
 

บริษทั พรีเชียส ชิพปิง จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

รายงานการสอบทาน และ ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล 

สาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2564 



 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอต่อผูถื้อหุ้นของบริษทั พรีเชียส ชิพปิง จาํกดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัที 30 มิถนุายน 2564 งบกาํไรขาดทุนรวมและงบกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสินสุดวนัเดียวกนั งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวม 

และงบกระแสเงินสดรวมสําหรบังวดหกเดือนสินสุดวนัเดยีวกนั และหมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมระหว่างกาล

แบบย่อของบริษทั พรีเชียส ชิพปิง จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงิน                  

เฉพาะกิจการของบริษทั พรีเชียส ชิพปิง จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั (รวมเรียกว่า “ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล”)               

ซึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูร้ับผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่านีตาม

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 34 เรือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูร้ับผิดชอบในการ                   

ให้ขอ้สรุปเกียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้  

ขอบเขตการสอบทาน  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบตัิงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 เรือง การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน

ระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถาม

บุคลากร ซึงส่วนใหญ่เป็นผูร้ับผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอืน 

การสอบทานนีมีขอบเขตจาํกดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํให้ขา้พเจา้ไม่สามารถได ้      

ความเชือมนัว่าจะพบเรืองทีมีนยัสําคญัทงัหมดซึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันนั ขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดง

ความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลทีสอบทาน 

ข้อสรุป  

ขา้พเจา้ไม่พบสิงทีเป็นเหตใุห้เชือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํขึนตามมาตรฐานการบญัชี

ฉบบัที 34 เรือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระสําคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

  

 

 

วิสสุตา จริยธนากร 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3853 

บริษทั สํานกังาน อีวาย จาํกดั 

กรุงเทพฯ: 6 สิงหาคม 2564 



บริษทั พรีเชียส ชิพปิง จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วันที 30 มิถุนายน 2564

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,269,257          1,100,490          166,925             612,724             

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 2, 3 120,252             168,701             3,411,475          3,648,305          

นาํมนัเชือเพลิง 22,664               34,627               -                        -                        

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 1,000                 515,862             1,000                 515,862             

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน

    เงินทดรองจ่ายแก่กปัตนัเรือ 88,971               72,913               -                        -                        

    ค่าสินไหมทดแทนคา้งรับ 14,513               9,828                 -                        -                        

    อืน ๆ 40,326               35,469               11,812               14,633               

รวมสินทรัพยห์มุนเวียนอืน 143,810             118,210             11,812               14,633               

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,556,983          1,937,890          3,591,212          4,791,524          

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย 4 -                        -                        3,694,553          3,378,394          

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 2,739                 17,839               -                        -                        

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 5 -                        -                        7,491,485          7,020,259          

เงินลงทุนในบริษทัร่วมทีถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย 6 86,200               74,311               -                        -                        

เงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทัทีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 17,389               16,295               17,389               16,295               

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 7 19,901,253        19,124,559        8,488                 7,611                 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 22,960               24,159               19,537               20,368               

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 6,745                 6,906                 6,438                 6,585                 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน

    ค่าความเสียหายจากการเดินเรือรอเรียกคืน 58,299               46,247               -                        -                        

    ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจ่าย 20,460               -                        -                        -                        

    ตน้ทุนสญัญารอตดัจ่าย 8 146,451             145,482             -                        -                        

    อืน ๆ 3,165                 3,158                 2,395                 2,397                 

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 228,375             194,887             2,395                 2,397                 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 20,265,661        19,458,956        11,240,285        10,451,909        

รวมสินทรัพย์ 21,822,644        21,396,846        14,831,497        15,243,433        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



บริษทั พรีเชียส ชิพปิง จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วันที 30 มิถุนายน 2564

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนสิีนและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนสิีนหมุนเวียน

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน

    เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 112,178             113,676             282                    281                    

    เงินทดรองจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั 3 -                        -                        1,913,448          1,825,509          

    ค่าใช้จ่ายเกียวกบัลูกเรือคา้งจ่าย 92,113               83,067               -                        -                        

    ค่าใช้จ่ายคา้งจ่าย 80,447               80,160               30,240               23,035               

    ผลประโยชน์พนกังานคา้งจ่าย - ส่วนทีถึงกาํหนดจ่าย

         ภายในหนึงปี 33,594               -                        23,478               -                        

รวมเจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 318,332             276,903             1,967,448          1,848,825          

รายไดรั้บล่วงหนา้ 371,769             606,063             -                        -                        

เงินกูย้มืระยะยาว - ส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 9 2,418,536          1,500,007          -                        -                        

หุน้กู ้- ส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 10 2,571,275          935,515             2,571,275          935,515             

หนีสินตามสญัญาเช่า - ส่วนทีถึงกาํหนดชาํระ

   ภายในหนึงปี 5,356                 5,326                 4,157                 4,137                 

หนีสินตราสารอนุพนัธ์ 59,173               -                        -                        -                        

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย -                        1,594                 -                        -                        

หนีสินหมุนเวียนอืน 16,429               13,899               7,927                 9,218                 

รวมหนสิีนหมุนเวียน 5,760,870          3,339,307          4,550,807          2,797,695          

หนสิีนไม่หมุนเวียน

ผลประโยชน์พนกังานคา้งจ่าย - สุทธิจากส่วนทีถึง

   กาํหนดจ่ายภายในหนึงปี 67,188               -                        46,957               -                        

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนทีถึงกาํหนดชาํระ

   ภายในหนึงปี 9 3,629,989          4,730,340          -                        -                        

หุน้กู ้- สุทธิจากส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 10 -                        2,855,650          -                        2,855,650          

หนีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิจากส่วนทีถึงกาํหนดชาํระ

   ภายในหนึงปี 16,946               19,539               14,849               16,864               

หนีสินตราสารอนุพนัธ์ 4,912                 82,621               -                        -                        

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 2,098                 1,966                 -                        -                        

ประมาณการค่าความเสียหายจากการเดินเรือ 11 83,211               67,069               -                        -                        

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 169,771             166,064             126,318             124,998             

รวมหนสิีนไม่หมุนเวียน 3,974,115          7,923,249          188,124             2,997,512          

รวมหนสิีน 9,734,985          11,262,556        4,738,931          5,795,207          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



บริษทั พรีเชียส ชิพปิง จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วันที 30 มิถุนายน 2564

(หน่วย: พนับาท)

30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 30 มิถุนายน 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          

      ส่วนเกินทุนหุน้ทุนซือคืน 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             -                        -                        

         สาํรองเพือกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสงัคม 23,338               17,769               23,338               17,769               

      ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 8,821,965          7,626,094          5,900,161          5,904,977          

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (981,685)            (1,733,611)         365,480             (278,107)            

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 12,087,625        10,134,259        10,092,566        9,448,226          

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 34                      31                      -                        -                        

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 12,087,659        10,134,290        10,092,566        9,448,226          

รวมหนสิีนและส่วนของผู้ถือหุ้น 21,822,644        21,396,846        14,831,497        15,243,433        

-                        -                        -                        -                        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กรรมการ

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั พรีเชียส ชิพปิง จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุน

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2564

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้ขนัพืนฐานแสดงเป็นบาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

รายได้

รายไดจ้ากการเดินเรือ

   รายไดจ้ากการใหเ้ช่าเป็นระยะเวลา 1,512,617          557,705             -                        -                        

   รายไดจ้ากการใหเ้ช่าเป็นรายเทียว 404,762             121,811             -                        -                        

รวมรายไดจ้ากการเดินเรือ 1,917,379          679,516             -                        -                        

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 3 966                    780                    22,457               22,300               

รายไดด้อกเบีย 3 378                    2,629                 44,388               44,963               

รายไดเ้งินปันผล 509                    -                        509                    -                        

กาํไรจากอตัราแลกเปลียน 52,052               -                        51,923               -                        

กาํไรจากการปรับมูลค่ายติุธรรมของเครืองมือทีใช้ป้องกนัความเสียง

   บนส่วนทีไม่มีประสิทธิผลในการป้องกนัความเสียงในกระแสเงินสด 316                    -                        -                        -                        

กาํไรจากตราสารอนุพนัธ์ -                        17,545               -                        17,545               

รายไดอื้น 16                      -                        16                      -                        

รวมรายได้ 1,971,616          700,470             119,293             84,808               

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนการเดินเรือ

   ค่าใช้จ่ายในการเดินเรือ 426,887             375,769             -                        -                        

   รายจ่ายท่าเรือ 57,466               25,280               -                        -                        

   นาํมนัเชือเพลิงใช้ไป 98,587               51,190               -                        -                        

รวมตน้ทุนการเดินเรือ 582,940             452,239             -                        -                        

ค่าเสือมราคา 7 298,754             303,610             1,998                 1,980                 

ตน้ทุนการใหบ้ริการ 1,478                 993                    -                        -                        

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 3 113,281             65,265               66,383               42,962               

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 3 49,510               16,688               47,863               17,492               

ขาดทุนจากสญัญาระงบัขอ้พิพาท -                        868,717             -                        860,602             

โอนกลบัผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึน (8,781)                -                        -                        -                        

ขาดทุนจากตราสารอนุพนัธ์ 4,089                 -                        5,309                 -                        

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียน -                        21,539               -                        17,354               

รวมค่าใช้จ่าย 1,041,271          1,729,051          121,553             940,390             

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงาน 930,345             (1,028,581)         (2,260)                (855,582)            

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม

   ทีถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย 6.1 4,062                 3,677                 -                        -                        

ตน้ทุนทางการเงิน (108,098)            (158,171)            (49,228)              (71,588)              

กาํไร (ขาดทุน) สําหรับงวด 826,309             (1,183,075)         (51,488)              (927,170)            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั พรีเชียส ชิพปิง จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุน (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2564

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้ขนัพืนฐานแสดงเป็นบาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน)

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 826,308             (1,183,074)         (51,488)              (927,170)            

ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม

   ของบริษทัยอ่ย 1                       (1)                      -                        -                        

กาํไร (ขาดทุน) สําหรับงวด 826,309             (1,183,075)         (51,488)              (927,170)            

กาํไรต่อหุ้นขนัพืนฐาน 12

กาํไร (ขาดทุน) ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.53 -0.76 -0.03 -0.59

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั พรีเชียส ชิพปิง จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2564

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

กาํไร (ขาดทุน) สําหรับงวด 826,309             (1,183,075)         (51,488)              (927,170)            

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน:

รายการทีจะถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงิน

    ทีเป็นเงินตราต่างประเทศ 8,730                 3,657                 -                        -                        

กาํไร (ขาดทุน) จากการป้องกนัความเสียงกระแสเงินสด 13,000               (37,998)              7,914                 (35,527)              

การเปลียนแปลงสุทธิสาํหรับตน้ทุนในการป้องกนัความเสียง 325                    15,499               -                        15,358               

รายการทีจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 22,055               (18,842)              7,914                 (20,169)              

รายการทีจะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงินจากสกุลเงิน

    ทีใช้ในการดาํเนินงานเป็นสกุลเงินทีใช้นาํเสนองบการเงิน 266,403             (639,856)            225,012             (594,118)            

รายการทีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 266,403             (639,856)            225,012             (594,118)            

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด 288,458             (658,698)            232,926             (614,287)            

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 1,114,767          (1,841,773)         181,438             (1,541,457)         

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 1,114,765          (1,841,770)         181,438             (1,541,457)         

ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 2                       (3)                      -                        -                        

1,114,767          (1,841,773)         181,438             (1,541,457)         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั พรีเชียส ชิพปิง จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุน

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2564

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้ขนัพืนฐานแสดงเป็นบาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

รายได้

รายไดจ้ากการเดินเรือ

   รายไดจ้ากการใหเ้ช่าเป็นระยะเวลา 2,504,660          1,253,722          -                        -                        

   รายไดจ้ากการใหเ้ช่าเป็นรายเทียว 658,284             480,080             -                        -                        

รวมรายไดจ้ากการเดินเรือ 3,162,944          1,733,802          -                        -                        

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 3 1,855                 1,788                 44,468               44,958               

รายไดด้อกเบีย 3 399                    6,713                 86,624               99,112               

รายไดเ้งินปันผล 509                    -                        509                    -                        

กาํไรจากอตัราแลกเปลียน 160,033             3,086                 157,165             1,542                 

กาํไรจากการปรับมูลค่ายติุธรรมของเครืองมือทีใช้ป้องกนัความเสียง

   บนส่วนทีไม่มีประสิทธิผลในการป้องกนัความเสียงในกระแสเงินสด 866                    -                        -                        -                        

กาํไรจากตราสารอนุพนัธ์ -                        17,545               -                        17,545               

รายไดอื้น 757                    -                        712                    -                        

รวมรายได้ 3,327,363          1,762,934          289,478             163,157             

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนการเดินเรือ

   ค่าใช้จ่ายในการเดินเรือ 823,009             758,307             -                        -                        

   รายจ่ายท่าเรือ 87,579               100,617             -                        -                        

   นาํมนัเชือเพลิงใช้ไป 167,793             195,250             -                        -                        

รวมตน้ทุนการเดินเรือ 1,078,381          1,054,174          -                        -                        

ค่าเสือมราคา 7 585,940             610,096             3,866                 3,883                 

