












บริษัท พรีเชียส ชิพปิง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 2,468,209,354 1,100,490,204 537,947,101 612,724,314

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 7, 8 175,329,039 168,701,268 2,061,657,283 3,648,305,236

นาํมนัเชือเพลิง 21,575,202 34,626,909 - -

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 19, 35 - 515,862,197 - 515,862,197

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน

    เงินทดรองจ่ายแก่กปัตนัเรือ 30,065,102 27,222,610 - -

    ค่าสินไหมทดแทนคา้งรับ 8,120,546 9,828,095 - -

    นาํมนัหล่อลืน 76,348,181 45,690,580 - -

    อืน ๆ 29,861,416 35,468,103 16,795,122 14,632,864

รวมสินทรัพยห์มุนเวียนอืน 144,395,245 118,209,388 16,795,122 14,632,864

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,809,508,840 1,937,889,966 2,616,399,506 4,791,524,611

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารทีมีภาระคาํประกนั 9 119,999,498 - - -

เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย 10 - - 2,571,251,793 3,378,394,114

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 35 8,452,494 17,838,406 - -

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 11 - - 7,810,885,894 7,020,259,208

เงินลงทุนในบริษทัร่วมทีถือหุ้นโดยบริษทัยอ่ย 12 91,237,864 74,311,329 - -

เงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทัทีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 13 14,705,103 16,295,352 14,705,103 16,295,352

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 14 20,284,980,785 19,124,559,416 8,122,486 7,611,177

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 20 20,997,859 24,158,589 18,078,364 20,368,392

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 15 6,371,093 6,905,670 6,089,865 6,584,635

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน

    ค่าความเสียหายจากการเดินเรือรอเรียกคืน 27,707,403 46,246,717 - -

    ต้นทุนสัญญารอตดัจ่าย 17 143,370,720 145,482,410 - -

    อืน ๆ 3,169,593 3,158,633 2,395,091 2,396,230

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 174,247,716 194,887,760 2,395,091 2,396,230

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 20,720,992,412 19,458,956,522 10,431,528,596 10,451,909,108

รวมสินทรัพย์ 23,530,501,252 21,396,846,488 13,047,928,102 15,243,433,719

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



บริษัท พรีเชียส ชิพปิง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสินหมุนเวียน

เจา้หนีการคา้และเจ้าหนีอืน

    เจ้าหนีการคา้และเจ้าหนีอืน 8 105,315,282 113,675,898 1,263,537 281,220

    เงินทดรองจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั 8 - - 2,537,687,814 1,825,508,984

    ค่าใช้จ่ายเกียวกบัลูกเรือคา้งจ่าย 88,778,986 83,066,645 - -

    ค่าใช้จ่ายคา้งจ่าย 62,205,894 80,160,675 885,416 23,035,048

    ผลประโยชน์พนกังานคา้งจ่าย - ส่วนทีถึงกาํหนดจ่าย

         ภายในหนึงปี 98,012,687 - 68,706,512 -

รวมเจา้หนีการคา้และเจ้าหนีอืน 354,312,849 276,903,218 2,608,543,279 1,848,825,252

รายไดร้ับล่วงหน้า 86,911,294 606,063,035 - -

เงินกูยื้มระยะยาว - ส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 18 1,408,602,518 1,500,006,906 - -

หุ้นกู้ - ส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 19 - 935,514,642 - 935,514,642

หนีสินตามสัญญาเช่า - ส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 20 5,418,838 5,325,635 4,207,231 4,136,935

หนีสินตราสารอนุพนัธ์ 35 3,995,773 - - -

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 13,676 1,594,084 - -

หนีสินหมุนเวียนอืน 57,341,601 13,898,776 50,413,753 9,217,788

รวมหนีสินหมุนเวียน 1,916,596,549 3,339,306,296 2,663,164,263 2,797,694,617

หนีสินไม่หมุนเวียน

ผลประโยชน์พนกังานคา้งจ่าย - สุทธิจากส่วนทีถึง

   กาํหนดจ่ายภายในหนึงปี 196,025,373 - 137,413,024 -

เงินกูยื้มระยะยาว - สุทธิจากส่วนทีถึงกาํหนดชาํระ

   ภายในหนึงปี 18 6,809,259,448 4,730,340,297 - -

หุ้นกู้ - สุทธิจากส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 19 - 2,855,650,470 - 2,855,650,470

หนีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนทีถึงกาํหนดชาํระ

   ภายในหนึงปี 20 14,377,261 19,538,932 12,862,752 16,864,357

หนีสินตราสารอนุพนัธ์ 35 11,237,536 82,621,251 - -

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 27 3,470,971 1,965,935 - -

ประมาณการค่าความเสียหายจากการเดินเรือ 21 39,225,204 67,069,060 - -

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 22 175,293,042 166,063,671 129,466,640 124,997,299

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 7,248,888,835 7,923,249,616 279,742,416 2,997,512,126

รวมหนีสิน 9,165,485,384 11,262,555,912 2,942,906,679 5,795,206,743

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



บริษัท พรีเชียส ชิพปิง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

   ทุนจดทะเบียน

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

   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเต็มมูลค่าแลว้

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

   ส่วนเกินทุน

      ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 1,967,897,516 1,967,897,516 1,967,897,516 1,967,897,516

      ส่วนเกินทุนหุ้นทุนซือคืน 172,445,812 172,445,812 172,445,812 172,445,812

   กาํไรสะสม

      จดัสรรแลว้

         สํารองตามกฎหมาย - บริษทัฯ 23 155,929,186 103,952,060 155,929,186 103,952,060

                                         - บริษทัยอ่ย 23 420,420,000 420,420,000 - -

         สํารองเพอืกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม 24 36,261,237 17,769,466 36,261,237 17,769,466

      ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 10,471,445,662 7,626,094,265 5,423,178,688 5,904,977,010

องค์ประกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (418,712,005) (1,733,611,140) 790,017,122 (278,106,750)

ส่วนของผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ 14,364,979,270 10,134,259,841 10,105,021,423 9,448,226,976

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 36,598 30,735 - -

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 14,365,015,868 10,134,290,576 10,105,021,423 9,448,226,976

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 23,530,501,252 21,396,846,488 13,047,928,102 15,243,433,719

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



บริษัท พรีเชียส ชิพปิง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุน

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

รายได้

รายไดจ้ากการเดินเรือ

   รายได้จากการให้เช่าเป็นระยะเวลา 7,722,877,287 2,874,426,465 - -

   รายได้จากการให้เช่าเป็นรายเทียว 888,876,146 851,870,074 - -

รวมรายไดจ้ากการเดินเรือ 8,611,753,433 3,726,296,539 - -

รายไดจ้ากการให้บริการ 8 3,632,948 3,766,377 90,899,139 89,895,129

รายไดด้อกเบีย 1,870,185 8,523,278 181,561,985 191,560,220

รายไดเ้งินปันผล 11 509,281 - 1,246,583,113 48,808,160

กาํไรจากอตัราแลกเปลียน 194,370,139 - 185,399,483 -

กาํไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเครืองมือทีใชป้้องกนัความเสียง

   บนส่วนทีไม่มีประสิทธิผลในการป้องกนัความเสียงในกระแสเงินสด 1,041,074 - - -

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

กาํไรจากการชาํระบญัชีของบริษทัยอ่ย - - - 6,702,483

รายไดอื้น 1,117,433 479,579 711,625 15,351

รวมรายได้ 8,814,294,493 3,751,057,688 1,705,155,345 350,695,271

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนการเดินเรือ

   ค่าใช้จ่ายในการเดินเรือ 1,774,511,844 1,557,391,220 - -

   รายจ่ายท่าเรือ 110,688,544 163,171,189 - -

   นาํมนัเชือเพลิงใชไ้ป 200,298,325 288,483,387 - -

รวมต้นทุนการเดินเรือ 2,085,498,713 2,009,045,796 - -

ค่าเสือมราคา 14, 20 1,213,654,309 1,213,009,012 8,203,397 7,706,738

ตน้ทุนการให้บริการ 5,358,997 3,980,753 - -

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 8 407,870,640 278,688,209 233,167,551 198,539,673

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 8 172,977,473 56,924,197 167,805,999 60,140,386

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

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 11 - - - 4,714,343

ผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขนึ (โอนกลบั) 7, 10 (8,776,627) 9,009,676 - 28,582,361

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียน - 14,743,899 - 11,054,460

ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเครืองมือทีใชป้้องกนัความเสียง

   บนส่วนทีไม่มีประสิทธิผลในการป้องกนัความเสียงในกระแสเงินสด - 1,018,311 - -

ขาดทุนจากตราสารอนุพนัธ์ 68,667,974 - 11,786,995 -

รวมค่าใช้จ่าย 3,945,251,479 4,455,136,775 420,963,942 1,171,339,658

กําไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงาน 4,869,043,014 (704,079,087) 1,284,191,403 (820,644,387)

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม

   ทีถือหุ้นโดยบริษทัยอ่ย 12.1 22,798,670 10,813,223 - -

ตน้ทุนทางการเงิน 25 (415,226,947) (597,148,713) (136,411,196) (287,694,091)

กําไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 4,476,614,737 (1,290,414,577) 1,147,780,207 (1,108,338,478)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 27 (1,682,458) (4,441,846) - -

กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี 4,474,932,279 (1,294,856,423) 1,147,780,207 (1,108,338,478)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



บริษัท พรีเชียส ชิพปิง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุน (ต่อ)

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน)

ส่วนทีเป็นของผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ 4,474,929,926 (1,294,854,929) 1,147,780,207 (1,108,338,478)

ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 2,353 (1,494) - -

กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี 4,474,932,279 (1,294,856,423) 1,147,780,207 (1,108,338,478)

กําไรต่อหุ้นขนัพืนฐาน 29

กาํไร (ขาดทุน) ส่วนทีเป็นของผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ 2.87 (0.83) 0.74 (0.71)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



บริษัท พรีเชียส ชิพปิง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี 4,474,932,279 (1,294,856,423) 1,147,780,207 (1,108,338,478)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน:

รายการทีจะถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงิน

    ทีเป็นเงินตราต่างประเทศ - สุทธิจากภาษีเงินได้ (4,121,925) (1,690,350) - -

กาํไร (ขาดทุน) จากการป้องกนัความเสียงในกระแสเงินสด 84,294,806 (228,797,964) 10,166,459 (178,170,062)

การเปลียนแปลงสุทธิสําหรับตน้ทุนในการป้องกนัความเสียง (1,511,483) 68,344,830 (2,730,051) 66,292,774

รายการทีจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 78,661,398 (162,143,484) 7,436,408 (111,877,288)

รายการทีจะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทั

   ทีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน (3,425,444) (751,918) (3,425,444) (751,918)

ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงินจากสกุลเงิน

    ทีใชใ้นการดาํเนินงานเป็นสกลุเงินทีใชน้าํเสนองบการเงิน 1,239,666,691 33,039,987 1,064,112,908 21,039,779

รายการทีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 1,236,241,247 32,288,069 1,060,687,464 20,287,861

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับปี 1,314,902,645 (129,855,415) 1,068,123,872 (91,589,427)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 5,789,834,924 (1,424,711,838) 2,215,904,079 (1,199,927,905)

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ 5,789,829,061 (1,424,710,302) 2,215,904,079 (1,199,927,905)

ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 5,863 (1,536) - -

5,789,834,924 (1,424,711,838) 2,215,904,079 (1,199,927,905)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



บริษัท พรีเชียส ชิพปิง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: บาท)

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถ้ือหุน้

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

ผลขาดทุนจากการ

วดัมูลค่าเงินลงทุนใน ส่วนของผูม้ี

ตราสารทุนทีกาํหนด สํารองสําหรับ ส่วนไดเ้สียที

สํารองเพือกิจกรรม ผลต่างจาก ให้วดัมูลค่ายุติธรรม การป้องกนั สํารองสําหรับ รวม รวม ไม่มีอาํนาจ รวม

ทุนเรือนหุน้ทีออก ส่วนเกินมูลค่า ส่วนเกินทุน ความรับผดิชอบ การแปลงค่า ผ่านกาํไรขาดทุน ความเสียงใน ตน้ทุนในการ องคป์ระกอบอืน ส่วนของผูถ้ือหุน้ ควบคุม ส่วนของ

และชาํระแลว้ หุน้สามญั หุน้ทุนซือคืน บริษทัฯ บริษทัย่อย ต่อสังคม ยงัไม่ไดจ้ดัสรร งบการเงิน เบ็ดเสร็จอืน กระแสเงินสด ป้องกนัความเสียง ของส่วนของผูถ้ือหุน้ ของบริษทัฯ ของบริษทัย่อย ผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2563 1,559,291,862 1,967,897,516 172,445,812 103,952,060 523,320,000 17,696,466 8,818,122,194 (1,677,260,039) - 139,019,746 (65,515,474) (1,603,755,767) 11,558,970,143 32,271 11,559,002,414

ขาดทุนสําหรับปี - - - - - - (1,294,854,929) - - - - - (1,294,854,929) (1,494) (1,294,856,423)

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับปี - - - - - - - 31,349,679 (751,918) (228,797,964) 68,344,830 (129,855,373) (129,855,373) (42) (129,855,415)

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี - - - - - - (1,294,854,929) 31,349,679 (751,918) (228,797,964) 68,344,830 (129,855,373) (1,424,710,302) (1,536) (1,424,711,838)

โอนกลบัสํารองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 23) - - - - (102,900,000) - 102,900,000 - - - - - - - -

จดัสรรสํารองเพือกิจกรรมความรับผิดชอบ

   ต่อสังคม (หมายเหตุ 24) - - - - - 73,000 (73,000) - - - - - - - -

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 1,559,291,862 1,967,897,516 172,445,812 103,952,060 420,420,000 17,769,466 7,626,094,265 (1,645,910,360) (751,918) (89,778,218) 2,829,356 (1,733,611,140) 10,134,259,841 30,735 10,134,290,576

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2564 1,559,291,862 1,967,897,516 172,445,812 103,952,060 420,420,000 17,769,466 7,626,094,265 (1,645,910,360) (751,918) (89,778,218) 2,829,356 (1,733,611,140) 10,134,259,841 30,735 10,134,290,576

กาํไรสําหรับปี - - - - - - 4,474,929,926 - - - - - 4,474,929,926 2,353 4,474,932,279

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับปี - - - - - - - 1,235,541,256 (3,425,444) 84,294,806 (1,511,483) 1,314,899,135 1,314,899,135 3,510 1,314,902,645

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี - - - - - - 4,474,929,926 1,235,541,256 (3,425,444) 84,294,806 (1,511,483) 1,314,899,135 5,789,829,061 5,863 5,789,834,924

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 32) - - - - - - (1,559,109,632) - - - - - (1,559,109,632) - (1,559,109,632)

จดัสรรสาํรองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 23) - - - 51,977,126 - - (51,977,126) - - - - - - - -

จดัสรรสํารองเพือกิจกรรมความรับผิดชอบ

   ต่อสังคม (หมายเหตุ 24) - - - - - 18,491,771 (18,491,771) - - - - - - - -

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 1,559,291,862 1,967,897,516 172,445,812 155,929,186 420,420,000 36,261,237 10,471,445,662 (410,369,104) (4,177,362) (5,483,412) 1,317,873 (418,712,005) 14,364,979,270 36,598 14,365,015,868

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

สํารองตามกฎหมาย

งบการเงินรวม

ส่วนของผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ

จดัสรรแลว้

กาํไรสะสม



บริษัท พรีเชียส ชิพปิง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: บาท)

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถ้ือหุ้น 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

ผลขาดทุนจากการ

วดัมูลค่าเงินลงทุนใน

ตราสารทุนทีกาํหนด สํารองสําหรับ

สาํรองเพือกิจกรรม ผลต่างจาก ให้วดัมูลค่ายุติธรรม การป้องกนั สํารองสําหรับ รวม

ทุนเรือนหุน้ทีออก ส่วนเกินมูลค่า ส่วนเกินทุน สํารอง ความรับผิดชอบ การแปลงค่า ผา่นกาํไรขาดทุน ความเสียงใน ตน้ทุนในการ องคป์ระกอบอืน รวม

และชาํระแลว้ หุ้นสามญั หุน้ทุนซือคืน ตามกฎหมาย ต่อสังคม ยงัไม่ไดจ้ัดสรร งบการเงิน เบ็ดเสร็จอืน กระแสเงินสด ป้องกนัความเสียง ของส่วนของผูถ้ือหุ้น ส่วนของผูถ้ือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2563 1,559,291,862 1,967,897,516 172,445,812 103,952,060 17,696,466 7,013,388,488 (285,612,741) - 160,647,989 (61,552,571) (186,517,323) 10,648,154,881

ขาดทุนสําหรับปี - - - - - (1,108,338,478) - - - - - (1,108,338,478)

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับปี - - - - - - 21,039,779 (751,918) (178,170,062) 66,292,774 (91,589,427) (91,589,427)

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี - - - - - (1,108,338,478) 21,039,779 (751,918) (178,170,062) 66,292,774 (91,589,427) (1,199,927,905)

จัดสรรสํารองเพือกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม

   (หมายเหตุ 24) - - - - 73,000 (73,000) - - - - - -

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 1,559,291,862 1,967,897,516 172,445,812 103,952,060 17,769,466 5,904,977,010 (264,572,962) (751,918) (17,522,073) 4,740,203 (278,106,750) 9,448,226,976

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2564 1,559,291,862 1,967,897,516 172,445,812 103,952,060 17,769,466 5,904,977,010 (264,572,962) (751,918) (17,522,073) 4,740,203 (278,106,750) 9,448,226,976

กาํไรสําหรับปี - - - - - 1,147,780,207 - - - - - 1,147,780,207

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับปี - - - - - - 1,064,112,908 (3,425,444) 10,166,459 (2,730,051) 1,068,123,872 1,068,123,872

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี - - - - - 1,147,780,207 1,064,112,908 (3,425,444) 10,166,459 (2,730,051) 1,068,123,872 2,215,904,079

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 32) - - - - - (1,559,109,632) - - - - - (1,559,109,632)

จัดสรรสํารองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 23) - - - 51,977,126 - (51,977,126) - - - - - -

จัดสรรสํารองเพือกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม

   (หมายเหตุ 24) - - - - 18,491,771 (18,491,771) - - - - - -

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 1,559,291,862 1,967,897,516 172,445,812 155,929,186 36,261,237 5,423,178,688 799,539,946 (4,177,362) (7,355,614) 2,010,152 790,017,122 10,105,021,423

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม

จัดสรรแลว้



บริษัท พรีเชียส ชิพปิง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: บาท)

2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี 4,476,614,737 (1,290,414,577) 1,147,780,207 (1,108,338,478)

รายการปรับกระทบยอดกาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

   จากกิจกรรมดาํเนินงาน

   ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 1,214,915,813 1,214,072,572 9,391,878 8,749,561

   ผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขนึ (โอนกลบั) (8,776,627) 9,009,676 - 28,582,361

   ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - - 4,714,343

   ตดัจาํหน่ายตน้ทุนสัญญารอตดัจ่าย 17,780,093 17,390,156 - -

   ขาดทุนจากสัญญาระงบัขอ้พิพาท - 868,716,922 - 860,601,697

   ตดัจาํหน่ายอุปกรณ์ 26,378 15,379 16,975 15,378

   กาํไรจากการขายอุปกรณ์ (734,380) (134,135) (711,589) (15,338)

   ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม

      ทีถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย (22,798,670) (10,813,223) - -

   โอนกลบัประมาณการค่าความเสียหายจากการเดินเรือ (11,763,717) (786,045) - -

   สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 12,329,100 14,005,110 7,526,416 9,303,207

   ขาดทุน (กาํไร) จากอตัราแลกเปลียนทียงัไม่เกิดขนึจริง (15,210,775) 3,729,763 (8,160,264) 2,740,436

   ตดัจาํหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินเป็นดอกเบียจ่าย 14,839,208 18,335,505 - -

   ต้นทุนทางการเงิน 389,687,738 580,264,012 132,950,986 279,639,763

   ตดัจาํหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ 217,819 4,689,483 217,819 4,689,483

   รายได้เงินปันผล (509,281) - (1,246,583,113) (48,808,160)

   (กาํไร) ขาดทุนจากตราสารอนุพนัธ์ 68,667,974 (11,991,915) 11,786,995 (13,713,928)

   (กาํไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเครืองมือทีใชป้้องกนัความเสียง

      บนส่วนทีไม่มีประสิทธิผลในการป้องกนัความเสียงในกระแสเงินสด (1,041,074) 1,018,311 - -

   กาํไรจากการชาํระบญัชีของบริษทัยอ่ย - - - (6,702,483)

   รายได้ดอกเบีย - - (180,668,778) (186,536,220)

   ตดัจาํหน่ายภาษีเงินไดห้กั ณ ทีจ่าย 1,680,297 1,665,893 1,680,297 1,665,893

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลง

   ในสินทรัพยแ์ละหนีสินดาํเนินงาน 6,135,924,633 1,418,772,887 (124,772,171) (163,412,485)

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพมิขึน) ลดลง

   ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 15,506,027 5,531,578 1,949,966,518 (205,473,923)

   นาํมนัเชือเพลิง 18,830,573 148,968,348 - -

   สินทรัพยห์มุนเวียนอืน (10,372,746) 21,921,684 (1,276,891) 766,322

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน - 1,627,747 - 1,627,747

หนีสินดาํเนินงานเพิมขึน (ลดลง)

   เจ้าหนีการคา้และเจ้าหนีอืน 70,978,907 (243,361,663) 578,456,760 411,384,624

   รายได้รับล่วงหน้า (563,441,815) 537,873,946 - -

   หนีสินหมุนเวียนอืน 41,263,982 (10,193,834) 41,109,193 (4,091,734)

   หนีสินไม่หมุนเวียนอืน 191,128,118 (13,612,347) 133,064,143 (13,612,347)

เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 5,899,817,679 1,867,528,346 2,576,547,552 27,188,204

   จ่ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลและภาษีเงินไดห้กั ณ ทีจ่าย (4,388,883) (3,565,150) (1,552,347) (1,215,836)

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 5,895,428,796 1,863,963,196 2,574,995,205 25,972,368

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



บริษัท พรีเชียส ชิพปิง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: บาท)

2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

ซืออาคารชุด อุปกรณ์และจ่ายค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและสํารวจเรือ (255,979,214) (272,940,951) (3,459,740) (4,450,930)

เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ 734,388 163,726 711,594 44,903

ซือคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ - (1,260,994) - (904,878)

เงินสดรับจากสัญญาระงบัขอ้พิพาท - 1,269,067,500 - 1,269,067,500

เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่บริษทัยอ่ยลดลง - - 1,361,157,084 540,177,755

เงินปันผลรับ 19,890,961 2,057,537 1,246,583,113 48,808,160

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (235,353,865) 997,086,818 2,604,992,051 1,852,742,510

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินฝากทีมีภาระคาํประกนัเพมิขึน (119,999,498) - - -

เงินสดจ่ายดอกเบีย (415,463,566) (592,998,193) (155,943,491) (297,815,939)

เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจ่าย (74,172,066) (16,019,379) - -

ชาํระคืนเงินต้นของหนีสินตามสัญญาเช่า (6,435,368) (5,828,956) (5,050,400) (4,820,439)

เงินสดจ่ายตราสารอนุพนัธ์ (61,397,576) (20,027,323) - (18,305,310)

เงินสดรับจากเงินกูยื้มระยะยาว 4,397,359,535 1,717,826,610 - -

จ่ายคืนเงินกูยื้มระยะยาว (1,429,562,520) (980,121,482) - -

จ่ายคืนเงินกูย้ืมระยะยาวก่อนกาํหนด (1,584,605,203) (1,656,434,867) - -

จ่ายคืนหุ้นกูสุ้ทธิ (3,569,217,818) (1,374,794,550) (3,569,217,818) (1,374,794,550)

เงินปันผลจ่าย (1,559,109,632) - (1,559,109,632) -

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงนิ (4,422,603,712) (2,928,398,140) (5,289,321,341) (1,695,736,238)

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิมขึน (ลดลง) 130,247,931 (13,342,598) 34,556,872 (13,505,049)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึน (ลดลง) 1,367,719,150 (80,690,724) (74,777,213) 169,473,591

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

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 2,468,209,354 1,100,490,204 537,947,101 612,724,314

ข้อมูลเพิมเติมประกอบงบกระแสเงินสด

รายการทีมิใช่เงินสด

   เงินทดรองจากบริษทัยอ่ยลดลงจากการหักกลบกบัเงินคืนทุน - - - 369,479,205

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
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บริษัท พรีเชียส ชิพปิง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2564

1. ข้อมูลทัวไป

1.1 ข้อมูลทัวไปของบริษัทฯ

บริษทั พรีเชียส ชิพปิง จาํกัด (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซึงจดัตงัและมีภูมิลาํเนาใน

ประเทศไทย บริษทัฯดาํเนินธุรกจิหลกัในด้านการลงทุนในกจิการซึงดาํเนินธุรกิจดา้นการขนส่ง

สินคา้ทางทะเล ทีอยู่ตามทีจดทะเบียนของบริษทัฯอยู่ทีเลขที 8 ชนัที จี, 7, 8 และ 9 ถนนสาทรเหนือ

แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

1.2 การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 ทีปัจจุบนัยงัมีผลกระทบต่อธุรกิจ

และอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์ดังกล่าวอาจนํามาซึงความไม่แน่นอนและผลกระทบตอ่

สภาพแวดล้อมของการดําเนินธุรกิจ  ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทติดตามความคืบหน้าของ

สถานการณ์ดงักล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงินเกียวกบัมูลคา่ของสินทรัพย ์ประมาณการ

หนีสินและหนีสินทีอาจเกดิขนึอยา่งต่อเนือง ทงันีฝ่ายบริหารได้ใชป้ระมาณการและดุลยพินิจใน

ประเด็นต่าง ๆ เมือสถานการณ์มีการเปลียนแปลง

2. เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงิน

2.1 งบการเงินนีจดัทาํขึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีกาํหนดในพระราชบญัญตัิวิชาชีพ

บญัชี พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงนิตามขอ้กาํหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ออก

ตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543

งบการเงินนีแสดงหน่วยเงินตราเป็นสกุลเงินบาทเพือให้เป็นไปตามกฎระเบียบของหน่วยงานใน

ประเทศไทย ซึงแตกต่างจากสกุลเงินทีใช้ในการดําเนินงานของบริษัทฯ คือ สกุลเงินเหรียญ

สหรัฐอเมริกา ทงันี สินทรัพยแ์ละหนีสินแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลียน ณ วนัสิน

รอบระยะเวลารายงาน ส่วนรายได้และค่าใชจ้่ายแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปลียนที

ประมาณขึนซึงใกลเ้คียงกบัอตัราแลกเปลียนจริง ณ วนัทีเกิดรายการ ผลต่างซึงเกดิขึนจากการแปลงค่า

งบการเงินดังกล่าวได้แสดงไวเ้ป็นรายการ “ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน” ในกาํไรขาดทนุ

เบ็ดเสร็จอืนซึงเป็นองคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุ้น

งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัทีบริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบบั

ภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยนี

งบการเงินนีไดจ้ดัทาํขึนโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเวน้แต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอืนในนโยบายการ

บญัชี
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2.2 เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินรวม

ก) งบการเงินรวมนีไดจ้ดัทาํขึนโดยรวมงบการเงนิของบริษทั พรีเชียส ชิพปิง จาํกัด (มหาชน)

บริษทัย่อยและบริษทัร่วม (รวมเรียกว่า “กลุ่มบริษทั”) ดงัต่อไปนี

อตัราร้อยละ

จดัตงั ของการถือหุ้น

ขึนใน โดยบริษทัฯ

ชือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ ทงัทางตรงและทางออ้ม

2564 2563

ร้อยละ ร้อยละ

บริษทัย่อยทีถือหุ้นโดยบริษทัฯ

1. บริษทั พรีเชียส เม็ททัลซ์ จาํกัด เจา้ของเรือ ไทย 99.99 99.99

2.   บริษทั พรีเชียส วิชเชส จาํกัด เจา้ของเรือ ไทย     99.99     99.99

3. บริษทั พรีเชียส สโตนส์ ชิปปิง จาํกดั เจา้ของเรือ ไทย 99.99 99.99

4. บริษทั พรีเชียส มิเนอรัลส ์จาํกดั เจา้ของเรือ ไทย 99.99 99.99

5.   บริษทั พรีเชียส แลนด์ จาํกัด เจา้ของเรือ ไทย 99.99 99.99

6.   บริษทั พรีเชียส เลคส ์จาํกัด เจา้ของเรือ ไทย 99.99 99.99

7. บริษทั พรีเชียส โอเชียนส ์จาํกัด เจา้ของเรือ ไทย 99.99 99.99

8.  บริษทั พรีเชียส แพลนเนตส ์จาํกัด เจา้ของเรือ ไทย 99.99 99.99

9. บริษทั พรีเชียส ไดมอนด์ส จาํกดั เจา้ของเรือ ไทย 99.99 99.99

10.  บริษทั พรีเชียส แซฟไฟร์ส จาํกัด เจา้ของเรือ ไทย 99.99 99.99

11.  บริษทั พรีเชียส เอ็มเมอรัลส์ จาํกดั เจา้ของเรือ ไทย 99.99 99.99

12.  บริษทั พรีเชียส รูบีส์ จาํกดั เจา้ของเรือ ไทย 99.99 99.99

13.  บริษทั พรีเชียส โอปอลส ์จาํกดั เจา้ของเรือ ไทย 99.99 99.99

14. บริษทั พรีเชียส การ์เน็ตส์ จาํกดั เจา้ของเรือ ไทย 99.99 99.99

15.  บริษทั พรีเชียส เพิร์ลส ์จาํกัด เจา้ของเรือ ไทย 99.99 99.99

16.  บริษทั พรีเชียส ฟลาวเวอร์ส จาํกดั เจา้ของเรือ ไทย 99.99 99.99

17.  บริษทั พรีเชียส ฟอเรสท ์จาํกดั เจา้ของเรือ ไทย 99.99 99.99

18.  บริษทั พรีเชียส ทรีส ์จาํกัด เจา้ของเรือ ไทย 99.99 99.99

19. บริษทั พรีเชียส พอนด์ส จาํกดั เจา้ของเรือ ไทย 99.99 99.99

20.  บริษทั พรีเชียส เวน็เจอร์ส จาํกัด เจา้ของเรือ ไทย 99.99 99.99

21.  บริษทั พรีเชียส แคปปิตอลส์ จาํกัด เจา้ของเรือ ไทย 99.99 99.99

22.  บริษทั พรีเชียส จสัมนิส ์จาํกดั เจา้ของเรือ ไทย 99.99 99.99

23.  บริษทั พรีเชียส ออคิดส์ จาํกัด เจา้ของเรือ ไทย 99.99 99.99

24. บริษทั พรีเชียส ลากูนส ์จาํกดั เจา้ของเรือ ไทย 99.99 99.99

25.  บริษทั พรีเชียส รีสอร์ทส ์จาํกดั เจา้ของเรือ ไทย 99.99 99.99

26.  บริษทั พรีเชียส คอมเม็ทส ์จาํกัด เจา้ของเรือ ไทย 99.99 99.99
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อตัราร้อยละ

จดัตงั ของการถือหุ้น

ขึนใน โดยบริษทัฯ

ชือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ ทงัทางตรงและทางออ้ม

2564 2563

ร้อยละ ร้อยละ

27.  บริษทั พรีเชียส ออนาเมน้ทส์ จาํกดั เจา้ของเรือ ไทย 99.99 99.99

28.  บริษทั พรีเชียส มูนส์ จาํกดั เจา้ของเรือ ไทย 99.98 99.98

29. บริษทั พรีเชียส วีนสั จาํกดั เจา้ของเรือ ไทย 99.99 99.99

30. บริษทั พรีเชียส เนปจนู จาํกัด เจา้ของเรือ ไทย 99.99 99.99

31. บริษทั พรีเชียส ชิพปิง (ปานามา) เอส เอ เจา้ของเรือ/

ให้บริการเช่าเรือ

ปานามา 99.99 99.99

32. บริษทั พรีเชียส ชิพปิง (สิงคโปร์)

พีทีอี ลิมิเตด

โฮลดิง คมัพานี/

ให้บริการเช่าเรือ

สิงคโปร์ 100.00 100.00

33. บริษทั พรีเชียส ชิพปิง (ยูเค) ลิมิเตด ให้บริการเช่าเรือ องักฤษ 100.00 100.00

34. บริษทั เกรท เซอร์เคิล ชิปปิง เอเยนซี จาํกดั ผูบ้ริหารเรือ

ทางดา้นเทคนิค

ไทย 99.99 99.99

35. บริษทั แอสโซซิเอท บลัค ์แคริเออร์ พีทีอี โฮลดิง คมัพานี สิงคโปร์ 100.00 100.00

ลิมิเตด

บริษทัย่อยทีถือหุ้นโดยบริษทัย่อย

36. บริษทั พรีเชียส โปรเจคส์ พีทีอี ลิมิเตด* ผูบ้ริหารการลงทุน สิงคโปร์ - 100.00

37. บริษทั พรีเชียส ฟอเรสท ์พีทีอี ลิมิเตด เจา้ของเรือ สิงคโปร์ 100.00 100.00

38. บริษทั พรีเชียส ฟราแกรนซ ์พีทีอี ลิมิเตด  เจ้าของเรือ สิงคโปร์ 100.00 100.00

39. บริษทั พรีเชียส ธอทส์ พีทีอี ลิมิเตด เจา้ของเรือ สิงคโปร์ 100.00 100.00

40. บริษทั พรีเชียส คอมฟอร์ทส ์พีทีอ ีลิมิเตด  เจ้าของเรือ สิงคโปร์ 100.00 100.00

41. บริษทั พรีเชียส สปาร์คส์ พีทีอี ลิมิเตด เจา้ของเรือ สิงคโปร์ 100.00 100.00

42. บริษทั พรีเชียส วิชนัส์ พีทีอี ลิมิเตด เจา้ของเรือ สิงคโปร์ 100.00 100.00

43. บริษทั พรีเชียส บริดจส ์พีทีอี ลิมิเตด เจา้ของเรือ สิงคโปร์ 100.00 100.00

44. บริษทั พรีเชียส ไทด์ส พีทีอี ลิมิเตด เจา้ของเรือ สิงคโปร์ 100.00 100.00

45. บริษทั พรีเชียส สกายส์ พีทีอี ลิมิเตด เจา้ของเรือ สิงคโปร์ 100.00 100.00

46. บริษทั พรีเชียส เกรซ พีทีอี ลิมิเตด เจา้ของเรือ สิงคโปร์ 100.00 100.00

47. บริษทั พรีเชียส ซอนเนทส์ พีทีอี ลิมิเตด** เจา้ของเรือ สิงคโปร์ 100.00 100.00

48. บริษทั พรีเชียส กลอรีส์ พีทีอี ลิมิเตด เจา้ของเรือ สิงคโปร์ 100.00 100.00

49. บริษทั พรีเชียส วิสดอม พีทีอี ลิมิเตด เจา้ของเรือ สิงคโปร์ 100.00 100.00

50. บริษทั เอบีซี วนั พีทีอ ีลิมิเตด เจา้ของเรือ สิงคโปร์ 100.00 100.00

51. บริษทั เอบีซี ท ูพีทีอ ีลิมิเตด เจา้ของเรือ สิงคโปร์ 100.00 100.00

52. บริษทั เอบีซี ทรี พีทีอี ลิมิเตด เจา้ของเรือ สิงคโปร์ 100.00 100.00

53. บริษทั เอบีซี โฟร์ พีทีอี ลิมิเตด เจา้ของเรือ สิงคโปร์ 100.00 100.00
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อตัราร้อยละ

จดัตงั ของการถือหุ้น

ขึนใน โดยบริษทัฯ

ชือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ ทงัทางตรงและทางออ้ม

2564 2563

ร้อยละ ร้อยละ

บริษทัร่วมทีถือหุ้นโดยบริษทัย่อย

54. บริษทั อินเตอร์เนชนัแนล ซีพอร์ทส์

 (ฮาลเดีย) ไพรเวท ลิมิเตด

จดัการท่าเรือ อินเดีย 22.40 22.40

*ชาํระบญัชีแลว้ในระหว่างปี 2564

**อยู่ระหว่างการชําระบญัชี

ข) บริษทัฯจะถือว่ามีการควบคุมกิจการทเีขา้ไปลงทุนหรือบริษทัย่อยได้ หากบริษทัฯมีสิทธิ

ได้รับหรือมีส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจการทีเขา้ไปลงทุน และสามารถใช้อาํนาจใน

การสงัการกจิกรรมทีส่งผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัต่อจาํนวนเงินผลตอบแทนนันได ้

ค) บริษทัฯนาํงบการเงินของบริษทัยอ่ยมารวมในการจดัทาํงบการเงินรวมตงัแต่วนัทีบริษทัฯมี

อาํนาจในการควบคุมบริษทัย่อยจนถึงวนัทีบริษทัฯสินสุดการควบคุมบริษทัย่อยนนั

บริษทัฯจดัทาํงบการเงินรวมโดยบนัทกึเงินลงทุนในบริษทัร่วมตามวิธีส่วนไดเ้สีย โดยรับรู้

รายการเงินลงทุนเมือเริมแรกดว้ยราคาทุน และบนัทึกส่วนแบ่งกาํไรหรือขาดทุนและการ

เปลียนแปลงในส่วนได้เสียของบริษัทร่วมตังแต่วันทีกลุ่มบริษัทมีอิทธิพลอย่าง เป็น

สาระสําคญัจนถึงวนัทีการมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคญัสินสุดลง

ง) งบการเงินของบริษทัย่อยจดัทาํขึนโดยมีวนัทีในงบการเงนิเช่นเดียวกับบริษทัฯและจดัทาํโดย

ใช้นโยบายการบญัชีทีสําคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทัฯ

งบการเงินของบริษัทร่วมจัดทําขึนโดยมีวนัทีในงบการเงินแตกต่างจากบริษัทฯไม่เกิน 

3 เดือน ทงันีช่วงระยะเวลาของงวดบญัชีและความแตกต่างของงบการเงินเหมือนกนัใน

ทุกงวดบญัชีและจดัทาํโดยใชน้โยบายการบญัชีทีสําคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทัฯ

จ) งบการเงินของบริษทัย่อยและบริษทัร่วมจดัทาํขึนโดยใช้สกุลเงินทีใช้ในการดาํเนินงานของ

แต่ละกิจการ ในกรณีทีสกุลเงินทีใชใ้นการดาํเนินงานไม่ใช่สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา

งบการเงินเหล่านนัจะถูกแปลงค่าเป็นเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาโดยใช้อตัราแลกเปลียน ณ วนั

สินรอบระยะเวลารายงานสําหรับสินทรัพยแ์ละหนีสิน และใชอ้ตัราแลกเปลียนทีประมาณ

ขึนซึงใกลเ้คียงกบัอตัราแลกเปลียนจริง ณ วนัทีเกิดรายการสําหรับรายได้และค่าใช้จ่าย  

ผลต่างของอัตราแลกเปลียนจะแสดงภายใต ้“ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน” ในกําไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนซึงเป็นองคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถ้ือหุ้น
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ฉ) ยอดคงคา้งระหว่างกลุ่มบริษทั รายการคา้ระหว่างกนัทีมีสาระสําคญัและเงินลงทุนในบริษทั

ย่อยของบริษทัฯและส่วนของผูถ้ือหุ้นของบริษทัย่อยได้ถูกตดัออกจากงบการเงินรวมนีแลว้

ช) ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม คือ จาํนวนกาํไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิ

ของบริษัทย่อยส่วนทีไม่ได้เป็นของกลุ่มบริษัท และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากใน

งบกาํไรขาดทุนรวมและส่วนของผูถ้ือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวม

2.3 บริษทัฯจดัทาํงบการเงินเฉพาะกิจการโดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัย่อยตามวิธีราคาทุน

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเริมมีผลบงัคับใช้ในปีปัจจุบัน

ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงจาํนวนหลายฉบบั ซึงมีผลบงัคบัใชสํ้าหรับงบการเงินทีมีรอบ

ระยะเวลาบญัชีทีเริมในหรือหลงัวนัที 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทาง

การเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึนเพือให้มีเนือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชี

และการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ช้มาตรฐาน

การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบตัินีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญั

ต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั

ทงันี กลุ่มบริษทัไดมี้การถือปฏิบตัิตามขอ้ยกเวน้ชวัคราวเกียวกบัขอ้กาํหนดของการบญัชีป้องกนั

ความเสียงในบางเรืองตามการปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 9 เรือง เครืองมือ

ทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 7 เรือง การเปิดเผยขอ้มูลเครืองมอืทาง

การเงิน สําหรับการป้องกันความเสียงทีได้รับผลกระทบจากการปฏิรูปอตัราดอกเบียอา้งอิง ซึง

ส่งผลให้กลุ่มบริษทัสามารถใชก้ารบญัชีป้องกนัความเสียงสําหรับความสัมพนัธ์เหล่านนัต่อไปได้

ในช่วงเวลาทีมีความไม่แน่นอนเกียวกับเวลาหรือจาํนวนของกระแสเงินสดทีอา้งอิงกับอตัรา

ดอกเบยีอา้งอิงของรายการทีมีการป้องกนัความเสียงหรือของเครืองมือป้องกันความเสียง

การนําขอ้ยกเว้นชัวคราวดงักล่าวมาถือปฏิบตัิไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่องบการเงิน

ของกลุ่มบริษทั
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3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีจะมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบัญชีทีเริม

ในหรือหลังวันที 1 มกราคม 2565

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรบัปรุงหลายฉบบั ซึงจะมี

ผลบงัคับใช้สําหรับงบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบญัชีทีเริมในหรือหลงัวนัที 1 มกราคม 2565

มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึนเพือให้มีเนือหา

เท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้

ชัดเจนเกียวกบัวิธีปฏิบัติทางการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบบัมีการให้

ขอ้ผ่อนปรนในทางปฏิบตัิหรือขอ้ยกเวน้ชวัคราวกบัผูใ้ช้มาตรฐาน

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบทีอาจมีต่องบการเงินในปีที

เริมนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบตัิ

4. นโยบายการบัญชีทีสําคัญ

4.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้จากการเดินเรือ

รายไดจ้ากการเดินเรือประกอบดว้ยรายไดจ้ากการให้เช่าเป็นระยะเวลา (Time charter) และรายได้

จากการให้เช่าเป็นรายเทียว  (Voyage charter)

รายได้จากการให้เช่าเป็นระยะเวลารับรู้โดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาทีให้บริการไปตลอดอายุ

สัญญาให้เช่าเรือ

รายได้จากการให้เช่าเป็นรายเทียวรับรู้โดยวิธีเส้นตรงตลอดระยะเวลาของเทียวการเดินเรือทีได้

ประมาณไวน้บัจากวนัทีเริมขนส่งสินคา้เขา้ระวางถึงวนัทีขนถ่ายสินคา้ออกจากระวางเสร็จสิน

รายได้จากการให้บริการ

รายไดจ้ากการให้บริการรับรูเ้มือได้ให้บริการแลว้โดยพิจารณาถึงขนัความสําเร็จของงาน

รายได้ดอกเบีย

รายไดด้อกเบยีรับรูต้ามเกณฑค์งคา้งดว้ยวิธีดอกเบียทีแทจ้ริง  โดยจะนาํมูลค่าตามบญัชีขนัตน้ของ

