
 

บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

รายงานการสอบทาน และ ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล 

สาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 



 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 งบกาํไรขาดทุนรวมและงบกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จรวมสาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวม 

และงบกระแสเงินสดรวมสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาล

แบบยอ่ของบริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และไดส้อบทานขอ้มลูทางการเงิน                  

เฉพาะกิจการของบริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั (รวมเรียกวา่ “ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล”)               

ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตาม

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการ                   

ใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้  

ขอบเขตการสอบทาน  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 เร่ือง การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน

ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชวิ้ธีการสอบถาม

บุคลากร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน 

การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํใหข้า้พเจา้ไม่สามารถได ้      

ความเช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัสาํคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้น ขา้พเจา้จึงไมไ่ดแ้สดง

ความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

ข้อสรุป  

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไมไ่ดจ้ดัทาํขึ้นตามมาตรฐานการบญัชี

ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

  

 

 

วิสสุตา จริยธนากร 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3853 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

กรุงเทพฯ: 10 พฤศจิกายน 2564 



บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2564

(หน่วย: พนับาท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2,021,020            1,100,490            290,147               612,724               

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 2, 3 133,140               168,701               2,678,271            3,648,305            

น ้ามนัเช้ือเพลิง 11,992                 34,627                 -                           -                           

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 10 -                           515,862               -                           515,862               

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน

    เงินทดรองจ่ายแก่กปัตนัเรือ 100,685               72,913                 -                           -                           

    ค่าสินไหมทดแทนคา้งรับ 8,964                   9,828                   -                           -                           

    อ่ืน ๆ 44,731                 35,469                 16,645                 14,633                 

รวมสินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 154,380               118,210               16,645                 14,633                 

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 2,320,532            1,937,890            2,985,063            4,791,524            

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย 4 -                           -                           2,561,821            3,378,394            

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ -                           17,839                 -                           -                           

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 5 -                           -                           7,928,307            7,020,259            

เงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีถือหุ้นโดยบริษทัยอ่ย 6 84,440                 74,311                 -                           -                           

เงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 18,403                 16,295                 18,403                 16,295                 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 7 20,802,756          19,124,559          8,597                   7,611                   

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 22,806                 24,159                 19,513                 20,368                 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 6,802                   6,906                   6,498                   6,585                   

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน

    ค่าความเสียหายจากการเดินเรือรอเรียกคืน 29,358                 46,247                 -                           -                           

    ตน้ทุนสญัญารอตดัจ่าย 8 150,258               145,482               -                           -                           

    อ่ืน ๆ 3,171                   3,158                   2,395                   2,397                   

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 182,787               194,887               2,395                   2,397                   

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 21,117,994          19,458,956          10,545,534          10,451,909          

รวมสินทรัพย์ 23,438,526          21,396,846          13,530,597          15,243,433          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)

ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2564

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน

    เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 109,530               113,676               4,285                   281                      

    เงินทดรองจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 -                           -                           2,087,947            1,825,509            

    ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัลูกเรือคา้งจ่าย 95,852                 83,067                 -                           -                           

    ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 66,220                 80,160                 617                      23,035                 

    ผลประโยชน์พนกังานคา้งจ่าย - ส่วนท่ีถึงก าหนดจ่าย

         ภายในหน่ึงปี 67,950                 -                           47,737                 -                           

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 339,552               276,903               2,140,586            1,848,825            

รายไดรั้บล่วงหนา้ 116,166               606,063               -                           -                           

เงินกูย้ืมระยะยาว - ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 9 1,748,663            1,500,007            -                           -                           

หุ้นกู ้- ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 10 -                           935,515               -                           935,515               

หน้ีสินตามสญัญาเช่า - ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ

   ภายในหน่ึงปี 5,358                   5,326                   4,157                   4,137                   

หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ 4,897                   -                           -                           -                           

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย -                           1,594                   -                           -                           

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 55,164                 13,899                 47,711                 9,218                   

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 2,269,800            3,339,307            2,192,454            2,797,695            

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

ผลประโยชน์พนกังานคา้งจ่าย - สุทธิจากส่วนท่ีถึง

   ก  าหนดจ่ายภายในหน่ึงปี 135,899               -                           95,475                 -                           

เงินกูย้ืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ

   ภายในหน่ึงปี 9 7,211,956            4,730,340            -                           -                           

หุ้นกู ้- สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 10 -                           2,855,650            -                           2,855,650            

หน้ีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ

   ภายในหน่ึงปี 15,590                 19,539                 13,788                 16,864                 

หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ 5,464                   82,621                 -                           -                           

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 2,220                   1,966                   -                           -                           

ประมาณการค่าความเสียหายจากการเดินเรือ 11 46,436                 67,069                 -                           -                           

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 172,864               166,064               128,213               124,998               

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 7,590,429            7,923,249            237,476               2,997,512            

รวมหนีสิ้น 9,860,229            11,262,556          2,429,930            5,795,207            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร



บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)

ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2564

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

   ทุนจดทะเบียน

      หุ้นสามญั 1,559,291,862 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 1,559,292            1,559,292            1,559,292            1,559,292            

   ทุนออกจ าหน่ายและช าระเตม็มูลค่าแลว้

      หุ้นสามญั 1,559,291,862 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 1,559,292            1,559,292            1,559,292            1,559,292            

   ส่วนเกินทุน

      ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 1,967,897            1,967,897            1,967,897            1,967,897            

      ส่วนเกินทุนหุ้นทุนซ้ือคืน 172,446               172,446               172,446               172,446               

   ก  าไรสะสม

      จดัสรรแลว้

         ส ารองตามกฎหมาย - บริษทัฯ 12 155,929               103,952               155,929               103,952               

                                         - บริษทัยอ่ย 420,420               420,420               -                           -                           

         ส ารองเพ่ือกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสงัคม 28,934                 17,769                 28,934                 17,769                 

      ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 9,486,080            7,626,094            6,250,532            5,904,977            

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น (212,737)              (1,733,611)           965,637               (278,107)              

ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 13,578,261          10,134,259          11,100,667          9,448,226            

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 36                        31                        -                           -                           

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 13,578,297          10,134,290          11,100,667          9,448,226            

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 23,438,526          21,396,846          13,530,597          15,243,433          

-                           -                           -                           -                           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบก ำไรขำดทุน

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน 2564

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานแสดงเป็นบาท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

รำยได้

รายไดจ้ากการเดินเรือ

   รายไดจ้ากการใหเ้ช่าเป็นระยะเวลา 2,433,010            789,960               -                           -                           

   รายไดจ้ากการใหเ้ช่าเป็นรายเท่ียว 204,595               153,341               -                           -                           

รวมรายไดจ้ากการเดินเรือ 2,637,605            943,301               -                           -                           

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 3 896                      878                      23,084                 22,615                 

รายไดด้อกเบ้ีย 3 43                        671                      46,876                 47,851                 

รายไดเ้งินปันผล 5 -                           -                           1,246,074            -                           

ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน 24,273                 12,427                 21,523                 12,172                 

ก าไรจากการปรับมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือท่ีใชป้้องกนัความเส่ียง

   บนส่วนท่ีไม่มีประสิทธิผลในการป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด 175                      -                           -                           -                           

รายไดอ่ื้น 34                        7                          -                           -                           

รวมรำยได้ 2,663,026            957,284               1,337,557            82,638                 

ค่ำใช้จ่ำย

ตน้ทุนการเดินเรือ

   ค่าใชจ่้ายในการเดินเรือ 463,308               382,768               -                           -                           

   รายจ่ายท่าเรือ 17,945                 30,539                 -                           -                           

   น ้ามนัเช้ือเพลิงใชไ้ป 27,814                 42,760                 -                           -                           

รวมตน้ทุนการเดินเรือ 509,067               456,067               -                           -                           

ค่าเส่ือมราคา 7 316,353               304,948               2,157                   1,971                   

ตน้ทุนการใหบ้ริการ 1,278                   924                      -                           -                           

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 3 116,471               58,655                 66,439                 37,354                 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 3 52,085                 16,790                 50,401                 17,653                 

ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน 4                          -                           -                           -                           

ขาดทุนจากตราสารอนุพนัธ์ 61,368                 -                           1,032                   -                           

รวมค่ำใช้จ่ำย 1,056,626            837,384               120,029               56,978                 

ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน 1,606,400            119,900               1,217,528            25,660                 

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม

   ท่ีถือหุ้นโดยบริษทัยอ่ย 6.1 6,520                   2,590                   -                           -                           

ตน้ทุนทางการเงิน (111,658)              (144,595)              (30,010)                (77,424)                

ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับงวด 1,501,262            (22,105)                1,187,518            (51,764)                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบก ำไรขำดทุน (ต่อ)

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน 2564

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานแสดงเป็นบาท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

กำรแบ่งปันก ำไร (ขำดทุน)

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 1,501,262            (22,105)                1,187,518            (51,764)                

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม

   ของบริษทัยอ่ย -                           -                           -                           -                           

ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับงวด 1,501,262            (22,105)                1,187,518            (51,764)                

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน 13

ก าไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 0.96 (0.01) 0.76 (0.03)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน 2564

(หน่วย: พนับาท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

2564 2563 2564 2563

ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับงวด 1,501,262            (22,105)                1,187,518            (51,764)                

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:

รายการท่ีจะถกูบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน

    ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ (17,566)                (431)                     -                           -                           

ก าไรจากการป้องกนัความเส่ียงกระแสเงินสด 53,377                 78,787                 -                           26,858                 

การเปล่ียนแปลงสุทธิส าหรับตน้ทุนในการป้องกนัความเส่ียง 3,017                   (26,741)                -                           (7,262)                  

รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั 38,828                 51,615                 -                           19,596                 

รายการท่ีจะไม่ถกูบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงินจากสกุลเงิน

    ท่ีใชใ้นการด าเนินงานเป็นสกุลเงินท่ีใชน้ าเสนองบการเงิน 730,122               260,216               600,157               243,258               

รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั 730,122               260,216               600,157               243,258               

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับงวด 768,950               311,831               600,157               262,854               

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด 2,270,212            289,726               1,787,675            211,090               

กำรแบ่งปันก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 2,270,210            289,725               1,787,675            211,090               

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 2                          1                          -                           -                           

2,270,212            289,726               1,787,675            211,090               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบก ำไรขำดทุน

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน 2564

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานแสดงเป็นบาท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

รำยได้

รายไดจ้ากการเดินเรือ

   รายไดจ้ากการใหเ้ช่าเป็นระยะเวลา 4,937,670            2,043,682            -                           -                           

   รายไดจ้ากการใหเ้ช่าเป็นรายเท่ียว 862,879               633,421               -                           -                           

รวมรายไดจ้ากการเดินเรือ 5,800,549            2,677,103            -                           -                           

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 3 2,751                   2,666                   67,552                 67,573                 

รายไดด้อกเบ้ีย 3 442                      7,384                   133,500               146,963               

รายไดเ้งินปันผล 5 509                      -                           1,246,583            -                           

ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน 184,306               15,513                 178,688               13,714                 

ก าไรจากการปรับมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือท่ีใชป้้องกนัความเส่ียง

   บนส่วนท่ีไม่มีประสิทธิผลในการป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด 1,041                   -                           -                           -                           

ก าไรจากตราสารอนุพนัธ์ -                           17,545                 -                           17,545                 

รายไดอ่ื้น 791                      7                          712                      -                           

รวมรำยได้ 5,990,389            2,720,218            1,627,035            245,795               

ค่ำใช้จ่ำย

ตน้ทุนการเดินเรือ

   ค่าใชจ่้ายในการเดินเรือ 1,286,317            1,141,075            -                           -                           

   รายจ่ายท่าเรือ 105,524               131,156               -                           -                           

   น ้ามนัเช้ือเพลิงใชไ้ป 195,607               238,010               -                           -                           

รวมตน้ทุนการเดินเรือ 1,587,448            1,510,241            -                           -                           

ค่าเส่ือมราคา 7 902,293               915,044               6,023                   5,854                   

ตน้ทุนการใหบ้ริการ 3,899                   2,974                   -                           -                           

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 3 287,704               228,446               165,570               169,544               

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 3 122,829               40,566                 119,276               42,971                 

ขาดทุนจากสญัญาระงบัขอ้พิพาท -                           868,717               -                           860,602               

ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน (โอนกลบั) (8,777)                  8,912                   -                           -                           

ขาดทุนจากตราสารอนุพนัธ์ 69,661                 -                           11,787                 -                           

รวมค่ำใช้จ่ำย 2,965,057            3,574,900            302,656               1,078,971            

ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรด ำเนินงำน 3,025,332            (854,682)              1,324,379            (833,176)              

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม

   ท่ีถือหุ้นโดยบริษทัยอ่ย 6.1 14,583                 7,119                   -                           -                           

ตน้ทุนทางการเงิน (337,212)              (474,715)              (136,108)              (228,507)              

ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับงวด 2,702,703            (1,322,278)           1,188,271            (1,061,683)           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบก ำไรขำดทุน (ต่อ)

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน 2564

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานแสดงเป็นบาท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

กำรแบ่งปันก ำไร (ขำดทุน)

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 2,702,702            (1,322,277)           1,188,271            (1,061,683)           

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม

   ของบริษทัยอ่ย 1                          (1)                         -                           -                           

ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับงวด 2,702,703            (1,322,278)           1,188,271            (1,061,683)           

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน 13

ก าไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 1.73 (0.85) 0.76 (0.68)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน 2564

(หน่วย: พนับาท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

2564 2563 2564 2563

ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับงวด 2,702,703            (1,322,278)           1,188,271            (1,061,683)           

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:

รายการท่ีจะถกูบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน

    ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ (12,397)                (7,011)                  -                           -                           

ก าไร (ขาดทุน) จากการป้องกนัความเส่ียงกระแสเงินสด 81,901                 (153,669)              10,167                 (133,163)              

การเปล่ียนแปลงสุทธิส าหรับตน้ทุนในการป้องกนัความเส่ียง 966                      12,001                 (2,730)                  30,081                 

รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั 70,470                 (148,679)              7,437                   (103,082)              

รายการท่ีจะไม่ถกูบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงินจากสกุลเงิน

    ท่ีใชใ้นการด าเนินงานเป็นสกุลเงินท่ีใชน้ าเสนองบการเงิน 1,450,408            583,609               1,236,307            533,002               

รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั 1,450,408            583,609               1,236,307            533,002               

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับงวด 1,520,878            434,930               1,243,744            429,920               

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด 4,223,581            (887,348)              2,432,015            (631,763)              

กำรแบ่งปันก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 4,223,576            (887,349)              2,432,015            (631,763)              

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 5                          1                          -                           -                           

4,223,581            (887,348)              2,432,015            (631,763)              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยำยน 2564

   (หน่วย: พนับาท)

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

ผลขาดทุนจากการ

วดัมูลคา่เงินลงทุนใน ส่วนของผูมี้

ตราสารทุนท่ีก าหนด ส ารองส าหรับ ส่วนไดเ้สียท่ี

ส ารองเพ่ือกิจกรรม ผลต่างจาก ให้วดัมูลคา่ยติุธรรม การป้องกนั ส ารองส าหรับ รวม รวม ไม่มีอ  านาจ รวม

ทุนเรือนหุ้นท่ีออก ส่วนเกินมูลคา่ ส่วนเกินทุน ความรับผิดชอบ การแปลงคา่ ผา่นก าไรขาดทุน ความเส่ียงใน ตน้ทุนในการ องคป์ระกอบอ่ืน ส่วนของผูถื้อหุ้น ควบคุม ส่วนของ

และช าระแลว้ หุ้นสามญั หุ้นทุนซ้ือคืน บริษทัฯ บริษทัยอ่ย ต่อสงัคม ยงัไม่ไดจ้ดัสรร งบการเงิน เบ็ดเสร็จอ่ืน กระแสเงินสด ป้องกนัความเส่ียง ของส่วนของผูถื้อหุ้น ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ผูถื้อหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกรำคม 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              

ขาดทุนส าหรับงวด -                              -                              -                              -                              -                              -                              (1,322,277)              -                              -                              -                              -                              -                              (1,322,277)              (1)                            (1,322,278)              

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              576,596                  -                              (153,669)                 12,001                    434,928                  434,928                  2                             434,930                  

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

จดัสรรส ารองเพ่ือกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสงัคม -                              -                              -                              -                              -                              257                         (257)                        -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              

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

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกรำคม 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              

ก าไรส าหรับงวด -                              -                              -                              -                              -                              -                              2,702,702                -                              -                              -                              -                              -                              2,702,702                1                             2,702,703                

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              1,438,007                -                              81,901                    966                         1,520,874                1,520,874                4                             1,520,878                

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด -                              -                              -                              -                              -                              -                              2,702,702                1,438,007                -                              81,901                    966                         1,520,874                4,223,576                5                             4,223,581                

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 15) -                              -                              -                              -                              -                              -                              (779,574)                 -                              -                              -                              -                              -                              (779,574)                 -                              (779,574)                 

จดัสรรส ารองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 12) -                              -                              -                              51,977                    -                              -                              (51,977)                   -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              

จดัสรรส ารองเพ่ือกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสงัคม -                              -                              -                              -                              -                              11,165                    (11,165)                   -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 กันยำยน 2564 1,559,292              1,967,897              172,446                 155,929                 420,420                 28,934                   9,486,080              (207,903)               (752)                       (7,877)                    3,795                     (212,737)               13,578,261            36                          13,578,297            

-                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              

-                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ส ารองตามกฎหมาย

งบกำรเงนิรวม

ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ

จดัสรรแลว้

ก าไรสะสม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน 2564

(หน่วย: พนับาท)

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

ผลขาดทุนจากการ

วดัมูลค่าเงินลงทุนใน

ตราสารทุนท่ีก าหนด ส ารองส าหรับ

ส ารองเพ่ือกิจกรรม ผลต่างจาก ให้วดัมูลค่ายติุธรรม การป้องกนั ส ารองส าหรับ รวม

ทุนเรือนหุน้ท่ีออก ส่วนเกินมูลค่า ส่วนเกินทุน ส ารอง ความรับผิดชอบ การแปลงค่า ผ่านก าไรขาดทุน ความเส่ียงใน ตน้ทุนในการ องคป์ระกอบอ่ืน รวม

และช าระแลว้ หุน้สามญั หุน้ทุนซ้ือคืน ตามกฎหมาย ต่อสงัคม ยงัไม่ไดจ้ดัสรร งบการเงิน เบ็ดเสร็จอ่ืน กระแสเงินสด ป้องกนัความเส่ียง ของส่วนของผูถื้อหุน้ ส่วนของผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกรำคม 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             

ขาดทุนส าหรับงวด -                             -                             -                             -                             -                             (1,061,683)              -                             -                             -                             -                             -                             (1,061,683)              

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                             -                             -                             -                             -                             -                             533,002                  -                             (133,163)                 30,081                    429,920                  429,920                  

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

จดัสรรส ารองเพ่ือกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสงัคม -                             -                             -                             -                             257                         (257)                        -                             -                             -                             -                             -                             -                             

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

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกรำคม 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               

ก าไรส าหรับงวด -                             -                             -                             -                             -                             1,188,271               -                             -                             -                             -                             -                             1,188,271               

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                             -                             -                             -                             -                             -                             1,236,307               -                             10,167                    (2,730)                     1,243,744               1,243,744               

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด -                             -                             -                             -                             -                             1,188,271               1,236,307               -                             10,167                    (2,730)                     1,243,744               2,432,015               

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 15) -                             -                             -                             -                             -                             (779,574)                 -                             -                             -                             -                             -                             (779,574)                 

จดัสรรส ารองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 12) -                             -                             -                             51,977                    -                             (51,977)                   -                             -                             -                             -                             -                             -                             

จดัสรรส ารองเพ่ือกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสงัคม -                             -                             -                             -                             11,165                    (11,165)                   -                             -                             -                             -                             -                             -                             

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 กนัยำยน 2564 1,559,292               1,967,897               172,446                  155,929                  28,934                    6,250,532               971,734                  (752)                        (7,355)                     2,010                      965,637                  11,100,667             

-                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             

-                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

จดัสรรแลว้

ก าไรสะสม



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

งบกระแสเงินสด

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน 2564

(หน่วย: พนับาท)
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

2564 2563 2564 2563
กระแสเงินสดจำกกจิกรรมด ำเนินงำน

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี 2,702,703            (1,322,278)           1,188,271            (1,061,683)           
รายการปรับกระทบยอดก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) 
   จากกิจกรรมด าเนินงาน
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 903,223               915,807               6,900                   6,614                   
   ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน (โอนกลบั) (8,777)                  8,912                   -                           -                           
   ขาดทุนจากสญัญาระงบัขอ้พิพาท -                           868,717               -                           860,602               
   ตดัจ  าหน่ายตน้ทุนสญัญารอตดัจ่าย 13,117                 13,135                 -                           -                           
   ตดัจ  าหน่ายอุปกรณ์ 11                        15                        8                          15                        
   ก  าไรจากการขายอุปกรณ์ (734)                     -                           (712)                     -                           
   ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีถือหุ้นโดยบริษทัยอ่ย (14,583)                (7,119)                  -                           -                           
   โอนกลบัประมาณการค่าความเสียหายจากการเดินเรือ (6,456)                  (1,940)                  -                           -                           
   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 9,239                   10,509                 5,640                   6,981                   
   ก  าไรจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (20,614)                (9,119)                  (11,991)                (6,615)                  
   ตดัจ  าหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินเป็นดอกเบ้ียจ่าย 10,680                 13,668                 -                           -                           
   ตน้ทุนทางการเงิน 315,842               466,934               132,681               221,819               
   ตดัจ  าหน่ายค่าใชจ่้ายในการออกหุ้นกู้ 218                      3,777                   218                      3,777                   
   รายไดเ้งินปันผล (509)                     -                           (1,246,583)           -                           
   ขาดทุนจากตราสารอนุพนัธ์ 69,661                 -                           11,787                 -                           
   ก  าไรจากการปรับมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือท่ีใชป้้องกนัความเส่ียง
      บนส่วนท่ีไม่มีประสิทธิผลในการป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด (1,041)                  -                           -                           -                           
   รายไดด้อกเบ้ีย -                           -                           (133,282)              (142,557)              
   ตดัจ  าหน่ายภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย 1,680                   1,666                   1,680                   1,666                   
ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง
   ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 3,973,660            962,684               (45,383)                (109,381)              
สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 59,681                 11,864                 1,372,843            (747,224)              
   น ้ามนัเช้ือเพลิง 28,594                 148,277               -                           -                           
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (18,827)                4,200                   (1,333)                  (5,092)                  
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน -                           1,627                   -                           1,627                   
หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 52,066                 (230,664)              78,991                 164,991               
   รายไดรั้บล่วงหนา้ (535,899)              (41,032)                -                           -                           
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 40,075                 (6,283)                  38,317                 (1,479)                  
   หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 130,504               (4,920)                  90,955                 (4,920)                  
เงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 3,729,854            845,753               1,534,390            (701,478)              
   จ่ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลและภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย (3,677)                  (1,739)                  (1,157)                  (823)                     
เงินสดสุทธิจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมด ำเนินงำน 3,726,177            844,014               1,533,233            (702,301)              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน 2564

(หน่วย: พนับาท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจำกกจิกรรมลงทุน

ซ้ืออุปกรณ์และจ่ายค่าใชจ่้ายในการซ่อมแซมและส ารวจเรือ (155,816)              (198,491)              (2,764)                  (2,726)                  

ซ้ือคอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ -                           (1,261)                  -                           (904)                     

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

เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ 734                      -                           712                      -                           

เงินใหกู้ย้ืมแก่บริษทัยอ่ยลดลง -                           -                           1,361,157            268,682               

เงินปันผลรับ 11,978                 2,058                   1,246,583            -                           

เงินสดสุทธิจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (143,104)              1,071,373            2,605,688            1,534,119            

กระแสเงินสดจำกกจิกรรมจัดหำเงิน

เงินสดจ่ายดอกเบ้ีย (342,052)              (461,297)              (155,944)              (220,297)              

เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจ่าย (73,095)                (8,957)                  -                           -                           

ช าระคืนเงินตน้ของหน้ีสินตามสญัญาเช่า (4,760)                  (4,300)                  (3,736)                  (3,621)                  

เงินสดจ่ายตราสารอนุพนัธ์ (61,398)                (18,305)                -                           (18,305)                

เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะยาว 4,397,360            1,226,695            -                           -                           

จ่ายคืนเงินกูย้ืมระยะยาว (847,834)              (737,090)              -                           -                           

จ่ายคืนเงินกูย้ืมระยะยาวก่อนก าหนด (1,549,378)           (1,222,660)           -                           -                           

จ่ายคืนหุ้นกูสุ้ทธิ (3,569,218)           (186,621)              (3,569,218)           (186,621)              

เงินปันผลจ่าย (779,574)              -                           (779,574)              -                           

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหำเงิน (2,829,949)           (1,412,535)           (4,508,472)           (428,844)              

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพ่ิมข้ึน 167,406               67,532                 46,974                 27,872                 

เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) 920,530               570,384               (322,577)              430,846               

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

เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสดปลำยงวด 2,021,020            1,751,565            290,147               874,097               

-                           -                           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

1 

บริษัท พรีเชียส ชิพป้ิง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน 2564 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีปัจจุบนัยงัมีผลกระทบต่อธุรกิจและ

อุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์ดังกล่าวอาจนํามาซ่ึงความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อ

สภาพแวดลอ้มของการดาํเนินธุรกิจ ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัติดตามความคืบหนา้ของสถานการณ์

ดังกล่าวอย่างต่อเน่ืองและดาํเนินการรับมืออย่างเหมาะสมเพื่อบรรเทาผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึ้น         

แก่กลุ่มบริษทั 

1.2 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินระหว่างกาล 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลของบริษทัฯจดัทาํขึ้นตามมาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล โดยบริษทัฯเลือกนาํเสนองบการเงินระหว่างกาล

แบบย่อ อย่างไรก็ตาม บริษทัฯได้แสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุน งบกาํไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นและงบกระแสเงินสด ในรูปแบบ

เช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีแสดงหน่วยเงินตราเป็นสกุลเงินบาทซ่ึงต่างจากสกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงาน

ของบริษทัฯ คือ สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา การแสดงหน่วยเงินตราเป็นสกุลเงินบาทเพื่อให้เป็นไป

ตามกฎระเบียบของหน่วยงานในประเทศไทย 

งบการเงินระหวา่งกาลสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานไดแ้ปลงค่า

เป็นสกุลเงินบาทซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการนาํเสนองบการเงิน สินทรัพยแ์ละหน้ีสินแปลงค่าเป็น              

เงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน รายไดแ้ละค่าใช้จ่ายแปลงค่าเป็น                 

เงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนท่ีประมาณขึ้นซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราแลกเปล่ียนจริง ณ วนัท่ีเกิดรายการ 