ตน้ทุนการใหบ้ริการ 2,621                 2,050                 -                        -                        

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 3 171,233             169,791             99,131               132,190             

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 3 70,744               23,776               68,875               25,318               

ขาดทุนจากสญัญาระงบัขอ้พิพาท -                        868,717             -                        860,602             

ผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึน (โอนกลบั) (8,781)                8,912                 -                        -                        

ขาดทุนจากตราสารอนุพนัธ์ 8,293                 -                        10,755               -                        

รวมค่าใช้จ่าย 1,908,431          2,737,516          182,627             1,021,993          

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงาน 1,418,932          (974,582)            106,851             (858,836)            

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม

   ทีถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย 6.1 8,063                 4,529                 -                        -                        

ตน้ทุนทางการเงิน (225,554)            (330,120)            (106,098)            (151,083)            

กาํไร (ขาดทุน) สําหรับงวด 1,201,441          (1,300,173)         753                    (1,009,919)         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั พรีเชียส ชิพปิง จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุน (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2564

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้ขนัพืนฐานแสดงเป็นบาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน)

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 1,201,440          (1,300,172)         753                    (1,009,919)         

ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม

   ของบริษทัยอ่ย 1                       (1)                      -                        -                        

กาํไร (ขาดทุน) สําหรับงวด 1,201,441          (1,300,173)         753                    (1,009,919)         

กาํไรต่อหุ้นขนัพืนฐาน 12

กาํไร (ขาดทุน) ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.77 -0.83 0.00 -0.65

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั พรีเชียส ชิพปิง จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2564

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

กาํไร (ขาดทุน) สําหรับงวด 1,201,441          (1,300,173)         753                    (1,009,919)         

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน:

รายการทีจะถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงิน

    ทีเป็นเงินตราต่างประเทศ 5,169                 (6,580)                -                        -                        

กาํไร (ขาดทุน) จากการป้องกนัความเสียงกระแสเงินสด 28,524               (232,456)            10,167               (160,021)            

การเปลียนแปลงสุทธิสาํหรับตน้ทุนในการป้องกนัความเสียง (2,051)                38,742               (2,730)                37,343               

รายการทีจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 31,642               (200,294)            7,437                 (122,678)            

รายการทีจะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงินจากสกุลเงิน

    ทีใช้ในการดาํเนินงานเป็นสกุลเงินทีใช้นาํเสนองบการเงิน 720,286             323,393             636,150             289,744             

รายการทีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 720,286             323,393             636,150             289,744             

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด 751,928             123,099             643,587             167,066             

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 1,953,369          (1,177,074)         644,340             (842,853)            

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 1,953,366          (1,177,074)         644,340             (842,853)            

ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 3                       -                        -                        -                        

1,953,369          (1,177,074)         644,340             (842,853)            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั พรีเชียส ชิพปิง จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มถุินายน 2564

   (หน่วย: พนับาท)

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

ผลขาดทุนจากการ

วดัมูลคา่เงินลงทุนใน ส่วนของผูมี้

ตราสารทุนทีกาํหนด สาํรองสาํหรับ ส่วนไดเ้สียที

สาํรองเพือกิจกรรม ผลต่างจาก ใหว้ดัมูลคา่ยุติธรรม การป้องกนั สาํรองสาํหรับ รวม รวม ไม่มีอาํนาจ รวม

ทุนเรือนหุน้ทีออก ส่วนเกินมูลคา่ ส่วนเกินทุน ความรับผิดชอบ การแปลงคา่ ผา่นกาํไรขาดทุน ความเสียงใน ตน้ทุนในการ องคป์ระกอบอืน ส่วนของผูถื้อหุน้ ควบคุม ส่วนของ

และชาํระแลว้ หุน้สามญั หุน้ทุนซือคืน บริษทัฯ บริษทัย่อย ต่อสงัคม ยงัไม่ไดจ้ดัสรร งบการเงิน เบ็ดเสร็จอืน กระแสเงินสด ป้องกนัความเสียง ของส่วนของผูถื้อหุน้ ของบริษทัฯ ของบริษทัย่อย ผูถื้อหุน้

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            

ขาดทุนสาํหรับงวด -                           -                           -                           -                           -                           -                           (1,300,172)             -                           -                           -                           -                           -                           (1,300,172)             (1)                         (1,300,173)             

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสาํหรับงวด -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           316,812                 -                           (232,456)               38,742                  123,098                 123,098                 1                           123,099                 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                           -                           -                           -                           -                           -                           (1,300,172)             316,812                 -                           (232,456)               38,742                  123,098                 (1,177,074)             -                           (1,177,074)             

จดัสรรสาํรองเพือกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสงัคม -                           -                           -                           -                           -                           258                       (258)                      -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 มถุินายน 2563 1,559,292              1,967,897              172,446                 103,952                 523,320                 17,954                  7,517,692              (1,360,448)             -                           (93,436)                 (26,773)                 (1,480,657)             10,381,896            32                         10,381,928            

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            

กาํไรสาํหรับงวด -                           -                           -                           -                           -                           -                           1,201,440              -                           -                           -                           -                           -                           1,201,440              1                           1,201,441              

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสาํหรับงวด -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           725,453                 -                           28,524                  (2,051)                   751,926                 751,926                 2                           751,928                 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                           -                           -                           -                           -                           -                           1,201,440              725,453                 -                           28,524                  (2,051)                   751,926                 1,953,366              3                           1,953,369              

จดัสรรสาํรองเพือกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสงัคม -                           -                           -                           -                           -                           5,569                    (5,569)                   -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 มถุินายน 2564 1,559,292              1,967,897              172,446                 103,952                 420,420                 23,338                  8,821,965              (920,457)               (752)                      (61,254)                 778                       (981,685)               12,087,625            34                         12,087,659            

-                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

-                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

สาํรองตามกฎหมาย

งบการเงนิรวม

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ

จดัสรรแลว้

กาํไรสะสม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้ )

บริษัท พรีเชียส ชิพปิง จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มถุินายน 2564

(หน่วย: พนับาท)

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน

ผลขาดทุนจากการ

วดัมูลคา่เงินลงทุนใน

ตราสารทุนทีกาํหนด สาํรองสาํหรับ

สาํรองเพือกิจกรรม ผลต่างจาก ใหว้ดัมูลคา่ยติุธรรม การป้องกนั สาํรองสาํหรับ รวม

ทุนเรือนหุน้ทีออก ส่วนเกินมูลคา่ ส่วนเกินทุน สาํรอง ความรับผิดชอบ การแปลงคา่ ผา่นกาํไรขาดทุน ความเสียงใน ตน้ทุนในการ องคป์ระกอบอืน รวม

และชาํระแลว้ หุน้สามญั หุน้ทุนซือคืน ตามกฎหมาย ต่อสังคม ยงัไม่ไดจ้ดัสรร งบการเงิน เบด็เสร็จอืน กระแสเงินสด ป้องกนัความเสียง ของส่วนของผูถื้อหุน้ ส่วนของผูถื้อหุน้

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               

ขาดทุนสาํหรับงวด -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 (1,009,919)               -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 (1,009,919)               

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 289,744                    -                                 (160,021)                   37,343                      167,066                    167,066                    

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 (1,009,919)               289,744                    -                                 (160,021)                   37,343                      167,066                    (842,853)                   

จดัสรรสาํรองเพือกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม -                                 -                                 -                                 -                                 258                            (258)                          -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 มถุินายน 2563 1,559,292                 1,967,897                 172,446                    103,952                    17,954                      6,003,212                 4,131                        -                                 627                            (24,209)                     (19,451)                     9,805,302                 

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 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 753                            -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 753                            

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 636,150                    -                                 10,167                      (2,730)                       643,587                    643,587                    

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 753                            636,150                    -                                 10,167                      (2,730)                       643,587                    644,340                    

จดัสรรสาํรองเพือกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม -                                 -                                 -                                 -                                 5,569                        (5,569)                       -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 มถุินายน 2564 1,559,292                 1,967,897                 172,446                    103,952                    23,338                      5,900,161                 371,577                    (752)                          (7,355)                       2,010                        365,480                    10,092,566               

-                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 

-                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินเฉพาะกิจการ

จดัสรรแลว้

กาํไรสะสม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั พรีเชียส ชิพปิง จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2564

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี 1,201,441          (1,300,173)         753                    (1,009,919)         

รายการปรับกระทบยอดกาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) 

   จากกิจกรรมดาํเนินงาน

   ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 586,544             610,584             4,435                 4,371                 

   ผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึน (โอนกลบั) (8,781)                8,912                 -                        -                        

   ขาดทุนจากสญัญาระงบัขอ้พิพาท -                        868,717             -                        860,602             

   ตดัจาํหน่ายตน้ทุนสญัญารอตดัจ่าย 8,504                 8,764                 -                        -                        

   ตดัจาํหน่ายอุปกรณ์ 8                       12                      6                       12                      

   กาํไรจากการขายอุปกรณ์ (734)                  -                        (712)                  -                        

   ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมทีถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย (8,063)                (4,529)                -                        -                        

   ประมาณการค่าความเสียหายจากการเดินเรือ (โอนกลบั) 2,598                 (2,331)                -                        -                        

   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 6,185                 7,002                 3,776                 4,651                 

   ขาดทุน (กาํไร) จากอตัราแลกเปลียนทียงัไม่เกิดขึนจริง (194,048)            6,602                 (188,863)            7,343                 

   ตดัจาํหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินเป็นดอกเบียจ่าย 2,746                 9,123                 -                        -                        

   ตน้ทุนทางการเงิน 220,827             322,278             103,494             145,903             

   ตดัจาํหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุน้กู้ 218                    2,840                 218                    2,840                 

   รายไดเ้งินปันผล (509)                  -                        (509)                  -                        

   ขาดทุนจากตราสารอนุพนัธ์ 8,293                 -                        10,755               -                        

   กาํไรจากการปรับมูลค่ายติุธรรมของเครืองมือทีใช้ป้องกนัความเสียง

      บนส่วนทีไม่มีประสิทธิผลในการป้องกนัความเสียงในกระแสเงินสด (866)                  -                        -                        -                        

   รายไดด้อกเบีย -                        -                        (86,406)              (94,968)              

   ตดัจาํหน่ายภาษีเงินไดห้กั ณ ทีจ่าย 1,680                 -                        1,680                 -                        

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลง

   ในสินทรัพยแ์ละหนีสินดาํเนินงาน 1,826,043          537,801             (151,373)            (79,165)              

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิมขึน) ลดลง

   ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 65,409               42,392               464,142             (82,319)              

   นาํมนัเชือเพลิง 16,902               116,614             -                        -                        

   สินทรัพยห์มุนเวียนอืน (17,186)              14,636               2,497                 5,084                 

หนีสินดาํเนินงานเพิมขึน (ลดลง)

   เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 18,629               (265,424)            (8,526)                130,757             

   รายไดรั้บล่วงหนา้ (265,585)            (39,497)              -                        -                        

   หนีสินหมุนเวียนอืน 1,818                 (5,466)                (1,430)                (200)                  

   หนีสินไม่หมุนเวียนอืน 65,497               (4,920)                45,024               (4,920)                

เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 1,711,527          396,136             350,334             (30,763)              

   จ่ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลและภาษีเงินไดห้กั ณ ทีจ่าย (2,995)                (3)                      (771)                  (627)                  

เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 1,708,532          396,133             349,563             (31,390)              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั พรีเชียส ชิพปิง จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2564

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน

ซืออุปกรณ์และจ่ายค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและสาํรวจเรือ (93,332)              (86,135)              (2,115)                (2,348)                

ซือคอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ -                        (397)                  -                        (397)                  

เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ 734                    -                        712                    -                        

เงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ยลดลง -                        -                        -                        203,505             

เงินปันผลรับ 11,978               2,058                 509                    -                        

เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (80,620)              (84,474)              (894)                  200,760             

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจดัหาเงนิ

เงินฝากทีมีภาระคาํประกนัเพิมขึน -                        (34,875)              -                        -                        

เงินสดจ่ายดอกเบีย (213,468)            (321,820)            (96,245)              (147,388)            

เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจ่าย (22,337)              (8,957)                -                        -                        

ชาํระคืนเงินตน้ของหนีสินตามสญัญาเช่า (3,104)                (2,731)                (2,436)                (2,389)                

เงินสดจ่ายตราสารอนุพนัธ์ -                        (18,305)              -                        (18,305)              

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว 318,187             1,226,695          -                        -                        

จ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาว (566,426)            (401,859)            -                        -                        

จ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาวก่อนกาํหนด (318,187)            (887,062)            -                        -                        

จ่ายคืนหุน้กูสุ้ทธิ (729,051)            (186,621)            (729,051)            (186,621)            

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงนิ (1,534,386)         (635,535)            (827,732)            (354,703)            

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิมขึน 75,241               37,201               33,264               15,028               

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพมิขนึ (ลดลง) 168,767             (286,675)            (445,799)            (170,305)            

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

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายงวด 1,269,257          894,506             166,925             272,946             

-                        -                        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

1 

 

บริษัท พรีเชียส ชิพปิง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2564 

1. ข้อมูลทัวไป 

1.1 การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 

 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 ทีปัจจุบนัยงัมีผลกระทบต่อธุรกิจและ

อุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์ดังกล่าวอาจนํามาซึงความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อ

