= 31 มีนาคม 2564 1,559,292                      1,967,897                      172,446                         103,952                         420,420                         19,645                            7,999,350                      (1,195,589)                    (752)                                (74,254)                          453                                  (1,270,142)                    10,972,860                   32                                    10,972,892                   

-                                        -                                        -                                        -                                        -                                        -                                        -                                        -                                        -                                        -                                        -                                        

-                                        -                                        -                                        -                                        -                                        -                                        -                                        -                                        -                                        -                                        -                                        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ= งของงบการเงินนีM

สํารองตามกฎหมาย

งบการเงินรวม

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

จัดสรรแล้ว

กําไรสะสม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แตส่อบทานแลว้)

บริษทั พรีเชยีส ชพิปิ.ง จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลี=ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสิ.นสุดวนัที= 31 มนีาคม 2564

(หนว่ย: พนับาท)

องคป์ระกอบอื=นของส่วนของผ ูถ้อืหุน้ 

กาํไรขาดทนุเบด็เสร็จอื=น

ผลขาดทนุจากการ

วัดมูลคา่เงนิลงทนุใน

ตราสารทนุที=กาํหนด สาํรองสาํหรับ

สาํรองเพื=อกจิกรรม ผลตา่งจาก ใหว้ัดมูลคา่ยตุธิรรม การป้องกนั สาํรองสาํหรับ รวม

ทนุเรือนหุน้ที=ออก ส่วนเกนิมูลคา่ ส่วนเกนิทนุ สาํรอง ความรับผดิชอบ การแปลงคา่ ผา่นกาํไรขาดทนุ ความเสี=ยงใน ตน้ทนุในการ องคป์ระกอบอื=น รวม

และชาํระแลว้ หุน้สามัญ หุน้ทนุซ ืMอคนื ตามกฎหมาย ตอ่สังคม ยงัไม่ไดจ้ัดสรร งบการเงนิ เบด็เสร็จอื=น กระแสเงนิสด ป้องกนัความเสี=ยง ของส่วนของผ ูถ้อืหุน้ ส่วนของผ ูถ้อืหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที= 1 มกราคม 2563 1,559,292                1,967,897                172,446                  103,952                  17,696                    7,013,389                (285,613)                 -                            160,648                  (61,552)                   (186,517)                 10,648,155              

ขาดทนุสาํหรับงวด -                            -                            -                            -                            -                            (82,749)                   -                            -                            -                            -                            -                            (82,749)                   

กาํไรขาดทนุเบด็เสร็จอื=นสาํหรับงวด -                            -                            -                            -                            -                            -                            883,862                  -                            (124,494)                 21,985                    781,353                  781,353                  

กาํไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                            -                            -                            -                            -                            (82,749)                   883,862                  -                            (124,494)                 21,985                    781,353                  698,604                  

จัดสรรสาํรองเพื=อกจิกรรมความรับผดิชอบตอ่สังคม -                            -                            -                            -                            (180)                       180                        -                            -                            -                            -                            -                            -                            

ยอดคงเหลือ ณ วนัที= 31 มนีาคม 2563 1,559,292                1,967,897                172,446                  103,952                  17,516                    6,930,820                598,249                  -                            36,154                    (39,567)                   594,836                  11,346,759              

ยอดคงเหลือ ณ วนัที= 1 มกราคม 2564 1,559,292                1,967,897                172,446                  103,952                  17,769                    5,904,977                (264,573)                 (752)                       (17,522)                   4,740                      (278,107)                 9,448,226                

กาํไรสาํหรับงวด -                            -                            -                            -                            -                            52,241                    -                            -                            -                            -                            -                            52,241                    

กาํไรขาดทนุเบด็เสร็จอื=นสาํหรับงวด -                            -                            -                            -                            -                            -                            411,138                  -                            2,253                      (2,730)                    410,661                  410,661                  

กาํไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                            -                            -                            -                            -                            52,241                    411,138                  -                            2,253                      (2,730)                    410,661                  462,902                  

จัดสรรสาํรองเพื=อกจิกรรมความรับผดิชอบตอ่สังคม -                            -                            -                            -                            1,876                      (1,876)                    -                            -                            -                            -                            -                            -                            

ยอดคงเหลือ ณ วนัที= 31 มนีาคม 2564 1,559,292                         1,967,897                         172,446                             103,952                             19,645                               5,955,342                         146,565                             (752)                                    (15,269)                              2,010                                  132,554                             9,911,128                         

-                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            

-                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ=งของงบการเงนินีM

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

จัดสรรแลว้

กาํไรสะสม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ� ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที# 31 มนีาคม 2564

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี 375,132            (117,098)             52,241               (82,749)               

รายการปรับกระทบยอดกาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) 

   จากกิจกรรมดาํเนินงาน

   ค่าเสื1อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 287,481            306,705              2,145                 2,123                  

   ผลขาดทุนดา้นเครดิตที1คาดวา่จะเกิดขึ/น -                        8,912                  -                         -                          

   ตดัจาํหน่ายตน้ทุนสญัญารอตดัจ่าย 4,157                4,389                  -                         -                          

   ตดัจาํหน่ายอุปกรณ์ 6                       12                       6                        12                       

   กาํไรจากการขายอุปกรณ์ (719)                  -                          (696)                   -                          

   ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมที1ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย (4,001)               (852)                    -                         -                          

   ประมาณการค่าความเสียหายจากการเดินเรือ (โอนกลบั) 1,382                (6,540)                 -                         -                          

   สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 3,107                3,546                  1,896                 2,355                  

   กาํไรจากอตัราแลกเปลี1ยนที1ยงัไม่เกิดขึ/นจริง (148,282)           (20,505)               (144,338)            (16,229)               

   ตดัจาํหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินเป็นดอกเบี/ยจ่าย 851                   3,530                  -                         -                          

   ตน้ทุนทางการเงิน 114,527            169,070              56,193               76,395                

   ตดัจาํหน่ายค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กู้ 218                   1,485                  218                    1,485                  

   ขาดทุนจากตราสารอนุพนัธ์ 4,204                -                          5,446                 -                          

   กาํไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเครื1องมือที1ใชป้้องกนัความเสี1ยง

      บนส่วนที1ไม่มีประสิทธิผลในการป้องกนัความเสี1ยงในกระแสเงินสด (550)                  -                          -                         -                          

   รายไดด้อกเบี/ย -                        -                          (42,236)              (51,547)               

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานก่อนการเปลี1ยนแปลง

   ในสินทรัพยแ์ละหนี/ สินดาํเนินงาน 637,513            352,654              (69,125)              (68,155)               

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิ1มขึ/น) ลดลง

   ลูกหนี/การคา้และลูกหนี/ อื1น 63,113              (39,274)               271,510             60,607                

   นํ/ ามนัเชื/อเพลิง (83,344)             109,674              -                         -                          

   สินทรัพยห์มุนเวียนอื1น (26,072)             22,496                578                    2,550                  

หนี/ สินดาํเนินงานเพิ1มขึ/น (ลดลง)

   เจา้หนี/การคา้และเจา้หนี/ อื1น 27,497              (259,840)             (40,854)              172,758              

   รายไดรั้บล่วงหนา้ (136,213)           (41,995)               -                         -                          

   หนี/ สินหมุนเวียนอื1น 7,986                (5,319)                 121                    (155)                    

   หนี/ สินไม่หมุนเวียนอื1น (2,494)               (504)                    (2,494)                (504)                    

เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 487,986            137,892              159,736             167,101              

   จ่ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลและภาษีเงินไดห้กั ณ ที1จ่าย (683)                  (717)                    (384)                   (409)                    

เงนิสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงาน 487,303            137,175              159,352             166,692              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ1งของงบการเงินนี/



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ� ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที# 31 มนีาคม 2564

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน

ซื/ออุปกรณ์และจ่ายค่าใชจ่้ายในการซ่อมแซมและสาํรวจเรือ (40,103)             (51,011)               (589)                   (1,874)                 

ซื/อคอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ -                        (291)                    -                         (291)                    

เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ 719                   -                          696                    -                          

เงินใหกู้ย้ืมแก่บริษทัยอ่ยลดลง -                        -                          -                         85,882                

เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (39,384)             (51,302)               107                    83,717                

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ

เงินสดจ่ายดอกเบี/ย (98,056)             (165,312)             (39,469)              (73,938)               

เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจ่าย -                        (2,796)                 -                         -                          