ผลต่างซ่ึงเกิดขึ้นจากการแปลงค่าดงักล่าวไดแ้สดงไวเ้ป็นรายการ “ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน” 

ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนซ่ึงเป็นองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํขึ้นเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจาํปีท่ีนาํเสนอคร้ังล่าสุด 

ดงันั้น งบการเงินระหว่างกาลจึงเนน้การให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ ๆ    

เพื่อไม่ให้ขอ้มูลท่ีนําเสนอซํ้ าซ้อนกับขอ้มูลท่ีได้รายงานไปแลว้ ผูใ้ช้งบการเงินควรใช้งบการเงิน   

ระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย          

งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 
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1.3 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินรวม 

 งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีได้จัดทําขึ้ นโดยรวมงบการเงินของบริษัท พรีเชียส ชิพป้ิง จํากัด 

(มหาชน) บริษทัย่อยและบริษทัร่วม (รวมเรียกว่า “กลุ่มบริษทั”) และไดจ้ดัทาํขึ้นโดยใช้หลกัเกณฑ์

เดียวกบังบการเงินรวมสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้าง

ของกลุ่มบริษทัในระหวา่งงวดปัจจุบนั 

1.4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

ก.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ท่ีเร่ิมมีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน  

ในระหว่างงวด กลุ่มบริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน   

การรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงจาํนวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินท่ีมี

รอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินดงักล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐาน    

การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเก่ียวกับ                      

วิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการใหแ้นวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน  

การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัติน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็น

สาระสาํคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั  

ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัได้มีการถือปฏิบัติตามข้อยกเวน้สําหรับการถือปฏิบัติตามขอ้กาํหนดของ                    

การบญัชีป้องกนัความเส่ียงโดยเฉพาะเป็นการชัว่คราวตามการปรับปรุงมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7 

เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน สําหรับการป้องกนัความเส่ียงท่ีไดรั้บผลกระทบ

จากการปฏิรูปอตัราดอกเบ้ียอา้งอิง ซ่ึงส่งผลใหก้ลุ่มบริษทัสามารถใชก้ารบญัชีป้องกนัความเส่ียง

สําหรับความสัมพนัธ์เหล่านั้นต่อไปได้ในช่วงเวลาท่ีมีความไม่แน่นอนเก่ียวกับเวลาหรือ

จาํนวนของกระแสเงินสด ท่ีอา้งอิงกบัอตัราดอกเบ้ียอา้งอิงของรายการท่ีมีการป้องกนัความเส่ียง

หรือของเคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียง 

การนาํขอ้ยกเวน้ชัว่คราวดงักล่าวมาถือปฏิบติัไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงิน

ของกลุ่มบริษทั 
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ข.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ี

เร่ิมในหรือหลงัวันท่ี 1 มกราคม 2565 

สภาวิชาชีพบญัชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงหลายฉบบั      

ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 

2565 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพื่อให้มี

เน้ือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการ

อธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบบั

มีการใหข้อ้ผอ่นปรนในทางปฏิบติัหรือขอ้ยกเวน้ชัว่คราวกบัผูใ้ชม้าตรฐาน 

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปี

ท่ีเร่ิมนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

1.5 นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํขึ้นโดยใช้นโยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกับท่ีใช้ใน    

งบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  

2. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

     (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

30 กนัยายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     

อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีในใบแจง้หน้ี     

คา้งชาํระ     

 ไม่เกิน 3 เดือน  130,735 166,927 - - 

 3 - 6 เดือน 2,335 1,643 - - 

 6 - 12 เดือน 70 131 - - 

 มากกว่า 12 เดือน 444 8,809 - - 

รวม 133,584 177,510 - - 

หกั: ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น  (444) (8,809) - - 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 133,140 168,701 - - 

     

ลูกหน้ีอื่น - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

เงินทดรองแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 3) - - 2,678,271 3,648,305 

รวมลูกหน้ีอื่น  - - 2,678,271 3,648,305 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น - สุทธิ 133,140 168,701 2,678,271 3,648,305 
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3. รายการธุรกจิกบักจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

 ในระหว่างงวด กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจท่ีสําคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจ

ดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกันระหว่างบริษทัฯและบุคคลหรือ

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้นซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 2564 2563 2564 2563 นโยบายการกาํหนดราคา 

รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย      

(ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      

รายไดจ้ากการให้บริการ - ค่าบริหาร - - 23,084 22,615 อัตราคงท่ีต่อลาํต่อวนัโดยอ้างอิง

กับค่าใช้จ่ายในการบริหารของ

บริษทัฯ 

เงินปันผลรับ - - 1,246,074 - ตามท่ีประกาศจ่าย 

ดอกเบ้ียรับ - - 46,876 47,589 อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 5.00 ต่อปี  

ค่าเช่าอาคารชุดจ่าย - - 1,832 2,126 ราคาตลาด 

รายการธุรกิจกับบริษัทที่เก่ียวข้องกัน      

ค่าเช่าและบริการจ่าย 11,610 2,180 4,430 1,225 ราคาตลาด 

 

  (หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 2564 2563 2564 2563 นโยบายการกาํหนดราคา 

รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย      

(ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      

รายไดจ้ากการให้บริการ - ค่าบริหาร - - 67,552 67,573 อัตราคงท่ีต่อลาํต่อวนัโดยอ้างอิง

กับค่าใช้จ่ายในการบริหารของ

บริษทัฯ 

เงินปันผลรับ - - 1,246,074 - ตามท่ีประกาศจ่าย 

ดอกเบ้ียรับ - - 133,282 142,543 อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 5.00 ต่อปี  

ค่าเช่าอาคารชุดจ่าย - - 5,465 6,108 ราคาตลาด 

รายการธุรกิจกับบริษัทร่วม      

เงินปันผลรับ 11,469 2,058 - - ตามท่ีประกาศจ่าย 

รายการธุรกิจกับบริษัทที่เก่ียวข้องกัน      

ค่าตัว๋เคร่ืองบินจ่าย - 245 - 184 ราคาตลาด 

ค่าเช่าและบริการจ่าย 25,043 12,968 7,900 5,763 ราคาตลาด 

  



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

5 

ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

30 กนัยายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

ลูกหนีอ่ื้น - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 2)   

บริษทัยอ่ย - - 2,678,271 3,648,305 

รวมลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 2,678,271 3,648,305 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน   

บริษทัยอ่ย - - 2,087,947 1,825,509 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 13 937 4 8 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการ     

   ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 13 937 2,087,951 1,825,517 

หนีสิ้นตามสัญญาเช่า - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน   

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5,935 6,346 5,935 6,346 

รวมหน้ีสินตามสัญญาเช่า -                              

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5,935 6,346 5,935 6,346 

ยอดคงเหลือของลูกหน้ี/เจ้าหน้ีบริษทัย่อยเป็นรายการท่ีเกิดจากบญัชีเดินสะพดัระหว่างกลุ่มบริษทั         

ซ่ึงฝ่ายบริหารของบริษทัฯเช่ือวา่ไม่มีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งบนัทึกค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่า

จะเกิดขึ้นสาํหรับหน้ีดงักล่าว เงินทดรองจ่ายแก่/จากบริษทัยอ่ยไม่มีการคิดดอกเบ้ีย 

 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหวา่งงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัมีค่าใชจ่้าย

ผลประโยชน์พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 30,545 16,015 29,951 16,878 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 473 775 406 775 

ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน 21,067 - 20,044 - 

รวม 52,085 16,790 50,401                    17,653 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 78,740 38,243 77,506 40,648 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1,431 2,323 1,230 2,323 

ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน 42,658 - 40,540 - 

รวม 122,829 40,566 119,276 42,971 

 ภาระคํ้าประกนักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

บริษัทฯมีภาระจากการคํ้ าประกันให้แก่บริษัทย่อยในการกู้ยืมเงินจากธนาคารโดยไม่มีการคิด

ค่าธรรมเนียมการคํ้าประกนั 

4. เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย 

เม่ือวนัท่ี 30 ธันวาคม 2562 บริษทัฯได้ทาํสัญญาเงินกู้กับบริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง (สิงคโปร์) พีทีอี          

ลิมิเตด (“บริษทั พีเอสเอสพี”) เพื่อรีไฟแนนซ์เงินกูย้ืมจาํนวน 150 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา ระหวา่ง

บริษทัฯในฐานะผูใ้ห้กู ้ และบริษทั พีเอสเอสพี ในฐานะผูกู้ ้ ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2564 บริษทัฯมี                

เงินให้กูย้ืมแก่บริษทั พีเอสเอสพี จาํนวน 76 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (31 ธันวาคม 2563: 112 ลา้น

เหรียญสหรัฐอเมริกา) 

รายการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืในระหวา่งงวดมีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 3,378,394 

ดอกเบ้ียรับสาํหรับงวด 133,282 

ลดลง (1,361,157) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 411,302 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 2,561,821 

  



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

7 

5. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยประกอบดว้ยเงินลงทนุในหุน้สามญัของบริษทัดงัต่อไปน้ี 

   (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทัยอ่ย ทุนชาํระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

   % %   

บริษทั พรีเชียส เม็ททลัซ์ จาํกดั                                275,000 275,000 99.99 99.99 359,429 318,263 

บริษทั พรีเชียส วิชเชส จาํกดั 230,000 230,000 99.99 99.99 305,966 270,923 

บริษทั พรีเชียส สโตนส์ ชิปป้ิง จาํกดั 260,000 260,000 99.99 99.99 285,810 253,075 

บริษทั พรีเชียส มิเนอรัลส์ จาํกดั 230,000 230,000 99.99 99.99 259,895 230,129 

บริษทั พรีเชียส แลนด ์จาํกดั 306,000 306,000 99.99 99.99 328,917 291,245 

บริษทั พรีเชียส เลคส์ จาํกดั 184,000 184,000 99.99 99.99 189,706 167,979 

บริษทั พรีเชียส โอเชียนส์ จาํกดั 175,000 175,000 99.99 99.99 232,800 206,137 

บริษทั พรีเชียส แพลนเนตส์ จาํกดั 270,000 270,000 99.99 99.99 315,663 279,510 

บริษทั พรีเชียส ไดมอนดส์ จาํกดั 205,000 205,000 99.99 99.99 197,628 174,993 

บริษทั พรีเชียส แซฟไฟร์ส จาํกดั 144,000 144,000 99.99 99.99 134,081 118,724 

บริษทั พรีเชียส เอม็เมอรัลส์ จาํกดั 366,000 366,000 99.99 99.99 321,506 284,684 

บริษทั พรีเชียส รูบีส์ จาํกดั 259,360 259,360 99.99 99.99 268,438 237,693 

บริษทั พรีเชียส โอปอลส์ จาํกดั 249,360 249,360 99.99 99.99 259,828 230,070 

บริษทั พรีเชียส การ์เน็ตส์ จาํกดั 379,000 379,000 99.99 99.99 331,613 293,633 

บริษทั พรีเชียส เพิร์ลส์ จาํกดั 173,000 173,000 99.99 99.99 189,403 167,710 

บริษทั พรีเชียส ฟลาวเวอร์ส จาํกดั 336,000 336,000 99.99 99.99 365,184 323,359 

บริษทั พรีเชียส ฟอเรสท ์จาํกดั 286,000 286,000 99.99 99.99 283,909 251,393 

บริษทั พรีเชียส ทรีส์ จาํกดั 202,000 202,000 99.99 99.99 221,633 196,249 

บริษทั พรีเชียส พอนดส์ จาํกดั 124,000 124,000 99.99 99.99 133,310 118,042 

บริษทั พรีเชียส เวน็เจอร์ส จาํกดั 202,000 202,000 99.99 99.99 240,406 212,871 

บริษทั พรีเชียส แคปปิตอลส์ จาํกดั 200,000 200,000 99.99 99.99 266,057 235,585 

บริษทั พรีเชียส จสัมินส์ จาํกดั 147,000 147,000 99.99 99.99 180,757 160,054 

บริษทั พรีเชียส ออคิดส์ จาํกดั 217,000 217,000 99.99 99.99 204,262 180,867 

บริษทั พรีเชียส ลากูนส์ จาํกดั 140,000 140,000 99.99 99.99 186,240 164,909 

บริษทั พรีเชียส รีสอร์ทส์ จาํกดั 140,000 140,000 99.99 99.99 186,240 164,909 

บริษทั พรีเชียส คอมเม็ทส์ จาํกดั 141,000 141,000 99.99 99.99 141,595 125,377 

บริษทั พรีเชียส ออนาเมน้ทส์ จาํกดั 156,000 156,000 99.99 99.99 155,402 137,603 

บริษทั พรีเชียส มูนส์ จาํกดั 1,000 1,000 99.98 99.98 1,036 917 

บริษทั พรีเชียส วีนสั จาํกดั 298,800 298,800 99.99 99.99 287,642 254,698 

บริษทั พรีเชียส เนปจูน จาํกดั 298,800 298,800 99.99 99.99 287,642 254,698 

บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง (ปานามา) เอส เอ 250 250 99.99 99.99 339 300 

บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง (สิงคโปร์) พีทีอี ลิมิเตด 363,338 363,338 100.00 100.00 1,907,194 1,688,759 

บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง (ยเูค) ลิมิเตด 250 250 100.00 100.00 339 300 
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   (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทัยอ่ย ทุนชาํระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

   % %   

บริษทั เกรท เซอร์เคิล ชิปป้ิง เอเยนซ่ี จาํกดั 210,000 210,000 99.99 99.99 367,860 325,728 

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

รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย      9,397,730 8,321,386 

หกั: ค่าเผ่ือผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย     (1,469,423) (1,301,127) 

รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิ     7,928,307 7,020,259 

ในระหว่างงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2564 บริษทัฯได้รับเงินปันผลจาก
บริษัท แอสโซซิเอท บัลค์ แคริเออร์ พีทีอี ลิมิเตด จํานวน 1,246 ล้านบาท ซ่ึงแสดงเป็นรายได้              
เงินปันผลในงบกาํไรขาดทุนเฉพาะกิจการ (2563: ไม่มี) 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 บริษทัฯไดจ้าํนาํหุ้นของบริษทัย่อย 18 บริษทั ซ่ึงมีมูลค่าตามวิธีราคาทุน                     
รวม 4,410.65 ลา้นบาท (สุทธิจากค่าเผื่อผลขาดทุนจากเงินลงทุน) (31 ธันวาคม 2563: บริษทัย่อย              
18 บริษทั มูลค่ารวม 3,905.49 ลา้นบาท) ไวก้บัธนาคารเพื่อคํ้าประกนัเงินกูย้มืระยะยาวตามท่ีกล่าวไว้
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 9 

นอกจากน้ี ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2564 บริษทัย่อยในประเทศสิงคโปร์ของบริษทัฯ กล่าวคือ บริษทั    
พรีเชียส ชิพป้ิง (สิงคโปร์) พีทีอี ลิมิเตด ได้จาํนําหุ้นของบริษทัย่อย 12 บริษทั ซ่ึงมีมูลค่าตามวิธี    
ราคาทุนรวม 18.98 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2563: บริษทัย่อย 5 บริษทั มูลค่ารวม 8.58 ล้านบาท)              
ในงบการเงินของบริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง (สิงคโปร์) พีทีอี ลิมิเตด และบริษทั แอสโซซิเอท บลัค์               
แคริเออร์ พีทีอี ลิมิเตด ได้จาํนําหุ้นของบริษทัย่อย 4 บริษทั ซ่ึงมีมูลค่าตามวิธีราคาทุนรวม 6.78                
ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2563: บริษทัย่อย 4 บริษทั มูลค่ารวม 6.01 ลา้นบาท) ในงบการเงินของบริษทั 
แอสโซซิเอท บลัค ์แคริเออร์ พีทีอี ลิมิเตด ไวก้บัธนาคารเพื่อคํ้าประกนัเงินกูย้ืมระยะยาวตามท่ีกล่าว
ไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 9 

การเปล่ียนแปลงในราคาทุนของบญัชีเงินลงทุนในบริษทัย่อยเกิดจากผลต่างของอตัราแลกเปล่ียน              
จากการแปลงค่างบการเงินจากสกลุเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานเป็นสกุลเงินท่ีใชน้าํเสนองบการเงิน  

ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 ค่าเผื่อผลขาดทุนของเงินลงทุนในบริษทัย่อยใน               
งบการเงินเฉพาะกิจการส่วนใหญ่บนัทึกสําหรับบริษทัย่อยท่ีไดมี้การขายเรือออกไปและยงัไม่มีแผน
ในการซ้ือเรือใหม่ทดแทนในอนาคตอนัใกล ้

6. เงินลงทุนในบริษัทร่วมท่ีถือหุ้นโดยบริษัทย่อย 

6.1 รายละเอียดของบริษัทร่วมท่ีถือหุ้นโดยบริษัทย่อย 
 (หน่วย: พนับาท) 

    งบการเงินรวม 

    มูลค่าตามบญัชีตาม 

   สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน วิธีส่วนไดเ้สีย 

   30 31 30 31 30 31 

  จดัตั้งขึ้นใน กนัยายน ธนัวาคม กนัยายน ธนัวาคม กนัยายน ธนัวาคม 

ช่ือบริษทัร่วม ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

   ร้อยละ ร้อยละ     

บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล ซีพอร์ทส์          

   (ฮาลเดีย) ไพรเวท ลิมิเตด    จดัการท่าเรือ อินเดีย 22.40 22.40 69,122 61,205 84,440 74,311 
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การเปลี่ยนแปลงในราคาทุนของบญัชีเงินลงทุนในบริษทัร่วมที่ถือหุ้นโดยบริษทัย่อยเกิดจาก

ผลต่างของอตัราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงินจากสกุลเงินที่ใช้ในการดาํเนินงานเป็น

สกุลเงินท่ีใช้นาํเสนองบการเงิน 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

ช่ือบริษทัร่วม ส่วนแบ่งกาํไร เงินปันผลรับ 

 2564 2563 2564 2563 

บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล ซีพอร์ทส์ (ฮาลเดีย)     

 ไพรเวท ลิมิเตด  6,520 2,590 - - 

  

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

ช่ือบริษทัร่วม ส่วนแบ่งกาํไร เงินปันผลรับ 

 2564 2563 2564 2563 

บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล ซีพอร์ทส์ (ฮาลเดีย)     

 ไพรเวท ลิมิเตด  14,583 7,119 11,469 2,058 

 ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีถือหุ้นโดยบริษทัย่อยสาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2564 และ 2563 ซ่ึงรวมอยู่ในงบกําไรขาดทุนรวม คํานวณจากข้อมูล              

ทางการเงินสาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 ตามลาํดบั  

6.2 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทร่วมท่ีถือหุ้นโดยบริษัทย่อย 
(หน่วย: พนับาท) 

 ทุนเรียกชาํระ สินทรัพยร์วม หน้ีสินรวม 

รายไดร้วมสาํหรับงวด       

เกา้เดือนส้ินสุด 

กาํไรสาํหรับงวด            

เกา้เดือนส้ินสุด 

ช่ือบริษทัร่วม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน วนัท่ี 30 มิถุนายน วนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

 พนัอินเดียรูปี พนัอินเดียรูปี         

บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล ซีพอร์ทส์           

   (ฮาลเดีย) ไพรเวท ลิมิเตด  440,580 440,580 422,185 376,053 45,222 49,124 368,716 274,710 65,102 31,780 
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7. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สําหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

2564 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงิน 

 งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ 

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

ซ้ืออุปกรณ์และจ่ายค่าใชจ่้ายในการซ่อมแซม   

 และสาํรวจเรือระหวา่งงวด - ราคาทุน 155,816 2,764 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย (11) (8) 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (898,111) (2,764) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 2,420,503 994 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 20,802,756 8,597 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 บริษทัย่อยไดจ้ดจาํนองเรือจาํนวน 33 ลาํ (31 ธันวาคม 2563: 26 ลาํ) ซ่ึงมี

มูลค่าสุทธิตามบญัชีจาํนวนเงิน 19,740.12 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2563: 13,985.90 ลา้นบาท) ไวก้บั

ธนาคารเพื่อคํ้าประกนัเงินกูย้มืระยะยาวตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 9 

8.  ต้นทุนสัญญารอตัดจ่าย 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีตน้ทุนสัญญารอตดัจ่ายสําหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

2564 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินรวม          

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564  145,482 

ตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด  (13,117) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน  17,893 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564  150,258 
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9. วงเงินกู้ยืมระยะยาว 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 บญัชีเงินกูย้มืระยะยาวแสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 

 วงเงินท่ี 1 วงเงินท่ี 2 วงเงินท่ี 3 วงเงินท่ี 4 วงเงินท่ี 5 วงเงินท่ี 6 วงเงินท่ี 7 วงเงินท่ี 8 วงเงินท่ี 9 วงเงินท่ี 10 วงเงินท่ี 11 วงเงินท่ี 12 วงเงินท่ี 13 วงเงินท่ี 14 วงเงินท่ี 15 รวม 

เงินกูยื้มระยะยาว - - - 1,505,509 605,097 320,407 479,600 408,291 173,533 854,842 - 182,035 308,353 1,300,920 2,883,396 9,021,983 

บวก (หัก): ค่าธรรมเนียมทางการเงิน         

รอตดัจ่าย - - - 37,794 (11,495) (3,233) (3,013) (2,855) 717 (2,083) - (3,400) 

 

(1,837) 

 

(18,408) 

 

(53,551) (61,364) 

รวม - - - 1,543,303 593,602 317,174 476,587 405,436 174,250 852,759 - 178,635 306,516 1,282,512 2,829,845 8,960,619 

หัก: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี - - - (197,919) (164,692) (40,926) (39,716) (405,436) (174,250) (94,751) - (28,129) (136,229) (183,115) (283,500) (1,748,663) 

เงินกูยื้มระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ี                 

 ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี - - - 1,345,384 428,910 276,248 436,871 - - 758,008 - 150,506 170,287 1,099,397 2,546,345 7,211,956 

                   (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

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

เงินกูยื้มระยะยาว 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): ค่าธรรมเนียมทางการเงิน         

รอตดัจ่าย (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: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (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) 

เงินกูยื้มระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ี              

 ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 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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การเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกูย้มืระยะยาวสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 วงเงินท่ี 1 วงเงินท่ี 2 วงเงินท่ี 3 วงเงินท่ี 4 วงเงินท่ี 5 วงเงินท่ี 6 วงเงินท่ี 7 วงเงินท่ี 8 วงเงินท่ี 9 วงเงินท่ี 10 วงเงินท่ี 11 วงเงินท่ี 12 วงเงินท่ี 13 วงเงินท่ี 14 วงเงินท่ี 15 รวม 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 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: เบิกเงินกูเ้พิ่ม - - - - - - - - - - - - 318,187 1,268,231 2,810,942 4,397,360 

  ตดัจาํหน่ายค่าธรรมเนียมทาง  

การเงินรอตดัจ่าย 5,376 1,308 714 (9,873) 4,929 723 376 4,668 (3,509) 370 2,503 839 539 1,246 471 10,680 

หัก: ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจ่าย - - - - - - - - - - - - (2,227) (19,192) (52,676) (74,095) 

 จ่ายคืนเงินกู ้ - - - (135,188) (66,313) (1,205) (27,991) (289,578) (207,560) (66,523) - (20,075) (33,401) - - (847,834) 

 จ่ายคืนเงินกูก้่อนกาํหนด (668,871) (351,837) (210,483) - - - - - - - (318,187) - - - - (1,549,378) 

 กาํไรจากอตัราแลกเปลี่ยนท่ียงั                   

ไม่เกิดขึ้นจริง - - - - - - - (22,434) - - - - - - - (22,434) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 60,900 32,158 19,245 184,266 71,306 36,400 56,015 62,257 29,403 101,094 14,721 21,455 23,418 32,227 71,108 815,973 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 - - - 1,543,303 593,602 317,174 476,587 405,436 174,250 852,759 - 178,635 306,516 1,282,512 2,829,845 8,960,619 
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 รายละเอียดวงเงินกูย้มืจากธนาคารของกลุ่มบริษทั สรุปไดด้งัน้ี 

   อตัราดอกเบ้ีย 

ตามสัญญาเงินกู/้ 

วงเงิน ธนาคารผูใ้ห้กู ้ บริษทัผูกู้ ้ สัญญาแกไ้ขเพ่ิมเติม 

วงเงินท่ี 1 ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) บริษทั เอบีซี ทู พีทีอี ลิมิเตด และ บริษทั LIBOR บวกส่วนเพ่ิม 

  สาขาประเทศสิงคโปร์    เอบีซี ทรี พีทีอี ลิมิเตด      

วงเงินท่ี 2 ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) บริษทั เอบีซี โฟร์ พีทีอี ลิมิเตด LIBOR บวกส่วนเพ่ิม 

  สาขาประเทศสิงคโปร์          

วงเงินท่ี 3 ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) บริษทั เอบีซี วนั พีทีอี ลิมิเตด LIBOR บวกส่วนเพ่ิม 

วงเงินท่ี 4 ธนาคารเพ่ือการส่งออก บริษทัฯและบริษทัยอ่ยในประเทศ LIBOR บวกส่วนเพ่ิม 

  และนาํเขา้แห่งประเทศไทย      

วงเงินท่ี 5 BNP Paribas บริษทัฯและบริษทัยอ่ยทางออ้ม LIBOR บวกส่วนเพ่ิม 

     ในประเทศสิงคโปร์  

วงเงินท่ี 6 BNP Paribas บริษทัฯและบริษทัยอ่ยทางออ้ม LIBOR บวกส่วนเพ่ิม 

     ในประเทศสิงคโปร์  

วงเงินท่ี 7 ธนาคารเพ่ือการส่งออก บริษทัฯและบริษทัยอ่ยในประเทศ LIBOR บวกส่วนเพ่ิม 

  และนาํเขา้แห่งประเทศไทย      

วงเงินท่ี 8 ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) บริษทัฯและบริษทัยอ่ยในประเทศ MLR-1 สาํหรับเงินกูยื้ม 

  และ 2 ธนาคารอ่ืน รวม 3 ธนาคาร     สกุลเงินบาทและ LIBOR  

         บวกส่วนเพ่ิมสาํหรับ 

      เงินกูยื้มสกุลเงินเหรียญ 

      สหรัฐอเมริกา 

วงเงินท่ี 9 ธนาคารเพ่ือการส่งออก บริษทัฯและบริษทัยอ่ยในประเทศ LIBOR บวกส่วนเพ่ิม 

  และนาํเขา้แห่งประเทศไทย      

วงเงินท่ี 10 ธนาคารเพ่ือการส่งออก บริษทัฯและบริษทัยอ่ยในประเทศ LIBOR บวกส่วนเพ่ิม 

  และนาํเขา้แห่งประเทศไทย      

  วงเงินท่ี 11 ธนาคารเพ่ือการส่งออก บริษทัฯ บริษทัยอ่ยในประเทศ LIBOR บวกส่วนเพ่ิม 

  และนาํเขา้แห่งประเทศไทย   และบริษทัยอ่ยทางออ้มในประเทศ     

    สิงคโปร์  

  วงเงินท่ี 12 SinoPac Capital International (HK) Limited บริษทัยอ่ยทางออ้มในประเทศสิงคโปร์ LIBOR บวกส่วนเพ่ิม 