สภาพแวดลอ้มของการดาํเนินธุรกิจ ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์

ดังกล่าวอย่างต่อเนืองและดาํเนินการรับมืออย่างเหมาะสมเพือบรรเทาผลกระทบทีอาจจะเกิดขึน         

แก่กลุ่มบริษทั 

1.2 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินระหว่างกาล 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลของบริษทัฯจัดทาํขึนตามมาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัที 34 เรือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล โดยบริษทัฯเลือกนําเสนองบการเงินระหว่างกาล

แบบย่อ อย่างไรก็ตาม บริษทัฯได้แสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุน งบกาํไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผู ้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสด ในรูปแบบ

เช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี 

 งบการเงินระหว่างกาลนีแสดงหน่วยเงินตราเป็นสกุลเงินบาทซึงต่างจากสกุลเงินทีใชใ้นการดาํเนินงาน

ของบริษทัฯ คือ สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา การแสดงหน่วยเงินตราเป็นสกุลเงินบาทเพือให้เป็นไป

ตามกฎระเบียบของหน่วยงานในประเทศไทย 

งบการเงินระหว่างกาลสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาซึงเป็นสกุลเงินทีใชใ้นการดาํเนินงานไดแ้ปลงค่า

เป็นสกุลเงินบาทซึงเป็นสกุลเงินทีใช้ในการนําเสนองบการเงิน สินทรัพยแ์ละหนีสินแปลงค่าเป็น              

เงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปลียน ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงาน รายได้และค่าใช้จ่ายแปลงค่าเป็น                 

เงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลียนทีประมาณขึนซึงใกลเ้คียงกบัอตัราแลกเปลียนจริง ณ วนัทีเกิดรายการ 

ผลต่างซึงเกิดขึนจากการแปลงค่าดงักล่าวไดแ้สดงไวเ้ป็นรายการ “ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน” 

ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนซึงเป็นองคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 

งบการเงินระหว่างกาลนีจัดทาํขึนเพือให้ขอ้มูลเพิมเติมจากงบการเงินประจาํปีทีนําเสนอครังล่าสุด 

ดงันนั งบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเกียวกบักิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ ๆ    

เพือไม่ให้ขอ้มูลทีนําเสนอซําซ้อนกับขอ้มูลทีได้รายงานไปแลว้ ผูใ้ช้งบการเงินควรใช้งบการเงิน   

ระหว่างกาลนีควบคู่ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับทีบริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย          

งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยนี 
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1.3 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินรวม 

 งบการเงินรวมระหว่างกาลนีได้จัดทําขึนโดยรวมงบการเงินของบริษัท พรีเชียส ชิพปิง จํากัด 

(มหาชน) บริษทัย่อยและบริษทัร่วม (รวมเรียกว่า “กลุ่มบริษทั”) และได้จัดทาํขึนโดยใช้หลกัเกณฑ์

เดียวกับงบการเงินรวมสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2563 โดยไม่มีการเปลียนแปลงโครงสร้าง

ของกลุ่มบริษทัในระหว่างงวดปัจจุบนั 

1.4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

ก.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ทีเริมมีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน  

ในระหว่างงวด กลุ่มบริษทัได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน    

การรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงจาํนวนหลายฉบบั ซึงมีผลบงัคบัใชส้ําหรับงบการเงินทีมี

รอบระยะเวลาบญัชีทีเริมในหรือหลงัวนัที 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบตัิ มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึนเพือให้มีเนือหาเท่าเทียมกับมาตรฐาน    

การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกียวกับ                      

วิธีปฏิบตัิทางการบญัชีและการให้แนวปฏิบตัิทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน  

การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินีไม่มีผลกระทบอย่างเป็น

สาระสําคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั  

ทังนี กลุ่มบริษัทได้มีการถือปฏิบัติตามข้อยกเวน้สําหรับการถือปฏิบตัิตามข้อกําหนดของ                    

การบญัชีป้องกันความเสียงโดยเฉพาะเป็นการชัวคราวตามการปรับปรุงมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน ฉบบัที 9 เรือง เครืองมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 7 

เรือง การเปิดเผยขอ้มูลเครืองมือทางการเงิน สําหรับการป้องกันความเสียงทีไดร้ับผลกระทบ

จากการปฏิรูปอตัราดอกเบยีอา้งอิง ซึงส่งผลให้กลุ่มบริษทัสามารถใชก้ารบญัชีป้องกนัความเสียง

สําหรับความสัมพันธ์เหล่านันต่อไปได้ในช่วงเวลาทีมีความไม่แน่นอนเกียวกับเวลาหรือ

จาํนวนของกระแสเงินสด ทีอา้งอิงกบัอตัราดอกเบียอา้งอิงของรายการทีมีการป้องกนัความเสียง

หรือของเครืองมือป้องกนัความเสียง 

การนาํขอ้ยกเวน้ชวัคราวดงักล่าวมาถือปฏิบตัิไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่องบการเงิน

ของกลุ่มบริษทั 
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ข.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจะมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบัญชีที

เริมในหรือหลังวันที 1 มกราคม 2565 

สภาวิชาชีพบญัชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงหลายฉบบั      

ซึงจะมีผลบงัคบัใช้สําหรับงบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบญัชีทีเริมในหรือหลงัวนัที 1 มกราคม 

2565 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึนเพือให้มี

เนือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการ

อธิบายให้ชดัเจนเกียวกบัวิธีปฏิบตัิทางการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบบั

มีการให้ขอ้ผ่อนปรนในทางปฏิบตัิหรือขอ้ยกเวน้ชวัคราวกบัผูใ้ชม้าตรฐาน 

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบทีอาจมีต่องบการเงินในปี

ทีเริมนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบตัิ 

1.5 นโยบายการบัญชีทีสําคัญ 

 งบการเงินระหว่างกาลนีจัดทําขึนโดยใช้นโยบายการบัญชีและวิธีการคํานวณเช่นเดียวกับทีใช้ใน    

งบการเงินสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2563  

2. ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน 

     (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 

2564 

31 ธันวาคม 

2563 

30 มิถุนายน 

2564 

31 ธันวาคม 

2563 

ลูกหนีการคา้ - กิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั     

อายุหนีคงคา้งนับจากวนัทีในใบแจง้หนี     

คา้งชาํระ     

 ไม่เกิน 3 เดือน  118,214 166,927 - - 

 3 - 6 เดือน 1,972 1,643 - - 

 6 - 12 เดือน 66 131 - - 

 มากกว่า 12 เดือน 419 8,809 - - 

รวม 120,671 177,510 - - 

หัก: ค่าเผอืผลขาดทนุดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึน  (419) (8,809) - - 

รวมลูกหนีการคา้ - กิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั, สุทธิ 120,252 168,701 - - 

     

ลูกหนีอืน - กิจการทีเกียวขอ้งกนั     

เงินทดรองแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 3) - - 3,411,475 3,648,305 

รวมลูกหนีอืน  - - 3,411,475 3,648,305 

รวมลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน - สุทธิ 120,252 168,701 3,411,475 3,648,305 
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3. รายการธุรกิจกับกิจการทีเกียวข้องกัน 

 ในระหว่างงวด กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจทีสําคญักับบุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกัน รายการธุรกิจ

ดังกล่าวเป็นไปตามเงือนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามทีตกลงกันระหว่างบริษัทฯและบุคคลหรือ

กิจการทีเกียวขอ้งกนัเหล่านนัซึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปไดด้งันี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 2564 2563 2564 2563 นโยบายการกาํหนดราคา 

รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย      

(ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      

รายไดจ้ากการให้บริการ - ค่าบริหาร - - 22,457 22,300 อัตราคงทีต่อลําต่อวันโดยอ้างอิง

กับค่าใช้จ่ายในการบริหารของ

บริษทัฯ 

ดอกเบียรับ - - 44,170 43,407 อตัราดอกเบียร้อยละ 5.00 ต่อปี  

ค่าเช่าอาคารชุดจ่าย - - 1,814 1,937 ราคาตลาด 

รายการธุรกิจกับบริษัทร่วม      

เงินปันผลรับ 11,469 2,058 - - ตามทีประกาศจ่าย 

รายการธุรกิจกับบริษัททีเกียวข้องกัน      

ค่าเช่าและบริการจ่าย 6,812 5,618 1,178 957 ราคาตลาด 

 

  (หน่วย: พนับาท) 

 สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 2564 2563 2564 2563 นโยบายการกาํหนดราคา 

รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย      

(ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      

รายไดจ้ากการให้บริการ - ค่าบริหาร - - 44,468 44,958 อัตราคงทีต่อลําต่อวันโดยอ้างอิง

กับค่าใช้จ่ายในการบริหารของ

บริษทัฯ 

ดอกเบียรับ - - 86,406 94,954 อตัราดอกเบียร้อยละ 5.00 ต่อปี  

ค่าเช่าอาคารชุดจ่าย - - 3,633 3,982 ราคาตลาด 

รายการธุรกิจกับบริษัทร่วม      

เงินปันผลรับ 11,469 2,058 - - ตามทีประกาศจ่าย 

รายการธุรกิจกับบริษัททีเกียวข้องกัน      

ค่าตวัเครืองบินจ่าย - 245 - 184 ราคาตลาด 

ค่าเช่าและบริการจ่าย 13,433 10,788 3,470 4,538 ราคาตลาด 
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ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและกิจการทีเกียวขอ้งกนัมีรายละเอียดดงันี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 

2564 

31 ธันวาคม 

2563 

30 มิถุนายน 

2564 

31 ธันวาคม 

2563 

ลูกหนีอืน - กิจการทีเกียวข้องกัน (หมายเหตุ 2)   

บริษทัย่อย - - 3,411,475 3,648,305 

รวมลูกหนีอืน - กิจการทีเกียวขอ้งกนั - - 3,411,475 3,648,305 

เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน - กิจการทีเกียวข้องกัน   

บริษทัย่อย - - 1,913,448 1,825,509 

บริษทัทีเกียวขอ้งกนั 529 937 - 8 

รวมเจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน - กิจการ     

   ทีเกียวขอ้งกนั 529 937 1,913,448 1,825,517 

หนีสินตามสัญญาเช่า - กิจการทีเกียวข้องกัน   

บริษทัทีเกียวขอ้งกนั 6,001 6,346 6,001 6,346 

รวมหนีสินตามสัญญาเช่า -                              

กิจการทีเกียวข้องกนั 6,001 6,346 6,001 6,346 

ยอดคงเหลือของลูกหนี/เจ้าหนีบริษทัย่อยเป็นรายการทีเกิดจากบัญชีเดินสะพดัระหว่างกลุ่มบริษัท         

ซึงฝ่ายบริหารของบริษทัฯเชือว่าไม่มีความจาํเป็นทีจะต้องบนัทึกค่าเผือผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่า

จะเกิดขึนสําหรับหนีดงักล่าว เงินทดรองจ่ายแก่/จากบริษทัย่อยไม่มีการคิดดอกเบีย 

 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหว่างงวดสามเดือนและหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัมีค่าใชจ้่าย

ผลประโยชน์พนกังานทีให้แก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปนี 

(หน่วย: พนับาท) 

 สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ผลประโยชน์ระยะสัน 49,033 15,924 47,453 16,728 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 477 764 410 764 

รวม 49,510 16,688 47,863 17,492 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ผลประโยชน์ระยะสัน 69,786 22,228 68,051 23,770 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 958 1,548 824 1,548 

รวม 70,744 23,776 68,875 25,318 

 ภาระคาํประกนักบักิจการทีเกียวขอ้งกนั 

บริษัทฯมีภาระจากการคําประกันให้แก่บริษัทย่อยในการกู้ยืมเงินจากธนาคารโดยไม่มีการคิด

ค่าธรรมเนียมการคาํประกนั 

4. เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย 

เมือวันที 30 ธันวาคม 2562 บริษัทฯได้ทําสัญญาเงินกู้กับบริษัท พรีเชียส ชิพปิง (สิงคโปร์) พีทีอี          

ลิมิเตด (“บริษทั พีเอสเอสพี”) เพือรีไฟแนนซ์เงินกูย้ืมจาํนวน 150 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา ระหว่าง

บริษัทฯในฐานะผู ้ให้กู้ และบริษัท พีเอสเอสพี ในฐานะผู ้กู้  ณ วันที 30 มิถุนายน 2564 บริษัทฯมี       

เงินให้กูย้ืมแก่บริษทั พีเอสเอสพี จาํนวน 115 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (31 ธนัวาคม 2563: 112 ลา้น

เหรียญสหรัฐอเมริกา) 

รายการเคลือนไหวของเงินให้กูย้ืมในระหว่างงวดมีดงัต่อไปนี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2564 3,378,394 

ดอกเบียรับสําหรับงวด 86,406 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 229,753 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 มิถุนายน 2564 3,694,553 

  



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

7 

 

5. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 เงินลงทุนในบริษทัย่อยประกอบดว้ยเงินลงทุนในหุ้นสามญัของบริษทัดงัต่อไปนี 

   (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ชือบริษทัย่อย ทุนชาํระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

   % %   

บริษทั พรีเชียส เม็ททลัซ์ จาํกดั                                275,000 275,000 99.99 99.99 339,626 318,263 