สินทรัพยท์างการเงินมาคูณกบัอัตราดอกเบียทีแทจ้ริง ยกเวน้สินทรัพยท์างการเงินทีเกิดการด้อยค่า

ด้านเครดิตในภายหลงั ทีจะนํามูลค่าตามบญัชีสุทธิของสินทรัพย์ทางการเงิน (สุทธิจากค่าเผือ

ผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขนึ) มาคณูกบัอัตราดอกเบียทีแทจ้ริง

ต้นทุนทางการเงนิ

ค่าใช้จ่ายดอกเบียจากหนีสินทางการเงินทีวดัมูลค่าด้วยราคาทุนตดัจําหน่ายคาํนวณโดยใชว้ิธี

ดอกเบยีทีแทจ้ริงและรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง
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เงินปันผลรับ

เงินปันผลรับถือเป็นรายไดเ้มือกลุ่มบริษทัมีสิทธิในการรับเงินปันผล

4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสนัทีมี

สภาพคล่องสูง ซึงถึงกาํหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน เดือนนบัจากวนัทีไดม้าและไม่มี

ขอ้จาํกดัในการเบิกใช้

4.3 นํามันเชือเพลิง

นํามนัเชือเพลิงแสดงมูลค่าตามราคาทุน (วิธีเขา้ก่อน-ออกก่อน) หรือมูลค่าสุทธิทีจะไดร้ับแลว้แต่

ราคาใดจะตาํกว่า และจะถือเป็นส่วนหนึงของตน้ทุนการเดินเรือเมือมีการเบิกใช้

4.4 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

เงินลงทุนในบริษทัร่วมทีแสดงอยู่ในงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนไดเ้สีย

เงินลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วมทีแสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธี

ราคาทุนสุทธิจากค่าเผือการดอ้ยค่า (ถา้มี)

4.5 ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสือมราคา

เรือ อาคารชุดและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสือมราคาสะสม และค่าเผือการด้อยคา่

ของสินทรัพย ์(ถา้มี)

ค่าเสือมราคาของเรือ อาคารชุดและอุปกรณ์คาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยห์ลงัจากหักมูลคา่

คงเหลือโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณดงันี

เรือ 25 ปี

อุปกรณ์เรือ 5 ปี หรือตามอายุการใหป้ระโยชนที์เหลือของเรือ

ค่าใชจ่้ายในการซ่อมแซมและสํารวจเรือ 2 ปี และ 4 ปี ตามลาํดบั

อาคารชุด 17 - 20 ปี

สิงปรับปรุงสินทรัพยเ์ช่า 5 ปี

อืน ๆ 5 ปี

ค่าเสือมราคารวมอยู่ในการคาํนวณผลการดาํเนินงาน

ไม่มีการคิดค่าเสือมราคาสําหรับสินทรัพยร์ะหว่างก่อสร้าง

กลุ่มบริษทัตดัรายการอาคารและอุปกรณอ์อกจากบญัชีเมือจาํหน่ายสินทรพัยห์รือคาดว่าจะไม่ได้

รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใชห้รือการจาํหน่ายสินทรัพย ์รายการผลกาํไรหรือ

ขาดทุนจากการจําหน่ายสินทรัพย์ (ผลต่างระหว่างสิงตอบแทนสุทธิทีได้รับจากการจําหน่าย

สินทรัพยก์บัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์นั) จะรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเมือกลุ่มบริษทัตดัรายการ

สินทรัพยน์นัออกจากบญัชี
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4.6 ต้นทุนการกู้ยืม

ต้นทุนการกู้ยืมของเงินกู้ทีใช้ในการจดัหาหรือก่อสร้างสินทรัพย์ทีต้องใช้ระยะเวลานานใน

การแปลงสภาพให้พร้อมใชห้รือขาย ได้ถูกนําไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพยจ์นกว่าสินทรพัย์

นันจะอยู่ในสภาพพร้อมทีจะใช้ได้ตามทีมุ่งประสงค์ ส่วนต้นทุนการกูยื้มอืนถือเป็นค่าใชจ้่าย

ในงวดทีเกิดรายการ ตน้ทุนการกูย้ืมประกอบดว้ยดอกเบียและตน้ทุนอืนทีเกิดขึนจากการกูย้ืมนนั

4.7 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่าตัดจําหน่าย

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลคา่ตามราคาทุนหักค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเผือการดอ้ยคา่สะสม

(ถา้มี) ของสินทรัพยน์นั

กลุ่มบริษทัตดัจําหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนทีมีอายุการให้ประโยชน์จาํกัดโดยวิธีเส้นตรงตามอายุ

การให้ประโยชนเ์ชิงเศรษฐกจิของสินทรัพยน์นั และจะประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าว

เมือมีขอ้บ่งชีว่าสินทรัพยน์ันเกิดการดอ้ยค่า กลุ่มบริษทัจะทบทวนระยะเวลาการตดัจาํหน่ายและ

วิธีการตดัจาํหน่ายของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดังกล่าวทุกสินปีเป็นอยา่งนอ้ย ค่าตดัจาํหน่ายรับรู้เป็น

ค่าใช้จ่ายในงบกาํไรขาดทุน

คอมพวิเตอร์ซอฟตแ์วร์มีอายุการให้ประโยชน์ประมาณ 5 ปี และ 7 ปี

4.8 ค่าธรรมเนียมทางการเงนิรอตัดจ่าย

ค่าใช้จ่ายทางการเงินทีเกียวขอ้งกบัการกูย้ืมเงินซึงเกิดขึนก่อนหรือ ณ วนัทาํสัญญาวงเงินกูย้ืมและ

ก่อนการเบิกถอนเงินกู้ยืมจะถูกบันทึกเป็นค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจ่าย ค่าธรรมเนียม

ทางการเงินรอตดัจ่ายตามสัดส่วนของเงินกูย้ืมทีได้เบิกถอนแลว้จะแสดงหักจากเงินกูย้ืมทีเกียวขอ้ง

และถูกตดัจาํหน่ายโดยวิธีอตัราดอกเบียทีแทจ้ริงตามอายุของเงินกู้

4.9 ต้นทุนสัญญารอตัดจ่าย

ค่าปรับเนืองจากการส่งมอบเรือล่าช้า ซึงกลุ่มบริษทัไดจ่้ายก่อนการส่งมอบเรือให้แก่ผูเ้ช่าเรือขนส่ง

ประเภทซีเมนต์ เพือเป็นการคงไวซึ้งสัญญาให้บริการเช่าเรือระยะยาวแต่ละลาํบนัทึกอยู่ในบญัชี

ตน้ทุนสัญญารอตดัจ่าย และถูกตดัจาํหน่ายโดยวิธีเส้นตรงตามอายุของสัญญาให้บริการเช่าเรือ

ซึงผูกพนัแลว้ (15 ปี) รายไดจ้ากการเดินเรือในงบกาํไรขาดทุนได้แสดงสุทธิจากค่าตดัจาํหน่าย

ดงักล่าว

4.10 สัญญาเช่า

ณ ว ันเริมต้นของสัญญาเช่า กลุ่มบริษัทในฐานะผูเ้ช่าจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือ

ประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ โดยสัญญาจะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่า ก็ต่อเมือ

สัญญานันมีการให้สิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์ทีระบุได้สําหรับช่วงเวลาหนึงเพือเป็นการ

แลกเปลียนกับสิงตอบแทน
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กลุ่มบริษทัในฐานะผู้เช่า

กลุ่มบริษทัใช้วิธีการบญัชีเดียวสําหรับการรับรู้รายการและการวดัมูลค่าสัญญาเช่าทุกสัญญาเวน้แต่

สัญญาเช่าระยะสันและสัญญาเช่าทีสินทรัพยอ์้างอิงมีมูลค่าตาํ ณ วนัทีสัญญาเช่าเริมมีผล (วนัที

สินทรัพย์อา้งอิงพร้อมใช้งาน) กลุ่มบริษัทบนัทึกสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ซึงแสดงสิทธิในการใช้

สินทรัพยอ์า้งอิงและหนีสินตามสัญญาเช่าตามการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่า

สินทรัพย์สิทธิการใช้

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหักค่าเสือมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม 

และปรับปรุงด้วยการวดัมูลค่าของหนีสินตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้

ประกอบดว้ยจาํนวนเงินของหนีสินตามสัญญาเช่าจากการรับรู้เริมแรก ตน้ทุนทางตรงเริมแรกที

เกิดขึน จาํนวนเงินทีจา่ยชาํระตามสัญญาเช่า ณ วนัทีสัญญาเช่าเริมมีผลหรือก่อนวนัทีสัญญาเช่าเริม

มีผล ประมาณการตน้ทุนในการรือถอนและการขนยา้ยสินทรัพยอ์า้งอิง หรือการบูรณะสินทรพัย์

อา้งอิงหรือสถานทีตงัของสินทรัพยอ์า้งอิง และหักด้วยสิงจูงใจตามสัญญาเช่าทีได้รับ

ค่าเสือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ซึงเป็นอาคารคาํนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุ

สัญญาเช่าหรืออายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ แลว้แต่ระยะเวลาใด

จะสนักว่า จาํนวน 4 ถึง 8 ปี

หากความเป็นเจ้าของในสินทรัพยอ์า้งอิงไดโ้อนให้กบักลุ่มบริษทัเมือสินสุดอายุสัญญาเช่าหรือราคา

ทุนของสินทรัพย์ดังกล่าวได้รวมถึงการใช้สิทธิเลือกซือ ค่าเสือมราคาจะคาํนวณจากอายุการให้

ประโยชน์โดยประมาณของสินทรพัย์

หนสิีนตามสัญญาเช่า

หนีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินทีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าตลอดอายุ

สัญญาเช่า จาํนวนเงินทีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าประกอบดว้ยคา่เช่าคงทีหักดว้ยสิงจูงใจตามสัญญา

เช่า ค่าเช่าผนัแปรทีขึนอยู่กบัดชันีหรืออตัรา จาํนวนเงินทีคาดว่าจะจ่ายภายใตก้ารรับประกนัมูลค่า

คงเหลือ รวมถึงราคาใชสิ้ทธิของสิทธิเลือกซือซึงมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลทีกลุ่มบริษทัจะ

ใช้สิทธินนั และการจ่ายค่าปรับเพือการยกเลิกสัญญาเช่า หากขอ้กาํหนดของสัญญาเช่าแสดงให้เห็น

ว่ากลุ่มบริษทัจะใช้สิทธิในการยกเลิกสัญญาเช่า กลุ่มบริษทับนัทึกค่าเช่าผนัแปรทีไม่ขึนอยู่กับดชันี

หรืออตัราเป็นค่าใช้จ่ายในงวดทีเหตุการณ์หรือเงือนไขซึงเกียวขอ้งกบัการจ่ายชาํระนนัไดเ้กิดขึน 

กลุ่มบริษทัคิดลดมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินทีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าด้วยอตัราดอกเบียตามนัย

ของสัญญาเช่าหรืออตัราดอกเบียการกูย้ืมส่วนเพิมของกลุ่มบริษทั หลงัจากวนัทีสัญญาเช่าเริมมีผล 

มูลค่าตามบญัชีของหนีสินตามสัญญาเช่าจะเพิมขนึจากดอกเบยีของหนีสินตามสัญญาเช่าและลดลง

จากการจ่ายชาํระหนีสินตามสัญญาเช่า นอกจากนี มูลค่าตามบญัชีของหนีสินตามสัญญาเช่าจะถูก

วดัมูลค่าใหม่เมือมีการเปลียนแปลงอายุสัญญาเช่า การเปลียนแปลงการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่า 

หรือการเปลียนแปลงในการประเมินสิทธิเลือกซือสินทรัพยอ์า้งอิง
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สัญญาเช่าระยะสันและสัญญาเช่าซึงสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าตํา

สัญญาเช่าทีมีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านบัตงัแต่วนัทีสัญญาเช่าเริมมีผล หรือสัญญาเช่า

ซึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตาํ จะบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

4.11 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการทีเกียวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการทีมีอาํนาจควบคุมบริษทัฯ 

หรือถูกบริษทัฯควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกันกับ

บริษทัฯ

นอกจากนี บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วม และบุคคลหรือกิจการทีมี

สิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางออ้มซึงทําให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคัญต่อบริษัทฯ 

ผูบ้ริหารสําคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯทีมีอาํนาจในการวางแผนและควบคุม                  

การดาํเนินงานของบริษทัฯ

4.12 เงินตราต่างประเทศ

สกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินทีใชน้ําเสนองบการเงินของกลุ่มบริษทั ซึงแตกต่างจากสกุลเงินเหรียญ

สหรัฐอเมริกาทีเป็นสกุลเงินทีใชใ้นการดาํเนินงาน กิจการในกลุ่มบริษทัจะกาํหนดสกุลเงินทีใช้

ในการดาํเนินงานของแต่ละกิจการ รายการต่าง ๆ ของแต่ละกิจการทีรวมอยู่ในงบการเงินรวม

วดัมูลค่าดว้ยสกุลเงินทีใช้ในการดาํเนินงานของแต่ละกิจการนนั

ก) รายการและยอดคงเหลือ

รายการบัญชีทีเป็นเงินตราต่างประเทศจะบันทึกรายการเริมแรกเป็นสกุลเงินที ใช้ใน

การดําเนินงานของแต่ละกิจการในกลุ่มบริษัท รายการทีเป็นเงินตราต่างประเทศทีเกิดขึน

ระหว่างเดือนแปลงค่าเป็นสกุลเงินทีใช้ในการดาํเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปลียนถวัเฉลียของ

เดือนก่อนเดือนทีเกิดรายการ

สินทรัพย์และหนีสินทีเป็นตัวเงินซึงเป็นเงินตราต่างประเทศจะถูกแปลงค่าด้วยอัตรา

แลกเปลียนทนัทีของสกุลเงินทีใช้ในการดาํเนินงาน ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงาน กาํไรหรือ

ขาดทุนจากการแปลงค่าบนัทึกในงบกาํไรขาดทุน

รายการทีไม่เป็นตวัเงินทีอยู่ในรูปเงินตราต่างประเทศซึงเคยบนัทึกไวด้ว้ยราคาทุนเดมิจะถูก

แปลงค่าโดยใช้อตัราแลกเปลียน ณ วนัทีเกิดรายการ รายการทีไม่เป็นตวัเงินทีเป็นเงินตรา

ต่างประเทศซึงบนัทึกไว้ดว้ยมูลค่ายุติธรรมจะถูกแปลงค่าโดยใช้อตัราแลกเปลียน ณ วนัที

กาํหนดมูลค่ายุติธรรมนนั
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ข) กิจการในกลุ่มบริษทั

สินทรัพย์และหนีสินของกิจการในกลุ่มบริษทัทีสกุลเงินทีใช้ในการดาํเนินงานไม่ใช่สกุล         

เงินเหรียญสหรัฐอเมริกาจะถูกแปลงค่าเป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาโดยใช้อัตรา

แลกเปลียน ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงาน และรายการในงบกาํไรขาดทุนและงบกาํไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จจะถูกแปลงค่าโดยใช้อตัราแลกเปลียนทีประมาณขึนซึงใกล้เคียงกบัอตัรา

แลกเปลียนจริง ณ วนัทีเกิดรายการ

ผลต่างของอตัราแลกเปลียนทีเกิดจากการแปลงค่า จะรับรู้ไว้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

จนกว่ามีการจําหน่ายเงินลงทุนในกิจการนันออกไป จึงรับรู้ผลต่างของอตัราแลกเปลียน

ทีเกิดจากการแปลงค่าในงบกาํไรขาดทุน

4.13 การด้อยค่าของสินทรัพย์ทีไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน

ทุกวนัสินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจะทาํการประเมินการด้อยค่าของทีดิน อาคารและ

อุปกรณ์ สินทรัพย์สิทธิการใช้หรือสินทรัพย์ทีไม่มีตัวตนอืนของกลุ่มบริษัทหากมีขอ้บ่งชีว่า

สินทรัพยด์งักล่าวอาจดอ้ยคา่ กลุ่มบริษทัรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเมือมูลค่าทีคาดว่าจะไดร้ับคืน

ของสินทรัพย์มีมูลค่าตํากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพยน์ัน ทังนี มูลค่าทีคาดว่าจะไดร้ับคืน

หมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการขายของสินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่

ราคาใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้สินทรัพย ์กลุ่มบริษทัประมาณการกระแสเงินสด

ในอนาคตทีกิจการคาดว่าจะไดร้ับจากสินทรัพยแ์ละคาํนวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัรา

คิดลดก่อนภาษีทีสะทอ้นถึงการประเมินความเสียงในสภาพตลาดปัจจุบนัของเงินสดตามระยะเวลา

และความเสียงซึงเป็นลกัษณะเฉพาะของสินทรัพยที์กาํลงัพิจารณาอยู่ ในการประเมินมูลค่ายุติธรรม

หักตน้ทุนในการขาย กลุ่มบริษทัใช้แบบจาํลองการประเมินมูลค่าทีดีทีสุดซึงเหมาะสมกับสินทรัพย ์

ซึงสะทอ้นถึงจาํนวนเงินทีกิจการสามารถจะไดม้าจากการจาํหน่ายสินทรัพยหั์กดว้ยตน้ทนุในการ

จาํหน่าย โดยการจาํหน่ายนนัผูซื้อกับผูข้ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลียนและสามารถ

ต่อรองราคากนัได้อย่างเป็นอิสระในลกัษณะของผูที้ไม่มีความเกียวขอ้งกนั

กลุ่มบริษทัจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในงบกาํไรขาดทุน

4.14 ผลประโยชน์ของพนักงาน

ก) ผลประโยชน์ระยะสนัของพนกังาน

กลุ่มบริษทัรบัรู้เงินเดอืน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นคา่ใชจ้่ายเมือ

เกิดรายการ
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ข) ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน

โครงการสมทบเงิน

กลุ่มบริษทัและพนักงานได้ร่วมกนัจดัตงักองทุนสํารองเลียงชีพ ซึงประกอบดว้ยเงินทีพนักงาน

จ่ายสะสมและเงินทกีลุ่มบริษทัจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนสํารองเลียงชีพ

ไดแ้ยกออกจากสินทรัพยข์องกลุ่มบริษทั เงินทีกลุ่มบริษทัจ่ายสมทบกองทุนสํารองเลียงชีพ

บนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีทีเกิดรายการ

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน

กลุ่มบริษทัมีภาระสําหรับเงินชดเชยทีตอ้งจ่ายให้แก่พนกังานเมือออกจากงานตามกฎหมาย

แรงงาน ซึงกลุ่มบริษทัถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน

สําหรับพนักงาน

กลุ่มบริษทัคาํนวณหนีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน โดยใช้วิธี

คิดลดแต่ละหน่วยทีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ชียวชาญอิสระได้

ทาํการประเมินภาระผูกพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั

ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภยั สําหรับโครงการ

ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

ตน้ทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทงัจาํนวนในงบกาํไรขาดทุนทนัทีทีมีการแกไ้ขโครงการหรือ

ลดขนาดโครงการ หรือเมือกิจการรับรู้ตน้ทุนการปรับโครงสร้างทีเกียวขอ้ง แลว้แต่เหตุการณ์

ใดจะเกิดขึนก่อน

           ค) ผลประโยชน์ระยะยาวอืนของพนักงาน

ภาระผูกพันของกลุ่มบริษัททีเกียวกับผลประโยชน์พนักงานค้างจ่ายถูกจดัประเภทเป็น

ผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานนอกเหนือจากโครงการผลประโยชน์เมือเกษียณอายุ โดย

เป็นผลประโยชน์ในอนาคตทีตอบแทนพนักงานจากการทาํงานในปัจจุบนั

ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการสําหรับโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอืนของ

พนกังานจะรับรู้ทนัทีในงบกาํไรขาดทุน

ง) ผลประโยชน์เมือเลิกจา้ง 

ผลประโยชน์เมือเลิกจ้างรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมือกลุ่มบริษทัแสดงเจตนาผูกพนัอย่างชัดเจน

เกียวกับการเลิกจา้งและไม่มีความเป็นไปไดที้จะยกเลิก มีรายละเอียดอย่างเป็นทางการทงั

การเลิกจา้งก่อนวนัเกษียณตามปกติหรือการสนบัสนุนการออกจากงานโดยสมคัรใจ
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4.15 ประมาณการหนีสิน

ประมาณการหนีสินจะรับรู้กต็่อเมือกลุ่มบริษทัมีภาระหนีสินทีเกิดขึนในปัจจุบนัหรือทีกอ่ตวัขึน

อันเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าประโยชน์

เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ายไปเพือชาํระภาระหนีสินดังกล่าว และสามารถประมาณจาํนวนภาระ

หนีสินไดอ้ย่างน่าเชือถือ

ในกรณีทีกลุ่มบริษทัคาดวา่จะได้รับชดเชยประมาณการหนีสินทงัหมดหรือบางส่วนคืน เช่น สัญญา

ประกนัภยั รายจ่ายทีไดรั้บชดเชยจะรับรู้เป็นสินทรัพยแ์ยกต่างหากเมือมีความมนัใจว่าจะไดรั้บเงิน

ชดเชยนันคืน ค่าใช้จ่ายทีเกียวขอ้งกับประมาณการหนีสินจะแสดงในงบกาํไรขาดทุนสุทธิจาก

จาํนวนเงินทีได้รับชดเชย

ประมาณการค่าความเสียหายจากการเดินเรือ

บริษัทย่อยบันทึกประมาณการค่าความเสียหายจากการเดินเรือเมือได้รับการแจ้งคาํเรียกร้อง

ค่าเสียหายจากผูเ้ช่าเรือ โดยประมาณการความเสียหายทีดีทีสุดทีบริษทัย่อยจะตอ้งจ่ายชาํระภาระ