ชาํระคืนเงินตน้ของหนี/ สินตามสญัญาเช่า (1,526)               (1,143)                 (1,198)                (1,143)                 

เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะยาว -                        890,627              -                         -                          

จ่ายคืนเงินกูย้ืมระยะยาว (251,118)           (267,469)             -                         -                          

จ่ายคืนเงินกูย้ืมระยะยาวก่อนกาํหนด -                        (550,994)             -                         -                          

จ่ายคืนหุน้กูสุ้ทธิ (104,671)           -                          (104,671)            -                          

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงนิ (455,371)           (97,087)               (145,338)            (75,081)               

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ1มขึ/น 47,497              98,297                26,974               41,758                

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิ#มขึ�น 40,045              87,083                41,095               217,086              

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 1,100,490         1,181,181           612,724             443,251              

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายงวด 1,140,535         1,268,264           653,819             660,337              

-                        -                         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ1งของงบการเงินนี/
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บริษัท พรีเชียส ชิพป้ิง จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนำคม 2564 

1. ข้อมูลทั่วไป 

1.1 ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ 

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

1.2 กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 

 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ที่ปัจจุบนัยงัมีผลกระทบต่อธุรกิจและ
อุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์ดังกล่าวอาจน ามาซ่ึงความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อ
สภาพแวดลอ้มของการด าเนินธุรกิจ ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์
ดังกล่าวอย่างต่อเน่ืองและด าเนินการรับมืออย่างเหมาะสมเพื่อบรรเทาผลกระทบที่อาจจะเกิดข้ึน         
แก่กลุ่มบริษทั 

1.3 เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

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

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีแสดงหน่วยเงินตราเป็นสกุลเงินบาทซ่ึงต่างจากสกุลเงินที่ใชใ้นการด าเนินงาน
ของบริษทัฯ คือ สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา การแสดงหน่วยเงินตราเป็นสกุลเงินบาทเพื่อให้เป็นไป
ตามกฎระเบียบของหน่วยงานในประเทศไทย 

งบการเงินระหว่างกาลสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาซ่ึงเป็นสกุลเงินที่ใชใ้นการด าเนินงานไดแ้ปลงค่า
เป็นสกุลเงินบาทซ่ึงเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการน าเสนองบการเงิน สินทรัพยแ์ละหน้ีสินแปลงค่าเป็น              
เงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน รายได้และค่าใช้จ่ายแปลงค่าเป็น                 
เงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนที่ประมาณข้ึนซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราแลกเปล่ียนจริง ณ วนัที่เกิดรายการ 
ผลต่างซ่ึงเกิดข้ึนจากการแปลงค่าดงักล่าวไดแ้สดงไวเ้ป็นรายการ “ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน” 
ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนซ่ึงเป็นองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 
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งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดท าข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีที่น าเสนอครั้ งล่าสุด 
ดงันั้น งบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ ๆ    
เพื่อไม่ให้ขอ้มูลที่น าเสนอซ ้ าซ้อนกับขอ้มูลที่ได้รายงานไปแลว้ ผูใ้ช้งบการเงินควรใช้งบการเงิน   
ระหว่างกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจ าปีล่าสุด 

งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย          
งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.4 เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินรวม 

 งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีได้จัดท าข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษัท พรีเชียส ชิพป้ิง จ ากัด 
(มหาชน) บริษทัย่อยและบริษทัร่วม (รวมเรียกว่า “กลุ่มบริษทั”) และได้จัดท าข้ึนโดยใช้หลกัเกณฑ์
เดียวกับงบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้าง
ของกลุ่มบริษทัในระหว่างงวดปัจจุบนั 

1.5 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 

ก.  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ที่เร่ิมมีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน  

ในระหว่างงวด กลุ่มบริษทัได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน    
การรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงจ านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินที่มี
รอบระยะเวลาบญัชีที่เร่ิมในหรือหลงัวนัที่ 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบตัิ มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกับมาตรฐาน    
การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเก่ียวกับ                       
วิธีปฏิบตัิทางการบญัชีและการให้แนวปฏิบตัิทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน  

การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัติ น้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็น
สาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั  

ทั้งน้ี กลุ่มบริษัทได้มีการถือปฏิบัติตามข้อยกเวน้ส าหรับการถือปฏิบตัิตามข้อก าหนดของ                    
การบญัชีป้องกันความเส่ียงโดยเฉพาะเป็นการชั่วคราวตามการปรับปรุงมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบบัที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 7 
เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน ส าหรับการป้องกันความเส่ียงที่ได้รับผลกระทบ
จากการปฏิรูปอตัราดอกเบี้ยอา้งอิง ซ่ึงส่งผลให้กลุ่มบริษทัสามารถใชก้ารบญัชีป้องกนัความเส่ียง
ส าหรับความสัมพันธ์เหล่านั้นต่อไปได้ในช่วงเวลาที่มีความไม่แน่นอนเก่ียวกับเวลาหรือ
จ านวนของกระแสเงินสด ที่อา้งอิงกบัอตัราดอกเบี้ยอา้งอิงของรายการที่มีการป้องกนัความเส่ียง
หรือของเคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียง 

การน าขอ้ยกเวน้ชัว่คราวดงักล่าวมาถือปฏิบตัิไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบการเงิน
ของกลุ่มบริษทั 
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ข.  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส ำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชีที่
เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกรำคม 2565 

สภาวิชาชีพบญัชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 16 เร่ือง สัญญาเช่า 
ฉบบัปรับปรุง ซ่ึงได้ให้ขอ้ยกเวน้ชั่วคราวที่เกิดในทางปฏิบตัิส าหรับผูเ้ช่าที่ได้รับผลกระทบ     
จากการปฏิรูปอตัราดอกเบี้ยอา้งอิง ทั้งน้ี ตอ้งเป็นไปตามเง่ือนไขที่ก าหนดไวต้ามมาตรฐาน  

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทเช่ือว่าการปรับปรุงมาตรฐานน้ีจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็น
สาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั 

1.6 นโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคัญ 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดท าข้ึนโดยใช้นโยบายการบัญชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกับที่ใช้ใน    
งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2563  

2. ลูกหน้ีกำรค้ำและลูกหน้ีอื่น 

     (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มนีาคม 
2564 

31 ธันวาคม 
2563 

31 มนีาคม 
2564 

31 ธันวาคม 
2563 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     
อายุหน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีในใบแจง้หน้ี     
คา้งช าระ     
 ไม่เกิน 3 เดือน  110,553 166,927 - - 
 3 - 6 เดือน 388 1,643 - - 
 6 - 12 เดือน 136 131 - - 
 มากกว่า 12 เดือน 9,190 8,809 - - 
รวม 120,267 177,510 - - 
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน  (9,190) (8,809) - - 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 111,077 168,701 - - 
     

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
เงินทดรองแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 3) - - 3,527,120 3,648,305 

รวมลูกหน้ีอ่ืน  - - 3,527,120 3,648,305 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 111,077 168,701 3,527,120 3,648,305 
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3. รำยกำรธุรกิจกับกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 

 ในระหว่างงวด กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจที่ส าคญักับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวขอ้งกัน รายการธุรกิจ
ดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯและบุคคลหรือ
กิจการที่เก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้นซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 2564 2563 2564 2563 นโยบายการก าหนดราคา 

รำยกำรธุรกิจกับบริษัทย่อย      
(ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
รายไดจ้ากการให้บริการ - ค่าบริหาร - - 22,011 22,658 อัตราคงที่ต่อล าต่อวันโดยอ้างอิง

กับค่าใช้จ่ายในการบริหารของ
บริษทัฯ 

ดอกเบี้ยรับ - - 42,236 51,547 อตัราดอกเบี้ยร้อยละ 5.00 ต่อปี  
ค่าเช่าอาคารชุดจ่าย - - 1,819 2,045 ราคาตลาด 
รำยกำรธุรกิจกับบริษัทท่ีเก่ียวข้องกัน      
ค่าตัว๋เคร่ืองบินจ่าย - 245 - 184 ราคาตลาด 
ค่าเช่าและบริการจ่าย 6,621 5,170 2,292 3,581 ราคาตลาด 

ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและกิจการที่เก่ียวขอ้งกนัมีรายละเอียดดงัน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มนีาคม 