บริษทั พรีเชียส วิชเชส จาํกดั 230,000 230,000 99.99 99.99 289,108 270,923 

บริษทั พรีเชียส สโตนส์ ชิปปิง จาํกดั 260,000 260,000 99.99 99.99 270,062 253,075 

บริษทั พรีเชียส มิเนอรัลส์ จาํกดั 230,000 230,000 99.99 99.99 245,576 230,129 

บริษทั พรีเชียส แลนด์ จาํกดั 306,000 306,000 99.99 99.99 310,795 291,245 

บริษทั พรีเชียส เลคส์ จาํกดั 184,000 184,000 99.99 99.99 179,254 167,979 

บริษทั พรีเชียส โอเชียนส์ จาํกดั 175,000 175,000 99.99 99.99 219,973 206,137 

บริษทั พรีเชียส แพลนเนตส์ จาํกดั 270,000 270,000 99.99 99.99 298,271 279,510 

บริษทั พรีเชียส ไดมอนด์ส จาํกดั 205,000 205,000 99.99 99.99 186,739 174,993 

บริษทั พรีเชียส แซฟไฟร์ส จาํกดั 144,000 144,000 99.99 99.99 126,694 118,724 

บริษทั พรีเชียส เอ็มเมอรัลส์ จาํกดั 366,000 366,000 99.99 99.99 303,792 284,684 

บริษทั พรีเชียส รูบีส์ จาํกดั 259,360 259,360 99.99 99.99 253,648 237,693 

บริษทั พรีเชียส โอปอลส์ จาํกดั 249,360 249,360 99.99 99.99 245,513 230,070 

บริษทั พรีเชียส การ์เน็ตส์ จาํกดั 379,000 379,000 99.99 99.99 313,343 293,633 

บริษทั พรีเชียส เพิร์ลส์ จาํกดั 173,000 173,000 99.99 99.99 178,968 167,710 

บริษทั พรีเชียส ฟลาวเวอร์ส จาํกดั 336,000 336,000 99.99 99.99 345,064 323,359 

บริษทั พรีเชียส ฟอเรสท์ จาํกดั 286,000 286,000 99.99 99.99 268,267 251,393 

บริษทั พรีเชียส ทรีส์ จาํกดั 202,000 202,000 99.99 99.99 209,422 196,249 

บริษทั พรีเชียส พอนด์ส จาํกดั 124,000 124,000 99.99 99.99 125,965 118,042 

บริษทั พรีเชียส เวน็เจอร์ส จาํกดั 202,000 202,000 99.99 99.99 227,160 212,871 

บริษทั พรีเชียส แคปปิตอลส์ จาํกดั 200,000 200,000 99.99 99.99 251,398 235,585 

บริษทั พรีเชียส จสัมินส์ จาํกดั 147,000 147,000 99.99 99.99 170,798 160,054 

บริษทั พรีเชียส ออคิดส์ จาํกดั 217,000 217,000 99.99 99.99 193,008 180,867 

บริษทั พรีเชียส ลากูนส์ จาํกดั 140,000 140,000 99.99 99.99 175,978 164,909 

บริษทั พรีเชียส รีสอร์ทส์ จาํกดั 140,000 140,000 99.99 99.99 175,978 164,909 

บริษทั พรีเชียส คอมเม็ทส์ จาํกดั 141,000 141,000 99.99 99.99 133,793 125,377 

บริษทั พรีเชียส ออนาเมน้ท์ส จาํกดั 156,000 156,000 99.99 99.99 146,840 137,603 

บริษทั พรีเชียส มูนส์ จาํกดั 1,000 1,000 99.98 99.98 979 917 

บริษทั พรีเชียส วีนัส จาํกดั 298,800 298,800 99.99 99.99 271,794 254,698 

บริษทั พรีเชียส เนปจูน จาํกดั 298,800 298,800 99.99 99.99 271,794 254,698 

บริษทั พรีเชียส ชิพปิง (ปานามา) เอส เอ 250 250 99.99 99.99 321 300 

บริษทั พรีเชียส ชิพปิง (สิงคโปร์) พีทีอี ลิมิเตด 363,338 363,338 100.00 100.00 1,802,114 1,688,759 

บริษทั พรีเชียส ชิพปิง (ยูเค) ลิมิเตด 250 250 100.00 100.00 321 300 
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   (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ชือบริษทัย่อย ทุนชาํระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

   % %   

บริษทั เกรท เซอร์เคิล ชิปปิง เอเยนซี จาํกดั 210,000 210,000 99.99 99.99 347,592 325,728 

บริษทั แอสโซซิเอท บลัค์ แคริเออร์ พีทีอี ลิมิเตด 0.0664 0.0664 100.00 100.00 - - 

รวมเงินลงทุนในบริษทัย่อย      8,879,948 8,321,386 

หัก: ค่าเผือผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัย่อย     (1,388,463) (1,301,127) 

รวมเงินลงทุนในบริษทัย่อย - สุทธิ     7,491,485 7,020,259 

ณ วนัที 30 มิถุนายน 2564 บริษทัฯได้จาํนําหุ้นของบริษทัย่อย 18 บริษทั ซึงมีมูลค่าตามวิธีราคาทุน                     

รวม 4,167.64 ล้านบาท (สุทธิจากค่าเผือผลขาดทุนจากเงินลงทุน) (31 ธันวาคม 2563: บริษัทย่อย              

18 บริษทั มูลค่ารวม 3,905.49 ลา้นบาท) ไวก้บัธนาคารเพือคาํประกนัเงินกูย้ืมระยะยาวตามทีกล่าวไว้

ในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 9 

การเปลียนแปลงในราคาทุนของบัญชีเงินลงทุนในบริษทัย่อยเกิดจากผลต่างของอตัราแลกเปลียน               

จากการแปลงค่างบการเงินจากสกุลเงินทีใชใ้นการดาํเนินงานเป็นสกุลเงินทีใชน้าํเสนองบการเงิน  

ณ วนัที 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 ค่าเผือผลขาดทุนของเงินลงทุนในบริษทัย่อยใน               

งบการเงินเฉพาะกิจการส่วนใหญ่บนัทึกสําหรับบริษทัย่อยทีได้มีการขายเรือออกไปและยงัไม่มีแผน

ในการซือเรือใหม่ทดแทนในอนาคตอนัใกล ้

6. เงินลงทุนในบริษัทร่วมทีถือหุ้นโดยบริษัทย่อย  

6.1 รายละเอียดของบริษัทร่วมทีถือหุ้นโดยบริษัทย่อย 
 (หน่วย: พนับาท) 

    งบการเงินรวม 

    มูลค่าตามบญัชีตาม 

   สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน วิธีส่วนไดเ้สีย 

   30 31 30 31 30 31 

  จดัตงัขึนใน มิถุนายน ธันวาคม มิถุนายน ธันวาคม มิถุนายน ธันวาคม 

ชือบริษทัร่วม ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

   ร้อยละ ร้อยละ     

บริษทั อินเตอร์เนชนัแนล ซีพอร์ทส์          

   (ฮาลเดีย) ไพรเวท ลิมิเตด    จดัการท่าเรือ อินเดีย 22.40 22.40 65,313 61,205 86,200 74,311 
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การเปลียนแปลงในราคาทุนของบัญชีเงินลงทุนในบริษัทร่วม ทีถือหุ้นโดยบริษทัย่อยเกิดจาก

ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงินจากสกุลเงินทีใช้ในการดาํเนินงานเป็น

สกุลเงินทีใช้นาํเสนองบการเงิน 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 

ชือบริษทัร่วม ส่วนแบ่งกาํไร เงินปันผลรับ 

 2564 2563 2564 2563 

บริษทั อินเตอร์เนชนัแนล ซีพอร์ทส์ (ฮาลเดีย)     

 ไพรเวท ลิมิเตด  4,062 3,677 11,469 2,058 

  

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถนุายน 

ชือบริษทัร่วม ส่วนแบ่งกาํไร เงินปันผลรับ 

 2564 2563 2564 2563 

บริษทั อินเตอร์เนชนัแนล ซีพอร์ทส์ (ฮาลเดีย)     

 ไพรเวท ลิมิเตด  8,063 4,529 11,469 2,058 

 ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมทีถือหุ้นโดยบริษทัย่อยสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือน

สินสุดวันที 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 ซึงรวมอยู่ในงบกําไรขาดทุนรวม คํานวณจากข้อมูล              

ทางการเงินสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2564 และ 2563 ตามลาํดบั  

6.2 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทร่วมทีถือหุ้นโดยบริษัทย่อย  
(หน่วย: พนับาท) 

 ทุนเรียกชาํระ สินทรัพยร์วม หนีสินรวม 

รายไดร้วมสําหรับงวด       

หกเดือนสินสุด 

กาํไรสําหรับงวด            

หกเดือนสินสุด 

ชือบริษทัร่วม ณ วนัที 31 มีนาคม ณ วนัที 31 มีนาคม ณ วนัที 31 มีนาคม วนัที 31 มีนาคม วนัที 31 มีนาคม 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

 พนัอินเดียรูปี พนัอินเดียรูปี         

บริษทั อินเตอร์เนชันแนล ซีพอร์ทส ์           

   (ฮาลเดีย) ไพรเวท ลิมเิตด  440,580 440,580 417,052 332,391 32,228 31,588 235,847 193,037 35,996 20,219 
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7. ทีดิน อาคารและอุปกรณ์  

 รายการเปลียนแปลงของบญัชีทีดิน อาคารและอุปกรณ์สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 

2564 สรุปไดด้งันี 

 (หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงิน 

 งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที 1 มกราคม 2564 19,124,559 7,611 

ซืออุปกรณ์และจ่ายค่าใชจ้่ายในการซ่อมแซม   

 และสํารวจเรือระหว่างงวด - ราคาทุน 93,332 2,115 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย (8) (6) 

ค่าเสือมราคาสําหรับงวด (583,214) (1,741) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 1,266,584 509 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที 30 มิถุนายน 2564 19,901,253 8,488 

ณ วนัที 30 มิถุนายน 2564 บริษทัย่อยได้จดจาํนองเรือจาํนวน 26 ลาํ (31 ธันวาคม 2563: 26 ลาํ) ซึงมี

มูลค่าสุทธิตามบญัชีจาํนวนเงิน 14,532.95 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2563: 13,985.90 ลา้นบาท) ไวก้ับ

ธนาคารเพือคาํประกนัเงินกูย้ืมระยะยาวตามทีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 9 

8.  ต้นทุนสัญญารอตัดจ่าย 

 รายการเปลียนแปลงของบญัชีต้นทุนสัญญารอตดัจ่ายสําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 

2564 สรุปไดด้งันี 

 (หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินรวม          

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2564  145,482 

ตดัจาํหน่ายสําหรับงวด  (8,504) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน  9,473 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 มิถุนายน 2564  146,451 
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9. วงเงินกู้ยืมระยะยาว 

ณ วนัที 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 บญัชีเงินกูย้ืมระยะยาวแสดงไดด้งันี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัที 30 มิถุนายน 2564 

 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 รวม 

เงินกูย้ืมระยะยาว 648,309 341,021 204,013 1,468,158 596,245 303,922 462,616 490,778 196,782 830,181 - 178,777 323,738 6,044,540 

บวก (หัก): ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจ่าย (4,400) (1,088) (565) 38,995 (12,430) (3,302) (2,973) (4,041) 1,489 (2,092) - (3,491) (2,117) 3,985 

รวม 643,909 339,933 203,448 1,507,153 583,815 300,620 459,643 486,737 198,271 828,089 - 175,286 321,621 6,048,525 

หัก: ส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี (643,909) (339,933) (203,448) (187,285) (143,915) (30,136) (37,522) (389,390) (198,271) (89,523) - (26,556) (128,648) (2,418,536) 

เงินกูย้ืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนทีถึงกาํหนด               

 ชาํระภายในหนึงปี - - - 1,319,868 439,900 270,484 422,121 97,347 - 738,566 - 148,730 192,973 3,629,989 

                   (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัที 31 ธันวาคม 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 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: ส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี (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 - สุทธิจากส่วนทีถึงกาํหนด              

 ชาํระภายในหนึงปี 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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การเปลียนแปลงของบญัชีเงินกูย้ืมระยะยาวสําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2564 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 รวม 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 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: เบิกเงินกูเ้พิม - - - - - - - - - - - - 318,187 318,187 

 ตดัจาํหน่ายคา่ธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจา่ย 837 185 131 (6,486) 3,311 469 246 3,282 (2,672) 242 2,503 552 146 2,746 

หัก: ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจ่าย - - - - - - - - - - - - (2,227) (2,227) 

 จ่ายคืนเงินกู้ - - - (88,144) (41,050) - (18,250) (188,809) (173,710) (43,374) - (13,089) - (566,426) 

 จ่ายคืนเงินกูก้่อนกาํหนด - - - - - - - - - - (318,187) - - (318,187) 

 กาํไรจากอตัราแลกเปลียนทียงัไม่เกิดขนึจริง - - - - - - - (14,890) - - - - - (14,890) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 40,477 21,377 12,793 97,685 37,874 18,895 29,460 36,631 18,737 53,403 14,721 11,407 5,515 398,975 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 มิถุนายน 2564 643,909 339,933 203,448 1,507,153 583,815 300,620 459,643 486,737 198,271 828,089 - 175,286 321,621 6,048,525 
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 รายละเอียดวงเงินกูย้ืมจากธนาคารของกลุ่มบริษทั สรุปไดด้งันี 