  วงเงินท่ี 13 ธนาคารเพ่ือการส่งออก บริษทัฯ บริษทัยอ่ยในประเทศ LIBOR บวกส่วนเพ่ิม 

  และนาํเขา้แห่งประเทศไทย   และบริษทัยอ่ยทางออ้มในประเทศ  

    สิงคโปร์  

  วงเงินท่ี 14 Crédit Agricole Corporate and Investment  บริษทัยอ่ยทางออ้มในประเทศสิงคโปร์ LIBOR บวกส่วนเพ่ิม 

    Bank   

  วงเงินท่ี 15 บรรษทัการเงินระหว่างประเทศ ธนาคาร 

 เพ่ือการส่งออกและนาํเขา้แห่งประเทศไทย 

บริษทัยอ่ยทางออ้มในประเทศสิงคโปร์ LIBOR บวกส่วนเพ่ิม 

    และธนาคารทหารไทยธนชาต จาํกดั    

    (มหาชน)   

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 กลุม่บริษทัไม่มีวงเงินกูย้มืท่ียงัไม่ไดเ้บิกใช ้
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 ในระหวา่งงวด กลุ่มบริษทัมีรายการท่ีเก่ียวขอ้งกบัวงเงินกูย้มื ดงัน้ี 

วงเงินท่ี 8  

เม่ือวนัท่ี 9 เมษายน 2564 ธนาคารกรุงไทย จาํกัด (มหาชน) ในฐานะตัวแทนของวงเงินกู้ยืมไดมี้

หนังสือถึงบริษัทฯ แจ้งการอนุมัติของธนาคารผูใ้ห้กู ้สําหรับการยกเว้นการทดสอบข้อกําหนด

อตัราส่วนทางการเงินเก่ียวกบัการดาํรงอตัราส่วน Debt to EBITDA ระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2564 ถึง

วนัท่ี 30 กันยายน 2564 เง่ือนไขหลักของการอนุมัติน้ีคือบริษัทฯไม่สามารถจ่ายเงินปันผลหรือ

ผลตอบแทนอ่ืนใดใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในช่วงระยะเวลาท่ีไดรั้บยกเวน้การทดสอบ 

เม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 2564 ธนาคารกรุงไทย จาํกัด (มหาชน) ได้อนุมัติให้ยกเลิกการยกเวน้การ

ทดสอบขอ้กาํหนดอตัราส่วนทางการเงินเก่ียวกบัการดาํรงอตัราส่วน Debt to EBITDA ระหว่างวนัท่ี      

1 กรกฎาคม 2564 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 โดยอนุญาตให้บริษทัฯสามารถจ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหุ้น

ไดต้ราบใดท่ีบริษทัฯสามารถดาํรงอตัราส่วนทางการเงินต่าง ๆ ตามท่ีระบุไวใ้นสัญญาเงินกูไ้ด ้

 วงเงินท่ี 13 

 เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2564 บริษทัฯและบริษทัย่อย 2 แห่ง ไดล้งนามสัญญาเงินกูจ้าํนวน 10.10 ลา้น

เหรียญสหรัฐอเมริกา กับธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย (“EXIM”) โดยมี

วตัถุประสงคเ์พื่อใชรี้ไฟแนนซ์เงินกูย้ืมจาก EXIM ภายใตส้ัญญาเงินกูย้ืมลงวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2563 

วงเงินกูย้มืคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ LIBOR บวกส่วนเพิ่มโดยชาํระคนืเป็นรายไตรมาส 

รายละเอียดระยะเวลาครบกาํหนด การชาํระคืน และหลกัประกนั สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

วงเงิน รายละเอยีด 

จํานวนเงินกู้ วงเงินกูสู้งสุด 10.10 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา 

การเบิกใช้วงเงินกู้ยืม จาํนวน 10.10 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา 

ระยะเวลาครบกาํหนด ไม่เกิน 2.5 ปี 

การชําระคืนเงินกู้ เงินกูท่ี้เบิกทั้งหมดจะชาํระคืนจาํนวน 10 งวด เป็นรายไตรมาสเท่า ๆ กนั 

งวดละ 1,010,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา เร่ิมจากวนัส้ินสุดไตรมาสถดัไป

ของวนัท่ีเบิกถอนเงินกู ้และงวดท่ี 10 ชาํระคืนเงินกูค้งเหลือทั้งหมด 

หลกัประกนั ก) การจดจาํนองเรือเป็นลาํดบัแรก 

ข) การจาํนาํหุ้นของบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ 

ค) การโอนผลประโยชน์เป็นลาํดบัแรกของสัญญาเช่าเรือท่ีมีระยะเวลาการ

เช่าตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป 
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ภายใตส้ัญญาเงินกู้ยืม บริษทัฯตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการ ซ่ึงรวมถึงการดาํรง

อตัราส่วนทางการเงินในงบการเงินรวมส้ินปีสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา ดงัน้ี 

ก) ดาํรงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้รวมไม่เกินกวา่ 2 ต่อ 1  

ข) ดาํรงส่วนของผูถื้อหุน้รวมขั้นตํ่า 300,000,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา 

ค) ดาํรงเงินสดอยา่งนอ้ย 200,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา ต่อเรือ 1 ลาํ ซ่ึงกลุ่มบริษทัเป็นเจา้ของ 

วงเงินท่ี 14 

 เม่ือวนัท่ี 21 มิถุนายน 2564 บริษทัย่อยทางอ้อมของบริษทัฯซ่ึงจัดตั้งในประเทศสิงคโปร์ 6 แห่ง        

ได้ลงนามในสัญญาเงินกู้ระยะยาวแบบมีหลกัประกันจาํนวน 38.35 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา กับ 

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

ชาํระคืนเงินกูภ้ายในกลุ่มบริษทัให้แก่บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง (สิงคโปร์) พีทีอี ลิมิเตด (“บริษทั พีเอส

เอสพี”) โดยมีบริษทัฯและบริษทั พีเอสเอสพี ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยในต่างประเทศของบริษทัฯเป็นผูค้ ํ้า

ประกนัร่วมภายใตส้ัญญาเงินกูน้ี้ เงินกูย้ืมคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ LIBOR บวกส่วนเพิ่ม โดยชาํระ

คืนเป็นรายไตรมาส 

รายละเอียดระยะเวลาครบกาํหนด การชาํระคืน และหลกัประกนั สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

วงเงิน รายละเอยีด 

จํานวนเงินกู้ วงเงินกูสู้งสุด 38.35 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา 

การเบิกใช้

วงเงินกู้ยืม 

วงเงินกูสู้งสุดไม่เกิน 38.35 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือร้อยละ 65 ของราคาตลาด

ของเรือแต่ละลาํ 

ระยะเวลา

ครบกาํหนด 

5 ปีหลงัจากเบิกถอนเงินกูย้มื 

การชําระคืน

เงินกู้ 

เงินกูภ้ายใตแ้ต่ละวงเงินยอ่ยจะตอ้งชาํระคืนเป็นระยะเวลา 5 ปีโดยแบ่งเป็น 20 งวด 

ชาํระคืนเป็นรายไตรมาส งวดละเท่า ๆ กนัโดยเร่ิมชาํระงวดแรกสามเดือนหลงัจากการ

เบิกถอนเงินกู ้และชาํระส่วนท่ีเหลือทั้งหมด (ยกเวน้วงเงินกูย้อ่ย F) พร้อมกบัการชาํระ

เงินกูง้วดสุดทา้ย ดงัน้ี 
 

วงเงินกู้ย่อย 
จํานวนเงินคืนรายไตรมาส 

(เหรียญสหรัฐอเมริกา) 

จํานวนเงินส่วนท่ีเหลือ 

(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 ไม่มี 
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วงเงิน รายละเอยีด 

หลกัประกนั ก) การคํ้าประกนัจากผูค้ ํ้าประกนัร่วม 

ข) การจดจาํนองเรือลาํดบัแรกของเรือทั้ง 6 ลาํ 

ค) การจาํนาํหุน้ของบริษทัยอ่ยทั้ง 6 บริษทั 

ง) การโอนผลประโยชน์เป็นลาํดบัแรกของเรือสาํหรับการประกนัภยัและการเรียกร้อง

ค่าสินไหมทดแทน รายได้ สัญญาเช่าเหมาลาํใด ๆ (ท่ีมีระยะเวลา 12 เดือนหรือ

มากกวา่) และการคํ้าประกนัการเช่าเหมาลาํท่ีเก่ียวขอ้งกบัเรือ 

จ) การไดรั้บประโยชน์เป็นลาํดบัแรกสาํหรับบญัชีรายไดแ้ละบญัชีเงินประกนัของผูกู้ ้

ฉ) การได้รับประโยชน์เป็นลําดับแรกสําหรับสิทธิของผูกู้ ้ภายใต้สัญญาป้องกัน     

ความเส่ียง 

ภายใตส้ัญญาเงินกู้ยืม บริษทัฯตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการ ซ่ึงรวมถึงการดาํรง

อัตราส่วนทางการเงินซ่ึงจะมีการคํานวณเป็นรายไตรมาสจากงบการเงินรวมเป็นเงินเหรียญ

สหรัฐอเมริกา ดงัน้ี 

ก)  ดาํรงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้รวมไม่เกินกวา่ 2 ต่อ 1 

ข)   ดาํรงส่วนของผูถื้อหุน้รวมขั้นตํ่า 300,000,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา 

ค)   ดาํรงเงินสดอยา่งนอ้ย 200,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา ต่อเรือ 1 ลาํ ซ่ึงกลุม่บริษทัเป็นเจา้ของ 

เม่ือวนัท่ี 8 กรกฎาคม 2564 บริษทัย่อยไดเ้บิกเงินกู้จาํนวน 38.35 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาครบทั้ง

จาํนวนแลว้และได้เขา้ทาํสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย โดยเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียของวงเงินกู้ยืม

จาํนวนเงิน 38.35 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา จากอตัราดอกเบ้ียลอยตวั (ร้อยละ LIBOR) เป็นอตัรา

ดอกเบ้ียคงท่ี 

วงเงินท่ี 15 

 เม่ือวนัท่ี 29 มิถุนายน 2564 บริษทัย่อยทางอ้อมของบริษทัฯซ่ึงจัดตั้งในประเทศสิงคโปร์ 5 แห่ง         

ได้ลงนามในสัญญาเงินกู้ระยะยาวเพื่อความยัง่ยืนแบบมีหลักประกันจาํนวน 85.00 ล้านเหรียญ

สหรัฐอเมริกา กบับรรษทัการเงินระหวา่งประเทศ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาํเขา้แห่งประเทศไทย 

และธนาคารทหารไทยธนชาต จาํกดั (มหาชน) เพื่อรีไฟแนนซ์เงินกูย้ืมกลุ่มเรือขนส่งซีเมนตจ์าํนวน    

4 ลาํ เรือขนสินคา้แห้งเทกองขนาดซุปราแมกซ์ จาํนวน 1 ลาํ และเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู ้PSL211A คงคา้ง  

ท่ีเหลือทั้งหมดของบริษทัฯ วงเงินกูย้มืคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ LIBOR บวกส่วนเพิ่ม โดยชาํระคืน

เป็นรายไตรมาส 
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 รายละเอียดระยะเวลาครบกาํหนด การชาํระคืน และหลกัประกนั สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

วงเงิน รายละเอยีด 

จํานวนเงินกู้ วงเงินกูสู้งสุด 85.00 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา 

การเบิกใช้

วงเงินกู้ยืม 

ทั้งส้ินจาํนวน 85.00 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา 

ระยะเวลาครบ

กาํหนด 

30 มิถุนายน 2572 

การชําระคืน

เงินกู้ 

เงินกูซ่ึ้งประกอบไปดว้ย 5 วงย่อยตามเรือแต่ละลาํจะตอ้งชาํระคืนเป็นระยะเวลาสูงสุด

ไม่เกิน 8 ปี โดยแบ่งเป็น 32 งวด ชาํระคืนเป็นรายไตรมาส ตามจาํนวนเงินท่ีระบุใน

สัญญา โดยเร่ิมชาํระงวดแรกในวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2564 และชาํระส่วนท่ีเหลือทั้งหมด

พร้อมกบัการชาํระเงินกูง้วดสุดทา้ย 

ผู้คํา้ประกนั ก) บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”)  

ข) บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง (สิงคโปร์) พีทีอี ลิมิเตด บริษทัย่อยในประเทศสิงคโปร์ของ

บริษทัฯ 

ค) บริษทั แอสโซซิเอท บลัค์ แคริเออร์ พีทีอี ลิมิเตด บริษทัย่อยในประเทศสิงคโปร์

ของบริษทัฯ 

หลกัประกนั ก) การคํ้าประกนัจากผูค้ ํ้าประกนั 

ข) การจดจาํนองเรือลาํดบัแรกของเรือทั้ง 5 ลาํ 

ค) การจาํนาํหุน้ของบริษทัยอ่ยทั้ง 5 บริษทั 

ง) การโอนผลประโยชน์เป็นลาํดับแรกสําหรับสัญญาเช่าเหมาลาํระยะยาวของเรือ             

ทั้ง 5 ลาํ 

จ) การโอนผลประโยชน์เป็นลําดับแรกสําหรับการประกันภัยและการเรียกร้อง           

ค่าสินไหมทดแทนรายไดข้องเรือทั้ง 5 ลาํ 

ฉ) การจาํนาํลาํดบัแรกสาํหรับบญัชีรายไดแ้ละบญัชีชาํระคืนเงินกูข้องผูกู้ ้

ภายใตส้ัญญาเงินกู้ยืม บริษทัฯตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการ ซ่ึงรวมถึงการดาํรง