2564 
31 ธันวาคม 

2563 
31 มนีาคม 

2564 
31 ธันวาคม 

2563 

ลูกหนี้อ่ืน - กิจกำรที่เก่ียวข้องกัน (หมำยเหตุ 2)   
บริษทัย่อย - - 3,527,120 3,648,305 

รวมลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 3,527,120 3,648,305 

เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อ่ืน - กิจกำรที่เก่ียวข้องกัน   
บริษทัย่อย - - 1,856,676 1,825,509 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 358 937 - 8 
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการ     
   ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 358 937 1,856,676 1,825,517 

หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ - กิจกำรที่เก่ียวข้องกัน   
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6,247 6,346 6,247 6,346 

รวมหน้ีสินตามสัญญาเช่า -                              
กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 6,247 6,346 6,247 6,346 
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ยอดคงเหลือของลูกหน้ี/เจ้าหน้ีบริษทัย่อยเป็นรายการที่เกิดจากบัญชีเดินสะพดัระหว่างกลุ่มบริษัท         
ซ่ึงฝ่ายบริหารของบริษทัฯเช่ือว่าไม่มีความจ าเป็นที่จะต้องบนัทึกค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตที่คาดว่า
จะเกิดข้ึนส าหรับหน้ีดงักล่าว เงินทดรองจ่ายแก่/จากบริษทัย่อยไม่มีการคิดดอกเบี้ย 

 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัมีค่าใชจ้่ายผลประโยชน์
พนกังานที่ให้แก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 
ผลประโยชน์ระยะส้ัน 20,753 6,304 20,598 7,042 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 481 784 414 784 
รวม 21,234 7,088 21,012 7,826 

 ภาระค ้าประกนักบักิจการที่เก่ียวขอ้งกนั 

บริษัทฯมีภาระจากการค ้ าประกันให้แก่บริษัทย่อยในการกู้ยืมเงินจากธนาคารโดยไม่มีการคิด
ค่าธรรมเนียมการค ้าประกนั 

4. เงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่บริษัทย่อย 

เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2562 บริษัทฯได้ท าสัญญาเงินกู้กับบริษัท พรีเชียส ชิพป้ิง (สิงคโปร์) พีทีอี          
ลิมิเตด (“บริษทั พีเอสเอสพี”) เพื่อรีไฟแนนซ์เงินกูย้ืมจ านวน 150 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา ระหว่าง
บริษทัฯในฐานะผูใ้ห้กู้ และบริษทั พีเอสเอสพี ในฐานะผูกู้้ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2564 บริษทัฯมีเงินให้
กูย้ืมแก่บริษทั พีเอสเอสพี จ านวน 114 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (31 ธนัวาคม 2563: 112 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา) 

รายการเคล่ือนไหวของเงินให้กูย้ืมในระหว่างงวดมีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2564 3,378,394 
ดอกเบี้ยรับส าหรับงวด 42,236 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 147,696 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2564 3,568,326 
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5. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 เงินลงทุนในบริษทัย่อยประกอบดว้ยเงินลงทุนในหุ้นสามญัของบริษทัดงัต่อไปน้ี 

   (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทัย่อย ทุนช าระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 
 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

   % %   
บริษทั พรีเชียส เม็ททลัซ์ จ ากดั                                275,000 275,000 99.99 99.99 332,062 318,263 
บริษทั พรีเชียส วิชเชส จ ากดั 230,000 230,000 99.99 99.99 282,669 270,923 
บริษทั พรีเชียส สโตนส์ ชิปป้ิง จ ากดั 260,000 260,000 99.99 99.99 264,048 253,075 
บริษทั พรีเชียส มิเนอรัลส์ จ ากดั 230,000 230,000 99.99 99.99 240,106 230,129 
บริษทั พรีเชียส แลนด์ จ ากดั 306,000 306,000 99.99 99.99 303,873 291,245 
บริษทั พรีเชียส เลคส์ จ ากดั 184,000 184,000 99.99 99.99 175,262 167,979 
บริษทั พรีเชียส โอเชียนส์ จ ากดั 175,000 175,000 99.99 99.99 215,074 206,137 
บริษทั พรีเชียส แพลนเนตส์ จ ากดั 270,000 270,000 99.99 99.99 291,628 279,510 
บริษทั พรีเชียส ไดมอนด์ส จ ากดั 205,000 205,000 99.99 99.99 182,580 174,993 
บริษทั พรีเชียส แซฟไฟร์ส จ ากดั 144,000 144,000 99.99 99.99 123,872 118,724 
บริษทั พรีเชียส เอ็มเมอรัลส์ จ ากดั 366,000 366,000 99.99 99.99 297,026 284,684 
บริษทั พรีเชียส รูบีส์ จ ากดั 259,360 259,360 99.99 99.99 247,999 237,693 
บริษทั พรีเชียส โอปอลส์ จ ากดั 249,360 249,360 99.99 99.99 240,045 230,070 
บริษทั พรีเชียส การ์เน็ตส์ จ ากดั 379,000 379,000 99.99 99.99 306,364 293,633 
บริษทั พรีเชียส เพิร์ลส์ จ ากดั 173,000 173,000 99.99 99.99 174,982 167,710 
บริษทั พรีเชียส ฟลาวเวอร์ส จ ากดั 336,000 336,000 99.99 99.99 337,379 323,359 
บริษทั พรีเชียส ฟอเรสท์ จ ากดั 286,000 286,000 99.99 99.99 262,292 251,393 
บริษทั พรีเชียส ทรีส์ จ ากดั 202,000 202,000 99.99 99.99 204,758 196,249 
บริษทั พรีเชียส พอนด์ส จ ากดั 124,000 124,000 99.99 99.99 123,159 118,042 
บริษทั พรีเชียส เวน็เจอร์ส จ ากดั 202,000 202,000 99.99 99.99 222,101 212,871 
บริษทั พรีเชียส แคปปิตอลส์ จ ากดั 200,000 200,000 99.99 99.99 245,799 235,585 
บริษทั พรีเชียส จสัมินส์ จ ากดั 147,000 147,000 99.99 99.99 166,994 160,054 
บริษทั พรีเชียส ออคิดส์ จ ากดั 217,000 217,000 99.99 99.99 188,709 180,867 
บริษทั พรีเชียส ลากูนส์ จ ากดั 140,000 140,000 99.99 99.99 172,059 164,909 
บริษทั พรีเชียส รีสอร์ทส์ จ ากดั 140,000 140,000 99.99 99.99 172,059 164,909 
บริษทั พรีเชียส คอมเม็ทส์ จ ากดั 141,000 141,000 99.99 99.99 130,813 125,377 
บริษทั พรีเชียส ออนาเมน้ท์ส จ ากดั 156,000 156,000 99.99 99.99 143,569 137,603 
บริษทั พรีเชียส มูนส์ จ ากดั 1,000 1,000 99.98 99.98 957 917 
บริษทั พรีเชียส วีนัส จ ากดั 298,800 298,800 99.99 99.99 265,740 254,698 
บริษทั พรีเชียส เนปจูน จ ากดั 298,800 298,800 99.99 99.99 265,740 254,698 
บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง (ปานามา) เอส เอ 250 250 99.99 99.99 313 300 
บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง (สิงคโปร์) พีทีอี ลิมิเตด 363,338 363,338 100.00 100.00 1,761,977 1,688,759 
บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง (ยูเค) ลิมิเตด 250 250 100.00 100.00 313 300 
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   (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทัย่อย ทุนช าระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 
 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

   % %   
บริษทั เกรท เซอร์เคิล ชิปป้ิง เอเยนซ่ี จ ากดั 210,000 210,000 99.99 99.99 339,850 325,728 
บริษทั แอสโซซิเอท บลัค์ แคริเออร์ พีทีอี ลิมิเตด 0.0664 0.0664 100.00 100.00 - - 

รวมเงินลงทุนในบริษทัย่อย      8,682,171 8,321,386 
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัย่อย     (1,357,539) (1,301,127) 
รวมเงินลงทุนในบริษทัย่อย - สุทธิ     7,324,632 7,020,259 

ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2564 บริษทัฯได้จ าน าหุ้นของบริษทัย่อย 18 บริษทั ซ่ึงมีมูลค่าตามวิธีราคาทุน                     
รวม 4,074.82 ล้านบาท (สุทธิจากค่าเผื่อผลขาดทุนจากเงินลงทุน) (31 ธันวาคม 2563: บริษัทย่อย              
18 บริษทั มูลค่ารวม 3,905.49 ลา้นบาท) ไวก้บัธนาคารเพื่อค ้าประกนัเงินกูย้ืมระยะยาวตามที่กล่าวไว้
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 9 