   อตัราดอกเบีย 

ตามสัญญาเงินกู/้ 

วงเงิน ธนาคารผูใ้ห้กู ้ บริษทัผูกู้ ้ สัญญาแกไ้ขเพิมเติม 

วงเงินที 1 ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) บริษทั เอบีซี ทู พีทีอี ลิมิเตด และ บริษทั LIBOR บวกส่วนเพิม 

  สาขาประเทศสิงคโปร์    เอบีซี ทรี พีทีอี ลิมิเตด      

วงเงินที 2 ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) บริษทั เอบีซี โฟร์ พีทีอี ลิมิเตด LIBOR บวกส่วนเพิม 

  สาขาประเทศสิงคโปร์          

วงเงินที 3 ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) บริษทั เอบีซี วนั พีทีอี ลิมิเตด LIBOR บวกส่วนเพิม 

วงเงินที 4 ธนาคารเพือการส่งออก บริษทัฯและบริษทัย่อยในประเทศ LIBOR บวกส่วนเพิม 

  และนาํเขา้แห่งประเทศไทย      

วงเงินที 5 BNP Paribas บริษทัฯและบริษทัย่อยทางออ้ม LIBOR บวกส่วนเพิม 

     ในประเทศสิงคโปร์  

วงเงินที 6 BNP Paribas บริษทัฯและบริษทัย่อยทางออ้ม LIBOR บวกส่วนเพิม 

     ในประเทศสิงคโปร์  

วงเงินที 7 ธนาคารเพือการส่งออก บริษทัฯและบริษทัย่อยในประเทศ LIBOR บวกส่วนเพิม 

  และนาํเขา้แห่งประเทศไทย      

วงเงินที 8 ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) บริษทัฯและบริษทัย่อยในประเทศ MLR-1 สําหรับเงินกูยื้ม 

  และ 2 ธนาคารอืน รวม 3 ธนาคาร     สกุลเงินบาทและ LIBOR  

         บวกส่วนเพิมสําหรับ 

      เงินกูยื้มสกุลเงินเหรียญ 

      สหรัฐอเมริกา 

วงเงินที 9 ธนาคารเพือการส่งออก บริษทัฯและบริษทัย่อยในประเทศ LIBOR บวกส่วนเพิม 

  และนาํเขา้แห่งประเทศไทย      

วงเงินที 10 ธนาคารเพือการส่งออก บริษทัฯและบริษทัย่อยในประเทศ LIBOR บวกส่วนเพิม 

  และนาํเขา้แห่งประเทศไทย      

  วงเงินที 11 ธนาคารเพือการส่งออก บริษทัฯ บริษทัย่อยในประเทศ LIBOR บวกส่วนเพิม 

  และนาํเขา้แห่งประเทศไทย   และบริษทัย่อยทางออ้มในประเทศ     

    สิงคโปร์  

  วงเงินที 12 SinoPac Capital International (HK) Limited บริษทัย่อยทางออ้มในประเทศสิงคโปร์ LIBOR บวกส่วนเพิม 

  วงเงินที 13 ธนาคารเพือการส่งออก บริษทัฯ บริษทัย่อยในประเทศ LIBOR บวกส่วนเพิม 

  และนาํเขา้แห่งประเทศไทย   และบริษทัย่อยทางออ้มในประเทศ  

    สิงคโปร์  

  วงเงินที 14 Crédit Agricole Corporate and Investment  บริษทัย่อยทางออ้มในประเทศสิงคโปร์ LIBOR บวกส่วนเพิม 

    Bank   

  วงเงินที 15 บรรษทัการเงินระหว่างประเทศ ธนาคาร 

 เพือการส่งออกและนาํเขา้แห่งประเทศไทย 

บริษทัย่อยทางออ้มในประเทศสิงคโปร์ LIBOR บวกส่วนเพิม 

    และธนาคารทหารไทยธนชาต จาํกดั    

    (มหาชน)   

 ณ วันที 30 มิถุนายน 2564 กลุ่มบริษัทมีวงเงินกู้ยืมทียงัไม่ได้เบิกใช้จํานวน  123.35 ล้านเหรียญ 

สหรัฐอเมริกา (31 ธนัวาคม 2563: ไม่มี) 
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 ในระหว่างงวด กลุ่มบริษทัมีรายการทีเกียวขอ้งกบัวงเงินกูย้ืม ดงันี 

วงเงินที 8  

เมือวันที 9 เมษายน 2564 ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ในฐานะตัวแทนของวงเงินกู้ยืมได้มี

หนังสือถึงบริษัทฯ แจ้งการอนุมัติของธนาคารผู ้ให้กู้สําหรับการยกเว้นการทดสอบข้อกําหนด

อตัราส่วนทางการเงินเกียวกบัการดาํรงอตัราส่วน Debt to EBITDA ระหว่างวนัที 1 มกราคม 2564 ถึง

วันที 30 กันยายน 2564 เงือนไขหลักของการอนุมัตินีคือบริษัทฯไม่สามารถจ่ายเงินปันผลหรือ

ผลตอบแทนอืนใดให้แก่ผูถื้อหุ้นในช่วงระยะเวลาทีไดร้ับยกเวน้การทดสอบ 

 วงเงินที 13 

 เมือวนัที 30 เมษายน 2564 บริษทัฯและบริษทัย่อย 2 แห่ง ได้ลงนามสัญญาเงินกู้จาํนวน 10.10 ลา้น

เหรียญสหรัฐอเมริกา กับธนาคารเพือการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย  (“EXIM”) โดยมี

วตัถุประสงคเ์พือใช้รีไฟแนนซ์เงินกูย้ืมจาก EXIM ภายใตส้ัญญาเงินกู้ยืมลงวนัที 28 พฤษภาคม 2563 

วงเงินกูย้ืมคิดดอกเบียในอตัราร้อยละ LIBOR บวกส่วนเพิมโดยชาํระคืนเป็นรายไตรมาส 

รายละเอียดระยะเวลาครบกาํหนด การชาํระคืน และหลกัประกนั สามารถสรุปไดด้งันี 

วงเงิน รายละเอียด 

จํานวนเงินกู้ วงเงินกูสู้งสุด 10.10 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา 

การเบิกใช้วงเงินกู้ยืม จาํนวน 10.10 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา 

ระยะเวลาครบกําหนด ไม่เกิน 2.5 ปี 

การชําระคืนเงินกู้ เงินกูท้ีเบิกทงัหมดจะชาํระคืนจาํนวน 10 งวด เป็นรายไตรมาสเท่า ๆ กนั 

งวดละ 1,010,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา เริมจากวนัสินสุดไตรมาสถดัไป

ของวนัทีเบิกถอนเงินกู ้และงวดที 10 ชาํระคืนเงินกู้คงเหลือทงัหมด 

หลักประกัน ก) การจดจาํนองเรือเป็นลาํดบัแรก 

ข) การจาํนาํหุ้นของบริษทัย่อยของบริษทัฯ 

ค) การโอนผลประโยชน์เป็นลาํดบัแรกของสัญญาเช่าเรือทีมีระยะเวลาการ

เช่าตงัแต่ 12 เดือนขึนไป 

ภายใต้สัญญาเงินกู้ยืม บริษทัฯต้องปฏิบตัิตามเงือนไขทางการเงินบางประการ ซึงรวมถึงการดาํรง

อตัราส่วนทางการเงินในงบการเงินรวมสินปีสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา ดงันี 

ก) ดาํรงอตัราส่วนหนีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นรวมไม่เกินกว่า 2 ต่อ 1  

ข) ดาํรงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมขนัตาํ 300,000,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา 

ค) ดาํรงเงินสดอย่างนอ้ย 200,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา ต่อเรือ 1 ลาํ ซึงกลุ่มบริษทัเป็นเจา้ของ 
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วงเงินที 14 

 เมือวันที 21 มิถุนายน 2564 บริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทฯซึงจัดตังในประเทศสิงคโปร์ 6 แห่ง        

ได้ลงนามในสัญญาเงินกู้ระยะยาวแบบมีหลกัประกันจาํนวน 38.35  ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา กับ 

Crédit Agricole Corporate and Investment Bank  (“CACIB”) โดยมีวัตถุประสงค์เพือชําระคืนเงินกู้

ภายในกลุ่มบริษทัให้แก่บริษทั พรีเชียส ชิพปิง (สิงคโปร์) พีทีอี ลิมิเตด (“บริษทั พีเอสเอสพี”) โดยมี

บริษทัฯและบริษทั พีเอสเอสพี ซึงเป็นบริษทัย่อยในต่างประเทศของบริษทัฯเป็นผู้คําประกันร่วม

ภายใต้สัญญาเงินกู้นี เงินกู้ยืมคิดดอกเบียในอัตราร้อยละ LIBOR บวกส่วนเพิม โดยชําระคืนเป็น      

รายไตรมาส 

รายละเอียดระยะเวลาครบกาํหนด การชาํระคืน และหลกัประกนั สามารถสรุปไดด้งันี 

วงเงิน รายละเอียด 

จํานวนเงินกู้ วงเงินกูสู้งสุด 38.35 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา 

การเบิกใช้

วงเงินกู้ยืม 

วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 38.35 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือร้อยละ 65 ของราคาตลาด

ของเรือแต่ละลาํ 

ระยะเวลา

ครบกําหนด 

5 ปีหลงัจากเบิกถอนเงินกูย้ืม 

การชําระคืน

เงินกู้ 

เงินกูภ้ายใตแ้ต่ละวงเงินย่อยจะตอ้งชาํระคืนเป็นระยะเวลา 5 ปีโดยแบ่งเป็น 20 งวด 

ชาํระคืนเป็นรายไตรมาส งวดละเท่า ๆ กนัโดยเริมชาํระงวดแรกสามเดือนหลงัจากการ

เบิกถอนเงินกู ้และชาํระส่วนทีเหลือทงัหมด (ยกเวน้วงเงินกูย้่อย F) พร้อมกบัการชาํระ

เงินกูง้วดสุดทา้ย ดงันี 

 

 

 

วงเงินกู้ย่อย 
จํานวนเงินคืนรายไตรมาส 

(เหรียญสหรัฐอเมริกา) 

จํานวนเงินส่วนทีเหลือ 

(เหรียญสหรัฐอเมริกา) 

A 230,208 3,683,340 

B 223,438 4,468,740 

C 257,292 1,029,160 

D 257,292 1,029,160 

E 189,583 758,340 

F 211,250 ไม่ม ี
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วงเงิน รายละเอียด 

หลักประกัน ก) การคาํประกนัจากผูค้าํประกนัร่วม 

ข) การจดจาํนองเรือลาํดบัแรกของเรือทงั 6 ลาํ 

ค) การจาํนาํหุ้นของบริษทัย่อยทงั 6 บริษทั 

ง) การโอนผลประโยชน์เป็นลาํดบัแรกของเรือสําหรับการประกนัภยัและการเรียกร้อง

ค่าสินไหมทดแทน รายได้ สัญญา.เช่าเหมาลาํใด ๆ (ทีมีระยะเวลา 12 เดือนหรือ

มากกว่า) และการคาํประกนัการเช่าเหมาลาํทีเกียวขอ้งกบัเรือ 

จ) การไดร้ับประโยชน์เป็นลาํดบัแรกสําหรับบญัชีรายไดแ้ละบญัชีเงินประกนัของผูกู้ ้

ฉ) การได้รับประโยชน์เป็นลําดับแรกสําหรับสิทธิของผู ้กู้ภายใต้สัญญาป้องกัน     

ความเสียง 

ภายใต้สัญญาเงินกู้ยืม บริษทัฯต้องปฏิบตัิตามเงือนไขทางการเงินบางประการ ซึงรวมถึงการดาํรง

อัตราส่วนทางการเงินซึงจะมีการคํานวณเป็นรายไตรมาสจากงบการเงินรวมเป็นเงินเหรียญ

สหรัฐอเมริกา ดงันี 

ก)  ดาํรงอตัราส่วนหนีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นรวมไม่เกินกว่า 2 ต่อ 1 

ข)   ดาํรงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมขนัตาํ 300,000,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา 

ค)   ดาํรงเงินสดอย่างนอ้ย 200,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา ต่อเรือ 1 ลาํ ซึงกลุ่มบริษทัเป็นเจา้ของ 

ณ วนัที 30 มิถุนายน 2564 ไม่มียอดคงเหลือ เนืองจากบริษทัย่อยดงักล่าวยงัไม่ไดเ้บิกถอนวงเงินกู้ 

เมือวนัที 8 กรกฎาคม 2564 บริษทัย่อยได้เบิกเงินกู้จาํนวน 38.35 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาครบทัง

จาํนวนแลว้และได้เขา้ทาํสัญญาแลกเปลียนอตัราดอกเบีย โดยเปลียนอตัราดอกเบียของวงเงินกู้ยืม

จาํนวนเงิน 38.35 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา จากอตัราดอกเบียลอยตวั (ร้อยละ LIBOR) เป็นอตัรา

ดอกเบียคงที 

วงเงินที 15 

 เมือวันที 29 มิถุนายน 2564 บริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทฯซึงจัดตังในประเทศสิงคโปร์ 5 แห่ง         

ได้ลงนามในสัญญาเงินกู้ระยะยาวเพือความยังยืนแบบมีหลักประกันจํานวน 85.00 ล้านเหรียญ