อตัราส่วนความสามารถในการชาํระหน้ีของผูกู้อ้ย่างน้อย 1.1 เท่า ในงบการเงินรวมส้ินปีสกุลเงิน

เหรียญสหรัฐอเมริกา 

เม่ือวนัท่ี 15 กนัยายน 2564 บริษทัย่อยไดเ้บิกเงินกูจ้าํนวน 85.00 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา ครบทั้ง

จาํนวนแลว้ 
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ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2564 บริษทัย่อยดาํรงบัญชีเงินฝากสํารองเพื่อการชาํระหน้ีจาํนวน 3.59 ลา้น

เหรียญสหรัฐอเมริกา ซ่ึงเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสัญญาเงินกู ้โดยยอดขั้นตํ่าในบญัชีสาํรองหน้ี

ดงักล่าวจะมีการทบทวนโดยผูใ้หกู้ปี้ละคร้ัง 

10. หุ้นกู้ 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 รายละเอียดของหุน้กูมี้ดงัต่อไปน้ี 

    (หน่วย: พนับาท) 

     มูลค่าตามบญัชี 

  จาํนวน  กาํหนดชาํระ 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 

ชุดท่ี วนัท่ีครบกาํหนดไถ่ถอน หน่วย อตัราดอกเบ้ีย ดอกเบ้ีย 2564 2563 

  (พนัหน่วย) (ร้อยละต่อปี)    

1 ขยายระยะเวลาครบกาํหนด 3,590 6.75 ทุกไตรมาส - 2,855,865 

(PSL211A) ไถ่ถอนออกไปอีก 1.5 ปี 

 เป็นวนัท่ี 22 กรกฎาคม 2565 

     

  (6.5 ปี)      

2 ขยายระยะเวลาครบกาํหนด 1,960 6.50 ทุกไตรมาส - 935,515 

(PSL206A)  ไถ่ถอนออกไปอีก 1.5 ปี  

 เป็นวนัท่ี 9 ธนัวาคม 2564 

     

  (5 ปี)      

รวม     - 3,791,380 

หกั: ค่าใชจ่้ายในการออกหุ้นกูร้อตดับญัชี   - (215) 

หุ้นกู ้- สุทธิ  - 3,791,165 

หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี  - (935,515) 

หุ้นกู ้- สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี  - 2,855,650 

หุ้นกู้ PSL211A 

เน่ืองจากสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาเป็นสกุลเงินในการดาํเนินงานของบริษทัฯ เพื่อเป็นการจาํกดั

ความเส่ียงต่อการขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศจากหน้ีสินของบริษทัฯท่ีมีอยู่ในรูป

สกุลเงินบาท บริษทัฯจึงไดแ้ปลงเงินท่ีไดจ้ากการออกหุ้นกู ้รวมจาํนวน 3,590.00 ลา้นบาท เป็นสกุล

เงินเหรียญสหรัฐอเมริกาจาํนวน 99.72 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา โดยเขา้ทาํสัญญาแลกเปล่ียนอตัรา

แลกเปล่ียนสกุลเงิน (Cross Currency Swap) อายุ 5 ปี เม่ือวนัท่ี 22 มกราคม 2559 อีกทั้งได้ทาํการ

แลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียสกุลเงินบาทท่ีอัตราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 5.25 ต่อปี เป็นสกุลเงินเหรียญ

สหรัฐอเมริกาท่ีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 5.99 ต่อปี 

บริษทัฯมีขอ้กาํหนดตอ้งดาํรงอตัราส่วน Debt to Equity ไม่เกินกวา่ 2 ต่อ 1 
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เม่ือวนัท่ี 16 มิถุนายน 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ คร้ังท่ี 5/2563 ได้มีมติให้บริษทัฯ

เรียกประชุมผูถื้อหุ้นกูเ้พื่อเสนอให้มีการแกไ้ขระยะเวลาและขอ้กาํหนดขยายระยะเวลาสําหรับหุ้นกู้

ของบริษทัฯชุดท่ี 1/2559 ท่ีจะครบกาํหนดไถ่ถอนปี 2564 โดย 

ก)  เสนอให้ผูถื้อหุ้นกูด้งักล่าวพิจารณาอนุมติัให้ขยายระยะเวลาครบกาํหนดไถ่ถอนหุ้นกูอ้อกไปอีก 

1.5 ปี จากเดิมวนัท่ี 22 มกราคม 2564 เป็นวนัท่ี 22 กรกฎาคม 2565  

ข)  เสนอการชาํระคืนเงินตน้ให้แก่ผูถื้อหุ้นกูบ้างส่วน ในจาํนวนร้อยละ 20 ของมูลค่าหุ้นกูค้งคา้ง 

พร้อมดว้ยดอกเบ้ียคงคา้ง ภายในวนัท่ี 22 มกราคม 2564 

ค)  เสนอปรับเพิ่มอตัราดอกเบ้ียตั้งแต่วนัท่ี 22 มกราคม 2564 จากเดิมอตัราร้อยละ 5.25 ต่อปี เป็น

อตัราร้อยละ 6.75 ต่อปี และ 

ง) ผูอ้อกหุ้นกูมี้สิทธิในการไถ่ถอนหรือชาํระคืนเงินตน้ของหุ้นกูท้ ั้งจาํนวนหรือบางส่วน (และไม่วา่

ในคราวเดียวหรือหลายคราว) ก่อนวนัครบกาํหนดไถ่ถอนหุน้กู ้ 

เม่ือวนัท่ี 30 กรกฎาคม 2563 ท่ีประชุมผูถื้อหุน้กูไ้ดมี้มติอนุมติัใหมี้การแกไ้ขระยะเวลาและขอ้กาํหนด

ดงักล่าวขา้งตน้ 

ในระหว่างไตรมาสท่ี 4 ของปี 2563 บริษทัฯไดใ้ช้สิทธิในการชาํระคืนเงินตน้บางส่วนก่อนวนัครบ

กาํหนดจาํนวนร้อยละ 20 ของมูลค่าหุ้นกู้ทั้งหมด (จาํนวน 3,590.00 ลา้นบาท) คิดเป็นเงินจาํนวน 

718.00 ลา้นบาท หุน้กูด้งักล่าวคงเหลือมูลค่าคงคา้งหลงัการไถ่ถอนจาํนวน 2,872.00 ลา้นบาท 

เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2564 บริษทัฯได้ใช้สิทธิในการชาํระคืนเงินตน้บางส่วนก่อนวนัครบกาํหนด

จาํนวนร้อยละ 10 ของมูลค่าหุ้นกู้คงค้าง (จาํนวน 2,872.00 ล้านบาท) คิดเป็นเงินจาํนวน 287.20            

ลา้นบาท คงเหลือมูลค่าหุน้กูค้งคา้งหลงัการไถ่ถอนจาํนวน 2,584.80 ลา้นบาท 

เม่ือวนัท่ี 22 กรกฎาคม 2564 บริษทัฯไดใ้ช้สิทธิในการชาํระคืนเงินตน้บางส่วนก่อนวนัครบกาํหนด

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

ลา้นบาท คงเหลือมูลค่าหุน้กูค้งคา้งหลงัการไถ่ถอนจาํนวน 1,421.64 ลา้นบาท 

เม่ือวันท่ี 27 กันยายน 2564 บริษัทฯได้ใช้สิทธิในการชําระคืนเงินต้นเป็นเงินจํานวน 1,421.64        

ล้านบาท โดยเป็นการไถ่ถอนหุ้นกู้คงค้างทั้งหมดของหุ้นกู้ PSL211A ดังนั้น บริษทัฯไม่มีหุ้นกู้ 

PSL211A คงคา้งภายหลงัจากการไถ่ถอนคร้ังน้ี 
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หุ้นกู้ PSL206A 

เน่ืองจากสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาเป็นสกุลเงินในการดาํเนินงานของบริษทัฯ เพื่อเป็นการจาํกดั

ความเส่ียงต่อการขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศจากหน้ีสินของบริษทัฯท่ีมีอยู่ในรูป

สกุลเงินบาท เม่ือวนัท่ี 4 มกราคม 2560 บริษทัฯไดแ้ปลงเงินท่ีไดจ้ากการออกหุ้นกู ้รวมจาํนวน 1,960.00 

ลา้นบาท เป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาจาํนวน 54.90 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา โดยเขา้ทาํสัญญา

แลกเปล่ียนอตัราแลกเปล่ียนสกุลเงิน (Cross Currency Swap) อายุ 3.5 ปี อีกทั้งไดท้าํการแลกเปล่ียน

อตัราดอกเบ้ียสกุลเงินบาทท่ีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 5.00 ต่อปี เป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาท่ี

อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 5.75 ต่อปี 

บริษทัฯมีขอ้กาํหนดตอ้งดาํรงอตัราส่วน Debt to Equity ไม่เกินกวา่ 2 ต่อ 1 

เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ คร้ังท่ี 2/2563 ไดมี้มติอนุมติัให้มีการ

เสนอแกไ้ขระยะเวลาและขอ้กาํหนดสําหรับหุ้นกูข้องบริษทัฯชุดท่ี 2/2559 ท่ีจะครบกาํหนดไถ่ถอน             

ปี 2563 โดย 

ก)  เสนอให้ผูถื้อหุ้นกูด้งักล่าวพิจารณาอนุมติัให้ขยายระยะเวลาครบกาํหนดไถ่ถอนหุ้นกูอ้อกไปอีก 

1.5 ปี จากเดิมวนัท่ี 9 มิถุนายน 2563 เป็นวนัท่ี 9 ธนัวาคม 2564  

ข)  เสนอการชาํระคืนเงินตน้ให้แก่ผูถื้อหุ้นกูบ้างส่วน ในจาํนวนร้อยละ 20 ของมูลค่าหุ้นกูค้งคา้ง 

พร้อมดว้ยดอกเบ้ียงวดวนัท่ี 9 มิถุนายน 2563  

ค)  เสนอปรับเพิ่มอตัราดอกเบ้ียตั้งแต่วนัท่ี 9 มิถุนายน 2563 จากเดิมอตัราร้อยละ 5.00 ต่อปี เป็นอตัรา

ร้อยละ 6.50 ต่อปี และ 

ง) ผูอ้อกหุ้นกูมี้สิทธิในการไถ่ถอนหรือชาํระคืนเงินตน้ของหุ้นกูท้ ั้งจาํนวนหรือบางส่วน (และไม่วา่

ในคราวเดียวหรือหลายคราว) ก่อนวนัครบกาํหนดไถ่ถอนหุน้กู ้ 

เม่ือวนัท่ี 19 พฤษภาคม 2563 ท่ีประชุมผูถื้อหุน้กูไ้ดมี้มติอนุมติัใหมี้การแกไ้ขระยะเวลาและขอ้กาํหนด

ดงักล่าวขา้งตน้ เม่ือวนัท่ี 9 มิถุนายน 2563 บริษทัฯไดช้าํระคืนเงินตน้ให้แก่ผูถื้อหุ้นกูจ้าํนวนร้อยละ 

20 คิดเป็นจาํนวนเงิน 392.00 ลา้นบาท หลงัจากการชาํระคืนเงินตน้ คงเหลือมูลค่าหุ้นกูค้งคา้งจาํนวน 

1,568.00 ลา้นบาท ต่อมาเม่ือวนัท่ี 16 มิถุนายน 2563 บริษทัฯไดท้าํรายการซ้ือสิทธิเลือกอาย ุ1.5 ปี เพื่อ

ป้องกันความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน โดยมีราคาใช้สิทธิ 1 เหรียญสหรัฐอเมริกา ต่อ 30.15 บาท 

สาํหรับมูลค่าหุน้กูท่ี้เหลือจาํนวน 1,250.00 ลา้นบาท 

ในระหว่างไตรมาสท่ี 4 ของปี 2563 บริษัทฯได้ใช้สิทธิในการชําระคืนเงินต้นบางส่วนก่อนวนั             

ครบกาํหนดจาํนวน 627.20 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 40 ของมูลค่าหุ้นกู้คงค้าง (จาํนวน 1,568.00       

ลา้นบาท) หลงัจากการไถ่ถอนหุน้กูด้งักล่าวขา้งตน้คงเหลือมูลค่าคงคา้งจาํนวน 940.80 ลา้นบาท 
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เม่ือวนัท่ี 5 มกราคม 2564 บริษทัฯได้ใช้สิทธิในการชําระคืนเงินตน้บางส่วนก่อนวนัครบกําหนด

เพิ่มเติมจาํนวนร้อยละ 30 ของมูลค่าหุน้กูค้งคา้ง (จาํนวน 940.80 ลา้นบาท) คิดเป็นเงินจาํนวน 282.24        

ลา้นบาท คงเหลือมูลค่าหุ้นกูค้งคา้งหลงัการไถ่ถอนจาํนวน 658.56 ลา้นบาท และเม่ือวนัท่ี 12 มีนาคม 

2564 บริษทัฯไดใ้ช้สิทธิในการชาํระคืนเงินตน้บางส่วนก่อนวนัครบกาํหนดจาํนวนร้อยละ 50 ของ

มูลค่าหุน้กูค้งคา้ง (จาํนวน 658.56 ลา้นบาท) คิดเป็นเงินจาํนวน 329.28 ลา้นบาท คงเหลือมูลค่าคงคา้ง