ผูกพนัในปัจจุบนั

4.16 ภาษีเงนิได้

ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี

ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน

กลุ่มบริษทัในประเทศไทยบนัทึกภาษีเงินได้โดยคาํนวณจากกาํไรทางภาษีตามกฎหมายภาษีอากร

บริษทัย่อยและบริษทัร่วมในต่างประเทศคาํนวณภาษีเงินได้ตามวิธีและอตัราภาษีทีระบุในกฎหมาย

ภาษีอากรของประเทศนนั

ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี

กลุ่มบริษทับนัทึกภาษีเงินได้รอการตดับญัชีของผลแตกต่างชัวคราวระหว่างราคาตามบญัชีของ

สินทรัพย์และหนีสิน ณ ว ันสินรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนีสิน

ทีเกียวขอ้ง โดยใช้อตัราภาษีทีมีผลบงัคบัใช้ ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงาน 

กลุ่มบริษทัรับรู้หนีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีของผลแตกต่างชวัคราวทีตอ้งเสียภาษีทุกรายการ

แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบญัชีสําหรับผลแตกต่างชัวคราวทีใช้หักภาษี รวมทงั

ผลขาดทุนทางภาษีทียงัไม่ได้ใช้ในจาํนวนเท่าทีมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ทกีลุ่มบริษทัจะมีกาํไร

ทางภาษีในอนาคตเพียงพอทีจะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชวัคราวทีใชหั้กภาษีและผลขาดทุน

ทางภาษีทียงัไม่ได้ใช้นนั
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กลุ่มบริษทัจะทบทวนมูลคา่ตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทุกสินรอบระยะเวลา

รายงานและจะทําการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ว่า

กลุ่มบริษทัจะไม่มีกาํไรทางภาษีเพียงพอต่อการนําสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตัดบญัชีทงัหมด

หรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

กลุ่มบริษทัจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหากภาษีทีเกิดขึน

เกียวขอ้งกบัรายการทีไดบั้นทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้น 

4.17 ส่วนเกินทุนหุ้นทุนซือคืน

บริษัทฯจะรับรู้ผลต่างระหว่างราคาขายของหุ้นทุนซือคืนทีสูงกว่าราคาซือของหุ้นทุนซือคืน

เขา้บญัชีส่วนเกินทุนหุ้นทุนซือคืนและหากราคาขายของหุ้นทนุซือคืนตาํกว่าราคาซือของหุ้นทุน

ซือคืน บริษทัฯจะนําผลต่างหักจากส่วนเกินทุนหุ้นทุนซือคืนให้หมดไปก่อน แล้วจึงนําผลต่าง

ทีเหลืออยู่ไปหักจากบญัชีกาํไรสะสม

4.18 เครืองมือทางการเงิน

กลุ่มบริษทัรับรูร้ายการเมือเริมแรกของสินทรัพยท์างการเงินดว้ยมูลค่ายตุิธรรม และบวกดว้ยตน้ทนุ

การทาํรายการเฉพาะในกรณีทีเป็นสินทรัพยท์างการเงินทีไม่ได้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่าน

กาํไรหรือขาดทุน อย่างไรก็ตาม สําหรับลูกหนีการคา้ทีไม่มีองค์ประกอบเกียวกบัการจดัหาเงินทีมี

นัยสําคญั กลุ่มบริษทัจะรับรู้สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าวดว้ยราคาของรายการ ตามทีกล่าวไวใ้น

นโยบายการบญัชีเรืองการรับรู้รายได้

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

กลุ่มบริษทัจดัประเภทสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัทีรับรู้รายการเริมแรก เป็นสินทรัพยท์าง

การเงินทีวดัมูลค่าในภายหลงัด้วยราคาทุนตดัจาํหน่าย สินทรัพยท์างการเงินทีวดัมูลค่าใน

ภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน และสินทรัพย์ทางการเงินทีวดัมูลค่าใน

ภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน โดยพิจารณาจากแผนธุรกิจของกิจการในการ

จดัการสินทรัพยท์างการเงิน และลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินทีวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย

กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงินดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย เมือกลุ่มบริษทัถือครองสินทรัพย์

ทางการเงินนนัเพือรับกระแสเงินสดตามสัญญา และเงือนไขตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงิน

ก่อให้เกิดกระแสเงินสดทีเป็นการรับชาํระเพียงเงินตน้และดอกเบียจากยอดคงเหลือของเงินต้นใน

วนัทีระบุไวเ้ท่านนั 

สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าววดัมูลค่าในภายหลงัโดยใช้วิธีดอกเบยีทีแทจ้ริงและตอ้งมีการประเมิน

การดอ้ยค่า ทงันี ผลกาํไรและขาดทุนทีเกิดขึนจากการตดัรายการ การเปลียนแปลง หรือการดอ้ยค่า

ของสินทรัพยด์ังกล่าวจะรับรู้ในงบกาํไรขาดทุน
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สินทรัพย์ทางการเงินทีมีการกําหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

ณ วนัทีรับรู้รายการวนัแรก กลุ่มบริษทัสามารถเลือกจดัประเภทเงินลงทุนในตราสารทุนซึงไม่ได้

ถือไวเ้พือคา้ เป็นตราสารทุนทีกาํหนดให้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน 

โดยไม่สามารถเปลียนการจดัประเภทในภายหลงัได้ ทงันี การจดัประเภทรายการจะพิจารณาเป็น

รายตราสาร

ผลกาํไรและขาดทุนทีรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนของสินทรัพยท์างการเงินนีจะไม่สามารถ

โอนไปรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนได้ในภายหลงั

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนดังกล่าวถือเป็นรายไดอื้นในงบกาํไรขาดทุน เวน้แต่ในกรณีทีเป็นการ

ได้รับคืนของตน้ทนุการลงทุนในสินทรพัยท์างการเงินอย่างชดัเจน กลุ่มบริษทัจะรับรู้รายการนนั

ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน 

นอกจากนี เงินลงทุนในตราสารทุนทีกําหนดให้วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอืนไม่มีขอ้กาํหนดให้ประเมินการด้อยค่า 

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของหนสิีนทางการเงนิ

ยกเวน้หนีสินตราสารอนุพนัธ์ กลุ่มบริษทัรับรู้รายการเมือเริมแรกสําหรับหนีสินทางการเงินดว้ย

มูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนการทาํรายการ และจดัประเภทหนีสินทางการเงินเป็นหนีสินทางการเงินที

วดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย โดยใช้วิธีดอกเบยีทีแทจ้ริง ทงันี ผลกาํไรและขาดทุน

ทีเกิดขึนจากการตดัรายการหนีสินทางการเงินและการตดัจาํหน่ายตามวิธีดอกเบียทีแทจ้ริงจะรับรู้

ในงบกาํไรขาดทุน โดยการคาํนวณมูลค่าราคาทุนตดัจาํหน่ายคาํนึงถึงค่าธรรมเนียมหรือตน้ทุนทีถือ

เป็นส่วนหนึงของอตัราดอกเบยีทีแทจ้ริงนนัดว้ย ทงันี ค่าตดัจาํหน่ายตามวิธีดอกเบียทีแทจ้ริงแสดง

เป็นส่วนหนึงของตน้ทุนทางการเงินในงบกาํไรขาดทุน

การรับรู้และการตัดรายการของเครืองมือทางการเงิน

กลุ่มบริษทัรับรู้หรือตดัรายการสินทรัพยท์างการเงินในวนัทีจ่ายชาํระ ซึงเป็นวนัทีไดมี้การส่งมอบ

สินทรัพยน์นั สําหรับการซือหรือการขายสินทรัพยท์างการเงินตามปกติ

สินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัรายการออกจากบญัชี เมือสิทธิทีจะไดร้ับกระแสเงินสดของสินทรัพย์

นันไดสิ้นสุดลง หรือไดมี้การโอนสิทธิทีจะไดร้ับกระแสเงินสดของสินทรัพยน์ัน รวมถึงไดมี้การ

โอนความเสียงและผลตอบแทนเกือบทงัหมดของสินทรัพยน์ัน หรือมีการโอนการควบคุมใน

สินทรัพยน์นั
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กลุ่มบริษทัตดัรายการหนีสินทางการเงินก็ต่อเมือได้มีการปฏิบติัตามภาระผูกพนัของหนีสินนนัแลว้

มีการยกเลิกภาระผูกพนันนั หรือมีการสินสุดลงของภาระผูกพนันนั ในกรณีทีมีการเปลียนหนีสิน

ทางการเงินทีมีอยู่ให้เป็นหนีสินใหม่จากผูใ้ห้กู ้รายเดียวกนัซึงมีขอ้กาํหนดทีแตกต่างกันอย่างมาก 

หรือมีการแก้ไขขอ้กําหนดของหนีสินทีมีอยู่อย่างเป็นสาระสําคญั จะถือว่าเป็นการตดัรายการ

หนีสินเดิมและรับรู้หนีสินใหม่ โดยรับรูผ้ลแตกต่างของมูลค่าตามบญัชีดงักล่าวในงบกาํไรขาดทุน 

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

กลุ่มบริษทัรับรู้ค่าเผือผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดวา่จะเกดิขนึของตราสารหนีทงัหมดทีไม่ไดว้ดั

มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน ผลขาดทนุดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขนึคาํนวณจาก

ผลต่างของกระแสเงินสดทีจะครบกาํหนดชาํระตามสัญญากบักระแสเงินสดทงัหมดทีกลุ่มบริษทั

คาดว่าจะไดร้ับชาํระ และคิดลดดว้ยอตัราดอกเบียทีแทจ้ริงโดยประมาณของสินทรัพยท์างการเงิน 

ณ วนัทีไดม้า 

ในกรณีทคีวามเสียงดา้นเครดิตของสินทรัพยไ์ม่ได้เพมิขนึอย่างมีนัยสําคญันบัตงัแต่การรับรู้รายการ

เริมแรก กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนโดยพิจารณาจากการผิดสัญญา

ทีอาจจะเกิดขึนใน 12 เดือนขา้งหน้า ในขณะทีหากความเสียงดา้นเครดิตของสินทรัพยเ์พิมขนึอย่าง

มีนยัสําคญันบัตงัแต่การรับรู้รายการเริมแรก กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าผลขาดทุนด้วยจาํนวนเงินทีเท่ากบั

ผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขนึตลอดอายุทีเหลืออยู่ของเครืองมือทางการเงิน 

กลุ่มบริษทัใช้วิธีการอย่างง่ายในการคาํนวณผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนสําหรับลูกหนี

การคา้ ดงันนั ทุกวนัสินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจึงไม่มีการติดตามการเปลียนแปลงของ

ความเสียงทางดา้นเครดติ แต่จะรับรู้คา่เผือผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกดิขนึตลอดอายขุอง

ลูกหนีการค้า การคํานวณผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนขา้งต้นอ้างอิงจากขอ้มูล

ผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงดว้ยขอ้มูลการคาดการณ์ไปในอนาคต

เกียวกบัลูกหนีนนัและสภาพแวดลอ้มทางด้านเศรษฐกิจ

สินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัจาํหน่ายออกจากบญัชี เมือกิจการคาดว่าจะไม่ไดรั้บคืนกระแสเงินสด

ตามสัญญาอีกต่อไป

การหักกลบของเครืองมือทางการเงิน

สินทรัพยท์างการเงินและหนีสินทางการเงินจะนํามาหักกลบกัน และแสดงด้วยยอดสุทธิใน

งบแสดงฐานะการเงิน กต่็อเมือกิจการมีสิทธิบงัคบัใช้ได้ตามกฎหมายอยู่แลว้ในการหักกลบจาํนวน

เงินทีรับรู้ และกิจการมีความตงัใจทีจะชาํระดว้ยยอดสุทธิ หรือตงัใจทีจะรับสินทรัพยแ์ละชําระ

หนีสินพร้อมกนั
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4.19 ตราสารอนุพันธ์และการบัญชีป้องกันความเสียง

กลุ่มบริษทัใช้ตราสารอนุพันธ์ คือ สัญญาแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ สัญญาแลกเปลยีนอตัรา

ดอกเบีย สัญญาแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศและอตัราดอกเบีย และสิทธิเลือก เพือป้องกนั

ความเสียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลียน และอตัราดอกเบีย

กลุ่มบริษทัรับรู้มูลค่าเริมแรกของตราสารอนุพนัธ์ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัทีทาํสัญญา และวดั

มูลค่าในภายหลงัด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยรับรู้การเปลียนแปลงของมูลค่ายุติธรรมในภายหลังซึง

รวมถึงดอกเบียรับในงบกาํไรขาดทุน ยกเวน้ในกรณีทีมีการกาํหนดให้ตราสารอนุพนัธ์นันเป็น

เครืองมือทีใช้ป้องกันความเสียงในกระแสเงินสดทีมีประสิทธิผล ทงันี กลุ่มบริษทัแสดงตราสาร

อนุพนัธ์เป็นสินทรัพย์ทางการเงินเมือมีมูลค่ายุติธรรมมากกว่าศูนย์ และแสดงเป็นหนีสินทาง

การเงินเมือมีมูลค่ายุติธรรมน้อยกว่าศูนย ์

กลุ่มบริษทัแสดงตราสารอนุพนัธ์ทีมีอายุสัญญาคงเหลือมากกว่า 12 เดือนและยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ

ภายใน 12 เดือน เป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน หรือหนีสินไม่หมุนเวียนอืน และแสดงตราสาร

อนุพนัธ์อืนเป็นสินทรัพยห์มุนเวียน หรือหนีสินหมุนเวียน

การบัญชีป้องกนัความเสียง

เพือวตัถุประสงคข์องการบญัชีป้องกนัความเสียง กลุ่มบริษทัจดัประเภทของการป้องกนัความเสียง

เป็นการป้องกนัความเสียงในกระแสเงินสด ในกรณีทีมีการป้องกนัความเสียงจากการผนัผวนของ

กระแสเงินสด ซึงเกิดจากความเสียงเฉพาะของสินทรพัยห์รือหนีสินทีรับรู้ในบญัชีหรือรายการที

คาดการณไ์วที้มีความเป็นไปไดค้อ่นขา้งแน่ในระดบัสูงมากทีจะเกดิขึน หรือความเสียงจากอตัรา

แลกเปลียนเงินตราต่างประเทศในสัญญาผูกมดัทียงัไม่ไดรั้บรู้

ณ วนัทีเริมกาํหนดความสัมพนัธ์ของการป้องกนัความเสียง กลุ่มบริษทัตอ้งมีการกาํหนดและจดัทาํ

เอกสารอย่างเป็นทางการเกยีวกบัความสัมพนัธ์ของการป้องกนัความเสียงซึงจะใช้การบญัชีป้องกนั

ความเสียง และวตัถุประสงค์และกลยุทธ์การบริหารความเสียงในการดาํเนินการป้องกนัความเสียง

รายละเอียดของเอกสารดงักล่าวซึงไดจ้ดัทาํตงัแต่วนัเริมตน้การป้องกันความเสียงและไดป้รับปรุง

อย่างต่อเนือง กล่าวถึง เครืองมือทีใช้ป้องกนัความเสียง รายการทีมีการป้องกนัความเสียง ลกัษณะ

ของความเสียงทีจะป้องกนั และวิธีทีกลุ่มบริษทัใชใ้นการประเมินประสิทธิผลของความสัมพนัธ์

ของการป้องกันความเสียง ซึงรวมถึงการวิเคราะห์ถึงสาเหตุของความไม่มีประสิทธิผล และวิธี

กาํหนดอตัราส่วนการป้องกนัความเสียง
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ความสัมพนัธ์ของการป้องกันความเสียงจะเขา้เงือนการไขของการบญัชีป้องกันความเสียง เมือ

เป็นไปตามขอ้กาํหนดของการประเมินประสิทธิผลในการป้องกนัความเสียงทุกขอ้ต่อไปนี

- มีความสัมพนัธ์เชิงเศรษฐกิจระหว่างรายการทีมีการป้องกนัความเสียง และเครืองมือทีใช้

ป้องกนัความเสียง 

- ผลกระทบของความเสียงดา้นเครดิตไม่ไดเ้ป็นปัจจยัสําคญัในการเปลียนแปลงมูลคา่ทีเป็นผล

มาจากความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจนนั

- อตัราส่วนการป้องกนัความเสียงของความสัมพนัธ์ของการป้องกนัความเสียงดงักล่าวคาํนวณ

จากปริมาณของรายการทีมีการป้องกันความเสียงซึงกิจการทาํการป้องกนัความเสียงจริง 

และปริมาณของเครืองมือทีใช้ป้องกนัความเสียงซึงกิจการไดใ้ช้ป้องกนัความเสียงจริง

กลุ่มบริษทับนัทึกการป้องกนัความเสียงทีเขา้เงือนไขของการบญัชีป้องกันความเสียงทุกขอ้ ดังนี

การป้องกันความเสียงในกระแสเงินสด

กลุ่มบริษทัรับรู้ผลกาํไรหรือขาดทุนของเครืองมือทีใชป้้องกนัความเสียงส่วนทีมีประสิทธิผลเป็น

สํารองสําหรับการป้องกนัความเสียงในกระแสเงินสดผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน และรับรู้ส่วนที

ไม่มีประสิทธิผลเขา้งบกาํไรขาดทุนทนัที ทงันี สํารองสําหรับการป้องกันความเสียงในกระแส

เงินสดจะมีการปรับปรุงให้เท่ากับค่าสัมบูรณ์ของผลกาํไรหรือขาดทุนสะสมของเครืองมือทีใช้

ป้องกนัความเสียง หรือค่าสัมบูรณ์ของการเปลียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมสะสมของรายการทีมีการ

ป้องกนัความเสียง แลว้แต่มูลค่าใดจะตาํกว่า

การรับรูร้ายการในภายหลงัของสํารองสําหรับการป้องกนัความเสียงในกระแสเงินสดทีสะสมอยู่ใน

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนขึนอยู่กับลกัษณะของรายการทีมีการป้องกนัความเสียงอา้งอิง กล่าวคอื 

ในกรณีทีรายการทีมีการป้องกันความเสียงไดร้บัรู้เป็นรายการทีไม่ใช่รายการทางการเงินในเวลา

ต่อมา กิจการจะโอนสํารองทีสะสมอยู่ในส่วนของผูถื้อหุ้นไปเป็นส่วนหนึงของราคาทุนเริมแรก

หรือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยห์รือหนีสินทีมีการป้องกนัความเสียงนัน โดยไม่ถือว่าเป็นการ

ปรับปรุงการจัดประเภทรายการใหม่และไม่ต้องรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด 

สําหรับการป้องกันความเสียงในกระแสเงินสดในกรณีอนื ๆ  กิจการจะโอนสํารองทีสะสมอยู่ใน

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนไปยงังบกาํไรขาดทุนในรอบระยะเวลาเดียวกนักบัทีกระแสเงินสดทีมีการ

ป้องกันความเสียงส่งผลกระทบต่องบกาํไรขาดทุน โดยถือว่าเป็นการปรับปรุงการจัดประเภท

รายการใหม่
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เมือการบญัชีป้องกนัความเสียงในกระแสเงินสดไดยุ้ติลง สํารองสําหรับการป้องกนัความเสียงใน

กระแสเงินสดทีสะสมไวใ้นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนยงัคงตอ้งอยู่ในส่วนของผูถื้อหุ้นตอ่ไป หาก

กิจการคาดว่ากระแสเงินสดในอนาคตทีมีการป้องกนัความเสียงนันจะยงัคงเกิดขึนอยู่ มิฉะนัน 

สํารองดังกล่าวจะตอ้งถูกโอนไปยงังบกาํไรขาดทุนทนัที โดยถือว่าเป็นการปรับปรุงการจดัประเภท

รายการใหม่ ทงันี หลงัจากการยุติการบัญชีป้องกันความเสียง กลุ่มบริษัทจะรับรู้สํารองทียัง

คงเหลืออยู่ในส่วนของผูถื้อหุ้นโดยขึนอยู่กับลกัษณะของรายการอา้งอิงทีกล่าวไปแลว้ขา้งตน้

เมือกระแสเงินสดทีมีการป้องกนัความเสียงไดเ้กิดขึนจริง

กลุ่มบริษทักาํหนดให้มูลค่าทีแทจ้ริงของสิทธิเลือก และเครืองมือทางการเงินทีไม่รวมส่วนต่าง

อัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศเป็นเครืองมือทีใช้ป้องกันความเสียง และบันทึกการ

เปลียนแปลงของมูลค่ายุติธรรมของมูลค่าตามเวลาของสิทธิเลือก และส่วนต่างอตัราแลกเปลียน

เงินตราต่างประเทศของเครืองมือทางการเงินทีเกียวขอ้งกบัรายการทีมีการป้องกนัความเสียงเป็น

ตน้ทุนในการป้องกันความเสียงซึงรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน ทงันี ยอดสะสมของรายการ

ดงักล่าวจะแสดงไวเ้ป็นสํารองสําหรับตน้ทุนในการป้องกนัความเสียงในส่วนของผูถื้อหุ้น

หากรายการทมีีการป้องกันความเสียงนันมีความสัมพนัธ์กับธุรกรรม กลุ่มบริษทัจะโอนสํารอง

สําหรับตน้ทุนในการป้องกันความเสียงทีสะสมไวใ้นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนไปยงังบกาํไร

ขาดทุน เมือรายการทีมีการป้องกนัความเสียงนนัส่งผลกระทบต่องบกาํไรขาดทุน ทงันี หากรายการ

ทีมีการป้องกนัความเสียงนนัมีความสัมพนัธ์กบัช่วงเวลา กลุ่มบริษทัจะทยอยโอนสํารองดงักล่าว

ไปยงังบกําไรขาดทุนอย่างเป็นระบบและสมเหตุสมผลตลอดช่วงเวลาป้องกนัความเสียง โดย

สํารองดงักล่าวจะรับรู้ในงบกาํไรขาดทุน ในบรรทดัเดยีวกนักบัรายการทีมีการป้องกนัความเสียง 