สหรัฐอเมริกา กบับรรษทัการเงินระหว่างประเทศ ธนาคารเพือการส่งออกและนําเขา้แห่งประเทศไทย 

และธนาคารทหารไทยธนชาต จาํกัด (มหาชน) โดยมีวตัถุประสงค์หลกัเพือรีไฟแนนซ์เงินกู้ยืมกลุ่ม

เรือขนส่งซีเมนตจ์าํนวน 4 ลาํ เรือขนสินคา้แห้งเทกองขนาดซุปราแมกซ์ จาํนวน 1 ลาํ และเพือไถ่ถอน

หุ้นกู ้PSL211A คงคา้งทีเหลือทงัหมดของบริษทัฯ วงเงินกูย้ืมคิดดอกเบียในอตัราร้อยละ LIBOR บวก

ส่วนเพิม โดยชาํระคืนเป็นรายไตรมาส 
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 รายละเอียดระยะเวลาครบกาํหนด การชาํระคืน และหลกัประกนั สามารถสรุปไดด้งันี 

วงเงิน รายละเอียด 

จํานวนเงินกู้ วงเงินกูสู้งสุด 85.00 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา 

การเบิกใช้

วงเงินกู้ยืม 

ทงัสินจาํนวน 85.00 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา 

ระยะเวลาครบ

กําหนด 

30 มิถุนายน 2572 

การชําระคืน

เงินกู้ 

เงินกูจ้ะตอ้งชาํระคืนเป็นระยะเวลา 8 ปี โดยแบ่งเป็น 32 งวด ชาํระคืนเป็นรายไตรมาส 

ตามจาํนวนเงินทีระบุในสัญญา โดยเริมชาํระงวดแรกในวนัที 30 ธันวาคม 2564 และ

ชาํระส่วนทีเหลือทงัหมดพร้อมกบัการชาํระเงินกูง้วดสุดทา้ย 

ผู้คําประกัน ก) บริษทั พรีเชียส ชิพปิง จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”)  

ข) บริษทั พรีเชียส ชิพปิง (สิงคโปร์) พีทีอี ลิมิเตด บริษทัย่อยในประเทศสิงคโปร์ของ

บริษทัฯ 

ค) บริษทั แอสโซซิเอท บลัค์ แคริเออร์ พีทีอี ลิมิเตด บริษทัย่อยในประเทศสิงคโปร์

ของบริษทัฯ 

หลักประกัน ก) การคาํประกนัจากผูค้าํประกนั 

ข) การจดจาํนองเรือลาํดบัแรกของเรือทงั 5 ลาํ 

ค) การจาํนาํหุ้นของบริษทัย่อยทงั 5 บริษทั 

ง) การโอนผลประโยชน์เป็นลาํดับแรกสําหรับสัญญาเช่าเหมาลาํระยะยาวของเรือ              

ทงั 5 ลาํ 

จ) การโอนผลประโยชน์เป็นลําดับแรกสําหรับการประกันภัยและการเรียกร้อง            

ค่าสินไหมทดแทนรายไดข้องเรือทงั 5 ลาํ 

ฉ) การจาํนาํลาํดบัแรกสําหรับบญัชีรายไดแ้ละบญัชีชาํระคืนเงินกูข้องผูกู้ ้

ภายใต้สัญญาเงินกู้ยืม บริษทัฯต้องปฏิบตัิตามเงือนไขทางการเงินบางประการ ซึงรวมถึงการดาํรง

อตัราส่วนความสามารถในการชําระหนีของผู้กู้อย่างน้อย 1.1 เท่า ในงบการเงินรวมสินปีสกุลเงิน

เหรียญสหรัฐอเมริกา 

ณ วนัที 30 มิถุนายน 2564 ไม่มียอดคงเหลือ เนืองจากบริษทัย่อยดงักล่าวยงัไม่ไดเ้บิกถอนวงเงินกู้ 
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10. หุ้นกู้ 

ณ วนัที 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 รายละเอียดของหุ้นกูม้ีดงัต่อไปนี 

     (หน่วย: พนับาท) 

   มูลค่าคงเหลือ   มูลค่าตามบญัชี 

 วนัทีครบกาํหนด จาํนวน ต่อหน่วย ณ วนัที   กาํหนดชาํระ 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 

ชุดที ไถ่ถอน หน่วย 30 มิถุนายน 2564 อตัราดอกเบีย ดอกเบีย 2564 2563 

  (พนัหน่วย) (บาท) (ร้อยละต่อปี)    

1 ขยายระยะเวลาครบ 3,590 720 6.75 ทุกไตรมาส 2,571,275 2,855,865 

(PSL211A)  กาํหนดไถถ่อน 

 ออกไปอีก 1.5 ปี  

 เป็นวนัที 22 กรกฎาคม 

      

  2565 (6.5 ปี)       

2 ขยายระยะเวลาครบ 1,960 - 6.50 ทุกไตรมาส - 935,515 

(PSL206A)  กาํหนดไถถ่อน 

 ออกไปอีก 1.5 ปี  

 เป็นวนัที 9 ธันวาคม  

      

  2564 (5 ปี)       

รวม      2,571,275 3,791,380 

หัก: ค่าใชจ่้ายในการออกหุ้นกูร้อตดับญัชี    - (215) 

หุ้นกู ้- สุทธิ  2,571,275 3,791,165 

หัก: ส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี   (2,571,275) (935,515) 

หุ้นกู ้- สุทธิจากส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี  - 2,855,650 

หุ้นกู้ PSL211A 

เนืองจากสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาเป็นสกุลเงินในการดาํเนินงานของบริษทัฯ  เพือเป็นการจาํกดั

ความเสียงต่อการขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศจากหนีสินของบริษทัฯทีมีอยู่ในรูป

สกุลเงินบาท บริษทัฯจึงไดแ้ปลงเงินทีไดจ้ากการออกหุ้นกู้ รวมจาํนวน 3,590.00 ลา้นบาท เป็นสกุล

เงินเหรียญสหรัฐอเมริกาจาํนวน 99.72 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา โดยเขา้ทาํสัญญาแลกเปลียนอตัรา

แลกเปลียนสกุลเงิน (Cross Currency Swap) อายุ 5 ปี เมือวันที 22 มกราคม 2559 อีกทังได้ทําการ

แลกเปลียนอัตราดอกเบียสกุลเงินบาททีอัตราดอกเบียคงทีร้อยละ 5.25 ต่อปี เป็นสกุลเงินเหรียญ

สหรัฐอเมริกาทีอตัราดอกเบียคงทีร้อยละ 5.99 ต่อปี 

บริษทัฯมีขอ้กาํหนดตอ้งดาํรงอตัราส่วน Debt to Equity ไม่เกินกว่า 2 ต่อ 1 
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เมือวนัที 16 มิถุนายน 2563 ทีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ ครังที 5/2563 ได้มีมติให้บริษทัฯ

เรียกประชุมผูถื้อหุ้นกู้เพือเสนอให้มีการแก้ไขระยะเวลาและขอ้กาํหนดขยายระยะเวลาสําหรับหุ้นกู้

ของบริษทัฯชุดที 1/2559 ทีจะครบกาํหนดไถ่ถอนปี 2564 โดย 

ก)  เสนอให้ผูถื้อหุ้นกู้ดงักล่าวพิจารณาอนุมตัิให้ขยายระยะเวลาครบกาํหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไปอีก 

1.5 ปี จากเดิมวนัที 22 มกราคม 2564 เป็นวนัที 22 กรกฎาคม 2565  

ข)  เสนอการชาํระคืนเงินต้นให้แก่ผูถื้อหุ้นกู้บางส่วน ในจาํนวนร้อยละ 20 ของมูลค่าหุ้นกู้คงค้าง 

พร้อมดว้ยดอกเบียคงคา้ง ภายในวนัที 22 มกราคม 2564 

ค)  เสนอปรับเพิมอตัราดอกเบียตงัแต่วนัที 22 มกราคม 2564 จากเดิมอตัราร้อยละ 5.25 ต่อปี เป็น

อตัราร้อยละ 6.75 ต่อปี และ 

ง) ผูอ้อกหุ้นกูม้ีสิทธิในการไถ่ถอนหรือชาํระคืนเงินตน้ของหุ้นกูท้งัจาํนวนหรือบางส่วน (และไม่ว่า

ในคราวเดียวหรือหลายคราว) ก่อนวนัครบกาํหนดไถ่ถอนหุ้นกู ้  

เมือวนัที 30 กรกฎาคม 2563 ทีประชุมผูถื้อหุ้นกูไ้ดม้ีมติอนุมตัิให้มีการแกไ้ขระยะเวลาและขอ้กําหนด

ดงักล่าวขา้งตน้ 

ในระหว่างไตรมาสที 4 ของปี 2563 บริษทัฯได้ใช้สิทธิในการชาํระคืนเงินต้นบางส่วนก่อนวนัครบ

กําหนดจํานวนร้อยละ 20 ของมูลค่าหุ้นกู้ทังหมด (จํานวน 3,590.00 ล้านบาท) คิดเป็นเงินจาํนวน 

718.00 ลา้นบาท หุ้นกูด้งักล่าวคงเหลือมูลค่าคงคา้งหลงัการไถ่ถอนจาํนวน 2,872.00 ลา้นบาท 

เมือวนัที 30 เมษายน 2564 บริษทัฯได้ใช้สิทธิในการชาํระคืนเงินต้นบางส่วนก่อนวันครบกําหนด

จํานวนร้อยละ 10 ของมูลค่าหุ้นกู้คงค้าง (จํานวน 2,872.00 ล้านบาท) คิดเป็นเงินจํานวน 287.20            

ลา้นบาท คงเหลือมูลค่าหุ้นกูค้งคา้งหลงัการไถ่ถอนจาํนวน 2,584.80 ลา้นบาท 

เมือวนัที 22 กรกฎาคม 2564 บริษทัฯได้ใช้สิทธิในการชาํระคืนเงินตน้บางส่วนก่อนวนัครบกาํหนด

จาํนวนร้อยละ 45 ของมูลค่าหุ้นกู้คงค้าง (จาํนวน 2,584.80 ลา้นบาท) คิดเป็นเงินจาํนวน 1,163.16  

ลา้นบาท คงเหลือมูลค่าหุ้นกูค้งคา้งหลงัการไถ่ถอนจาํนวน 1,421.64 ลา้นบาท 

หุ้นกู้ PSL206A 

เนืองจากสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาเป็นสกุลเงินในการดาํเนินงานของบริษทัฯ  เพือเป็นการจาํกดั

ความเสียงต่อการขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศจากหนีสินของบริษทัฯทีมีอยู่ในรูป

สกุลเงินบาท เมือวนัที 4 มกราคม 2560 บริษทัฯไดแ้ปลงเงินทีไดจ้ากการออกหุ้นกู ้รวมจาํนวน 1,960.00 

ลา้นบาท เป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาจาํนวน 54.90 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา โดยเขา้ทาํสัญญา

แลกเปลียนอตัราแลกเปลียนสกุลเงิน (Cross Currency Swap) อายุ 3.5 ปี อีกทงัได้ทาํการแลกเปลียน

อตัราดอกเบียสกุลเงินบาททีอตัราดอกเบียคงทีร้อยละ 5.00 ต่อปี เป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาที

อตัราดอกเบียคงทีร้อยละ 5.75 ต่อปี 
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บริษทัฯมีขอ้กาํหนดตอ้งดาํรงอตัราส่วน Debt to Equity ไม่เกินกว่า 2 ต่อ 1 

เมือวนัที 27 เมษายน 2563 ทีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ ครังที 2/2563 ไดม้ีมติอนุมตัิให้มีการ

เสนอแก้ไขระยะเวลาและขอ้กาํหนดสําหรับหุ้นกู้ของบริษทัฯชุดที 2/2559 ทีจะครบกาํหนดไถ่ถอน             

ปี 2563 โดย 

ก)  เสนอให้ผูถื้อหุ้นกู้ดงักล่าวพิจารณาอนุมตัิให้ขยายระยะเวลาครบกาํหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไปอีก 

1.5 ปี จากเดิมวนัที 9 มิถุนายน 2563 เป็นวนัที 9 ธนัวาคม 2564  

ข)  เสนอการชาํระคืนเงินต้นให้แก่ผูถื้อหุ้นกู้บางส่วน ในจาํนวนร้อยละ 20 ของมูลค่าหุ้นกู้คงค้าง 

พร้อมดว้ยดอกเบียงวดวนัที 9 มิถุนายน 2563  

ค)  เสนอปรับเพิมอตัราดอกเบียตงัแต่วนัที 9 มิถุนายน 2563 จากเดิมอตัราร้อยละ 5.00 ต่อปี เป็นอตัรา

ร้อยละ 6.50 ต่อปี และ 

ง) ผูอ้อกหุ้นกูม้ีสิทธิในการไถ่ถอนหรือชาํระคืนเงินตน้ของหุ้นกูท้งัจาํนวนหรือบางส่วน (และไม่ว่า

ในคราวเดียวหรือหลายคราว) ก่อนวนัครบกาํหนดไถ่ถอนหุ้นกู ้  

เมือวนัที 19 พฤษภาคม 2563 ทีประชุมผูถื้อหุ้นกูไ้ดม้ีมติอนุมตัิให้มีการแกไ้ขระยะเวลาและขอ้กาํหนด