หลงัการไถ่ถอนจาํนวน 329.28 ลา้นบาท 

เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2564 บริษทัฯไดใ้ชสิ้ทธิในการชาํระคืนเงินตน้เป็นเงินจาํนวน 329.28 ลา้นบาท 

โดยเป็นการไถ่ถอนหุ้นกู้คงค้างทั้งหมดของหุ้นกู้ PSL206A ดังนั้น บริษทัฯไม่มีหุ้นกู้ PSL206A           

คงคา้งภายหลงัจากการไถ่ถอนคร้ังน้ี 

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 

ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2564 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัหุ้นกูล้ดลงจาํนวน 

515.86 ลา้นบาท จากการไถ่ถอนหุน้กูท้ ั้งหมดในระหวา่งงวด โดยสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 

สัญญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ - 485,991 

สิทธิเลือก  - 29,871 

รวม - 515,862 

11. ประมาณการค่าความเสียหายจากการเดินเรือ 

 (หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินรวม 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564  67,069 

ประมาณการเพิ่มขึ้นสาํหรับงวด  46,287 

ประมาณการลดลง (รวมค่าความเสียหายท่ีเกิดขึ้นจริง) สาํหรับงวด (75,512) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน  8,592 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564  46,436 
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12. สํารองตามกฎหมาย 

 ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้ง

จดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปี              

หักดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนสํารองน้ีจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของทุน

จดทะเบียน สาํรองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถนาํไปจ่ายเงินปันผลได ้ในระหวา่งงวด บริษทัฯได้

จดัสรรสํารองตามกฎหมายจาํนวนเงิน 52 ลา้นบาท (2563: ไม่มี) โดยบริษทัฯไดจ้ดัสรรสํารองตาม

กฎหมายไวค้รบถว้นแลว้ 

 ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 1202 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์บริษทัย่อยท่ีจดัตั้งขึ้นตาม

กฎหมายไทยตอ้งจดัสรรทุนสํารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจาํนวนผลกาํไรซ่ึงบริษทั  

ทาํมาหาได้ทุกคราวท่ีจ่ายเงินปันผลจนกว่าทุนสํารองนั้นจะมีจาํนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของ               

ทุนจดทะเบียน สํารองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถนาํไปหักกับขาดทุนสะสมและไม่สามารถ

นาํไปจ่ายเงินปันผล 

13. กาํไรต่อหุ้นข้ันพื้นฐาน 

 กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยหารกาํไร (ขาดทุน) สําหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ     

(ไม่รวมกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวด 

14. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

 ข้อมูลส่วนงานดําเนินงานท่ีนําเสนอน้ีสอดคล้องกับรายงานภายในของกลุ่มบริษัทท่ีผูมี้อาํนาจ

ตัดสินใจสูงสุดด้านการดาํเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสมํ่าเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจใน            

การจดัสรรทรัพยากรใหก้บัส่วนงานและประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน 

 กลุ่มบริษทัประกอบธุรกิจส่วนใหญ่ภายใตส่้วนงานทางธุรกิจเดียว คือ เป็นเจา้ของเรืออเนกประสงค์

ขนาดเล็ก (Handysize) และขนาดกลาง (Supramax และ Ultramax) สําหรับขนสินค้าแห้งเทกอง

ระหว่างประเทศ โดยให้บริการแบบไม่ประจาํเส้นทาง (tramp shipping basis) รายไดเ้กือบทั้งหมดมา

จากส่วนงานน้ี ดังนั้น กลุ่มบริษทัจึงไม่มีส่วนงานทางธุรกิจด้านอ่ืนนอกจากส่วนงานหลกัดังท่ีได้

กล่าวไวข้า้งตน้ 
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 กิจกรรมทางธุรกิจในส่วนงานน้ี ไดแ้ก่  การใหบ้ริการเช่าเรือขนส่งสินคา้ โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท 

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

การให้เช่าเป็นระยะเวลา ผูเ้ช่าเรือ (ลูกคา้) จะจ่ายค่าเช่าแก่ผูใ้ห้เช่าเรือ (ในอตัราต่อวนัตามท่ีตกลงกนั 

โดยส่วนใหญ่จะตกลงชาํระค่าเช่าเป็นเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา) ตามระยะเวลาท่ีกาํหนด ในกรณี

ดังกล่าวผูเ้ช่าเรือจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินเรือทั้งหมด รวมทั้งรายจ่ายท่าเรือและนํ้ ามัน

เช้ือเพลิง สาํหรับการให้เช่าเป็นรายเท่ียว ผูเ้ช่าเรือจะจ่ายค่าระวางเรือในอตัราต่อตนั (ส่วนใหญ่จะตกลง

กนัเป็นเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา) เพื่อขนส่งสินคา้ท่ีระบุเฉพาะระหว่างท่าเรือท่ีกาํหนดตั้งแต่สองท่า

ขึ้นไป ในกรณีน้ี กลุ่มบริษทัจะรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในการเดินเรือทั้งหมด ซ่ึงค่าใชจ่้ายดงักล่าวแสดง

ไวใ้นงบการเงินภายใต้ช่ือ “รายจ่ายท่าเรือ” (Voyage disbursement) และ “นํ้ ามันเช้ือเพลิงใช้ไป” 

(Bunker consumption) การให้เช่าเป็นระยะเวลานั้น เส้นทางเดินเรือจะถูกกาํหนดหรือควบคุมโดย       

ผูเ้ช่าเรือและภายใตส้ัญญาการให้เช่าเป็นรายเท่ียว เส้นทางการเดินเรือจะแตกต่างกนัไปในแต่ละเท่ียว

การเดินเรือ ขึ้นอยูก่บัปัจจยัต่าง ๆ ซ่ึงอยูน่อกเหนือการควบคุมของกลุ่มบริษทั ดงันั้น กลุ่มบริษทัจึงไม่

นาํเสนอขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานทางภูมิศาสตร์ เพราะอาจไม่ส่ือความหมายและอาจ          

ทาํใหเ้กิดความเขา้ใจท่ีไม่ถกูตอ้ง 

 จากขอ้มูลดังกล่าวขา้งตน้ ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานของรายได้จากการเดินเรือ (และ

ค่าใชจ่้ายในการเดินเรือท่ีเก่ียวกบัการให้เช่าเป็นรายเท่ียว) จึงจาํแนกไดเ้ป็นสองประเภท คือ จากการ

ให้เช่าเป็นระยะเวลา และจากการให้เช่าเป็นรายเท่ียว ซ่ึงแสดงภายใตช่ื้อ “รายไดจ้ากการให้เช่าเป็น

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

 รายได้จากการเดินเรือสุทธิจากการให้เช่าเป็นระยะเวลา และจากการให้เช่าเป็นรายเท่ียวของ              

กลุ่มบริษทั สาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 2563 มีดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 

 การให้เช่าเป็นระยะเวลา การให้เช่าเป็นรายเที่ยว รวม ตดับญัชี รวม 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

รายไดจ้ากการให้เช่าเป็น

ระยะเวลา 2,433,010 789,960 - - 2,433,010 789,960 - - 2,433,010 789,960 

รายไดจ้ากการให้เช่าเป็น 

   รายเที่ยว - - 227,681 174,266 227,681 174,266 (23,086) (20,925) 204,595 153,341 

รวมรายไดจ้ากการเดินเรือ 2,433,010 789,960 227,681 174,266 2,660,691 964,226 (23,086) (20,925) 2,637,605 943,301 

รายจ่ายท่าเรือ - - (41,031) (51,464) (41,031) (51,464) 23,086 20,925 (17,945) (30,539) 

นํ้ามนัเช้ือเพลงิใชไ้ป - - (27,814) (42,760) (27,814) (42,760) - - (27,814) (42,760) 

รวมค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการให้เช่า           

 เป็นรายเที่ยว - - (68,845) (94,224) (68,845) (94,224) 23,086 20,925 (45,759) (73,299) 

รายไดจ้ากการเดินเรือสุทธิ/           

 รายไดเ้ทียบเทา่จากการให้เช่า           

 เป็นระยะเวลา 2,433,010 789,960 158,836 80,042 2,591,846 870,002 - - 2,591,846 870,002 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 

 การให้เช่าเป็นระยะเวลา การให้เช่าเป็นรายเที่ยว รวม ตดับญัชี รวม 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

รายไดจ้ากการให้เช่าเป็น

ระยะเวลา 4,937,670 2,043,682 - - 4,937,670 2,043,682 - - 4,937,670 2,043,682 

รายไดจ้ากการให้เช่าเป็น 

   รายเที่ยว - - 918,816 739,359 918,816 739,359 (55,937) (105,938) 862,879 633,421 

รวมรายไดจ้ากการเดินเรือ 4,937,670 2,043,682 918,816 739,359 5,856,486 2,783,041 (55,937) (105,938) 5,800,549 2,677,103 

รายจ่ายท่าเรือ - - (161,461) (237,094) (161,461) (237,094) 55,937 105,938 (105,524) (131,156) 

นํ้ามนัเช้ือเพลงิใชไ้ป - - (195,607) (238,010) (195,607) (238,010) - - (195,607) (238,010) 

รวมค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการให้เช่า           

 เป็นรายเที่ยว - - (357,068) (475,104) (357,068) (475,104) 55,937 105,938 (301,131) (369,166) 

รายไดจ้ากการเดินเรือสุทธิ/           

 รายไดเ้ทียบเทา่จากการให้เช่า           

 เป็นระยะเวลา 4,937,670 2,043,682 561,748 264,255 5,499,418 2,307,937 - - 5,499,418 2,307,937 

15. เงินปันผลจ่าย 

เม่ือวนัท่ี 16 สิงหาคม 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ คร้ังท่ี 4/2564 ได้มีมติอนุมัติการ

จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกาํไรสะสม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 ของบริษทัฯให้แก่ผูถื้อหุ้นใน

อตัราหุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายจาํนวน 779.6 ลา้นบาท โดยบริษทัฯได้จ่ายเงินปันผล

ดงักล่าวเป็นเงินสดในวนัท่ี 10 กนัยายน 2564  

16. หนีสิ้นท่ีอาจเกดิขึน้ 

 เม่ือวนัท่ี 5 สิงหาคม 2564 บริษทั พรีเชียส วิชัน่ส์ พีทีอี ลิมิเตด จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทัฯ 

และเป็นเจ้าของเรือชญานี นารี (“เรือ”) ทาํสัญญาเช่าแบบรายเท่ียวกับผูเ้ช่ารายหน่ึงสําหรับขนส่ง

นํ้ าตาลดิบปริมาณ 46,000 ตนั จากเมืองซังตูส ประเทศบราซิลไปยงัเมืองลากอส ประเทศไนจีเรีย            

เม่ือวนัท่ี 5 กันยายน 2564 เรือเร่ิมขนถ่ายสินค้าท่ีท่าจอดเรือรูโม ช่องหมายเลขท่ี 16 เมืองซังตูส 

ประเทศบราซิลเป็นเวลาสองวนั หลงัจากนั้นเรือไดถู้กขอให้ออกไปทิ้งสมอรอดา้นนอก จากนั้นวนัท่ี              

18 กนัยายน 2564 เรือกลบัเขา้มาเทียบทา่เพื่อขนถ่ายสินคา้รอบท่ีสองท่ีท่าจอดเรือรูโม ช่องหมายเลขท่ี 

19 ซ่ึงหลงัจากนั้นได้มีการตรวจพบยาเสพติดจาํนวนหน่ึงในระวางสินคา้หน่ึงของเรือ หน่วยงาน    

ต่าง ๆ ของประเทศบราซิลได้ทาํการสอบสวนอย่างละเอียดแล้วพบว่าไม่มีลูกเรือของบริษทัย่อย

เก่ียวขอ้งหรือให้การช่วยเหลือในการลกัลอบขนยาเสพติดดงักล่าวแต่อย่างใด เม่ือวนัท่ี 19 กนัยายน 

2564 หน่วยงานของประเทศบราซิลอนุญาตให้เรือแล่นออกจากบราซิลได ้โดยปราศจากการตั้งขอ้

กล่าวหากบัลูกเรือและ/หรือบริษทัยอ่ยแต่อยา่งใด 
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เม่ือวนัท่ี 9 ตุลาคม 2564 เรือเดินทางมาถึงและเทียบท่า ณ เมืองลากอส ประเทศไนจีเรีย หน่วยงาน

ไนจีเรียไดด้าํเนินการตรวจคน้เรือโดยละเอียด อยา่งไรก็ตาม ตรวจไม่พบวตัถุตอ้งสงสัยใด ๆ เม่ือวนัท่ี 

13 ตุลาคม 2564 ขณะท่ีมีการขนถ่ายสินคา้ออก ได้มีการพบยาเสพติดในระวางสินคา้หน่ึงของเรือ 

ส่งผลให้เรือและลูกเรือสัญชาติไทย 22 รายถูกควบคุมตวัไวบ้นเรือในขอ้หาลกัลอบขนยาเสพติด 

ขณะน้ี คดียงัอยู่ในระหว่างการสอบสวนโดยหน่วยงานของประเทศไนจีเรีย ปัจจุบนัยงัไม่มีการตั้ง

ข้อหาใด ๆ กับลูกเรือของบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทย่อย เม่ือวนัท่ี 29 ตุลาคม 2564 สํานักงาน

ปราบปรามยาเสพติดแห่งประเทศไนจีเรีย (NDLEA) ไดรั้บคาํสั่งจากคาํขอฝ่ายเดียวจากศาลสูงแห่ง

เมืองลากอสให้กกัเรือและควบคุมตวัลูกเรือเป็นเวลา 14 วนั และในวนัเดียวกนับริษทัย่อยไดรั้บการ