ในกรณีทีรายการทีมีการป้องกันความเสียงไม่ใช่รายการทางการเงิน กลุ่มบริษทัจะโอนสํารอง

ดงักล่าวออกจากส่วนของผูถ้ือหุ้นและรับรู้เป็นส่วนหนึงของมูลค่าตามบญัชีเริมแรกของรายการที

ไม่ใช่รายการทางการเงินทีรับรู้ นอกจากนี หากกลุ่มบริษทัคาดว่าจะไม่ไดรั้บคืนผลขาดทุนสะสม

ของสํารองสําหรับตน้ทุนในการป้องกันความเสียงเป็นบางส่วนหรือทงัหมดในอนาคต สํารอง

ดงักล่าวจะถูกโอนไปยงังบกาํไรขาดทุนทนัที

4.20 การวัดมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาทีคาดว่าจะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาทีจะตอ้งจ่ายเพือ

โอนหนีสินให้ผูอ้ืนโดยรายการดังกล่าวเป็นรายการทีเกิดขึนในสภาพปกตริะหว่างผูซื้อและผูข้าย 

(ผูร่้วมในตลาด) ณ วนัทีวดัมูลค่า กลุ่มบริษทัใช้ราคาเสนอซือขายในตลาดทมีีสภาพคล่องในการวดั

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหนีสินซึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเกียวขอ้งกาํหนดให้

ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ในกรณีทีไม่มีตลาดทีมีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพยห์รือ

หนีสินทีมีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซือขายในตลาดทีมีสภาพคล่องได้ 

กลุ่มบริษทัจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าทีเหมาะสมกับแต่ละ

สถานการณ์ และพยายามใชข้อ้มูลทีสามารถสังเกตได้ทีเกียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหนีสินทีจะ

วดัมูลค่ายุติธรรมนนัให้มากทีสุด
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ลาํดับชนัของมูลค่ายุติธรรมทใีชว้ดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหนีสินใน

งบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดับตามประเภทของขอ้มูลทีนาํมาใช้ในการวดัมูลค่ายุติธรรม ดังนี

ระดบั 1 ใช้ขอ้มูลราคาเสนอซือขายของสินทรัพยห์รือหนีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดทีมีสภาพคล่อง

ระดบั 2 ใช้ขอ้มูลอืนทีสามารถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหนีสิน ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือ

ทางออ้ม

ระดบั 3 ใช้ขอ้มูลทีไม่สามารถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเกียวกับกระแสเงินในอนาคตทีกิจการประมาณขนึ

ทุกวนัสินรอบระยะเวลารายงาน กลุม่บริษทัจะประเมินความจาํเป็นในการโอนรายการระหว่าง

ลาํดบัชนัของมูลค่ายุติธรรมสําหรับสินทรัพยแ์ละหนีสินทีถืออยู ่ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงานที

มีการวดัมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึนประจาํ

5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีทีสําคัญ

ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจ

และการประมาณการผลกระทบของเหตุการณ์ทีไม่แน่นอนในอนาคตทีอาจมีผลกระทบต่อจาํนวน

เงินทีแสดงในงบการเงินและการเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ด้วยเหตุนี ผลที

เกิดขึนจริงจึงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนทีประมาณการไว ้การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการ

ทางบญัชีทีสําคญั ไดแ้ก่

สัญญาเช่า

การกําหนดอายุสัญญาเช่าทมีีสิทธิการเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า - กลุ่ม

บริษัทในฐานะผู้เช่า

ในการกาํหนดอายุสัญญาเช่า ฝ่ายบริหารจาํเป็นต้องใชดุ้ลยพินิจในการประเมินว่ากลุ่มบริษัทมี

ความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลหรือไม่ทีจะใช้สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิก

สัญญาเช่าโดยคาํนึงถึงขอ้เท็จจริงและสภาพแวดลอ้มทีเกียวขอ้งทงัหมดทีทาํให้เกิดสิงจูงใจทาง

เศรษฐกิจสําหรับกลุ่มบริษทัในการใช้หรือไม่ใช้สิทธิเลือกนนั

การกําหนดอัตราดอกเบียการกู้ยืมส่วนเพิม - กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า

กลุ่มบริษทัไม่สามารถกาํหนดอตัราดอกเบียตามนยัของสัญญาเช่า ดงันนั ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใช้

ดุลยพินิจในการกาํหนดอตัราดอกเบียการกู้ยืมส่วนเพิมของกลุ่มบริษัทในการคิดลดหนีสินตาม

สัญญาเช่า โดยอตัราดอกเบยีการกูย้ืมส่วนเพิมเป็นอตัราดอกเบียทีกลุ่มบริษทัจะตอ้งจ่ายในการกูย้ืม

เงินทีจาํเป็นเพือให้ไดม้าซึงสินทรัพยท์ีมีมูลค่าใกลเ้คียงกับสินทรัพยสิ์ทธิการใชใ้นสภาพแวดลอ้ม

ทางเศรษฐกิจทีคลา้ยคลึง โดยมีระยะเวลาการกูย้ืมและหลกัประกนัทีคลา้ยคลึง
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ค่าเผือผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนของลูกหนีการค้า

ในการประมาณค่าเผือผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนของลูกหนีการคา้ ฝ่ายบริหาร

จาํเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขนึจากลูกหนีแต่ละ

ราย โดยคาํนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนีทีคงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจที

คาดการณ์ไวข้องกลุ่มลูกคา้ทีมีความเสียงดา้นเครดิตทีคลา้ยคลึงกัน เป็นตน้ ทงันี ขอ้มูลผลขาดทุน

ดา้นเครดิตจากประสบการณ์ในอดีตและการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจของกลุ่มบริษทัอาจไม่ได้

บ่งบอกถึงการผิดสัญญาของลูกคา้ทีเกิดขึนจริงในอนาคต

มูลค่ายุติธรรมของเครืองมือทางการเงิน

ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครืองมือทางการเงินทีบนัทึกในงบแสดงฐานะการเงินทีไม่มี

การซือขายในตลาดและไม่สามารถหาราคาไดใ้นตลาดซือขายคล่อง ฝ่ายบริหารตอ้งใช้ดุลยพินิจใน

การประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครืองมือทางการเงินดังกล่าว โดยใช้เทคนิคและแบบจาํลอง

การประเมินมูลค่า ซึงตวัแปรทีใชใ้นแบบจาํลองไดม้าจากการเทียบเคยีงกบัตวัแปรทีมีอยู่ในตลาด 

โดยค ํานึงถึงความเสียงทางด้านเครดิต (ทังของธนาคารฯและคู่สัญญา) สภาพคล่อง ข้อมูล

ความสัมพันธ์ และการเปลียนแปลงของมูลค่าของเครืองมือทางการเงินในระยะยาว ทังนี     

การเปลียนแปลงของสมมติฐานทีเกยีวขอ้งกบัตวัแปรทีใช้ในการคาํนวณ อาจมีผลกระทบต่อมูลค่า

ยุติธรรมทีแสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินและการเปิดเผยลาํดบัชันของมูลค่ายุติธรรม

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสือมราคา

ในการคาํนวณค่าเสือมราคาของเรือ อาคารชุดและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารประมาณอายุการให้

ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมือเลิกใช้งานของเรือ อาคารชุดและอุปกรณ์ และไดมี้การทบทวนอายุ

การให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลียนแปลงเกิดขึน

นอกจากนี ฝ่ายบริหารจําเป็นต้องสอบทางการด้อยค่าของทีดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละ

ช่วงเวลาและบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยคา่หากคาดวา่มูลคา่ทีคาดวา่จะไดร้ับคืนตาํกว่ามูลค่าตาม

บญัชีของสินทรัพยน์ัน ในการนีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจทีเกียวข้องกับการคาดการณ์

รายไดแ้ละค่าใช้จ่ายในอนาคตซึงเกียวกบัสินทรัพยน์นั

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์

หนีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานประมาณขึนตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกนัภยั ซึงตอ้งอาศัยขอ้สมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนนั เช่น อตัราคิดลด อตัราการขนึ

เงินเดือนในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการเปลียนแปลงในจาํนวนพนกังาน เป็นตน้
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คดีความเกียวกับการจับกุมเรือชญาน ีนารี และลูกเรือในประเทศไนจีเรีย

บริษทัฯไดเ้ปิดเผยรายการหนีสินทีอาจเกิดขึนจากคดีความทีเกียวขอ้งกบัการจบักุมเรือชญานี นารี

และลูกเรือสัญชาติไทยจาํนวน 22 รายในประเทศไนจีเรีย ในขอ้กล่าวหาลกัลอบขนส่งยาเสพติด

โดยมิชอบดว้ยกฎหมายไวใ้นหมายเหตปุระกอบงบการเงินขอ้ 33 จากการพจิารณาความเห็นของ

ทีปรึกษาทางกฎหมายภายในของบริษัทฯ ฝ่ายบริหารเชือว่าผลการตัดสินของคณะศาลสูง

แห่งประเทศไนจีเรียยงัมีความไม่แน่นอนและไม่สามารถประมาณจาํนวนหนีสินทีอาจเกิดขึน

(ถา้ม)ี ไดอ้ย่างน่าเชือถือ ดงันัน บริษทัฯจึงไม่ไดบ้นัทึกประมาณการหนีสินดังกล่าว ณ วนัสินรอบ

ระยะเวลารายงาน

6. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

เงินสด 895 867 884 856

เงินฝากธนาคาร 2,467,314 1,099,623 537,063 611,868

รวม 2,468,209 1,100,490 537,947 612,724

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564 เงินฝากธนาคารมีอตัราดอกเบียระหว่างร้อยละ 0.01 ถึง 0.30 ต่อปี

สําหรับเงินฝากออมทรัพยส์กุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา และระหว่างร้อยละ 0.05 ถึง 0.13 ต่อปี

สําหรับเงินฝากออมทรัพย์สกุลเงินบาท (2563: ระหว่างร้อยละ 0.01 ถึง 0.60 ต่อปี สําหรับเงินฝาก

ออมทรัพยส์กุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา และระหว่างร้อยละ 0.05 ถึง 0.13 ต่อปี สําหรับเงินฝาก

ออมทรัพยส์กุลเงินบาท)

7. ลูกหนีการค้าและลูกหนีอนื
(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

ลูกหนีการคา้ - กิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั

อายุหนีคงคา้งนบัจากวนัทีในใบแจง้หนี

คา้งชาํระ

 ไม่เกิน 3 เดือน 162,729 166,927 - -

 3 - 6 เดือน 12,533 1,643 - -

 6 - 12 เดือน 67 131 - -

มากกว่า 12 เดือน 437 8,809 - -

รวม 175,766 177,510 - -

หัก: ค่าเผือผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึน (437) (8,809) - -

รวมลูกหนีการคา้ - กิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั, สุทธิ 175,329 168,701 - -
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(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

ลูกหนีอืน - กิจการทีเกียวข้องกัน

เงินทดรองแก่กิจการทีเกียวขอ้งกัน (หมายเหตุ 8) - - 2,061,657 3,648,305

รวมลูกหนีอืน - - 2,061,657 3,648,305

รวมลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน - สุทธิ 175,329 168,701 2,061,657 3,648,305

8. รายการธุรกิจกับกิจการทีเกยีวข้องกนั

นอกเหนือจากความสัมพนัธ์ในกลุ่มบริษทัตามทีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 10

และ 11 และบริษทัร่วมตามทีกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 12 รายการธุรกิจและ

ความสัมพนัธ์กบักิจการทีเกียวขอ้งกนัอืนสามารถสรุปไดดั้งนี

ชือบริษทัทีเกียวขอ้งกนั รายการธุรกิจ ความสัมพนัธ์

บริษทั โกลเบ๊กซ์ คอร์ปอเรชนั 

จาํกดั

ไม่มี เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัฯ โดยถือหุ้น

เป็นจาํนวนร้อยละ 28.40 และมีกรรมการ

บริษทัฯบางท่านเป็นผูถ้ือหุ้นและกรรมการ

ในกิจการดงักล่าว

บริษทั ยูนิสเตรทช์ จาํกดั ค่าเช่าสํานกังานและ

ค่าบริการอนื ๆ

มีผูถ้ือหุ้นและกรรมการบางส่วนร่วมกัน

บริษทั แอมบิกา้ ทวัร์ เอเยนซี จาํกดั ค่าตวัเครืองบิน มีผูถ้ือหุ้นและกรรมการบางส่วนร่วมกัน

บริษทั แมสโทร คอนโทรลส์ จาํกดั ค่าบาํรุงรักษาระบบ

เครืองปรับอากาศ

มีผูถ้ือหุ้นและกรรมการบางส่วนร่วมกัน

บริษทั แมกซ์วิน บิลเดอร์ส จาํกดั ค่าใชบ้ริการโรงแรมและ

ค่าบริหารจดัการอนื ๆ

มีผูถ้ือหุ้นและกรรมการบางส่วนร่วมกัน

บริษทั อินชวัร์เอ็กซ์เซลเลนซ์

อินชวัร์รันซ ์โบรกเกอร์ส จาํกดั

ค่าเบียประกันภยั มสีมาชิกในครอบครัวทีใกลชิ้ดของกรรมการ

ของบริษทัฯเป็นผูถ้ือหุ้นในกิจการดงักล่าว

บริษทั อินชวัร์เอ็กซ์เซลเลนซ ์ไลฟ์

อินชวัร์รันซ ์โบรกเกอร์ส จาํกดั

ค่าเบียประกันภยั มสีมาชิกในครอบครัวทีใกลชิ้ดของกรรมการ

ของบริษทัฯเป็นผูถ้ือหุ้นในกิจการดงักล่าว

บริษทั อีสเทิร์น เอ็นเนอร์ยี 

ชาร์เทอร์ริง พีทีอี จาํกดั

ประเทศสิงคโปร์

รายไดค้่านายหน้าจากการ

ให้บริการจดัหาเรือ และ

บริหารเรือขนส่งสินคา้

มีผูถ้ือหุ้นและกรรมการบางส่วนร่วมกัน

บริษทั เอ็มเจ็ท จาํกดั บริการขนส่งทางอากาศ มีผูถ้ือหุ้นและกรรมการบางส่วนร่วมกัน

บริษทั อีการ์ ซอฟแวร์ โซลูชนัส์

พีทีอี จาํกดั ประเทศสิงคโปร์

ค่าบริการซอฟต์แวร์ มีผูถ้ือหุ้นและกรรมการบางส่วนร่วมกัน
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ในระหว่างปี กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจทีสําคญักับบุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั รายการธุรกิจ

ดังกล่าวเป็นไปตามเงือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามทีตกลงกันระหวา่งบริษทัฯและบุคคลหรือ

กิจการทีเกียวขอ้งกันเหล่านนั ซึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งันี

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563 นโยบายการกําหนดราคา

รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย

(ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)

รายได้จากการให้บริการ - ค่าบริหาร - - 90,899 89,895 อตัราคงทีต่อลาํต่อวนัโดยอา้งอิง

กบัค่าใชจ้่ายในการบริหารของ

บริษทัฯ

เงินปันผลรับ - - 1,246,074 48,808 ตามทีประกาศจ่าย

ดอกเบยีรับ - - 180,669 186,522 อตัราดอกเบียร้อยละ 5.00 ตอ่ปี

ค่าเช่าอาคารชุดจ่าย - - 7,359 8,157 ราคาตลาด

รายการธุรกิจกับบริษัทร่วม

เงินปันผลรับ 19,382 2,058 - - ตามทีประกาศจ่าย

รายการธุรกิจกับบริษัททีเกียวข้องกัน

รายได้ค่านายหน้า - 239 - - ราคาตลาด

ค่าตวัเครืองบินจ่าย - 245 - 184 ราคาตลาด

ค่าเช่าและบริการจ่าย 32,498 21,184   10,209 6,845 ราคาตลาด

ยอดคงค้างระหว่างบริษทัฯและกิจการทีเกียวขอ้งกัน ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564 และ 2563

มีรายละเอียดดงันี

 (หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

ลูกหนีอืน - กิจการทีเกียวข้องกัน (หมายเหตุ 7)

บริษทัย่อย - - 2,061,657 3,648,305

รวมลูกหนีอืน - กิจการทีเกียวขอ้งกนั - - 2,061,657 3,648,305

เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน - กิจการทีเกียวข้องกัน

บริษทัย่อย - - 2,537,688 1,825,509

บริษทัทีเกียวขอ้งกนั 394 937 319 8

รวมเจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน - กิจการ

ทีเกียวขอ้งกนั 394 937 2,538,007 1,825,517

หนีสินตามสัญญาเช่า - กิจการทีเกียวข้องกัน

บริษทัทีเกียวขอ้งกนั 5,432 6,346 5,432 6,346

รวมหนีสินตามสัญญาเช่า -กิจการทีเกียวข้องกนั 5,432 6,346 5,432 6,346
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ยอดคงเหลือของลูกหนี/เจ้าหนีบริษทัย่อยเป็นรายการทีเกิดจากบญัชีเดินสะพดัระหว่างกลุ่มบริษทั

ซึงฝ่ายบริหารของบริษทัฯเชือว่าไม่มีความจาํเป็นทีจะตอ้งบนัทึกค่าเผือผลขาดทุนด้านเครดิตที             

คาดว่าจะเกิดขึนสําหรับหนีดงักล่าว เงินทดรองจ่ายแก่/จากบริษทัย่อยไม่มีการคิดดอกเบีย

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร

ในระหว่างปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนกังาน

ทีให้แก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดังต่อไปนี

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

ผลประโยชน์ระยะสนั 107,450 53,828 105,707 57,044

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1,910 3,096 1,642 3,096

ผลประโยชน์ระยะยาวอืน 63,617 - 60,457 -

รวม 172,977 56,924 167,806 60,140

ภาระคาํประกนักบักิจการทีเกียวขอ้งกนั

บริษัทฯมีภาระจากการคาํประกนัให้แก่บริษทัย่อยในการกูย้ืมเงินจากธนาคารโดยไม่มีการคิด

ค่าธรรมเนียมการคาํประกนั

9. เงินฝากธนาคารทีมีภาระคําประกัน

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564 คือ เงินฝากธนาคารของบริษทัย่อยจาํนวน 3.59 ลา้นเหรียญ

สหรัฐอเมริกา ตามเงือนไขทีระบุไวใ้นสัญญาเงินกูยื้มหนึงทีลงนามในปี 2564 และตามทีกล่าวไวใ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 18

10. เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย

เมือวนัที 30 ธันวาคม 2562 บริษทัฯได้ทาํสัญญาเงินกู้กบับริษทั พรีเชียส ชิพปิง (สิงคโปร์) พีทีอี          

ลิมิเตด (“บริษัท พีเอสเอสพี”) เพือรีไฟแนนซ์เงินกู้ยืมจาํนวน 150 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา

ระหว่างบริษทัฯในฐานะผูใ้ห้กู้ และบริษทั พีเอสเอสพี ในฐานะผูกู้้
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ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564 ยอดคงเหลือของเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษทั พีเอสเอสพี จาํนวน 77

ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (2563: 112 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา)

รายการเคลือนไหวของเงินให้กูยื้มในระหว่างปีมีดงัต่อไปนี

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563

ยอดคงเหลือตน้ปี 3,378,394 4,652,762

รายการปรับปรุงเงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่บริษทัย่อย จากการนาํ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุม่เครืองมือทางการเงิน

มาถือปฏิบตัิครงัแรก - (888,021)

ดอกเบยีรับสําหรับปี 180,669 186,522

ลดลง (1,361,157) (540,178)

ผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน - (28,582)

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 373,346 (4,109)

ยอดคงเหลือปลายปี 2,571,252 3,378,394

ในระหว่างปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2563 บริษทัฯได้รับรู้ค่าเผือผลขาดทนุด้านเครดิตทีคาดว่า

จะเกิดขึนของเงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่บริษทัย่อยจาํนวน 28.58 ลา้นบาท (2564: ไม่มี) โดยส่วนใหญ่

มาจากการปรับแผนการชาํระคืนเงินกูยื้ม จึงมีการเปลียนแปลงประมาณการกระแสเงินสดและปรับ

แผนการจ่ายชาํระในอนาคต

11. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

เงินลงทุนในบริษทัย่อยประกอบด้วยเงินลงทุนในหุ้นสามญัของบริษทัย่อยดงัต่อไปนี

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ชือบริษทัย่อย ทุนชาํระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน

2564 2563 2564 2563 2564 2563

% %

บริษทั พรีเชียส เม็ททัลซ ์จาํกดั 275,000 275,000 99.99 99.99 354,106 318,263

บริษทั พรีเชียส วิชเชส จาํกดั 230,000 230,000 99.99 99.99 301,434 270,923

บริษทั พรีเชียส สโตนส์ ชิปปิง จาํกดั 260,000 260,000 99.99 99.99 281,577 253,075

บริษทั พรีเชียส มิเนอรัลส์ จาํกดั 230,000 230,000 99.99 99.99 256,046 230,129

บริษทั พรีเชียส แลนด์ จาํกดั 306,000 306,000 99.99 99.99 324,046 291,245

บริษทั พรีเชียส เลคส ์จาํกดั 184,000 184,000 99.99 99.99 186,897 167,979

บริษทั พรีเชียส โอเชียนส์ จาํกดั 175,000 175,000 99.99 99.99 229,352 206,137

บริษทั พรีเชียส แพลนเนตส ์จาํกดั 270,000 270,000 99.99 99.99 310,988 279,510

บริษทั พรีเชียส ไดมอนด์ส จาํกดั 205,000 205,000 99.99 99.99 194,701 174,993



27

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ชือบริษทัย่อย ทุนชาํระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน

2564 2563 2564 2563 2564 2563

% %

บริษทั พรีเชียส แซฟไฟร์ส จาํกดั 144,000 144,000 99.99 99.99 132,095 118,724

บริษทั พรีเชียส เอ็มเมอรัลส ์จาํกดั 366,000 366,000 99.99 99.99 316,745 284,684

บริษทั พรีเชียส รูบีส ์จาํกดั 259,360 259,360 99.99 99.99 264,462 237,693

บริษทั พรีเชียส โอปอลส์ จาํกดั 249,360 249,360 99.99 99.99 255,980 230,070

บริษทั พรีเชียส การ์เน็ตส ์จาํกดั 379,000 379,000 99.99 99.99 326,702 293,633

บริษทั พรีเชียส เพิร์ลส์ จาํกดั 173,000 173,000 99.99 99.99 186,598 167,710

บริษัท พรีเชียส ฟลาวเวอร์ส จาํกดั 336,000 336,000 99.99 99.99 359,776 323,359

บริษทั พรีเชียส ฟอเรสท์ จาํกดั 286,000 286,000 99.99 99.99 279,705 251,393

บริษทั พรีเชียส ทรีส์ จาํกดั 202,000 202,000 99.99 99.99 218,351 196,249

บริษทั พรีเชียส พอนด์ส จาํกดั 124,000 124,000 99.99 99.99 131,335 118,042

บริษทั พรีเชียส เวน็เจอร์ส จาํกดั 202,000 202,000 99.99 99.99 236,845 212,871

บริษทั พรีเชียส แคปปิตอลส์ จาํกดั 200,000 200,000 99.99 99.99 262,116 235,585

บริษทั พรีเชียส จสัมินส์ จาํกดั 147,000 147,000 99.99 99.99 178,080 160,054

บริษทั พรีเชียส ออคิดส์ จาํกดั 217,000 217,000 99.99 99.99 201,237 180,867

บริษทั พรีเชียส ลากูนส์ จาํกดั 140,000 140,000 99.99 99.99 183,481 164,909

บริษทั พรีเชียส รีสอร์ทส ์จาํกดั 140,000 140,000 99.99 99.99 183,481 164,909

บริษทั พรีเชียส คอมเม็ทส์ จาํกดั 141,000 141,000 99.99 99.99 139,498 125,377

บริษทั พรีเชียส ออนาเมน้ท์ส จาํกดั 156,000 156,000 99.99 99.99 153,100 137,603

บริษทั พรีเชียส มูนส์ จาํกดั 1,000 1,000 99.98 99.98 1,021 917

บริษทั พรีเชียส วีนัส จาํกดั 298,800 298,800 99.99 99.99 283,382 254,698

บริษทั พรีเชียส เนปจูน จาํกดั 298,800 298,800 99.99 99.99 283,382 254,698

บริษทั พรีเชียส ชิพปิง (ปานามา) เอส เอ 250 250 99.99 99.99 334 300

บริษทั พรีเชียส ชิพปิง (สิงคโปร์) พีทีอี ลิมิเตด 363,338 363,338 100.00 100.00 1,878,948 1,688,759

บริษทั พรีเชียส ชิพปิง (ยูเค) ลิมิเตด 250 250 100.00 100.00 334 300

บริษทั เกรท เซอร์เคิล ชิปปิง เอเยนซี จาํกดั 210,000 210,000 99.99 99.99 362,411 325,728

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

รวมเงินลงทุนในบริษทัย่อย 9,258,546 8,321,386

หัก: ค่าเผือผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัย่อย  (1,447,660) (1,301,127)

รวมเงินลงทุนในบริษทัย่อย - สุทธิ 7,810,886 7,020,259

ในระหว่างปี 2564 บริษทัฯได้รับเงินปันผลจากบริษทั แอสโซซิเอท บลัค์ แคริเออร์ พีทีอี ลิมิเตด

จาํนวน 1,246.58 ล้านบาท ซึงแสดงเป็นรายไดเ้งินปันผลในงบกาํไรขาดทุนเฉพาะกิจการ (2563:

48.81 ลา้นบาท)

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564 บริษทัฯไดจ้าํนาํหุ้นของบริษทัย่อย 18 บริษทั ซึงมีมูลค่าตามวิธีราคาทุนรวม

4,345.33 ลา้นบาท (สุทธิจากค่าเผือผลขาดทุนจากเงินลงทุน) (2563: บริษทัย่อย 18 บริษทั มูลค่ารวม

3,905.49 ลา้นบาท) ไวก้บัธนาคารเพือคาํประกนัเงนิกูย้ืมระยะยาวตามทีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบ

งบการเงนิขอ้ 18
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นอกจากนี ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564 บริษัทย่อยในประเทศสิงคโปร์ของบริษทัฯ กล่าวคือ บริษทั

พรีเชียส ชิพปิง (สิงคโปร์) พีทีอี ลิมิเตด ได้จํานําหุ้นของบริษทัย่อย 12 บริษัท ซึงมีมูลค่าตามวิธี

ราคาทนุรวม 18.70 ลา้นบาท (2563: บริษทัย่อย 5 บริษทั มูลคา่รวม 8.58 ลา้นบาท) และบริษทั แอสโซซิเอท

บลัค ์แคริเออร์ พีทีอี ลิมิเตด ได้จาํนําหุ้นของบริษทัย่อย 4 บริษทั ซึงมีมูลค่าตามวิธีราคาทุนรวม 

6.68 ลา้นบาท (2563: บริษทัย่อย 4 บริษทั มูลค่ารวม 6.01 ลา้นบาท) ไวก้ับธนาคารเพือคาํประกนั

เงินกูยื้มระยะยาวตามทีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 18

การเปลียนแปลงในราคาทุนของบญัชีเงินลงทุนในบริษทัย่อยเกิดจากผลต่างของอตัราแลกเปลียน

จากการแปลงค่างบการเงินจากสกุลเงินทีใช้ในการดาํเนินงานเป็นสกุลเงินทีใช้นําเสนองบการเงิน

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ค่าเผือผลขาดทุนของเงินลงทุนในบริษทัย่อยในงบการเงิน

เฉพาะกิจการส่วนใหญบ่นัทกึสําหรับบริษทัย่อยทีไดมี้การขายเรือออกไปและยงัไม่มีแผนในการ

ซือเรือใหม่ทดแทนในอนาคตอนัใกล้

12. เงินลงทุนในบริษัทร่วมทีถือหุ้นโดยบริษัทย่อย

12.1 รายละเอียดของบริษัทร่วมทถืีอหุ้นโดยบริษัทย่อย
 (หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม

สัดส่วน มูลค่าตามบญัชีตาม

จัดตงัขึนใน เงินลงทุน ราคาทุน วิธีส่วนได้เสีย

ชือบริษทัร่วม ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ 2564 2563 2564 2563 2564 2563

% %

บริษทั อินเตอร์เนชนัแนล ซีพอร์ทส์ 

(ฮาลเดีย) ไพรเวท ลิมิเตด จัดการท่าเรือ อินเดีย 22.40 22.40 68,098 61,205 91,238 74,311

การเปลียนแปลงในราคาทุนของบญัชีเงินลงทุนในบริษทัร่วมทีถือหุ้นโดยบริษทัย่อยเกิดจาก

ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงินจากสกุลเงินทีใช้ในการดาํเนินงานเป็น

สกุลเงินทีใชน้าํเสนองบการเงิน

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม

ชือบริษทัร่วม ส่วนแบ่งกาํไร เงินปันผลรับ

2564 2563 2564 2563

บริษทั อินเตอร์เนชนัแนล ซีพอร์ทส์ (ฮาลเดีย)

 ไพรเวท ลิมิเตด 22,799 10,813 19,382 2,058

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมทีถือหุ้นโดยบริษทัย่อยสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม

2564 และ  2563 ซึงรวมอยู่ในงบกําไรขาดทุนรวม ค ํานวณจากข้อมูลทางการเงิน ณ ว ันที

30 กนัยายน 2564 และ 2563 ตามลาํดบั
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12.2 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทร่วมทีถือหุ้นโดยบริษัทย่อย
(หน่วย: พันบาท)

ทุนเรียกชาํระ สินทรัพย์รวม หนีสินรวม

รายไดร้วม

สําหรับปีสินสุด

กาํไร

สําหรับปีสินสุด

ชือบริษทัร่วม ณ วนัที 30 กนัยายน ณ วนัที 30 กนัยายน ณ วนัที 30 กนัยายน วนัที 30 กนัยายน วนัที 30 กนัยายน

2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563

พันอินเดียรูปี พันอินเดียรูปี

บริษทั อินเตอร์เนชนัแนล ซีพอร์ทส์

(ฮาลเดีย) ไพรเวท ลิมเิตด 440,580 440,580 451,900 377,943 44,588 46,196 457,946 370,463 101,780 48,273

13. เงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัททีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ตราสารทุนทีกาํหนดให้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน คือ เงินลงทุนใน

ตราสารทุนของบริษทัทีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ซึงกลุ่มบริษทัพิจารณาว่าเป็นการลงทุนในเชิง

กลยุทธ์ โดยเป็นเงินลงทุนในหุ้นสามญัจาํนวน 2,026,086 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท ของบริษทั

บทด จาํกดั คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3 ของทุนทีออกและชาํระแลว้ทงัหมด การเปลยีนแปลงในราคาทุน

ของบัญชีเงินลงทุนดังกล่าวเกิดจากการวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม และผลต่างของอัตรา

แลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงินจากสกุลเงินทีใชใ้นการดาํเนินงานเป็นสกุลเงินทีใช้นําเสนอ

งบการเงิน
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14. ทีดิน อาคารและอุปกรณ์

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม

เรือและอุปกรณ์ สิงตกแต่ง

คา่ใชจ้่ายใน ติดตงัและ

เรือ การซ่อมแซม อุปกรณ์ สิงปรับปรุง

อาคารชุด และอุปกรณ์ และสํารวจเรือ รวม สํานกังาน ยานพาหนะ สินทรัพยเ์ช่า รวม

ราคาทุน

1 มกราคม 2564 246,422 25,743,274 623,486 26,366,760 59,852 14,451 14,806 26,702,291

ซือเพมิ 2,853 54,634 192,936 247,570 5,556 - - 255,979

จาํหน่าย/ตัดจาํหน่าย - - (313,692) (313,692) (6,031) (1,313) (205) (321,241)

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 27,897 2,899,415 68,326 2,967,741 6,856 1,499 1,655 3,005,648

31 ธนัวาคม 2564 277,172 28,697,323 571,056 29,268,379 66,233 14,637 16,256 29,642,677

ค่าเสือมราคาสะสม

1 มกราคม 2564 205,811 6,997,892 302,194 7,300,086 46,385 11,494 13,956 7,577,732

ค่าเสือมราคาสําหรับปี 1,934 963,440 236,224 1,199,664 3,897 2,219 288 1,208,002

โอนออกสําหรับส่วนที

จาํหน่าย/ตัดจาํหน่าย - - (313,692) (313,692) (6,005) (1,313) (205) (321,215)

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 23,255 826,976 34,919 861,895 5,195 1,258 1,574 893,177

31 ธนัวาคม 2564 231,000 8,788,308 259,645 9,047,953 49,472 13,658 15,613 9,357,696

มูลค่าสุทธิตามบัญชี

1 มกราคม 2564 40,611 18,745,382 321,292 19,066,674 13,467 2,957 850 19,124,559

31 ธันวาคม 2564 46,172 19,909,015 311,411 20,220,426 16,761 979 643 20,284,981

ค่าเสือมราคาสําหรับปี

2564 1,208,002
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(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม

เรือและอุปกรณ์ สิงตกแต่ง

คา่ใชจ้่ายใน ติดตงัและ

เรือ การซ่อมแซม อุปกรณ์ สิงปรับปรุง

อาคารชุด และอุปกรณ์ และสํารวจเรือ รวม สํานกังาน ยานพาหนะ สินทรัพยเ์ช่า รวม

ราคาทุน

1 มกราคม 2563 245,488 25,822,916 615,085 26,438,001 52,557 14,507 14,106 26,764,659

ซือเพมิ 1,985 21,433 235,550 256,983 13,096 - 877 272,941

จาํหน่าย/ตัดจาํหน่าย - - (224,300) (224,300) (5,321) - (88) (229,709)

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (1,051) (101,075) (2,849) (103,924) (480) (56) (89) (105,600)

31 ธนัวาคม 2563 246,422 25,743,274 623,486 26,366,760 59,852 14,451 14,806 26,702,291

ค่าเสือมราคาสะสม

1 มกราคม 2563 204,944 6,111,128 277,645 6,388,773 50,618 9,024 13,752 6,667,111

ค่าเสือมราคาสําหรับปี 1,733 949,848 251,743 1,201,591 1,194 2,617 359 1,207,494

โอนออกสําหรับส่วนที

จาํหน่าย/ตัดจาํหน่าย - - (224,300) (224,300) (5,276) - (88) (229,664)

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (866) (63,084) (2,894) (65,978) (151) (147) (67) (67,209)

31 ธนัวาคม 2563 205,811 6,997,892 302,194 7,300,086 46,385 11,494 13,956 7,577,732

มูลค่าสุทธิตามบัญชี

1 มกราคม 2563 40,544 19,711,788 337,440 20,049,228 1,939 5,483 354 20,097,548

31 ธันวาคม 2563 40,611 18,745,382 321,292 19,066,674 13,467 2,957 850 19,124,559

ค่าเสือมราคาสําหรับปี

2563 1,207,494
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(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สิงตกแต่ง ติดตัง

และอุปกรณ์ สิงปรับปรุง

สํานกังาน ยานพาหนะ สินทรัพยเ์ช่า รวม

ราคาทุน

1 มกราคม 2564 23,189 14,451 10,209 47,849

ซือเพมิ 3,460 - - 3,460

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย (4,586) (1,313) (205) (6,104)

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 2,686 1,499 1,137 5,322

31 ธันวาคม 2564 24,749 14,637 11,141 50,527

ค่าเสือมราคาสะสม

1 มกราคม 2564 18,925 11,494 9,819 40,238

ค่าเสือมราคาสําหรับปี 1,478 2,219 101 3,798

โอนออกสําหรับส่วนทีจาํหน่าย/

ตัดจาํหน่าย (4,568) (1,313) (205) (6,086)

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 2,100 1,258 1,097 4,455

31 ธันวาคม 2564 17,935 13,658 10,812 42,405

มูลค่าสุทธิตามบัญชี

1 มกราคม 2564 4,264 2,957 390 7,611

31 ธันวาคม 2564 6,814 979 329 8,122

ค่าเสือมราคาสําหรับปี

2564 3,798



33

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สิงตกแต่ง ติดตัง

และอุปกรณ์ สิงปรับปรุง

สํานกังาน ยานพาหนะ สินทรัพยเ์ช่า รวม

ราคาทุน

1 มกราคม 2563 20,820 14,507 9,860 45,187

ซือเพมิ 3,949 - 502 4,451

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย (1,383) - (88) (1,471)

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (197) (56) (65) (318)

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

ค่าเสือมราคาสะสม

1 มกราคม 2563 19,635 9,024 9,860 38,519

ค่าเสือมราคาสําหรับปี 704 2,617 87 3,408

โอนออกสําหรับส่วนทีจาํหน่าย/

ตัดจาํหน่าย (1,338) - (88) (1,426)

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (76) (147) (40) (263)

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

มูลค่าสุทธิตามบัญชี

1 มกราคม 2563 1,185 5,483 - 6,668

31 ธันวาคม 2563 4,264 2,957 390 7,611

ค่าเสือมราคาสําหรับปี

2563 3,408

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีอาคารชุดและอุปกรณ์จํานวนหนึงซึงตัดค่าเสือมราคา

หมดแลว้แต่ยงัใช้งานอยู่ มูลค่าตามบญัชีก่อนหักคา่เสือมราคาสะสมของสินทรัพยด์งักล่าวมีจาํนวน

เงิน 286.59 ล้านบาท (2563: 262.68 ล้านบาท) ในงบการเงินรวม และจํานวนเงิน 30.09 ล้านบาท

(2563: 31.57 ลา้นบาท) ในงบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564 บริษทัย่อยไดจ้ดจาํนองเรือจาํนวน 33 ลาํ (2563: 26 ลาํ) ซึงมีมูลค่าสุทธิ

ตามบญัชีจาํนวนเงิน 19,265.67 ลา้นบาท (2563: 13,985.90 ลา้นบาท) ไวก้บัธนาคารเพือคาํประกัน

เงินกูยื้มระยะยาวตามทีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 18
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15. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

รายละเอียดของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนซึงประกอบดว้ยคอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์มีดงัต่อไปนี

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

ราคาทุน

ราคาทุนต้นปี 58,300 57,319 57,898 57,258

ซือเพมิ - 1,261 - 905

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 6,565 (280) 6,520 (265)

ราคาทุนปลายปี 64,865 58,300 64,418 57,898

การตัดจําหน่าย

ค่าตดัจาํหน่ายสะสมตน้ปี 51,394 50,569 51,313 50,508

ค่าตดัจาํหน่ายสําหรับปี 1,261 1,063 1,189 1,043

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 5,839 (238) 5,826 (238)

ค่าตดัจาํหน่ายสะสมปลายปี 58,494 51,394 58,328 51,313

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที 31 ธันวาคม 6,371 6,906 6,090 6,585

ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี 1,261 1,063 1,189 1,043

16. เงินล่วงหน้าค่าต่อเรือ

รายการเปลียนแปลงของบญัชีเงินล่วงหน้าค่าต่อเรือสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2564 และ

2563 สรุปไดด้งันี

 (หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

ยอดคงเหลือต้นปี - 2,047,470 - 2,039,751

ขาดทุนจากสัญญาระงบัข้อพิพาท - (868,717) - (860,602)

เงินสดรับจากสัญญาระงบัข้อพิพาท - (1,269,067) - (1,269,067)

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน - 90,314 - 89,918

ยอดคงเหลือปลายปี - - - -
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เมือวนัที 10 กรกฎาคม 2563 บริษทัฯและ Sainty Marine Corporation Ltd. ประเทศจีน (“Sainty”)

(รวมเรียกว่า “คู่สัญญา”) ไดล้งนามในสัญญาระงบัขอ้พิพาทโดยสมคัรใจ (“สัญญาระงบัขอ้พิพาท”)

เพอืระงบัขอ้พิพาทและขอ้เรียกร้องทงัหมดโดยสินเชิงอนัเกียวขอ้งกบัสัญญาสังต่อเรือ เรือทุกลาํ 

สัญญาคาํประกันการคืนเงินล่วงหน้าค่าต่อเรือ และ/หรือ กระบวนการอนุญาโตตุลาการและ

กระบวนพิจารณาคดีทางศาล ทงันี รายละเอียดหลกั ๆ ของสัญญาระงบัขอ้พิพาท มีดังต่อไปนี

จํานวนเงินตามสัญญา

ระงับข้อพิพาท

จาํนวนเงินตามสัญญาระงบัขอ้พิพาท คือ 40,500,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา

ซึง Sainty และ/หรือ Export-Import Bank of China สาขา Jiangsu (“CEXIM”)

ซึงเป็นผูค้าํประกันการคืนเงินล่วงหนา้คา่ตอ่เรือ (โดยการเรียกร้องเงินตาม

สัญญาคาํประกนัต่าง ๆ ทีเกียวขอ้งของผูซื้อ) จะตอ้งชาํระแก่ผูซื้อ ก่อน หรือ 

ในวนัที 31 กรกฎาคม 2563 (“กาํหนดวนัชาํระเงิน”)

ผลหลังจากทีผู้ซือได้รับ

ชําระเงินตามสัญญาระงบั

ข้อพิพาทเต็มจํานวน ก่อน

หรือในกําหนดวันชําระเงิน

• จะไม่มีขอ้พิพาทและขอ้เรียกร้องใด ๆ คงคา้งระหว่างคู่สัญญาอีกต่อไป

• การรับประกันการคืนเงินล่วงหน้าใด ๆ อนัเกียวขอ้งกับสญัญาสงัต่อเรือ

จะสินสุดลง และความรับผิดชอบ หนา้ที ความรับผิด และขอ้ผูกพนัใด ๆ 

ของผูค้าํประกันการคืนเงินล่วงหนา้ภายใตสั้ญญาคาํประกนัถือเป็นอนั

สินสุดลงโดยไดร้ับการปลดเปลอืงจากภาระผูกพนัต่าง ๆ

• คู่พิพาททงัสองฝ่ายจะถอนคาํฟ้อง คาํฟ้องแยง้ และ/หรือ คาํอุทธรณ์

ต่ าง  ๆ  ที เกี ยวข้องกับสัญญาสังต่อ เรือ  และให้ ยุติกระบวนการ

อนุญาโตตุลาการและกระบวนพิจารณาทางศาลทีเกียวขอ้งทงัหมด โดย

ไม่มีขอ้พิพาทและขอ้เรียกร้องใด ๆ คงคา้ง

เมือวนัที 13 กรกฎาคม 2563 บริษทัฯได้ยืนหนงัสือเรียกร้องตอ่ธนาคาร CEXIM เพือเรียกร้องเงิน

ตามสัญญาระงบัขอ้พิพาทจาํนวน 40.50 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา ซึงเมือวนัที 29 กรกฎาคม 2563

บริษทัฯไดรั้บเงินคืนเต็มจาํนวนแลว้ กลุ่มบริษทัไดบ้นัทึกขาดทุนจากสัญญาระงบัขอ้พิพาทจาํนวน

รวม 27.40 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (เฉพาะบริษทัฯ: 27.14 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) ในงบกาํไร

ขาดทุนสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2563

17.  ต้นทุนสัญญารอตัดจ่าย

รายการเปลียนแปลงของบญัชีตน้ทุนสัญญารอตดัจ่ายสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2564 และ

2563 สรุปไดด้งันี

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม

2564 2563

ยอดคงเหลือตน้ปี 145,482 162,783

ตดัจาํหน่ายสําหรับปี (17,780) (17,390)

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 15,669 89

ยอดคงเหลือปลายปี 143,371 145,482
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18. วงเงินกู้ยืมระยะยาว