การเปล่ียนแปลงในราคาทุนของบัญชีเงินลงทุนในบริษทัย่อยเกิดจากผลต่างของอตัราแลกเปล่ียน               
จากการแปลงค่างบการเงินจากสกุลเงินที่ใชใ้นการด าเนินงานเป็นสกุลเงินที่ใชน้ าเสนองบการเงิน  

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 ค่าเผื่อผลขาดทุนของเงินลงทุนในบริษัทย่อยใน               
งบการเงินเฉพาะกิจการส่วนใหญ่บนัทึกส าหรับบริษทัย่อยที่ได้มีการขายเรือออกไปและยงัไม่มีแผน
ในการซ้ือเรือใหม่ทดแทนในอนาคตอนัใกล ้

6. เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย  

6.1 รำยละเอียดของบริษัทร่วมที่ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย 
 (หน่วย: พนับาท) 

    งบการเงินรวม 

    มูลค่าตามบญัชีตาม 
   สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน วิธีส่วนไดเ้สีย 

   31 31 31 31 31 31 
  จดัตั้งขึ้นใน มีนาคม ธันวาคม มีนาคม ธันวาคม มีนาคม ธันวาคม 

ชื่อบริษทัร่วม ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

   ร้อยละ ร้อยละ     
บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล ซีพอร์ทส์          
   (ฮาลเดีย) ไพรเวท ลิมิเตด    จดัการท่าเรือ อินเดีย 22.40 22.40 63,859 61,205 81,356 74,311 
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การเปลี่ยนแปลงในราคาทุนของบัญชีเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่ถือหุ้นโดยบริษทัย่อย เกิดจาก
ผลต่างของอตัราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงินจากสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานเป็น
สกุลเงินที่ใช้น าเสนองบการเงิน 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 
ส าหรับงวดสามเดือน 
ส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 

ช่ือบริษทัร่วม 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุน 

ในบริษทัร่วมที่ถือหุ้นโดยบริษทัย่อย 

 2564 2563 
บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล ซีพอร์ทส์ (ฮาลเดีย)   
 ไพรเวท ลิมิเตด  4,001 852 

 ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมที่ถือหุ้นโดยบริษทัย่อยส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่     
31 มีนาคม 2564 และ 2563 ซ่ึงรวมอยู่ในงบก าไรขาดทุนรวม ค านวณจากขอ้มูลทางการเงินส าหรับ
งวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ตามล าดบั  

6.2 ข้อมูลทำงกำรเงินโดยสรุปของบริษัทร่วมที่ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย  
(หน่วย: พนับาท) 

 ทุนเรียกช าระ สินทรัพยร์วม หน้ีสินรวม 
รายไดร้วมส าหรับงวด       

สามเดือนส้ินสุด 
ก าไรส าหรับงวด            
สามเดือนส้ินสุด 

ช่ือบริษทัร่วม ณ วนัที่ 31 ธันวาคม ณ วนัที่ 31 ธันวาคม ณ วนัที่ 31 ธันวาคม วนัที่ 31 ธันวาคม วนัที่ 31 ธันวาคม 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

 พนัอินเดียรูปี พนัอินเดียรูปี         
บริษทั อินเตอร์เนช่ันแนล ซีพอร์ทส ์           
   (ฮาลเดีย) ไพรเวท ลิมเิตด  440,580 440,580 396,617 343,928 33,421 28,918 118,745 85,425 17,863 3,803 
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7. ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์  

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 
2564 สรุปไดด้งัน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงิน 
 งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที่ 1 มกราคม 2564 19,124,559 7,611 
ซ้ืออุปกรณ์และจ่ายค่าใชจ้่ายในการซ่อมแซม   
 และส ารวจเรือระหว่างงวด - ราคาทุน 40,103 589 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย (6) (6) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (285,846) (823) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 822,064 323 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2564 19,700,874 7,694 

ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2564 บริษทัย่อยได้จดจ านองเรือจ านวน 26 ล า (31 ธันวาคม 2563: 26 ล า) ซ่ึงมี
มูลค่าสุทธิตามบญัชีจ านวนเงิน 14,419.98 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2563: 13,985.90 ลา้นบาท) ไวก้ับ
ธนาคารเพื่อค ้าประกนัเงินกูย้ืมระยะยาวตามที่กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 9 

8.  ต้นทุนสัญญำรอตัดจ่ำย 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีต้นทุนสัญญารอตดัจ่ายส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 
2564 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงินรวม          

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2564  145,482 
ตดัจ าหน่ายส าหรับงวด  (4,157) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน  6,188 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2564  147,513 
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9. วงเงินกู้ยืมระยะยำว 

ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 บญัชีเงินกูย้ืมระยะยาวแสดงไดด้งัน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2564 

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

เงินกูย้ืมระยะยาว 633,869 333,426 199,469 1,480,040 603,728 297,153 461,544 579,972 307,433 833,628 316,528 181,416 6,228,206 
บวก (หัก): ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจ่าย (4,727) (1,158) (619) 41,384 (13,783) (3,467) (3,031) (5,499) 2,700 (2,167) (1,716) (3,690) 4,227 

รวม 629,142 332,268 198,850 1,521,424 589,945 293,686 458,513 574,473 310,133 831,461 314,812 177,726 6,232,433 
หัก: ส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (39,943) (20,138) (30,592) (183,368) (121,433) (20,004) (36,681) (382,982) (310,133) (87,522) (314,812) (25,943) (1,573,551) 

เงินกูย้ืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงก าหนด              
 ช าระภายในหน่ึงปี 589,199 312,130 168,258 1,338,056 468,512 273,682 421,832 191,491 - 743,939 - 151,783 4,658,882 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 

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

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: ส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (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 - สุทธิจากส่วนที่ถึงก าหนด              
 ช าระภายในหน่ึงปี 583,466 308,723 175,868 1,328,115 485,690 271,137 413,035 278,796 - 733,939 - 151,571 4,730,340 
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การเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกูย้ืมระยะยาวส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2564 มีรายละเอียดดงัน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

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

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2564 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 
บวก: ตดัจ าหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจ่าย 409 91 64 (3,211) 1,673 229 121 1,725 (1,421) 120 778 273 851 
หัก: จ่ายคืนเงินกู ้ - - - (43,329) (20,179) - (8,971) (92,812) (58,072) (21,321) - (6,434) (251,118) 
 ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนที่ยงัไม่เกิดขึ้นจริง - - - - - - - (10,237) - - - - (10,237) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 26,138 13,806 8,262 63,866 24,771 12,201 19,176 25,274 13,710 34,844 13,071 7,471 262,590 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2564 629,142 332,268 198,850 1,521,424 589,945 293,686 458,513 574,473 310,133 831,461 314,812 177,726 6,232,433 
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 รายละเอียดวงเงินกูย้ืมจากธนาคารของกลุ่มบริษทั สรุปไดด้งัน้ี 
   อตัราดอกเบี้ย 

ตามสัญญาเงินกู/้ 
วงเงิน ธนาคารผูใ้ห้กู ้ บริษทัผูกู้ ้ สัญญาแกไ้ขเพ่ิมเติม 

วงเงินที่ 1 ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) บริษทั เอบีซี ทู พีทีอี ลิมิเตด และ บริษทั LIBOR บวกส่วนเพ่ิม 

  สาขาประเทศสิงคโปร์    เอบีซี ทรี พีทีอี ลิมิเตด      
วงเงินที่ 2 ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) บริษทั เอบีซี โฟร์ พีทีอี ลิมิเตด LIBOR บวกส่วนเพ่ิม 
  สาขาประเทศสิงคโปร์          
วงเงินที่ 3 ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) บริษทั เอบีซี วนั พีทีอี ลิมิเตด LIBOR บวกส่วนเพ่ิม 
วงเงินที่ 4 ธนาคารเพ่ือการส่งออก บริษทัฯและบริษทัย่อยในประเทศ LIBOR บวกส่วนเพ่ิม 