เรียกร้องค่าเสียหายประมาณ 3.9 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา จากผูรั้บสินคา้ บริษทัยอ่ยกาํลงัดาํเนินการ

ร่วมกบัทนายความของบริษทัย่อยเพื่อแกต่้างในขอ้เรียกร้องน้ี ทั้งน้ี ฝ่ายบริหารของบริษทัฯเช่ือว่าเป็น

การเร็วเกินไปท่ีจะประมาณยอดหน้ีสินท่ีเกิดขึ้น (ถา้มี) ไดอ้ย่างน่าเช่ือถือในขณะน้ี ดงันั้น บริษทัฯ              

จึงยงัไม่บนัทึกประมาณการความเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากการเรียกร้องน้ี 

17. เคร่ืองมือทางการเงิน 

17.1 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัจดัอยูใ่นประเภทระยะสั้นหรือมีอตัราดอกเบ้ีย

ใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด กลุ่มบริษทัจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน

ทางการเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน  

17.2 ลาํดับช้ันของมูลค่ายุติธรรม 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมโดยแยก

แสดงตามลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม  

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม

ผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน     

เงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทั 

   ท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน - - 18,403 18,403 

หนีสิ้นท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม  

ตราสารอนุพนัธ์      

สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย - เงินกูยื้ม - 10,361 - 10,361 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม  

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม

ผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน     

เงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทั 

   ท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน - - 18,403 18,403 

ในระหว่างงวดปัจจุบนั กลุ่มบริษทัไม่มีการเปล่ียนวิธีการและสมมติฐานท่ีใช้ในการประมาณมูลค่า

ยติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน และไม่มีการโอนรายการระหวา่งลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

18. งบการเงินในสกุลเงินท่ีใช้ในการดําเนินงาน 

 งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 และงบกาํไรขาดทุนสําหรับ

งวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 2563 ในสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา

ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานแสดงไดด้งัน้ี 
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บริษัท พรีเชียส ชิพป้ิง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย   

งบแสดงฐานะการเงิน       

ณ วันท่ี 30 กนัยายน 2564       

      (หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐฯ) 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  30 กนัยายน 

2564 
 31 ธนัวาคม 

2563 
 30 กนัยายน 

2564 
 31 ธนัวาคม 

2563 

สินทรัพย์         

สินทรัพย์หมุนเวียน         

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  59,578  36,638  8,553  20,399 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน  3,925  5,616  78,953  121,460 

นํ้ามนัเช้ือเพลิง  353  1,153  -  - 

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์  -  17,174  -  17,174 

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน         

   เงินทดรองจ่ายแก่กปัตนัเรือ  2,968  2,427  -  - 

   ค่าสินไหมทดแทนคา้งรับ  264  327  -  - 

   อ่ืน ๆ  1,319  1,181  491  487 

รวมสินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน  4,551  3,935  491  487 

รวมสินทรัพย์หมนุเวียน  68,407  64,516  87,997  159,520 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน         

เงินให้กูยื้มระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย  -  -  75,520  112,474 

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์  -  594  -  - 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย   -  -  233,720  233,720 

เงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีถือหุ้นโดย

บริษทัยอ่ย 
 

2,489  2,474  -  - 

เงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทัท่ีไม่ใช่           

   บริษทัจดทะเบียน  543  543  543  543 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์   613,247  636,698  253  253 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้  672  804  575  678 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน   201  230  192  219 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน         

 ค่าความเสียหายจากการเดินเรือรอเรียกคืน 865  1,540  -  - 

 ตน้ทุนสัญญารอตดัจ่าย  4,430  4,843  -  - 

 อ่ืน ๆ  93  105  70  80 

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน  5,388  6,488  70  80 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  622,540  647,831  310,873  347,967 

รวมสินทรัพย์  690,947  712,347  398,870  507,487 



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

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)       

ณ วันท่ี 30 กนัยายน 2564       

      (หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐฯ) 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  
30 กนัยายน 

2564 
 

31 ธนัวาคม 

2563 
 

30 กนัยายน 

2564 
 

31 ธนัวาคม 

2563 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น         

หนีสิ้นหมุนเวียน         

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน         

 เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน  3,229  3,785  126  9 

 เงินทดรองจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  -  -  61,551  60,775 

 ค่าใชจ้่ายเก่ียวกบัลูกเรือคา้งจ่าย  2,826  2,765  -  - 

 ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย  1,952  2,669  18  767 

 ผลประโยชนพ์นกังานคา้งจ่าย - ส่วนท่ี

ถึงกาํหนดจ่ายภายในหน่ึงปี 
  

2,003 
  

- 
  

1,407 
  

- 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน  10,010  9,219  63,102  61,551 

รายไดรั้บล่วงหนา้  3,424  20,177  -            - 

เงินกูยื้มระยะยาว - ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระ         

 ภายในหน่ึงปี  51,549  49,938  -  - 

หุ้นกู ้- ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี -  31,145  -  31,145 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า - ส่วนท่ีถึง         

 กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี  158  177  123  138 

หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์  145  -  -  - 

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย  -  53  -            - 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน  1,626  463  1,406  307 

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน  66,912  111,172  64,631  93,141  

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน         

ผลประโยชนพ์นกังานคา้งจ่าย - สุทธิจาก

ส่วนท่ีถึงกาํหนดจ่ายภายในหน่ึงปี 
 

4,006  -  2,815  - 

เงินกูยื้มระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนด         

 ชาํระภายในหน่ึงปี  212,602  157,483  -  - 

หุ้นกู ้- สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระ         

 ภายในหน่ึงปี  -  95,071  -  95,071 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึง        

 กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี  460  650  406  561 

หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์  161  2,751  -  - 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  65  65  -  - 

ประมาณการค่าความเสียหายจากการเดินเรือ 1,369  2,233  -            - 

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 5,096  5,529  3,780  4,161 

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน  223,759  263,782  7,001  99,793 

รวมหนีสิ้น  290,671  374,954  71,632  192,934 



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

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)       

ณ วันท่ี 30 กนัยายน 2564       

      (หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐฯ) 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  
30 กนัยายน 

2564 
 

31 ธนัวาคม 

2563 
 

30 กนัยายน 

2564 
 

31 ธนัวาคม 

2563 

ส่วนของผู้ถือหุ้น         

ทุนเรือนหุน้         

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

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

ส่วนเกินทุน         

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

   ส่วนเกินทุนหุ้นทุนซ้ือคนื  4,819  4,819  4,819  4,819 

กาํไรสะสม         
   จดัสรรแลว้         
 สาํรองตามกฎหมาย - บริษทัฯ  4,372  2,802  4,372  2,802 

                                       - บริษทัยอ่ย  11,741  11,741  -            - 

 สาํรองเพ่ือกิจกรรมความรับผดิชอบ 

  ต่อสังคม 
 

896  553  896  553 

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร  266,763  208,275  202,831  192,294 

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น  (2,661)  (5,143)  (25)  (260) 

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ  400,275  337,392  327,238  314,553 

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม        

   ของบริษทัยอ่ย  1  1  -  - 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  400,276  337,393  327,238  314,553 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น  690,947  712,347  398,870  507,487 

  



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

งบกําไรขาดทุน       

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2564       

(หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐฯ ยกเวน้กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานแสดงเป็นเหรียญสหรัฐฯ) 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2564  2563  2564  2563 

รายได้         

รายไดจ้ากการเดินเรือ         

   รายไดจ้ากการให้เช่าเป็นระยะเวลา  73,572  25,211  -  - 

   รายไดจ้ากการให้เช่าเป็นรายเท่ียว  6,186  4,893  -  - 

รวมรายไดจ้ากการเดินเรือ  79,758  30,104  -  - 

รายไดจ้ากการให้บริการ  27  28  698  721 

รายไดด้อกเบ้ีย  1  22  1,417  1,528 

รายไดเ้งินปันผล  -  -  37,680  - 

กาํไรจากอตัราแลกเปลี่ยน  735  396  651  389 

กาํไรจากการปรับมูลค่ายติุธรรมของ         

   เคร่ืองมือท่ีใชป้้องกนัความเส่ียงบนส่วน         

   ท่ีไม่มีประสิทธิผลในการป้องกนั         

   ความเส่ียงในกระแสเงินสด  5  -  -  - 

รายไดอ่ื้น  1  -  -  - 

รวมรายได้  80,527  30,550  40,446  2,638 

ค่าใช้จ่าย         

ตน้ทุนการเดินเรือ         

   ค่าใชจ่้ายในการเดินเรือ  14,010  12,216  -  - 

   รายจ่ายท่าเรือ  542  975  -  - 

   นํ้ามนัเช้ือเพลิงใชไ้ป  842  1,364  -  - 

รวมตน้ทุนการเดินเรือ  15,394  14,555  -  - 

ค่าเส่ือมราคา  9,566  9,732  65  63 

ตน้ทุนการให้บริการ  39  29  -  - 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร  3,521  1,873  2,009  1,193 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร  1,575  536  1,524  563 

ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น  -  -  -  - 

ขาดทุนจากตราสารอนุพนัธ์  1,856  -  32  - 

รวมค่าใช้จ่าย  31,951  26,725  3,630  1,819 

กําไรจากการดําเนินงาน 48,576  3,825  36,816  819 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม         

   ท่ีถือหุ้นโดยบริษทัยอ่ย  198  83  -  - 

ตน้ทุนทางการเงิน  (3,377)  (4,614)  (907)  (2,471) 

กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด  45,397  (706)  35,909  (1,652) 

  



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

งบกําไรขาดทุน (ต่อ)         

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2564        

(หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐฯ ยกเวน้กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานแสดงเป็นเหรียญสหรัฐฯ) 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2564  2563  2564  2563 

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน)         

ส่วนท่ีเป็นของผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ  45,397  (706)  35,909  (1,652) 

ส่วนท่ีเป็นของผูม้ีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม  

   ของบริษทัยอ่ย 
 

-  -  -  - 

กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด  45,397  (706)  35,909  (1,652) 

       

กําไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน         

กาํไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ  0.0291  (0.0005)  0.0230  (0.0011) 

       

 

บริษัท พรีเชียส ชิพป้ิง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย   

งบกําไรขาดทุน       

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2564       

 (หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐฯ ยกเวน้กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานแสดงเป็นเหรียญสหรัฐฯ) 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2564  2563  2564  2563 

รายได้         

รายไดจ้ากการเดินเรือ         

   รายไดจ้ากการให้เช่าเป็นระยะเวลา  154,156  64,683  -  - 

   รายไดจ้ากการให้เช่าเป็นรายเท่ียว  27,358  19,999  -  - 

รวมรายไดจ้ากการเดินเรือ  181,514  84,682  -  - 

รายไดจ้ากการให้บริการ  87  84  2,134  2,137 

รายไดด้อกเบ้ีย  14  233  4,213  4,648 

รายไดเ้งินปันผล  16  -  37,696  - 

กาํไรจากอตัราแลกเปลี่ยน  5,932  491  5,754  435 

กาํไรจากการปรับมูลค่ายติุธรรมของ         

   เคร่ืองมือท่ีใชป้้องกนัความเส่ียงบนส่วน         

   ท่ีไม่มีประสิทธิผลในการป้องกนั         

   ความเส่ียงในกระแสเงินสด  33  -  -  - 

กาํไรจากตราสารอนุพนัธ์  -  553  -  553 

รายไดอ่ื้น  26  -  23  - 

รวมรายได้  187,622  86,043  49,820  7,773 

  



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

งบกําไรขาดทุน (ต่อ)       

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2564       

 (หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐฯ ยกเวน้กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานแสดงเป็นเหรียญสหรัฐฯ) 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2564  2563  2564  2563 

ค่าใช้จ่าย         

ตน้ทุนการเดินเรือ         

   ค่าใชจ่้ายในการเดินเรือ  40,566  36,094  -  - 

   รายจ่ายท่าเรือ  3,355  4,141  -  - 

   นํ้ามนัเช้ือเพลิงใชไ้ป  6,243  7,508  -  - 

รวมตน้ทุนการเดินเรือ  50,164  47,743  -  - 

ค่าเส่ือมราคา  28,478  28,944  190  185 

ตน้ทุนการให้บริการ  123  94  -  - 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร  9,020  7,217  5,191  5,353 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร  3,844  1,285  3,733  1,361 

ขาดทุนจากสัญญาระงบัขอ้พิพาท  -  27,400  -  27,144 

ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลบั)  (279)  280  -  - 

ขาดทุนจากตราสารอนุพนัธ์  2,124  -  379  - 

รวมค่าใช้จ่าย  93,474  112,963  9,493  34,043 

กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงาน  94,148  (26,920)  40,327  (26,270) 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม         

   ท่ีถือหุ้นโดยบริษทัยอ่ย  458  226  -  - 

ตน้ทุนทางการเงิน  (10,664)  (15,009)  (4,337)  (7,228) 

กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด  83,942  (41,703)  35,990  (33,498) 
 

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน)         

ส่วนท่ีเป็นของผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ  83,942  (41,703)  35,990  (33,498) 

ส่วนท่ีเป็นของผูม้ีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม  

   ของบริษทัยอ่ย 
 

-  -  -  - 

กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด  83,942  (41,703)  35,990  (33,498) 

 

กําไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 
 

       

กาํไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ  0.0538  (0.0267)  0.0231  (0.0215) 

  



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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19. การอนุมัติข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 

 ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีได้รับอนุมติัให้ออกโดยกรรมการผูมี้อาํนาจของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี           

10 พฤศจิกายน 2564 
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