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บญัชีเงินกูย้ืมระยะยาวแสดงได้ดังนี

   (หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564

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

เงินกูยื้มระยะยาว - - - 1,435,670 554,394 305,479 462,653 303,047 - 818,788 - 172,279 270,033 1,235,899 2,715,994 8,274,236

บวก (หัก): ค่าธรรมเนียมทางการเงิน

รอตดัจ่าย - - - 33,902 (9,792) (2,918) (2,840) (1,685) - (1,927) - (3,069) (1,450) (16,756) (49,839) (56,374)

รวม - - - 1,469,572 544,602 302,561 459,813 301,362 - 816,861 - 169,210 268,583 1,219,143 2,666,155 8,217,862

หัก: ส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี - - - (194,699) (141,758) (40,342) (39,133) (301,362) - (93,356) - (27,736) (134,292) (180,512) (255,413) (1,408,603)

เงินกูยื้มระยะยาว - สุทธิจากส่วนทถีึงกาํหนด

ชาํระภายในหนึงปี - - - 1,274,873 402,844 262,219 420,680 - - 723,505 - 141,474 134,291 1,038,631 2,410,742 6,809,259

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563

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

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): ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจ่าย (4,934) (1,200) (656) 42,831 (14,859) (3,548) (3,025) (6,972) 3,989 (2,195) (2,412) (3,806) 3,213

รวม 602,595 318,371 190,524 1,504,098 583,680 281,256 448,187 650,523 355,916 817,818 300,963 176,416 6,230,347

หัก: ส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี (19,129) (9,648) (14,656) (175,983) (97,990) (10,119) (35,152) (371,727) (355,916) (83,879) (300,963) (24,845) (1,500,007)

เงินกูยื้มระยะยาว - สุทธิจากส่วนที

ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 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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การเปลียนแปลงของบญัชีเงินกูย้ืมระยะยาวสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีรายละเอียดดงันี

    (หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม

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

ยอดคงเหลอื ณ วนัที 1 มกราคม 2564 602,595 318,371 190,524 1,504,098 583,680 281,256 448,187 650,523 355,916 817,818 300,963 176,416 - - - 6,230,347

บวก: เบิกเงินกูเ้พมิ - - - - - - - - - - - - 318,187 1,268,231 2,810,942 4,397,360

ตดัจาํหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่าย 5,376 1,308 714 (13,207) 6,462 990 505 5,796 (4,216) 496 2,503 1,119 900 2,625 3,468 14,839

หัก: ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจ่าย - - - - - - - - - - - - (2,227) (19,192) (52,753) (74,172)

จ่ายคืนเงินกู้ - - - (182,744) (108,067) (11,391) (37,838) (391,445) (378,575) (89,924) - (27,137) (67,165) (45,768) (89,509) (1,429,563)

จ่ายคืนเงินกูก้อ่นกาํหนด (668,871) (351,837) (210,483) - - - - - - - (318,187) - - - (35,227) (1,584,605)

กาํไรจากอตัราแลกเปลียนทียงัไม่เกดิขึนจริง - - - - - - - (19,794) - - - - - - - (19,794)

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 60,900 32,158 19,245 161,425 62,527 31,706 48,959 56,282 26,875 88,471 14,721 18,812 18,888 13,247 29,234 683,450

ยอดคงเหลอื ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564 - - - 1,469,572 544,602 302,561 459,813 301,362 - 816,861 - 169,210 268,583 1,219,143 2,666,155 8,217,862

    (หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม

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

ยอดคงเหลอื ณ วนัที 1 มกราคม 2563 738,522 387,234 294,205 1,597,814 562,545 344,563 466,070 804,403 476,395 - - - 1,477,399* 7,149,150

บวก: เบิกเงินกูเ้พมิ - - - - 336,068 - - - - 890,627 308,101 183,031 - 1,717,827

ตดัจาํหนา่ยค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจ่าย 2,016 444 420 (2,156) 7,250 1,042 1,689 6,886 (4,282) 464 632 115 3,815 18,335

หัก: ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจ่าย - - - - (6,161) - - - - (2,796) (3,081) (3,981) - (16,019)

จ่ายคืนเงินกู้ (80,483) (40,414) (46,437) (88,643) (33,139) (9,692) (18,354) (154,676) (118,806) (21,354) - - (368,124) (980,122)

จ่ายคืนเงินกูก้อ่นกาํหนด (58,757) (29,505) (59,741) - (279,264) (56,804) - - - - - - (1,172,364) (1,656,435)

กาํไรจากอตัราแลกเปลียนทียงัไม่เกดิขึนจริง - - - - - - - (9,059) - - - - - (9,059)

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 1,297 612 2,077 (2,917) (3,619) 2,147 (1,218) 2,969 2,609 (49,123) (4,689) (2,749) 59,274 6,670

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

*เมือวนัที 14 กุมภาพนัธ์ 2563 และ 14 ตุลาคม 2563 บริษทัฯไดจ้่ายคืนล่วงหน้าสําหรับเงินกูส่้วนทีเหลอืทงัหมด
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รายละเอียดวงเงินกูยื้มจากธนาคารของกลุ่มบริษทั สรุปไดดั้งนี

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัไม่มีวงเงินกูย้ืมทียงัไม่ได้เบิกใช้

อตัราดอกเบีย

ตามสัญญาเงินกู/้

วงเงิน ธนาคารผูใ้ห้กู้ บริษทัผูกู้ ้ สัญญาแกไ้ขเพิมเติม

วงเงินท ี1 ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) บริษทั เอบีซี ทู พีทีอี ลิมิเตด และ บริษทั LIBOR บวกส่วนเพมิ

 สาขาประเทศสิงคโปร์    เอบีซี ทรี พีทีอี ลิมิเตด

วงเงินท ี2 ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) บริษทั เอบีซี โฟร์ พีทีอี ลิมิเตด LIBOR บวกส่วนเพมิ

 สาขาประเทศสิงคโปร์

วงเงินท ี3 ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) บริษทั เอบีซี วนั พีทีอี ลิมิเตด LIBOR บวกส่วนเพมิ

วงเงินที 4 ธนาคารเพือการส่งออก บริษทัฯและบริษัทย่อยในประเทศ LIBOR บวกส่วนเพมิ

 และนาํเข้าแห่งประเทศไทย

วงเงินที 5 BNP Paribas บริษทัฯและบริษัทย่อยทางออ้ม LIBOR บวกส่วนเพมิ

   ในประเทศสิงคโปร์

วงเงินที 6 BNP Paribas บริษทัฯและบริษัทย่อยทางออ้ม LIBOR บวกส่วนเพมิ

   ในประเทศสิงคโปร์

วงเงินที 7 ธนาคารเพือการส่งออก บริษทัฯและบริษัทย่อยในประเทศ LIBOR บวกส่วนเพมิ

   และนาํเข้าแห่งประเทศไทย

วงเงินท ี8 ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) บริษทัฯและบริษัทย่อยในประเทศ MLR-1 สําหรับเงินกูย้ืม

   และ 2 ธนาคารอืน รวม 3 ธนาคาร    สกุลเงินบาทและ LIBOR

บวกส่วนเพมิสําหรับ

   เงินกู้ยืมสกุลเงินเหรียญ

   สหรัฐอเมริกา

วงเงินที 9 ธนาคารเพือการส่งออก บริษทัฯและบริษัทย่อยในประเทศ LIBOR บวกส่วนเพมิ

 และนาํเข้าแห่งประเทศไทย

วงเงินที 10 ธนาคารเพือการส่งออก บริษทัฯและบริษัทย่อยในประเทศ LIBOR บวกส่วนเพมิ

 และนาํเข้าแห่งประเทศไทย

วงเงินที 11 ธนาคารเพือการส่งออก บริษทัฯ บริษัทย่อยในประเทศ LIBOR บวกส่วนเพมิ

   และนาํเข้าแห่งประเทศไทย   และบริษทัย่อยทางออ้มในประเทศ

  สิงคโปร์

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

วงเงินที 13 ธนาคารเพือการส่งออก บริษทัฯ บริษัทย่อยในประเทศ LIBOR บวกส่วนเพมิ

 และนาํเข้าแห่งประเทศไทย   และบริษทัย่อยทางออ้มในประเทศ

  สิงคโปร์

วงเงินที 14 Crédit Agricole Corporate and Investment บริษทัย่อยทางออ้มในประเทศสิงคโปร์ LIBOR บวกส่วนเพมิ

   Bank

วงเงินที 15 บรรษัทการเงินระหว่างประเทศ ธนาคาร

เพือการส่งออกและนาํเข้าแห่งประเทศไทย

บริษทัย่อยทางออ้มในประเทศสิงคโปร์ LIBOR บวกส่วนเพมิ

   และธนาคารทหารไทยธนชาต จาํกดั

 (มหาชน)
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วงเงินที 1

เมือวนัที 15 กุมภาพันธ์ 2555 บริษัท เอบีซี ทู พีทีอี ลิมิเตด และบริษัท เอบีซี ทรี พีทีอี ลิมิเตด

(“เอบีซี ทู และ เอบีซี ทรี”) ซึงเป็นบริษทัย่อยเอสพีซีของ บริษทั แอสโซซิเอท บลัค์ แคริเออร์ พีทีอี 

ลิมิเตด (“บริษทั เอบีซี”) ได้ลงนามในสัญญาเงินกูจ้าํนวนเงิน 45.60 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา กบั

ธนาคารกรุงเทพ จาํกัด (มหาชน) สาขาประเทศสิงคโปร์ สําหรับใช้ชาํระในวงเงินสูงสุดไม่เกิน

ร้อยละ 80 ของราคาสัญญาสังต่อเรือประเภทขนส่งซีเมนต์ใหม่จาํนวน 2 ลาํ กบั ABG Shipyard

Ltd. ประเทศอินเดีย ซึงต่อมาได้ยกเลิก

เมือวนัที 18 กันยายน 2556 เอบีซี ทู และ เอบีซี ทรี ได้ลงนามในบนัทึกแกไ้ขเพิมเติม ฉบับที 1

ต่อทา้ยสัญญาเงินกู้ ฉบบัลงวนัที 15 กมุภาพนัธ์ 2555 โดยมีรายละเอียดการแกไ้ขและเปลียนแปลง

วตัถุประสงค์ วงเงินสูงสุด การชาํระคืน และหลกัประกนั เพือให้สอดคลอ้งกบัการยกเลิกสัญญาสัง

ต่อเรือประเภทขนส่งซีเมนตใ์หม่จํานวน 2 ลาํกับ ABG Shipyard Ltd. ประเทศอินเดีย และการ

แทนทีด้วยสัญญาสังต่อเรือใหม่กับ China Shipbuilding & Offshore International Co., Ltd. and

Shanhaiguan New Shipbuilding Industry Co., Ltd., ประเทศจีน เงินกู้ยืมคิดดอกเบียในอัตราร้อยละ

LIBOR บวกส่วนเพิม ซึงจะชาํระเป็นรายไตรมาส

ภายหลงัการแก้ไข รายละเอียดการเบิกใช้วงเงินกูย้ืม ระยะเวลาครบกาํหนด การชําระคืน และ

หลกัประกนั สามารถสรุปไดดั้งนี

วงเงิน/

รายละเอียด วงเงินสําหรับใช้เมือรับเรือ

วงเงินสูงสุด วงเงินสูงสุดสําหรับเรือทงั 2 ลาํจะตอ้งไม่เกิน 38,688,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา

ทงันี ไม่เกินวงเงิน 19,344,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา ต่อเรือแต่ละลาํ

การเบิกใช้

วงเงินกู้ยืม

19,344,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือร้อยละ 80 ของราคาตามสัญญาให้มีการเบกิ

ได้ครงัเดียว ซึงบางส่วนของการเบิกจะนําไปชาํระเงินกูสํ้าหรับใช้ก่อนรับมอบเรือ

ระยะเวลาครบ

กําหนด

10 ปีหลงัจากเบิกถอนเงินกู้ของเรือแตล่ะลาํ

การชําระคืน สําหรับเรือแต่ละลาํ แบ่งชาํระเท่า ๆ กันจาํนวน 39 งวด เป็นรายไตรมาส และชาํระ

ส่วนทีเหลอืทงัหมดพร้อมกบัการชาํระเงินกู้งวดสุดท้าย การชาํระคืนงวดแรกจะ

ครบกาํหนด 3 เดือน หลงัจากการเบิกถอนเงินกูง้วดสุดท้ายของเรือแต่ละลาํ

รายละเอียดการชําระคืน เอบีซี ทู เอบีซี ทรี

ชําระคืนเงินกู้งวดละ 319,650 เหรียญสหรัฐอเมริกา 322,400 เหรียญสหรัฐอเมริกา

ส่วนทีเหลือชําระคืนเงินกู้

งวดสุดท้าย

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

วันทีชําระคืนเงินกู้งวดสุดท้าย 2 เมษายน 2567 1 กรกฎาคม 2567
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วงเงิน/

รายละเอียด วงเงินสําหรับใช้เมือรับเรือ

หลักประกัน ก) การจดจาํนองเรือให้เป็นลาํดบัแรก

ข) การโอนผลประโยชน์เป็นลาํดบัแรกในสัญญาประกันภยั และการเรียกร้อง

ค่าชดเชยของเรือ

ค) การโอนผลประโยชน์เป็นลาํดบัแรกของสัญญาเช่าเป็นระยะเวลา

ง) การโอนผลประโยชน์เป็นลาํดบัแรกของบญัชีเงินได้และบญัชีเงินชาํระคืน

จ)  การจาํนาํหุ้นของผูกู้้

ฉ) การคาํประกนัจากบริษทั เอบีซี

ช) การคาํประกันจากบริษทัฯไม่เกินวงเงิน ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาต่อเรือ

แต่ละลาํ

ภายใตส้ัญญาเงินกู้ยืมแบบมีหลกัประกนั เอบีซี ทู และ เอบีซี ทรี ตอ้งปฏิบตัิตามเงือนไขทางการเงนิ

บางประการ ซึงรวมถึง

ก) ดาํรงอตัราส่วนความสามารถในการชาํระหนีไม่น้อยกว่า 1.1 เท่า

ข) ดาํรงอตัราส่วนของผูถ้ือหุ้น (อตัราส่วนของผูถ้ือหุ้นต่อสินทรัพยร์วม) ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 20

เมือวนัที 24 มิถุนายน 2557 เอบีซี ทู ได้เขา้ทาํรายการแลกเปลียนอตัราดอกเบีย โดยเปลียนอตัรา

ดอกเบียของวงเงินกู้ยืมจาํนวนเงิน 19.18 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา จากอตัราดอกเบียลอยตวั 

(ร้อยละ LIBOR) เป็นอตัราดอกเบียคงที ทีร้อยละ 2.39 ต่อปี สําหรับดอกเบียจ่ายระหว่างวนัที 24

มิถุนายน 2557 ถึงวนัที 2 เมษายน 2567 กับธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) สาขาประเทศสิงคโปร์

เมือวนัที 16 กรกฎาคม 2557 เอบีซี ทรี ไดเ้ขา้ทาํรายการแลกเปลียนอตัราดอกเบีย โดยเปลียนอตัรา

ดอกเบยีของวงเงินกู้ยืมจาํนวนเงิน 19.34 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา จากอตัราดอกเบียลอยตวั (รอ้ยละ

LIBOR) เป็นอตัราดอกเบียคงที ทีร้อยละ 2.35 ต่อปี สําหรับดอกเบยีจ่ายระหว่างวนัที 16 กรกฎาคม

2557 ถึงวนัที 1 กรกฎาคม 2567 กบัธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) สาขาประเทศสิงคโปร์

เมือวนัที 8 กนัยายน 2564 เอบีซี ทู และเอบีซี ทรี ไดจ่้ายคืนล่วงหนา้สําหรับเงินกูท้งัจาํนวน

วงเงินที 2

เมือวนัที 9 เมษายน 2557 บริษทั เอบีซี โฟร์ พีทีอี ลิมิเตด (“เอบีซี โฟร์”) ซึงเป็นบริษทัย่อยของ 

บริษทั แอสโซซิเอท บลัค ์แคริเออร์ พีทีอี ลิมิเตด (“บริษทั เอบีซี”) ไดล้งนามในสัญญาเงินกูจ้าํนวน

เงิน 19.34 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา กับธนาคารกรุงเทพ จาํกัด (มหาชน) สาขาประเทศสิงคโปร์

สําหรับใช้ชาํระในวงเงินสูงสุดไม่เกินร้อยละ 80 ของราคาตามสัญญาสังต่อเรือประเภทขนส่ง

ซีเมนต์ใหม่จาํนวน 1 ลาํ เงินกูยื้มดังกล่าวคิดดอกเบียในอตัราร้อยละ LIBOR บวกส่วนเพิม ซึงจะ

ชาํระเป็นรายไตรมาส
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รายละเอียดวงเงินกูยื้ม การเบิกใชว้งเงินกู้ยืม ระยะเวลาครบกาํหนด การชาํระคืน และหลักประกนั

สามารถสรุปไดดั้งนี

วงเงิน/รายละเอียด วงเงนิสําหรับใช้เมือรับมอบเรือ

วงเงินกู้ยืม 19,344,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือร้อยละ 80 ของราคาตาม

สัญญา ให้มีการเบิกไดค้รังเดียว ซึงบางส่วนของการเบิกจะนําไป

ชาํระเงินกูสํ้าหรับใช้ก่อนรับมอบเรือ

การเบิกใช้วงเงินกู้ยืม ร้อยละ 100 ของวงเงินกูสํ้าหรับใช้เมือรับมอบเรือซึงจะเบิกเงินกูไ้ด้

เมือรับมอบเรือ

ระยะเวลาครบกําหนด 10 ปีหลงัจากเบิกถอนเงินกูแ้ต่ไม่เกินวนัที 28 เมษายน 2568

การชําระคืน จะถูกชาํระคืนจาํนวน 39 งวด เป็นรายไตรมาส ไตรมาสละ 322,400

เหรียญสหรัฐอเมริกา เริมจากวนัสุดทา้ยของไตรมาสแรก หลงัจาก

วนัรับมอบเรือ และงวดสุดทา้ยจาํนวน 6,770,400 เหรียญ

สหรัฐอเมริกา ณ วนัสุดทา้ยของสัญญา (วนัที 1 ตุลาคม 2567)

หลักประกัน ก) การจดจาํนองเรือเป็นลาํดบัแรก

ข) การโอนผลประโยชน์เป็นลาํดบัแรกของสัญญาประกนัภยัเรือ

และการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของเรือ

ค) การโอนผลประโยชน์เป็นลาํดบัแรกของสัญญาเช่าเป็นระยะเวลา

ง) การจดจาํนาํลําดบัแรกในบญัชีเงินได้และบญัชีเงินชาํระคืน

จ) การจาํนําหุ้นของผูกู้ ้

ฉ) การคาํประกนัจากบริษทั เอบีซี 

ช) การคาํประกนัจากบริษทัฯ ไม่เกินวงเงิน 8 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา

ภายใตสั้ญญาเงินกูยื้ม เอบีซี โฟร์ ตอ้งปฏิบติัตามเงือนไขทางการเงินบางประการ ซึงรวมถึง

ก) ดาํรงอตัราส่วนของผูถ้ือหุ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20

ข) ดาํรงอตัราส่วน EBITDA ไม่น้อยกว่า 1.1 เท่าของภาระหนีทงัหมด

เมือวนัที 5 กันยายน 2557 เอบีซี โฟร์ ได้เขา้ทาํรายการแลกเปลียนอตัราดอกเบีย โดยเปลียนอตัรา

ดอกเบยีของวงเงินกู้ยืมจาํนวนเงิน 19.34 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา จากอตัราดอกเบยีลอยตวั (รอ้ยละ

LIBOR) เป็นอตัราดอกเบียคงที ทีร้อยละ 2.33 ต่อปี สําหรับดอกเบียจ่ายระหว่างวนัที 5 กนัยายน

2557 ถึงวนัที 1 ตุลาคม 2567 กับธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) สาขาประเทศสิงคโปร์

เมือวนัที 8 กนัยายน 2564 เอบีซี โฟร์ ไดจ่้ายคืนล่วงหน้าสําหรับเงินกูท้งัจาํนวน
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วงเงินที 3

เมือวนัที 22 พฤษภาคม 2557 บริษทั เอบีซี วนั พีทีอี ลิมิเตด (“เอบีซี วนั”) ซึงเป็นบริษทัย่อยของ 

บริษทั แอสโซซิเอท บลัค ์แคริเออร์ พีทีอี ลิมิเตด (“บริษทั เอบีซี”) ไดล้งนามในสัญญาเงินกูจ้าํนวน

เงิน 19.58 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา กับธนาคารทหารไทย จาํกัด (มหาชน) สําหรับใช้ชาํระใน

วงเงินสูงสุดไม่เกินร้อยละ 80 ของราคาตามสัญญาสังต่อเรือประเภทขนส่งซีเมนต์ใหม่จาํนวน 1 ลาํ

เงินกูย้ืมดงักล่าวคิดดอกเบียในอตัราร้อยละ LIBOR บวกส่วนเพิม ซึงจะชาํระเป็นรายไตรมาส

รายละเอียดวงเงินกูยื้ม การเบิกใชว้งเงินกู้ยืม ระยะเวลาครบกาํหนด การชาํระคืน และหลักประกนั

สามารถสรุปไดดั้งนี

วงเงิน/รายละเอียด วงเงนิสําหรับใช้เมือรับมอบเรือ

วงเงินกู้ยืม 19,584,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือ ร้อยละ 80 ของราคาตามสัญญา

ให้มีการเบิกได้ครังเดียว ซึงบางส่วนของการเบิกจะนาํไปชาํระเงินกู้

สําหรับใช้ก่อนรับมอบเรือ

การเบิกใช้วงเงินกู้ยืม ร้อยละ 100 ของวงเงินกูสํ้าหรับใช้เมือรับมอบเรือซึงจะเบิกเงินกูไ้ด้