  และน าเขา้แห่งประเทศไทย      
วงเงินที่ 5 BNP Paribas บริษทัฯและบริษทัย่อยทางออ้ม LIBOR บวกส่วนเพ่ิม 
     ในประเทศสิงคโปร์  
วงเงินที่ 6 BNP Paribas บริษทัฯและบริษทัย่อยทางออ้ม LIBOR บวกส่วนเพ่ิม 
     ในประเทศสิงคโปร์  
วงเงินที่ 7 ธนาคารเพ่ือการส่งออก บริษทัฯและบริษทัย่อยในประเทศ LIBOR บวกส่วนเพ่ิม 
  และน าเขา้แห่งประเทศไทย      
วงเงินที่ 8 ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) บริษทัฯและบริษทัย่อยในประเทศ MLR-1 ส าหรับเงินกูยื้ม 
  และ 2 ธนาคารอื่น รวม 3 ธนาคาร     สกุลเงินบาทและ LIBOR  
         บวกส่วนเพ่ิมส าหรับ 
      เงินกูยื้มสกุลเงินเหรียญ 
      สหรัฐอเมริกา 
วงเงินที่ 9 ธนาคารเพ่ือการส่งออก บริษทัฯและบริษทัย่อยในประเทศ LIBOR บวกส่วนเพ่ิม 

  และน าเขา้แห่งประเทศไทย      
วงเงินที่ 10 ธนาคารเพ่ือการส่งออก บริษทัฯและบริษทัย่อยในประเทศ LIBOR บวกส่วนเพ่ิม 

  และน าเขา้แห่งประเทศไทย      
  วงเงินที่ 11 ธนาคารเพ่ือการส่งออก บริษทัฯ บริษทัย่อยในประเทศ LIBOR บวกส่วนเพ่ิม 
  และน าเขา้แห่งประเทศไทย   และบริษทัย่อยทางออ้มในประเทศ     
    สิงคโปร์  
  วงเงินที่ 12 SinoPac Capital International (HK) Limited บริษทัย่อยทางออ้มในประเทศสิงคโปร์ LIBOR บวกส่วนเพ่ิม 
  วงเงินที่ 13 ธนาคารเพ่ือการส่งออกและน าเขา้ 

 แห่งประเทศไทย 
บริษทัฯ บริษทัย่อยในประเทศ 
  และบริษทัย่อยทางออ้มในประเทศ 
  สิงคโปร์ 

LIBOR บวกส่วนเพ่ิม 

 ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัไม่มีวงเงินกูย้ืมที่ยงัไม่ไดเ้บิกใช้ 
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ในระหว่างงวด กลุ่มบริษทัมีรายการที่เก่ียวขอ้งกบัวงเงินกูย้ืม ดงัน้ี 

วงเงินที่ 8  

ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2564 บริษทัฯไม่สามารถปฏิบตัิตามเงื่อนไขทางการเงินเก่ียวกับการด ารงรักษา
อตัราส่วนทางการเงินบางเงื่อนไข บริษทัฯอยู่ระหว่างการเจรจากับธนาคารเพื่อขอผ่อนปรนส าหรับ
การทดสอบขอ้ก าหนดทางการเงินดงักล่าวส าหรับช่วงระยะเวลาหน่ึง อย่างไรก็ตาม จากการพิจารณา
ความเห็นของที่ปรึกษาทางกฎหมายทั้งภายในและภายนอกของบริษทัฯ ผูบ้ริหารของบริษทัฯเช่ือว่า
การผิดเงื่อนไขทางการเงินดังกล่าวไม่ได้เป็นเหตุการณ์ที่ถือว่าเป็นการผิดสัญญาที่ท าให้เงินกู้ถึง
ก าหนดช าระทนัที บริษทัฯจึงได้จัดประเภทเงินกู้ยืมคงคา้งในส่วนที่ยงัไม่ครบก าหนดช าระภายใน            
12 เดือนดงักล่าวเป็นหน้ีสินไม่หมุนเวียน 

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ในฐานะตัวแทนของวงเงินกู้ยืมได้มี
หนังสือถึงบริษัทฯ แจ้งการอนุมัติของธนาคารผู ้ให้กู้ส าหรับการยกเว้นการทดสอบข้อก าหนด
อตัราส่วนทางการเงินเก่ียวกบัการด ารงอตัราส่วน Debt to EBITDA ระหว่างวนัที่ 1 มกราคม 2564 ถึง
วันที่ 30 กันยายน 2564 เง่ือนไขหลักของการอนุมัติ น้ีคือบริษัทฯไม่สามารถจ่ายเงินปันผลหรือ
ผลตอบแทนอ่ืนใดให้แก่ผูถื้อหุ้นในช่วงระยะเวลาที่ไดร้ับยกเวน้การทดสอบ 

 วงเงินที่ 13 

 เมื่อวนัที่ 30 เมษายน 2564 บริษทัฯและบริษทัย่อย 2 แห่ง ได้ลงนามสัญญาเงินกู้จ านวน 10.10 ลา้น
เหรียญสหรัฐอเมริกา กับธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย  (“EXIM”) โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อใช้รีไฟแนนซ์เงินกูย้ืมจาก EXIM ภายใตส้ัญญาเงินกู้ยืมลงวนัที่ 28 พฤษภาคม 2563 
วงเงินกูย้ืมคิดดอกเบี้ยในอตัราร้อยละ LIBOR บวกส่วนเพิ่มโดยช าระคืนเป็นรายไตรมาส 

รายละเอียดหลกัของเงินกูย้ืมสามารถสรุปไดด้งัน้ี  

วงเงิน รำยละเอียด 
วงเงินกู้ยืม วงเงินกูสู้งสุด 10,100,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา 
กำรเบิกใช้วงเงินกู้ยืม จ านวน 10,100,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา 
ระยะเวลำครบก ำหนด ไม่เกิน 2.5 ปี 
กำรช ำระคืน เงินกูท้ี่เบิกทั้งหมดจะช าระคืนจ านวน 10 งวด  เป็นรายไตรมาสเท่า ๆ กนั 

งวดละ 1,010,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา เร่ิมจากวนัส้ินสุดไตรมาส
ถดัไปของวนัที่เบิกถอนเงินกู ้และงวดที่ 10 ช าระคืนเงินกูค้งเหลือ
ทั้งหมด 

หลักประกัน ก) การจดจ านองเรือเป็นล าดบัแรก 
ข) การจ าน าหุ้นของบริษทัย่อยของบริษทัฯ 
ค) การโอนผลประโยชน์เป็นล าดบัแรกของสัญญาเช่าเรือที่มีระยะเวลา

การเช่าตั้งแต่ 12 เดือนข้ึนไป 
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ภายใต้สัญญาเงินกู้ยืม บริษทัฯต้องปฏิบตัิตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการ ซ่ึงรวมถึงการด ารง
อตัราส่วนทางการเงินในงบการเงินรวมส้ินปีสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา ดงัน้ี 

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

10. หุ้นกู้ 

ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 รายละเอียดของหุ้นกูม้ีดงัต่อไปน้ี 
     (หน่วย: พนับาท) 
      มูลค่าตามบญัชี 
 วนัท่ีครบก าหนด จ านวน มูลค่าตราไว ้  ก าหนดช าระ 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 

ชุดท่ี ไถ่ถอน หน่วย ต่อหน่วย อตัราดอกเบ้ีย ดอกเบ้ีย 2564 2563 
  (พนัหน่วย) (บาท) (ร้อยละต่อปี)    

1 ขยายระยะเวลาครบ 3,590 800 6.75 ทุกไตรมาส 2,856,886 2,855,865 
(PSL211A)  ก าหนดไถถ่อน 

 ออกไปอีก 1.5 ปี  
 เป็นวนัท่ี 22 กรกฎาคม 

      

  2565 (6.5 ปี)       
2 ขยายระยะเวลาครบ 1,960 168 6.50 ทุกไตรมาส 327,547 935,515 

(PSL206A)  ก าหนดไถถ่อน 
 ออกไปอีก 1.5 ปี  
 เป็นวนัท่ี 9 ธันวาคม  

      

  2564 (5 ปี)       
รวม      3,184,433 3,791,380 
หัก: ค่าใชจ่้ายในการออกหุ้นกูร้อตดับญัชี    - (215) 
หุ้นกู ้- สุทธิ  3,184,433 3,791,165 
หัก: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี   (613,236) (935,515) 
หุ้นกู ้- สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  2,571,197 2,855,650 