ดังกล่าวขา้งต้น เมือวนัที 9 มิถุนายน 2563 บริษทัฯได้ชาํระคืนเงินต้นให้แก่ผูถื้อหุ้นกู้จาํนวนร้อยละ 

20 คิดเป็นจาํนวนเงิน 392.00 ลา้นบาท หลงัจากการชาํระคืนเงินต้น คงเหลือมูลค่าหุ้นกู้คงคา้งจาํนวน 

1,568.00 ลา้นบาท ต่อมาเมือวนัที 16 มิถุนายน 2563 บริษทัฯไดท้าํรายการซือสิทธิเลือกอายุ 1.5 ปี เพือ

ป้องกันความเสียงจากอตัราแลกเปลียน โดยมีราคาใช้สิทธิ 1 เหรียญสหรัฐอเมริกา ต่อ 30.15 บาท 

สําหรับมูลค่าหุ้นกูท้ีเหลือจาํนวน 1,250.00 ลา้นบาท 

ในระหว่างไตรมาสที 4 ของปี 2563 บริษัทฯได้ใช้สิทธิในการชําระคืนเงินต้นบางส่วนก่อนวัน             

ครบกําหนดจํานวน 627.20 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 40 ของมูลค่าหุ้นกู้คงค้าง (จํานวน 1,568.00       

ลา้นบาท) หลงัจากการไถ่ถอนหุ้นกูด้งักล่าวขา้งตน้คงเหลือมูลค่าคงคา้งจาํนวน 940.80 ลา้นบาท 

เมือวันที 5 มกราคม 2564 บริษัทฯได้ใช้สิทธิในการชําระคืนเงินต้นบางส่วนก่อนวันครบกําหนด

เพิมเติมจาํนวนร้อยละ 30 ของมูลค่าหุ้นกูค้งคา้ง (จาํนวน 940.80 ลา้นบาท) คิดเป็นเงินจาํนวน 282.24        

ลา้นบาท คงเหลือมูลค่าหุ้นกู้คงคา้งหลงัการไถ่ถอนจาํนวน 658.56 ลา้นบาท และเมือวนัที 12 มีนาคม 

2564 บริษทัฯได้ใช้สิทธิในการชาํระคืนเงินต้นบางส่วนก่อนวนัครบกาํหนดจาํนวนร้อยละ 50 ของ

มูลค่าหุ้นกูค้งคา้ง (จาํนวน 658.56 ลา้นบาท) คิดเป็นเงินจาํนวน 329.28 ลา้นบาท คงเหลือมูลค่าคงคา้ง

หลงัการไถ่ถอนจาํนวน 329.28 ลา้นบาท 

เมือวนัที 23 เมษายน 2564 บริษทัฯไดใ้ชสิ้ทธิในการชาํระคืนเงินต้นเป็นเงินจาํนวน 329.28 ลา้นบาท 

โดยเป็นการไถ่ถอนหุ้นกู้คงค้างทังหมดของหุ้นกู้ PSL206A ดังนัน บริษัทฯไม่มีหุ้นกู้ PSL206A           

คงคา้งภายหลงัจากการไถ่ถอนครังนี 
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11. ประมาณการค่าความเสียหายจากการเดินเรือ 

 (หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินรวม 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2564  67,069 

ประมาณการเพิมขึนสําหรับงวด  44,467 

ประมาณการลดลง (รวมค่าความเสียหายทีเกิดขึนจริง) สําหรับงวด (33,110) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน  4,785 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 มิถุนายน 2564  83,211 

12.    กําไรต่อหุ้นขนัพืนฐาน 

 กาํไรต่อหุ้นขนัพืนฐานคาํนวณโดยหารกําไร (ขาดทุน) สําหรับงวดทีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษัทฯ     

(ไม่รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉลียถ่วงนาํหนกัของหุ้นสามญัทีออกอยู่ในระหว่างงวด 

13. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

 ข้อมูลส่วนงานดําเนินงานทีนําเสนอนีสอดคล้องกับรายงานภายในของกลุ่มบริษัททีผู ้มีอํานาจ

ตัดสินใจสูงสุดด้านการดาํเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสมาํเสมอเพือใช้ในการตัดสินใจใน            

การจดัสรรทรัพยากรให้กบัส่วนงานและประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน 

 กลุ่มบริษทัประกอบธุรกิจส่วนใหญ่ภายใตส่้วนงานทางธุรกิจเดียว คือ เป็นเจ้าของเรืออเนกประสงค์

ขนาดเล็ก (Handysize) และขนาดกลาง (Supramax และ Ultramax) สําหรับขนสินค้าแห้งเทกอง

ระหว่างประเทศ โดยให้บริการแบบไม่ประจาํเส้นทาง (tramp shipping basis) รายได้เกือบทงัหมดมา

จากส่วนงานนี ดังนัน กลุ่มบริษทัจึงไม่มีส่วนงานทางธุรกิจด้านอืนนอกจากส่วนงานหลักดังทีได้

กล่าวไวข้า้งตน้  
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 กิจกรรมทางธุรกิจในส่วนงานนี ไดแ้ก่  การให้บริการเช่าเรือขนส่งสินคา้ โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท 

คือ การให้เช่าเป็นระยะเวลา (Time charter) และการให้เช่าเป็นรายเทียว (Voyage charter) สําหรับ    

การให้เช่าเป็นระยะเวลา ผูเ้ช่าเรือ (ลูกคา้) จะจ่ายค่าเช่าแก่ผูใ้ห้เช่าเรือ (ในอตัราต่อวนัตามทีตกลงกัน 

โดยส่วนใหญ่จะตกลงชําระค่าเช่าเป็นเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา) ตามระยะเวลาทีกาํหนด ในกรณี

ดังกล่าวผู ้เช่าเรือจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินเรือทังหมด รวมทังรายจ่ายท่าเรือและนํามัน

เชือเพลิง สําหรับการให้เช่าเป็นรายเทียว ผูเ้ช่าเรือจะจ่ายค่าระวางเรือในอตัราต่อตนั (ส่วนใหญ่จะตกลง

กันเป็นเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา) เพือขนส่งสินคา้ทีระบุเฉพาะระหว่างท่าเรือทีกาํหนดตงัแต่สองท่า

ขึนไป ในกรณีนี กลุ่มบริษทัจะรับผิดชอบค่าใชจ้่ายในการเดินเรือทงัหมด ซึงค่าใชจ้่ายดงักล่าวแสดง

ไว้ในงบการเงินภายใต้ชือ “รายจ่ายท่าเรือ” (Voyage disbursement) และ “นํามันเชือเพลิงใช้ไป” 

(Bunker consumption) การให้เช่าเป็นระยะเวลานัน เส้นทางเดินเรือจะถูกกําหนดหรือควบคุมโดย       

ผูเ้ช่าเรือและภายใตส้ัญญาการให้เช่าเป็นรายเทียว เส้นทางการเดินเรือจะแตกต่างกันไปในแต่ละเทียว

การเดินเรือ ขึนอยู่กบัปัจจยัต่าง ๆ ซึงอยู่นอกเหนือการควบคุมของกลุ่มบริษทั ดงันนั กลุ่มบริษทัจึงไม่

นําเสนอขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานทางภูมิศาสตร์ เพราะอาจไม่สือความหมายและอาจ           

ทาํให้เกิดความเขา้ใจทีไม่ถูกตอ้ง 

 จากขอ้มูลดังกล่าวข้างต้น ขอ้มูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงานของรายได้จากการเดินเรือ (และ

ค่าใชจ้่ายในการเดินเรือทีเกียวกบัการให้เช่าเป็นรายเทียว) จึงจาํแนกไดเ้ป็นสองประเภท คือ จากการ

ให้เช่าเป็นระยะเวลา และจากการให้เช่าเป็นรายเทียว ซึงแสดงภายใต้ชือ “รายได้จากการให้เช่าเป็น

ระยะเวลา” (Time Charter) และ “รายไดจ้ากการให้เช่าเป็นรายเทียว” (Voyage Charter) ตามลาํดบั 

 รายได้จากการเดินเรือสุทธิจากการให้เช่าเป็นระยะเวลา และจากการให้เช่าเป็นรายเทียวของ               

กลุ่มบริษทั สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 มีดงัต่อไปนี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 

 การให้เช่าเป็นระยะเวลา การให้เช่าเป็นรายเทียว รวม ตดับญัช ี รวม 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าเป็น

ระยะเวลา 1,512,617 557,705 - - 1,512,617 557,705 - - 1,512,617 557,705 

รายไดจ้ากการให้เช่าเป็น 

   รายเทียว - - 405,151 124,135 405,151 124,135 (389) (2,324) 404,762 121,811 

รวมรายไดจ้ากการเดินเรือ 1,512,617 557,705 405,151 124,135 1,917,768 681,840 (389) (2,324) 1,917,379 679,516 

รายจ่ายท่าเรือ - - (57,855) (27,604) (57,855) (27,604) 389 2,324 (57,466) (25,280) 

นาํมนัเชือเพลิงใช้ไป - - (98,587) (51,190) (98,587) (51,190) - - (98,587) (51,190) 

รวมค่าใช้จ่ายเกียวกบัการให้เช่า           

 เป็นรายเทียว - - (156,442) (78,794) (156,442) (78,794) 389 2,324 (156,053) (76,470) 

รายไดจ้ากการเดินเรือสุทธิ/           

 รายไดเ้ทียบเท่าจากการให้เช่า           

 เป็นระยะเวลา 1,512,617 557,705 248,709 45,341 1,761,326 603,046 - - 1,761,326 603,046 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 

 การให้เช่าเป็นระยะเวลา การให้เช่าเป็นรายเทียว รวม ตดับญัช ี รวม 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าเป็น

ระยะเวลา 2,504,660 1,253,722 - - 2,504,660 1,253,722 - - 2,504,660 1,253,722 

รายไดจ้ากการให้เช่าเป็น 

   รายเทียว - - 691,135 565,093 691,135 565,093 (32,851) (85,013) 658,284 480,080 

รวมรายไดจ้ากการเดินเรือ 2,504,660 1,253,722 691,135 565,093 3,195,795 1,818,815 (32,851) (85,013) 3,162,944 1,733,802 

รายจ่ายท่าเรือ - - (120,430) (185,630) (120,430) (185,630) 32,851 85,013 (87,579) (100,617) 

นาํมนัเชือเพลิงใช้ไป - - (167,793) (195,250) (167,793) (195,250) - - (167,793) (195,250) 

รวมค่าใช้จ่ายเกียวกบัการให้เช่า           

 เป็นรายเทียว - - (288,223) (380,880) (288,223) (380,880) 32,851 85,013 (255,372) (295,867) 

รายไดจ้ากการเดินเรือสุทธิ/           

 รายไดเ้ทียบเท่าจากการให้เช่า           

 เป็นระยะเวลา 2,504,660 1,253,722 402,912 184,213 2,907,572 1,437,935 - - 2,907,572 1,437,935 

14. เครืองมือทางการเงิน 

14.1 มูลค่ายุติธรรมของเครืองมือทางการเงิน 

 เนืองจากเครืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัจดัอยู่ในประเภทระยะสันหรือมีอตัราดอกเบีย

ใกลเ้คียงกับอตัราดอกเบียในตลาด กลุ่มบริษทัจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหนีสิน

ทางการเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีทีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน อย่างไรก็ตาม หุ้นกูไ้ม่มีการ

แสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาดของสมาคมตลาดตราสารหนีไทย เนืองจากบริษัทฯมีการ

เปลียนแปลงเงือนไขหุ้นกูต้ามทีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 10 

14.2 ลําดับชันของมูลค่ายุติธรรม 

 ณ วนัที 30 มิถุนายน 2564 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยแ์ละหนีสินทีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยแยก

แสดงตามลาํดบัชนัของมูลค่ายุติธรรม ดงันี  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม  

ตราสารอนุพนัธ์     

สัญญาแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ - เงินกูยื้ม - 2,739 - 2,739 

สิทธิเลือก - หุ้นกู้ - 1,000 - 1,000 

สินทรัพยท์างการเงินทีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม

ผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน     

เงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทั 

   ทีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน - - 17,389 17,389 

หนีสินทีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม  

ตราสารอนุพนัธ์      

สัญญาแลกเปลียนอัตราดอกเบีย - เงินกูยื้ม - 64,085 - 64,085 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม  

ตราสารอนุพนัธ์     

สิทธิเลือก - หุ้นกู้ - 1,000 - 1,000 

สินทรัพยท์างการเงินทีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม

ผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน     

เงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทั 

   ทีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน - - 17,389 17,389 

ในระหว่างงวดปัจจุบนั กลุ่มบริษทัไม่มีการเปลียนวิธีการและสมมติฐานทีใช้ในการประมาณมูลค่า

ยุติธรรมของเครืองมือทางการเงิน และไม่มีการโอนรายการระหว่างลาํดบัชนัของมูลค่ายุติธรรม 

15. งบการเงินในสกุลเงินทีใช้ในการดําเนินงาน 

 งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 และงบกาํไรขาดทุนสําหรับ

งวดสามเดือนและหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 ในสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา

ซึงเป็นสกุลเงินทีใชใ้นการดาํเนินงานแสดงไดด้งันี 

บริษัท พรีเชียส ชิพปิง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย   

งบแสดงฐานะการเงิน       

ณ วันที 30 มิถุนายน 2564       

      (หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐฯ) 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  30 มิถุนายน 