หุ้นกู้ PSL211A 

เน่ืองจากสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาเป็นสกุลเงินในการด าเนินงานของบริษทัฯ  เพื่อเป็นการจ ากดั
ความเส่ียงต่อการขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศจากหน้ีสินของบริษทัฯที่มีอยู่ในรูป
สกุลเงินบาท บริษทัฯจึงไดแ้ปลงเงินที่ไดจ้ากการออกหุ้นกู้ รวมจ านวน 3,590.00 ลา้นบาท เป็นสกุล
เงินเหรียญสหรัฐอเมริกาจ านวน 99.72 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา โดยเขา้ท าสัญญาแลกเปล่ียนอตัรา
แลกเปล่ียนสกุลเงิน (Cross Currency Swap) เมื่อวนัที่ 22 มกราคม 2559 อีกทั้งได้ท าการแลกเปล่ียน
อตัราดอกเบี้ยสกุลเงินบาทที่อตัราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.25 ต่อปี เป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาที่
อตัราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.99 ต่อปี 

บริษทัฯมีขอ้ก าหนดตอ้งด ารงอตัราส่วน Debt to Equity ไม่เกินกว่า 2 ต่อ 1 
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เมื่อวนัที่ 16 มิถุนายน 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ ครั้ งที่ 5/2563 ได้มีมติให้บริษทัฯ
เรียกประชุมผูถื้อหุ้นกู้เพื่อเสนอให้มีการแก้ไขระยะเวลาและขอ้ก าหนดขยายระยะเวลาส าหรับหุ้นกู้
ของบริษทัฯชุดที่ 1/2559 ที่จะครบก าหนดไถ่ถอนปี 2564 โดย 

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

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

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

ง) ผูอ้อกหุ้นกูม้ีสิทธิในการไถ่ถอนหรือช าระคืนเงินตน้ของหุ้นกูท้ั้งจ านวนหรือบางส่วน (และไม่ว่า
ในคราวเดียวหรือหลายคราว) ก่อนวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู ้  

เมื่อวนัที่ 30 กรกฎาคม 2563 ที่ประชุมผูถื้อหุ้นกูไ้ดม้ีมติอนุมตัิให้มีการแกไ้ขระยะเวลาและขอ้ก าหนด
ดงักล่าวขา้งตน้ 

ในระหว่างไตรมาสที่ 4 ของปี 2563 บริษทัฯได้ใช้สิทธิในการช าระคืนเงินต้นบางส่วนก่อนวนัครบ
ก าหนดจ านวนร้อยละ 20 ของมูลค่าหุ้นกู้ทั้ งหมด (จ านวน 3,590.00 ล้านบาท) คิดเป็นเงินจ านวน 
718.00 ลา้นบาท หุ้นกูด้งักล่าวคงเหลือมูลค่าคงคา้งหลงัการไถ่ถอนจ านวน 2,872.00 ลา้นบาท 

เมื่อวนัที่ 30 เมษายน 2564 บริษทัฯได้ใช้สิทธิในการช าระคืนเงินต้นบางส่วนก่อนวันครบก าหนด
จ านวนร้อยละ 10 ของมูลค่าหุ้นกูค้งคา้ง (จ านวน 2,872.00 ลา้นบาท) คิดเป็นเงินจ านวน 287.20 ลา้นบาท 
คงเหลือมูลค่าหุ้นกูค้งคา้งหลงัการไถ่ถอนจ านวน 2,584.80 ลา้นบาท  

หุ้นกู้ PSL206A 

เน่ืองจากสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาเป็นสกุลเงินในการด าเนินงานของบริษทัฯ  เพื่อเป็นการจ ากดั
ความเส่ียงต่อการขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศจากหน้ีสินของบริษทัฯที่มีอยู่ในรูป
สกุลเงินบาท เมื่อวนัที่ 4 มกราคม 2560 บริษทัฯไดแ้ปลงเงินที่ไดจ้ากการออกหุ้นกู ้รวมจ านวน 1,960.00 
ลา้นบาท เป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาจ านวน 54.90 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา โดยเขา้ท าสัญญา
แลกเปล่ียนอัตราแลกเปล่ียนสกุลเงิน  (Cross Currency Swap) อีกทั้ งได้ท าการแลกเปล่ียนอัตรา
ดอกเบี้ยสกุลเงินบาทที่อตัราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.00 ต่อปี เป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาที่อตัรา
ดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.75 ต่อปี 

บริษทัฯมีขอ้ก าหนดตอ้งด ารงอตัราส่วน Debt to Equity ไม่เกินกว่า 2 ต่อ 1 
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เมื่อวนัที่ 27 เมษายน 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ ครั้ งที่ 2/2563 ไดม้ีมติอนุมตัิให้มีการ
เสนอแก้ไขระยะเวลาและขอ้ก าหนดส าหรับหุ้นกู้ของบริษทัฯชุดที่ 2/2559 ที่จะครบก าหนดไถ่ถอน             
ปี 2563 โดย 

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

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

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

ง) ผูอ้อกหุ้นกูม้ีสิทธิในการไถ่ถอนหรือช าระคืนเงินตน้ของหุ้นกูท้ั้งจ านวนหรือบางส่วน (และไม่ว่า
ในคราวเดียวหรือหลายคราว) ก่อนวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู ้  

เมื่อวนัที่ 19 พฤษภาคม 2563 ที่ประชุมผูถื้อหุ้นกูไ้ดม้ีมติอนุมตัิให้มีการแกไ้ขระยะเวลาและขอ้ก าหนด
ดังกล่าวขา้งต้น เมื่อวนัที่ 9 มิถุนายน 2563 บริษทัฯได้ช าระคืนเงินต้นให้แก่ผูถื้อหุ้นกู้จ านวนร้อยละ 
20 คิดเป็นจ านวนเงิน 392.00 ลา้นบาท คงเหลือมูลค่าหุ้นกูค้งคา้งจ านวน 1,568.00 ลา้นบาท ต่อมาเมื่อ
วนัที่ 16 มิถุนายน 2563 บริษทัฯไดท้ ารายการซ้ือสิทธิเลือกเพื่อป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 
โดยมีราคาใชสิ้ทธิ 1 เหรียญสหรัฐอเมริกา ต่อ 30.15 บาท ส าหรับมูลค่าหุ้นกูท้ี่เหลือจ านวน 1,250.00 
ลา้นบาท 

ในระหว่างไตรมาสที่ 4 ของปี 2563 บริษัทฯได้ใช้สิทธิในการช าระคืนเงินต้นบางส่วนก่อนวัน             
ครบก าหนดจ านวน 627.20 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 40 ของมูลค่าหุ้นกู้คงค้าง (จ านวน 1,568.00       
ลา้นบาท) หลงัจากการไถ่ถอนหุ้นกูด้งักล่าวขา้งตน้คงเหลือมูลค่าคงคา้งจ านวน 940.80 ลา้นบาท 

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2564 บริษัทฯได้ใช้สิทธิในการช าระคืนเงินต้นบางส่วนก่อนวันครบก าหนด
จ านวนร้อยละ 30 ของมูลค่าหุ้นกู้คงค้าง (จ านวน 940.80 ล้านบาท) คิดเป็นเงินจ านวน 282.24        
ลา้นบาท คงเหลือมูลค่าหุ้นกู้คงคา้งหลงัการไถ่ถอนจ านวน 658.56 ลา้นบาท และเมื่อวนัที่ 12 มีนาคม 
2564 บริษทัฯได้ใช้สิทธิในการช าระคืนเงินต้นบางส่วนก่อนวนัครบก าหนดจ านวนร้อยละ 50 ของ
มูลค่าหุ้นกูค้งคา้ง (จ านวน 658.56 ลา้นบาท) คิดเป็นเงินจ านวน 329.28 ลา้นบาท คงเหลือมูลค่าคงคา้ง
หลงัการไถ่ถอนจ านวน 329.28 ลา้นบาท 

เมื่อวนัที่ 23 เมษายน 2564 บริษทัฯไดใ้ชสิ้ทธิในการช าระคืนเงินต้นเป็นเงินจ านวน 329.28 ลา้นบาท 
โดยเป็นการไถ่ถอนหุ้นกู้คงค้างทั้ งหมดของหุ้นกู้ PSL206A ดังนั้น บริษัทฯไม่มีหุ้นกู้ PSL206A           
คงคา้งภายหลงัจากการไถ่ถอนครั้ งน้ี 
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11. ประมำณกำรค่ำควำมเสียหำยจำกกำรเดินเรือ 
 (หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินรวม 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2564  67,069 
ประมาณการเพิ่มข้ึนส าหรับงวด  19,654 
ประมาณการลดลง (รวมค่าความเสียหายที่เกิดข้ึนจริง) ส าหรับงวด (17,206) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน  2,979 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2564  72,496 

12.    ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน 

 ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวดที่เป็นของผูถื้อหุ้นของบริษัทฯ     
(ไม่รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุ้นสามญัที่ออกอยู่ในระหว่างงวด 

13. ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน 

 ข้อมูลส่วนงานด าเนินงานที่น าเสนอน้ีสอดคล้องกับรายงานภายในของกลุ่มบริษัทที่ ผู ้มีอ านาจ
ตัดสินใจสูงสุดด้านการด าเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม ่าเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจใน            
การจดัสรรทรัพยากรให้กบัส่วนงานและประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน 

 กลุ่มบริษทัประกอบธุรกิจส่วนใหญ่ภายใตส่้วนงานทางธุรกิจเดียว คือ เป็นเจ้าของเรืออเนกประสงค์
ขนาดเล็ก (Handysize) และขนาดกลาง (Supramax และ Ultramax) ส าหรับขนสินค้าแห้งเทกอง
ระหว่างประเทศ โดยให้บริการแบบไม่ประจ าเส้นทาง (tramp shipping basis) รายได้เกือบทั้งหมดมา
จากส่วนงานน้ี ดังนั้น กลุ่มบริษทัจึงไม่มีส่วนงานทางธุรกิจด้านอ่ืนนอกจากส่วนงานหลักดังที่ได้
กล่าวไวข้า้งตน้  

 กิจกรรมทางธุรกิจในส่วนงานน้ี ไดแ้ก่  การให้บริการเช่าเรือขนส่งสินคา้ โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท 
คือ การให้เช่าเป็นระยะเวลา (Time charter) และการให้เช่าเป็นรายเที่ยว (Voyage charter) ส าหรับ    
การให้เช่าเป็นระยะเวลา ผูเ้ช่าเรือ (ลูกคา้) จะจ่ายค่าเช่าแก่ผูใ้ห้เช่าเรือ (ในอตัราต่อวนัตามที่ตกลงกัน 
โดยส่วนใหญ่จะตกลงช าระค่าเช่าเป็นเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา) ตามระยะเวลาที่ก าหนด ในกรณี
ดังกล่าวผู ้เช่าเรือจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินเรือทั้ งหมด รวมทั้งรายจ่ายท่าเรือและน ้ ามัน
เช้ือเพลิง ส าหรับการให้เช่าเป็นรายเที่ยว ผูเ้ช่าเรือจะจ่ายค่าระวางเรือในอตัราต่อตนั (ส่วนใหญ่จะตกลง
กันเป็นเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา) เพื่อขนส่งสินคา้ที่ระบุเฉพาะระหว่างท่าเรือที่ก าหนดตั้งแต่สองท่า
ข้ึนไป ในกรณีน้ี กลุ่มบริษทัจะรับผิดชอบค่าใชจ้่ายในการเดินเรือทั้งหมด ซ่ึงค่าใชจ้่ายดงักล่าวแสดง
ไว้ในงบการเงินภายใต้ช่ือ “รายจ่ายท่าเรือ” (Voyage disbursement) และ “น ้ ามันเช้ือเพลิงใช้ไป” 
(Bunker consumption) การให้เช่าเป็นระยะเวลานั้น เส้นทางเดินเรือจะถูกก าหนดหรือควบคุมโดย       
ผูเ้ช่าเรือและภายใตส้ัญญาการให้เช่าเป็นรายเที่ยว เส้นทางการเดินเรือจะแตกต่างกันไปในแต่ละเที่ยว
การเดินเรือ ข้ึนอยู่กบัปัจจยัต่าง ๆ ซ่ึงอยู่นอกเหนือการควบคุมของกลุ่มบริษทั ดงันั้น กลุ่มบริษทัจึงไม่
น าเสนอขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานทางภูมิศาสตร์ เพราะอาจไม่ส่ือความหมายและอาจ           
ท าให้เกิดความเขา้ใจที่ไม่ถูกตอ้ง 
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 จากขอ้มูลดังกล่าวข้างต้น ขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานของรายได้จากการเดินเรือ (และ
ค่าใชจ้่ายในการเดินเรือที่เก่ียวกบัการให้เช่าเป็นรายเที่ยว) จึงจ าแนกไดเ้ป็นสองประเภท คือ จากการ
ให้เช่าเป็นระยะเวลา และจากการให้เช่าเป็นรายเที่ยว ซ่ึงแสดงภายใต้ช่ือ “รายได้จากการให้เช่าเป็น
ระยะเวลา” (Time Charter) และ “รายไดจ้ากการให้เช่าเป็นรายเที่ยว” (Voyage Charter) ตามล าดบั 

 รายได้จากการเดินเรือสุทธิจากการให้เช่าเป็นระยะเวลา และจากการให้เช่าเป็นรายเที่ยวของ               
กลุ่มบริษทั ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2564 และ 2563 มีดงัต่อไปน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 

 การให้เช่าเป็นระยะเวลา การให้เช่าเป็นรายเที่ยว รวม ตดับญัช ี รวม 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าเป็น
ระยะเวลา 

 
992,043 

 
696,017 - - 992,043 696,017 - - 992,043 696,017 

รายไดจ้ากการให้เช่าเป็น 
   รายเที่ยว 

 
- 

 
- 285,984 440,958 285,984 440,958 (32,462) (82,689) 253,522 358,269 

รวมรายไดจ้ากการเดินเรือ 992,043 696,017 285,984 440,958 1,278,027 1,136,975 (32,462) (82,689) 1,245,565 1,054,286 

รายจ่ายท่าเรือ - - (62,575) (158,026) (62,575) (158,026) 32,462 82,689 (30,113) (75,337) 
น ้ามนัเช้ือเพลิงใช้ไป - - (69,206) (144,060) (69,206) (144,060) - - (69,206) (144,060) 

รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกบัการให้เช่า           
 เป็นรายเที่ยว - - (131,781) (302,086) (131,781) (302,086) 32,462 82,689 (99,319) (219,397) 

รายไดจ้ากการเดินเรือสุทธิ/           
 รายไดเ้ทียบเท่าจากการให้เช่า           
 เป็นระยะเวลา 992,043 696,017 154,203 138,872 1,146,246 834,889 - - 1,146,246 834,889 

14. เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

14.1 มูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

 เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัจดัอยู่ในประเภทระยะส้ันหรือมีอตัราดอกเบี้ย
ใกลเ้คียงกับอตัราดอกเบี้ยในตลาด กลุ่มบริษทัจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
ทางการเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน อย่างไรก็ตาม หุ้นกูไ้ม่มีการ
แสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาดของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย เน่ืองจากบริษัทฯมีการ
เปล่ียนแปลงเงื่อนไขหุ้นกูต้ามที่กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 10 
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14.2 ล ำดับช้ันของมูลค่ำยุติธรรม 

 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินที่วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยแยก
แสดงตามล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดงัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม  
ตราสารอนุพนัธ์     
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 
 - เงินกูยื้ม - 7,669 - 7,669 
สิทธิเลือก - หุ้นกู้ - 7,269 - 7,269 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น     
เงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทั 
   ท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน - - 17,002 17,002 

     
หนี้สินที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม  
ตราสารอนุพนัธ์      
สัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ีย - เงินกูยื้ม - 69,621 - 69,621 

 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม  
ตราสารอนุพนัธ์     
สิทธิเลือก - หุ้นกู้ - 7,269 - 7,269 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น     
เงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทั 
   ท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน - - 17,002 17,002 

ในระหว่างงวดปัจจุบนั กลุ่มบริษทัไม่มีการเปล่ียนวิธีการและสมมติฐานที่ใช้ในการประมาณมูลค่า
ยุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน และไม่มีการโอนรายการระหว่างล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรม 
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15. งบกำรเงินในสกุลเงินที่ใช้ในกำรด ำเนินงำน 

 งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 และงบก าไรขาดทุนส าหรับ
งวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2564 และ 2563 ในสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาซ่ึงเป็นสกุลเงิน
ที่ใชใ้นการด าเนินงานแสดงไดด้งัน้ี 

บริษัท พรีเชียส ชิพป้ิง จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย   

งบแสดงฐำนะกำรเงิน       

ณ วันที่ 31 มีนำคม 2564       
      (หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐฯ) 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  31 มนีาคม 
2564 