2564 
 31 ธันวาคม 

2563 
 30 มิถนุายน 

2564 
 31 ธันวาคม 

2563 

สินทรัพย์         

สินทรัพย์หมุนเวียน         

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  39,598  36,638  5,208  20,399 

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน  3,752  5,616  106,431  121,460 

นาํมนัเชือเพลิง  707  1,153  -  - 

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์  31  17,174  31  17,174 

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน         

   เงินทดรองจ่ายแก่กัปตนัเรือ  2,776  2,427  -  - 

   ค่าสินไหมทดแทนคา้งรับ  453  327  -  - 

   อืน ๆ  1,258  1,181  369  487 

รวมสินทรัพยห์มุนเวียนอืน  4,487  3,935  369  487 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  48,575  64,516  112,039  159,520 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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บริษัท พรีเชียส ชิพปิง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย   

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)       

ณ วันที 30 มิถุนายน 2564       

      (หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐฯ) 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  30 มิถุนายน 

2564 
 31 ธันวาคม 

2563 
 30 มิถนุายน 

2564 
 31 ธันวาคม 

2563 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน         

เงินให้กูยื้มระยะยาวแก่บริษทัย่อย  -  -  115,263  112,474 

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์  86  594  -  - 

เงินลงทุนในบริษทัย่อย   -  -  233,720  233,720 

เงินลงทุนในบริษทัร่วมทีถือหุ้นโดย

บริษทัย่อย 
 

2,689  2,474  -  - 

เงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทัทีไม่ใช่           

   บริษทัจดทะเบียน  543  543  543  543 

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์   620,880  636,698  265  253 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้  716  804  609  678 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน   210  230  201  219 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน         

 ค่าความเสียหายจากการเดินเรือ 

  รอเรียกคืน 
 

1,819  1,540  -  - 

 ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจ่าย  638  -  -  - 

 ตน้ทุนสัญญารอตดัจ่าย  4,569  4,843  -  - 

 อืน ๆ  99  105  74  80 

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน  7,125  6,488  74  80 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  632,249  647,831  350,675  347,967 

รวมสินทรัพย์  680,824  712,347  462,714  507,487 
 

  



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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บริษัท พรีเชียส ชิพปิง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย   

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)       

ณ วันที 30 มิถุนายน 2564       

      (หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐฯ) 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  
30 มิถุนายน 

2564 
 

31 ธันวาคม 

2563 
 

30 มิถุนายน 

2564 
 

31 ธันวาคม 

2563 

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น         

หนีสินหมุนเวียน         

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน         

 เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน  3,500  3,785  9  9 

 เงินทดรองจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั  -  -  59,696  60,775 

 ค่าใชจ้่ายเกียวกบัลูกเรือคา้งจ่าย  2,874  2,765  -  - 

 ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย  2,510  2,669  944  767 

ผลประโยชน์พนกังานคา้งจ่าย - ส่วนทีถึง

กาํหนดจ่ายภายในหนึงปี 
  

1,048 
  

- 
  

732 
  

- 

รวมเจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน  9,932  9,219  61,381  61,551 

รายไดร้ับล่วงหน้า  11,598  20,177  -            - 

เงินกูยื้มระยะยาว - ส่วนทีถึงกาํหนดชาํระ         

 ภายในหนึงปี  75,453  49,938  -  - 

หุ้นกู ้- ส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 80,219  31,145  80,219  31,145 

หนีสินตามสัญญาเช่า - ส่วนทีถึง         

 กาํหนดชาํระภายในหนึงปี  167  177  129  138 

หนีสินตราสารอนุพนัธ์  1,846  -  -  - 

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย  -  53  -            - 

หนีสินหมุนเวียนอืน  513  463  247  307 

รวมหนีสินหมุนเวียน  179,728  111,172  141,976  93,141  

หนีสินไม่หมุนเวียน         

ผลประโยชน์พนกังานคา้งจ่าย - สุทธิจาก

ส่วนทีถึงกาํหนดจ่ายภายในหนึงปี 
 

2,096  -  1,465  - 

เงินกูยื้มระยะยาว - สุทธิจากส่วนทีถึงกาํหนด         

 ชาํระภายในหนึงปี  113,249  157,483  -  - 

หุ้นกู ้- สุทธิจากส่วนทีถึงกาํหนดชาํระ         

 ภายในหนึงปี  -  95,071  -  95,071 

หนีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนทีถึง        

 กาํหนดชาํระภายในหนึงปี  529  650  463  561 

หนีสินตราสารอนุพนัธ์  153  2,751  -  - 

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  65  65  -  - 

ประมาณการค่าความเสียหายจากการเดินเรือ 2,596  2,233  -            - 

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 5,297  5,529  3,941  4,161 

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน  123,985  263,782  5,869  99,793 

รวมหนีสิน  303,713  374,954  147,845  192,934 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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บริษัท พรีเชียส ชิพปิง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย   

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)       

ณ วันที 30 มิถุนายน 2564       

      (หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐฯ) 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  
30 มิถุนายน 

2564 
 

31 ธันวาคม 

2563 
 

30 มิถุนายน 

2564 
 

31 ธันวาคม 

2563 

ส่วนของผู้ถือหุ้น         

ทุนเรือนหุ้น         

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

 ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเต็มมูลค่าแลว้ 51,055  51,055  51,055  51,055 

ส่วนเกินทุน         

   ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั  63,290  63,290  63,290  63,290 

   ส่วนเกินทุนหุ้นทุนซือคืน  4,819  4,819  4,819  4,819 

กาํไรสะสม         
   จดัสรรแลว้         
 สํารองตามกฎหมาย - บริษทัฯ  2,802  2,802  2,802  2,802 

                                       - บริษทัย่อย  11,741  11,741  -            - 

 สํารองเพือกิจกรรมความรับผิดชอบ 

  ต่อสังคม 
 

731  553  731  553 

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร  246,641  208,275  192,196  192,294 

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถ้ือหุ้น  (3,969)  (5,143)  (24)  (260) 

ส่วนของผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ  377,110  337,392  314,869  314,553 

ส่วนของผูม้ส่ีวนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม        

   ของบริษทัย่อย  1  1  -  - 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  377,111  337,393  314,869  314,553 

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น  680,824  712,347  462,714  507,487 

  



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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บริษัท พรีเชียส ชิพปิง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย   

งบกําไรขาดทุน       

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2564       

(หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐฯ ยกเวน้กาํไรต่อหุ้นขนัพืนฐานแสดงเป็นเหรียญสหรัฐฯ) 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2564  2563  2564  2563 

รายได้         

รายไดจ้ากการเดินเรือ         

   รายไดจ้ากการให้เช่าเป็นระยะเวลา  48,014  17,590  -  - 

   รายไดจ้ากการให้เช่าเป็นรายเทียว  12,848  3,843  -  - 

รวมรายไดจ้ากการเดินเรือ  60,862  21,433  -  - 

รายไดจ้ากการให้บริการ  31  24  713  704 

รายไดด้อกเบีย  12  83  1,410  1,417 

รายไดเ้งินปันผล  16  -  16  - 

กาํไรจากอตัราแลกเปลียน  1,652  -  1,648  - 

กาํไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของ         

   เครืองมือทีใชป้้องกนัความเสียงบนส่วน         

   ทีไม่มีประสิทธิผลในการป้องกนั         

   ความเสียงในกระแสเงินสด  10  -  -  - 

กาํไรจากตราสารอนุพนัธ์  -  553  -  553 

รายไดอ้ืน  1  -  -  - 

รวมรายได้  62,584  22,093  3,787  2,674 

ค่าใช้จ่าย         

ตน้ทุนการเดินเรือ         

   ค่าใชจ้่ายในการเดินเรือ  13,551  11,852  -  - 

   รายจ่ายท่าเรือ  1,824  797  -  - 

   นาํมนัเชือเพลิงใชไ้ป  3,129  1,615  -  - 

รวมตน้ทุนการเดินเรือ  18,504  14,264  -  - 

ค่าเสือมราคา  9,483  9,576  64  62 

ตน้ทุนการให้บริการ  47  32  -  - 

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร  3,596  2,058  2,107  1,355 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร  1,572  526  1,519  552 

ขาดทุนจากสัญญาระงบัขอ้พิพาท  -  27,400  -  27,144 

โอนกลบัผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน  (279)  -  -  - 

ขาดทุนจากตราสารอนุพนัธ์  130  -  168  - 

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียน  -  679  -  548 

รวมค่าใช้จ่าย  33,053  54,535  3,858  29,661 

กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงาน 29,531  (32,442)  (71)  (26,987) 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม         

   ทีถือหุ้นโดยบริษทัย่อย  129  116  -  - 

ตน้ทุนทางการเงิน  (3,431)  (4,989)  (1,563)  (2,258) 

กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด  26,229  (37,315)  (1,634)  (29,245) 

  



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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บริษัท พรีเชียส ชิพปิง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย       

งบกําไรขาดทุน (ต่อ)         

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2564        

(หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐฯ ยกเวน้กาํไรต่อหุ้นขนัพืนฐานแสดงเป็นเหรียญสหรัฐฯ) 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2564  2563  2564  2563 

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน)         

ส่วนทีเป็นของผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ  26,229  (37,315)  (1,634)  (29,245) 

ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม  

   ของบริษทัย่อย 
 

-  -  -  - 

กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด  26,229  (37,315)  (1,634)  (29,245) 

       

กําไรต่อหุ้นขนัพืนฐาน         

กาํไร (ขาดทุน) ส่วนทีเป็นของผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ  0.0168  (0.0239)  (0.0010)  (0.0188) 

       

 
บริษัท พรีเชียส ชิพปิง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย   

งบกําไรขาดทุน       

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2564       

 (หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐฯ ยกเวน้กาํไรต่อหุ้นขนัพืนฐานแสดงเป็นเหรียญสหรัฐฯ) 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2564  2563  2564  2563 

รายได้         

รายไดจ้ากการเดินเรือ         

   รายไดจ้ากการให้เช่าเป็นระยะเวลา  80,584  39,472  -  - 

   รายไดจ้ากการให้เช่าเป็นรายเทียว  21,172  15,106  -  - 

รวมรายไดจ้ากการเดินเรือ  101,756  54,578  -  - 

รายไดจ้ากการให้บริการ  60  56  1,436  1,416 

รายไดด้อกเบีย  13  211  2,796  3,120 

รายไดเ้งินปันผล  16  -  16  - 

กาํไรจากอตัราแลกเปลียน  5,197  95  5,103  46 

กาํไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของ         

   เครืองมือทีใชป้้องกนัความเสียงบนส่วน         

   ทีไม่มีประสิทธิผลในการป้องกนั         

   ความเสียงในกระแสเงินสด  28  -  -  - 

กาํไรจากตราสารอนุพนัธ์  -  553  -  553 

รายไดอ้ืน  25  -  23  - 

รวมรายได้  107,095  55,493  9,374  5,135 

  



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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บริษัท พรีเชียส ชิพปิง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย   

งบกําไรขาดทุน (ต่อ)       

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2564       

 (หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐฯ ยกเวน้กาํไรต่อหุ้นขนัพืนฐานแสดงเป็นเหรียญสหรัฐฯ) 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2564  2563  2564  2563 

ค่าใช้จ่าย         

ตน้ทุนการเดินเรือ         

   ค่าใชจ้่ายในการเดินเรือ  26,556  23,878  -  - 

   รายจ่ายท่าเรือ  2,813  3,166  -  - 

   นาํมนัเชือเพลิงใชไ้ป  5,401  6,144  -  - 

รวมตน้ทุนการเดินเรือ  34,770  33,188  -  - 

ค่าเสือมราคา  18,912  19,212  125  122 

ตน้ทุนการให้บริการ  84  65  -  - 

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร  5,499  5,344  3,182  4,160 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร  2,269  749  2,209  798 

ขาดทุนจากสัญญาระงบัขอ้พิพาท  -  27,400  -  27,144 

ผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน (โอนกลบั)  (279)  280  -  - 

ขาดทุนจากตราสารอนุพนัธ์  268  -  347  - 

รวมค่าใช้จ่าย  61,523  86,238  5,863  32,224 

กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงาน  45,572  (30,745)  3,511  (27,089) 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม         

   ทีถือหุ้นโดยบริษทัย่อย  260  143  -  - 

ตน้ทุนทางการเงิน  (7,287)  (10,395)  (3,430)  (4,757) 

กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด  38,545  (40,997)  81  (31,846) 

 

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน)         

ส่วนทีเป็นของผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ  38,545  (40,997)  81  (31,846) 

ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม  

   ของบริษทัย่อย 
 

-  -  -  - 

กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด  38,545  (40,997)  81  (31,846) 

 

กําไรต่อหุ้นขนัพืนฐาน 
 

       

กาํไร (ขาดทุน) ส่วนทีเป็นของผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ  0.0247  (0.0263)  0.0001  (0.0204) 

16. การอนุมัติข้อมลูทางการเงินระหว่างกาล 

 ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลนีได้รับอนุมตัิให้ออกโดยกรรมการผูม้ีอาํนาจของบริษทัฯ เมือวนัที           

6 สิงหาคม 2564 