 31 ธันวาคม 
2563 

 31 มนีาคม 
2564 

 31 ธันวาคม 
2563 

สินทรัพย์         

สินทรัพย์หมุนเวียน         

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  36,393  36,638  20,862  20,399 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน  3,544  5,616  112,546  121,460 
น ้ามนัเช้ือเพลิง  3,889  1,153  -  - 
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์  232  17,174  232  17,174 
สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น         
   เงินทดรองจ่ายแก่กัปตนัเรือ  2,755  2,427  -  - 
   ค่าสินไหมทดแทนคา้งรับ  256  327  -  - 
   อื่น ๆ  1,789  1,181  471  487 
รวมสินทรัพยห์มุนเวียนอื่น  4,800  3,935  471  487 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  48,858  64,516  134,111  159,520 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน         
เงินให้กูยื้มระยะยาวแก่บริษทัย่อย  -  -  113,861  112,474 
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์  245  594  -  - 
เงินลงทุนในบริษทัย่อย   -  -  233,720  233,720 
เงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีถือหุ้นโดยบริษทัย่อย  2,596  2,474  -  - 
เงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทัท่ีไม่ใช่            
   บริษทัจดทะเบียน  543  543  543  543 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์   628,629  636,698  245  253 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้  760  804  644  678 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน   220  230  210  219 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื่น         
   ค่าความเสียหายจากการเดินเรือรอเรียกคืน  1,575  1,540  -  - 
   ตน้ทุนสัญญารอตดัจ่าย  4,707  4,843  -  - 
   อื่น ๆ  101  105  76  80 
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื่น  6,383  6,488  76  80 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  639,376  647,831  349,299  347,967 
รวมสินทรัพย์  688,234  712,347  483,410  507,487 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

  21 

 

บริษัท พรีเชียส ชิพป้ิง จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย   

งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)       

ณ วันที่ 31 มีนำคม 2564       
      (หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐฯ) 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  
31 มนีาคม 

2564 
 

31 ธันวาคม 
2563 

 
31 มนีาคม 

2564 
 

31 ธันวาคม 
2563 

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น         

หนี้สินหมุนเวียน         

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน         
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน  4,600  3,785  14  9 
   เงินทดรองจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  -  -  59,244  60,775 
   ค่าใชจ้่ายเก่ียวกบัลูกเรือคา้งจ่าย  2,885  2,765  -  - 
   ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย  2,740  2,669  1,202  767 
   โบนสัพนกังานคา้งจ่าย  265  -  184  - 
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน  10,490  9,219  60,644  61,551 
รายไดร้ับล่วงหน้า  15,705  20,177  -            - 
เงินกูยื้มระยะยาว - ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ         

   ภายในหน่ึงปี  50,210  49,938  -  - 
หุ้นกู ้- ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  19,567  31,145  19,567  31,145 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า - ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ         
   ภายในหน่ึงปี  170  177  132  138 
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย  51  53  -            - 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน  706  463  296  307 
รวมหนี้สินหมุนเวียน  96,899  111,172  80,639  93,141  
หนี้สินไม่หมุนเวียน         
เงินกูยื้มระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนด         
   ช าระภายในหน่ึงปี  148,659  157,483  -  - 
หุ้นกู ้- สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ         
   ภายในหน่ึงปี  82,044  95,071  82,044  95,071 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึง         
   ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  581  650  505  561 
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์  2,222  2,751  -  - 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  65  65  -  - 
ประมาณการค่าความเสียหายจากการเดินเรือ  2,313  2,233  -            - 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน  5,320  5,529  3,971  4,161 
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน  241,204  263,782  86,520  99,793 
รวมหนี้สิน  338,103  374,954  167,159  192,934 
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บริษัท พรีเชียส ชิพป้ิง จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย   

งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)       

ณ วันที่ 31 มีนำคม 2564       
      (หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐฯ) 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  
31 มนีาคม 

2564 
 

31 ธันวาคม 
2563 

 
31 มนีาคม 

2564 
 

31 ธันวาคม 
2563 

ส่วนของผู้ถือหุ้น         

ทุนเรือนหุ้น         

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

   ทุนออกจ าหน่ายและช าระเต็มมูลค่าแลว้  51,055  51,055  51,055  51,055 
ส่วนเกินทุน         

   ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั  63,290  63,290  63,290  63,290 
   ส่วนเกินทุนหุ้นทุนซ้ือคืน  4,819  4,819  4,819  4,819 
ก าไรสะสม         

   จดัสรรแลว้         

      ส ารองตามกฎหมาย - บริษทัฯ  2,802  2,802  2,802  2,802 
                                       - บริษทัย่อย  11,741  11,741  -            - 
      ส ารองเพื่อกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม  614  553  614  553 
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร  220,529  208,275  193,947  192,294 
องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุ้น  (4,720)  (5,143)  (276)  (260) 
ส่วนของผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ  350,130  337,392  316,251  314,553 
ส่วนของผูม้ส่ีวนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม         
   ของบริษทัย่อย  1  1  -  - 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  350,131  337,393  316,251  314,553 
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น  688,234  712,347  483,410  507,487 

 

  



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

งบก ำไรขำดทุน       

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนำคม 2564       

(หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐฯ ยกเวน้ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานแสดงเป็นเหรียญสหรัฐฯ) 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  2564  2563  2564  2563 
รำยได้         

รายไดจ้ากการเดินเรือ         

   รายไดจ้ากการให้เช่าเป็นระยะเวลา  32,570  21,882  -  - 
   รายไดจ้ากการให้เช่าเป็นรายเท่ียว  8,324  11,263  -  - 
รวมรายไดจ้ากการเดินเรือ  40,894  33,145  -  - 
รายไดจ้ากการให้บริการ  29  32  723  712 
รายไดด้อกเบ้ีย  1  128  1,386  1,703 
ก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยน  3,545  774  3,455  594 
ก าไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของ         
   เคร่ืองมือท่ีใชป้้องกนัความเส่ียงบนส่วน         
   ท่ีไม่มีประสิทธิผลในการป้องกนั         
   ความเส่ียงในกระแสเงินสด  18  -  -  - 
รายไดอ้ื่น  24  -  23  - 
รวมรำยได้  44,511  34,079  5,587  3,009 
ค่ำใช้จ่ำย         
ตน้ทุนการเดินเรือ         
   ค่าใชจ้่ายในการเดินเรือ  13,005  12,026  -  - 
   รายจ่ายท่าเรือ  989  2,369  -  - 
   น ้ามนัเช้ือเพลิงใชไ้ป  2,272  4,529  -  - 
รวมตน้ทุนการเดินเรือ  16,266  18,924  -  - 
ค่าเส่ือมราคา  9,429  9,636  61  60 
ตน้ทุนการให้บริการ  37  33  -  - 
ค่าใชจ้่ายในการบริหาร  1,903  3,286  1,075  2,805 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร  697  223  690  246 
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน  -  280  -  - 
ขาดทุนจากตราสารอนุพนัธ์  138  -  179  - 
รวมค่ำใช้จ่ำย  28,470  32,382  2,005  3,111 
ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรด ำเนินงำน  16,041  1,697  3,582  (102) 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุน         
   ในบริษทัร่วมท่ีถือหุ้นโดยบริษทัย่อย  131  27  -  - 
ตน้ทุนทางการเงิน  (3,856)  (5,406)  (1,867)  (2,499) 
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับงวด  12,316  (3,682)  1,715  (2,601) 

 



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

งบก ำไรขำดทุน (ต่อ)       

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนำคม 2564       

(หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐฯ ยกเวน้ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานแสดงเป็นเหรียญสหรัฐฯ) 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  2564  2563  2564  2563 
กำรแบ่งปันก ำไร (ขำดทุน)         
ส่วนท่ีเป็นของผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ  12,316  (3,682)  1,715  (2,601) 
ส่วนท่ีเป็นของผูม้ีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม  
   ของบริษทัย่อย -  -  -  - 
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับงวด  12,316  (3,682)  1,715  (2,601) 

       
ก ำไรต่อหุ้นข้ันพื้นฐำน         
ก าไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผูถ้ือหุ้นของ        
   บริษทัฯ 0.0079  (0.0024)  0.0011  (0.0017) 

16. กำรอนุมัติข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำล 

 ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีได้รับอนุมตัิให้ออกโดยกรรมการผูม้ีอ านาจของบริษทัฯ เมื่อวนัที่            
12 พฤษภาคม 2564 