เมือรับมอบเรือ

ระยะเวลาครบกําหนด 10 ปีหลงัจากเบิกถอนเงินกูแ้ต่ไม่เกินวนัที 30 พฤศจิกายน 2567

การชําระคืน จะถูกชาํระคืนจาํนวน 40 งวด เป็นรายไตรมาส ๆ ละ 489,600 เหรียญ

สหรัฐอเมริกา เริมจากวนัสุดทา้ยของไตรมาสแรก หลงัจากวนัรับ

มอบเรือ

หลักประกัน ก) การจดจาํนองเรือเป็นลาํดบัแรก

ข) การโอนผลประโยชน์เป็นลาํดบัแรกของสัญญาประกันภยัเรือ

และการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของเรือ

ค) การโอนผลประโยชน์เป็นลาํดบัแรกของสัญญาเช่าเป็นระยะเวลา

ง) การจดจาํนาํลําดบัแรกในบญัชีเงินได้และบญัชีเงินชาํระคืน

จ) การคาํประกนัจากบริษทั เอบีซี 

ฉ) การคาํประกนัจากบริษทัฯไม่เกินวงเงนิ 8 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา

ภายใตส้ัญญาเงินกู้ยืม เอบีซี วนั ตอ้งปฏิบติัตามเงือนไขทางการเงินบางประการ ซึงรวมถึง

ก) ดาํรงอตัราส่วนของผูถ้ือหุ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20

ข) ดาํรงอตัราส่วน EBITDA ไม่น้อยกว่า 1.1 เท่าของภาระหนีทงัหมด



43

เมือวนัที 25 สิงหาคม 2557 เอบีซี วนั ได้เขา้ทาํรายการแลกเปลียนอตัราดอกเบีย โดยเปลียนอตัรา

ดอกเบยีของวงเงินกู้ยืมจาํนวนเงิน 19.58 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา จากอตัราดอกเบียลอยตวั (รอ้ยละ

LIBOR) เป็นอัตราดอกเบียคงที ทีร้อยละ 2.35 ต่อปี สําหรับดอกเบียจ่ายระหว่างวนัที 31 มกราคม

2558 ถึงวนัที 31 ธันวาคม 2567 กับธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน)

เมือวนัที 7 กนัยายน 2564 เอบีซี วนั ไดจ้่ายคืนล่วงหน้าสําหรับเงินกูท้งัจาํนวน

วงเงินที 4

เมือวนัที 29 พฤษภาคม 2557 บริษทัฯได้ลงนามในสัญญาเงินกู้จาํนวนเงิน 81.50 ลา้นเหรียญ

สหรัฐอเมริกา กับธนาคารเพือการส่งออกและนําเขา้แห่งประเทศไทย สําหรับใช้ชาํระในวงเงิน

สูงสุดไม่เกินร้อยละ 80 ของราคาตามสัญญาสังต่อเรือประเภทสินคา้แห้งเทกองทีบริษทัฯได้สังต่อ

จาํนวนหลายลาํ เงินกูย้ืมดังกล่าวคิดดอกเบียในอตัราร้อยละ LIBOR บวกส่วนเพิม ซึงจะชาํระเป็น

รายไตรมาส

รายละเอียดวงเงินกูยื้ม การเบิกใช้วงเงินกูย้ืม  ระยะเวลาครบกาํหนด การชาํระคืน และหลกัประกนั

สามารถสรุปไดดั้งนี

วงเงิน/รายละเอียด วงเงนิสําหรับใช้เมือรับมอบเรือ

วงเงินกู้ยืม 81,500,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา สําหรับการเบิกถอนหลายครัง

การเบิกใช้วงเงินกู้ยืม ร้อยละ 80 ของราคาตามสัญญาสังต่อเรือแต่ละลาํ ซึงจะเบิกถอนเมือ

รับมอบเรือแต่ละลํา

ระยะเวลาครบกําหนด 10 ปีหลงัจากเบิกถอนเงินกูยื้มแต่ไม่เกินวนัที 30 ธันวาคม 2568

การชําระคืน เงินกูยื้มทีเบิกจะแบ่งการชาํระคืนออกเป็น 39 งวด เป็นรายไตรมาส

เท่า ๆ กัน ในอตัราส่วนงวดละ 1/55 เริมจากวนัสินสุดไตรมาส

ถดัไปของวนัทีเบิกถอนเงินกู้ยืมแต่ละครัง และงวดที 40 ชาํระคืน

เงินกูยื้มคงเหลือทงัหมด

หลักประกัน ก) การจดจาํนองเรือทีได้มาจากเงินกู้ยืมเป็นลาํดบัแรก

ข) การจาํนําหุ้นของบริษทัย่อยของผูกู้้
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ภายใตส้ัญญาเงินกูย้ืม บริษทัฯตอ้งปฏิบตัิตามเงือนไขทางการเงินบางประการ ซึงรวมถึงการดาํรง

อตัราส่วนทางการเงินในงบการเงินรวมในสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา ดงันี

ก) ดาํรงอตัราส่วนความสามารถในการชาํระหนีไม่น้อยกว่า 1.1 ต่อ 1

ข) ดาํรงอตัราส่วน net funded debt to EBITDA ไม่เกนิ 5 ต่อ 1

ค) ดาํรงอตัราส่วน debt to equity ไม่เกิน 2 ต่อ 1

เมือวนัที 12 กรกฎาคม 2562 บริษทัฯ และบริษทัย่อยในประเทศ 4 แห่งไดล้งนามแกไ้ขสัญญาเงินกู้

ทีทาํกับธนาคารเพือการส่งออกและนําเขา้แห่งประเทศไทย ซึงการทดสอบขอ้กาํหนดอตัราส่วน              

ทางการเงินเกียวกับการดํารงอัตราส่วน net funded debt to EBITDA ถูกแทนทีด้วยเงือนไข               

ทางการเงิน 2 ขอ้ ทงันี เงือนไขทางการเงินภายหลงัจากการแกไ้ขดังกล่าวเป็นดงันี

ก) ดาํรงอตัราส่วนความสามารถในการชาํระหนีไม่น้อยกว่า 1.1 ต่อ 1

ข) ดํารงอัตราส่วน debt to equity ไม่เกิน  2 ต่อ  1 และดํารงส่วนของผู ้ถือหุ้นรวมขันตํา 

300,000,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา

ค) ดาํรงเงินสดอย่างนอ้ยเท่ากบั 100,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา ต่อเรือ 1 ลาํ ซึงกลุ่มบริษทัเป็น

เจ้าของ

เมือวนัที 13 พฤษภาคม 2563 บริษทัฯและบริษทัย่อยในประเทศ 4 แห่ง (“ผูกู้”้) ได้ลงนามแก้ไข

สัญญาเงินกู้ทีทาํกบัธนาคารเพือการส่งออกและนําเขา้แห่งประเทศไทย (“ผูใ้ห้กู”้) ซึงได้รับการพกั

ชาํระการจ่ายคืนเงินตน้ทีครบกาํหนดชาํระสําหรับงวดเดือนมิถุนายน 2563 และกันยายน 2563 และ

ผูกู้ ้จะชาํระคืนเงินตน้จาํนวนดงักล่าวขา้งตน้ให้กับผูใ้ห้กู้ในงวดสุดทา้ยของการชาํระเงินกู้

วงเงินที 5

เมือว ันที 29 ธันวาคม 2557 บริษัทฯได้ลงนามในสัญญาเงินกู้จํานวนเงิน 42.00 ล้านเหรียญ

สหรัฐอเมริกา กบัธนาคาร BNP Paribas (“BNP”) เพือใช้ชาํระในวงเงินสูงสุดไม่เกินร้อยละ 75 ของ

ราคาตามสัญญาสังต่อเรือประเภทขนส่งสินค้าแห้งเทกอง ขนาดอลัตราแมกซ์ 64,000 เดทเวทตนั

จาํนวน 2 ลาํ (ตวัเรือหมายเลข SF130128 และ SF130129) ซึงบริษทัฯได้สังต่อไปไวก้ับ Taizhou

Sanfu Ship Engineering Co., Ltd. ประเทศจีน เงินกูย้ืมดงักล่าวคิดดอกเบียในอตัราร้อยละ LIBOR

บวกส่วนเพิม ซึงจะชาํระเป็นรายไตรมาส
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เมือวนัที 29 เมษายน 2559 บริษทัฯและบริษทั พรีเชียส ไทด์ส พีทีอี ลิมิเตด ได้ลงนามในบนัทึก

แก้ไขเพิมเติมต่อทา้ยสัญญาเงินกูก้บั BNP หลงัจากการแกไ้ขดงักล่าว รายละเอียดหลกัของสัญญา

เงินกูส้ามารถแสดงได้ดังต่อไปนี

วงเงิน/รายละเอียด วงเงนิสําหรับใช้เมือรับมอบเรือ

วงเงินกู้ยืม ไม่เกิน 37,500,0000 เหรียญสหรัฐอเมริกา แบ่งออกเป็น 2 ส่วนสําหรับ

เรือแต่ละลาํของตวัเรือหมายเลข SF130128 และ SF130126 (“เงินกู้ยืม

สําหรับเรือแต่ละลํา” หรือ “เงินกูยื้มสําหรับเรือทุกลาํ”)

การเบิกใช้วงเงินกู้ยืม เบิกถอนได้ไม่เกินจาํนวนทีตาํกว่าของ 18,750,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา

  หรือร้อยละ 75 ของราคาตลาดของเรือแต่ละลํา ซึงจะเบิกถอนเมือ            

รับมอบเรือแต่ละลํา

ระยะเวลาครบกําหนด 8 ปีหลงัจากเบิกถอนเงินกูยื้มสําหรับเรือแต่ละลํา

การชําระคืน เงินกูสํ้าหรับเรือแต่ละลาํจะตอ้งชาํระคืนภายใน 8 ปี โดยแบ่งเป็น 32

งวด เริมจาก 3 เดือนหลงัจากการเบกิถอนเงินกูข้องเรือแต่ละลาํ งวดที 

1 ถึงงวดที 16 ชาํระเป็นรายไตรมาสเท่ากับ 312,500 เหรียญ

สหรัฐอเมริกาต่องวด และงวดที 17 ถึงงวดที 32 ชาํระเป็นรายไตรมาส

เท่ากับ 468,750 เหรียญสหรัฐอเมริกาต่องวด และส่วนทีเหลือทงัหมด

จาํนวน 6,250,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา ชาํระคืนในงวดสุดทา้ยของ

เรือแต่ละลาํ

หลักประกัน ก) การจาํนองเรือเป็นลาํดบัแรก

ข) การจาํนําหุ้นของบริษทัย่อยของผูกู้้

ค) การจาํนาํลําดบัแรกในบญัชีเงินได้และบญัชีชาํระคืนเงินกูข้อง

บริษทัย่อยของผูกู้้

ง) การโอนผลประโยชน์เป็นลาํดบัแรกของสัญญาประกันภยัเรือและ

การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของเรือ

ภายใตสั้ญญาเงนิกูย้มืและบนัทึกแกไ้ขเพิมเติมสัญญาเงินกู ้ลงวนัที 18 เมษายน 2561 บริษทัฯตอ้ง

ปฏิบตัิตามเงือนไขทางการเงินบางประการ ซึงรวมถึงการดาํรงอตัราส่วนทางการเงินในงบการเงิน

รวมในสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา ดงันี

ก) ดาํรงอตัราส่วน funded debt to total shareholders’ equity ไม่เกินกวา่ 2 ต่อ 1

ข) ดาํรงเงินสดอย่างนอ้ย 100,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา ต่อเรือ 1 ลาํ ซึงกลุ่มบริษทัเป็นเจา้ของ

ค) ยกเลิกการทดสอบขอ้กาํหนดอตัราส่วนทางการเงินเกียวกบัการดาํรงอตัราส่วน Funded Debt

to EBITDA โดยปรับเพิมเงือนไขการดาํรงอตัราส่วนมูลค่าหลกัประกนัขนัตาํ จากเดิมร้อยละ 

125 เป็นร้อยละ 135
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เมือวนัที 15 เมษายน 2563 บริษทัฯและบริษทัย่อยทางออ้มของบริษทัฯในประเทศสิงคโปร์กล่าวคอื

บริษทั พรีเชียส สกายส์ พีทีอี ลิมิเตด และบริษทั พรีเชียส ไทด์ส พีทีอี ลิมิเตด ในฐานะผูกู้ร่้วม

ได้ลงนามสัญญาแกไ้ขเพิมเติม ฉบับที 1 และปรับปรุงบนัทึกแกไ้ขเพิมเติมต่อท้ายสัญญาเงินกู้                    

ตามสัญญาทีทาํไว ้ณ วนัที 29 ธันวาคม 2557 โดยมีวตัถุประสงคห์ลกัเพือเพิมวงเงินกูอี้กจาํนวน                              

10.60 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา (“วงเงินกู้เพิม”) วงเงินกูย้ืมคิดดอกเบียในอตัราร้อยละ LIBOR

บวกส่วนเพิมโดยชาํระคืนเป็นรายไตรมาส 

โดยมีรายละเอียดหลกัของขอ้ตกลงสําหรับวงเงินกูเ้พิม ดงันี

วงเงิน รายละเอียด

วงเงินกู้เพิม วงเงินกูสู้งสุด 10,600,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา ซึงแบ่งออกเป็น 2 ประเภท

คือ สินเชือเพือสิงแวดลอ้ม และสินเชือทวัไป

วัตถุประสงค์ สินเชือเพือสิงแวดลอ้มนนัมีวตัถุประสงคเ์พือเป็นแหล่งเงินทุน และ/หรือ

เพือรีไฟแนนซ์ ตน้ทุนในการติดตงัระบบจดัการนาํถ่วงเรือ ทงันีบริษทัฯ

ไดรั้บความเห็นจาก Vigeo Eiris สําหรับสินเชือเพือสิงแวดลอ้ม

สินเชือทวัไป มีวตัถุประสงค์เพือเป็นเงินหมุนเวียนทวัไปในบริษทั

การเบิกใช้วงเงินกู้ยืม 10,600,000 เหรียญสหรัฐอเมริกาในกอ้นเดียว

ระยะเวลาครบกําหนด 4 ปีหลงัจากเบิกถอนเงินกูย้ืม

การชําระคืน เงินกูเ้พิมจะตอ้งชาํระคืนภายใน 4 ปี โดยแบ่งเป็น 16 งวด ชาํระเป็นราย

  ไตรมาสเท่ากบั 662,500 เหรียญสหรัฐอเมริกาต่องวด เริมชาํระ 3 เดือน

   หลงัจากการเบิกถอนเงินกู้

หลักประกัน (เพิมเติม) การโอนผลประโยชน์เป็นลาํดบัแรกของสัญญาเช่าเรือทีมีระยะเวลาการเช่า

ตงัแต่ 36 เดือนขึนไป

โดยการทาํสัญญาแก้ไขเพิมเติมและเปลียนแปลงขอ้ตกลงทางการเงินภายใต้สัญญาเงินกู้นี                         

บริษทัฯจะตอ้งดาํรงอตัราส่วนทางการเงินซึงจะมีการคาํนวณเป็นรายไตรมาสจากงบการเงินรวม

เป็นเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา ดงัต่อไปนี

ก) อัตราส่วนหนีเงินกู้ต่อส่วนของผูถื้อหุ้นรวมสูงสุด (Funded Debt to Total Shareholders’

Equity) ไม่เกินกวา่ 2 ต่อ 1

ข) ดาํรงส่วนของผูถ้ือหุ้นรวมขนัตาํ 300,000,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา

ค) ดาํรงเงินสดอย่างน้อยเท่ากบั 200,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา ต่อเรือ 1 ลาํ ซึงกลุ่มบริษทัเป็น

เจ้าของ

เมือวนัที 20 เมษายน 2563 บริษทัฯไดเ้บิกเงินกูดั้งกล่าวจาํนวน 10.60 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา
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วงเงินที 6

เมือวนัที 9 มิถุนายน 2560 บริษทัฯและบริษัทย่อยทางอ้อมซึงจัดตังในประเทศสิงคโปร์ บริษัท

พรีเชียส เกรซ พีทีอี ลิมิเตด ได้ลงนามในสัญญาเงินกูจ้าํนวน 16.25 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา กับ

ธนาคาร BNP Paribas เพือรีไฟแนนซ์ราคาเรือในวงเงินสูงสุดไม่เกินร้อยละ 65 ของจาํนวนทีตาํกว่า

ระหว่างราคาตามสัญญาต่อเรือหรือราคาตลาดของเรือ สําหรับเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง

ขนาดอลัตราแมกซ์ 63,345 เดทเวทตนั จาํนวน 1 ลาํ (ตวัเรือหมายเลข SF130127) (“เรือ”) วงเงิน

กูย้ืมคิดดอกเบียในอตัราร้อยละ LIBOR บวกส่วนเพิมโดยชาํระคืนเป็นรายไตรมาส

รายละเอียดหลกัของสัญญาเงินกูส้ามารถแสดงไดดั้งต่อไปนี

วงเงิน/รายละเอียด วงเงนิสําหรับใช้เมือรับมอบเรือ

วงเงินกู้ยืม ไม่เกิน 16,250,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา

การเบิกใช้วงเงินกู้ยืม วงเงินกูสู้งสุดไม่เกิน 16,250,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือร้อยละ 65

ของราคาตลาดของเรือ

ระยะเวลาครบกําหนด 8 ปีหลงัจากเบิกถอนเงินกูย้ืม

การชําระคืน เงินกูยื้มจะตอ้งชาํระคืนภายในระยะเวลา 8 ปี โดยชาํระคืนจาํนวน 32

งวดเป็นรายไตรมาส ไตรมาสละ 338,542 เหรียญสหรัฐอเมริกา

เริมตงัแต่ 3 เดือนหลงัจากมีการเบิกเงินกูแ้ละชาํระส่วนทีเหลือทงัหมด

จาํนวน 5,416,656 เหรียญสหรัฐอเมริกา พร้อมกบัการชาํระเงินกู้

งวดสุดทา้ย

หลักประกัน ก) การจาํนองเรือเป็นลาํดบัแรก

ข) การจาํนําหุ้นของบริษทัย่อยของผูกู้้

ค) การจาํนาํลําดบัแรกในบญัชีเงินได้และบญัชีชาํระคืนเงินกูข้อง

บริษทัย่อยของผูกู้้

ง) การโอนผลประโยชน์เป็นลาํดบัแรกของสัญญาประกันภยัเรือและ

การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของเรือ และ

จ) การโอนผลประโยชน์เป็นลาํดบัแรกของสัญญาเช่าเรือทีมีระยะเวลา

การเช่าตงัแต่ 36 เดือนขึนไป

ภายใตส้ัญญาเงินกูย้ืม บริษทัฯตอ้งปฏิบตัิตามเงือนไขทางการเงินบางประการ ซึงรวมถึงการดาํรง

อตัราส่วนทางการเงินในงบการเงินรวมในสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา ดงันี

ก) ดาํรงอตัราส่วน funded debt to total shareholders’ equity ไม่เกินกวา่ 2 ต่อ 1

ข) ดาํรงส่วนของผูถ้ือหุ้นรวมขนัตาํ 300,000,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา

ค) ดาํรงเงินสดอย่างนอ้ยเท่ากบั 200,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา ต่อเรือ 1 ลาํ ซึงกลุ่มบริษทัเป็น

เจ้าของ
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วงเงินที 7

เมือวนัที 15 ธันวาคม 2560 บริษทัฯและบริษทั พรีเชียส ฟอเรสท์ จาํกัด ซึงเป็นบริษัทย่อยของ

บริษทัฯไดล้งนามสัญญาเงินกู้จาํนวน 18 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา กบัธนาคารเพือการส่งออกและ

นาํเขา้แห่งประเทศไทย โดยมีวตัถุประสงค์เพือรีไฟแนนซ์ราคาเรือในวงเงินไม่เกินร้อยละ 72 ของ

ราคาตลาดของเรือ สําหรับเรือบรรทุกสินคา้แห้งเทกองขนาดอัลตราแมกซ์ ขนาดระวาง 63,345

เดทเวทตนั จาํนวน 1 ลาํ (ตวัเรือหมายเลข SF130129) (“เรือ”) วงเงินกู้ยืมคิดดอกเบยีในอตัราร้อยละ 

LIBOR บวกส่วนเพิมโดยชาํระคืนเป็นรายไตรมาส

รายละเอียดหลกัของสัญญาเงินกูส้ามารถแสดงไดดั้งต่อไปนี

วงเงิน/รายละเอียด วงเงินสําหรับใช้เมอืรับมอบเรือ

วงเงินกู้ยืม ไม่เกิน 18,000,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา

การเบิกใช้วงเงินกู้ยืม วงเงินกูสู้งสุดไม่เกิน 18,000,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือร้อยละ 72

ของราคาตลาดของเรือ

ระยะเวลาครบกําหนด 10 ปีหลงัจากเบิกถอนเงินกูย้ืม

การชําระคืน เงินกูท้ีเบิกทงัหมดจะชาํระคืนภายใน 10 ปี โดยแบ่งการชาํระคืน

ออกเป็น 39 งวด เป็นรายไตรมาสเท่า ๆ กนั ในอตัราส่วนงวดละ 1/55

เริมจากวนัสินสุดไตรมาสถดัไปของวนัทีเบิกถอนเงนิกู้แตล่ะครงั และ

งวดที 40 ชาํระคืนเงินกูค้งเหลือทงัหมด

หลักประกัน ก) การจดจาํนองเรือเป็นลาํดบัแรก; และ

ข) การจาํนาํหุ้นของบริษทัย่อยของบริษทัฯ

ภายใตส้ัญญาเงินกูย้ืม บริษทัฯตอ้งปฏิบตัิตามเงือนไขทางการเงินบางประการ ซึงรวมถึงการดาํรง

อตัราส่วนทางการเงินในงบการเงินรวมในสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา ดงันี

ก) ดาํรงอตัราส่วน funded debt to total shareholders’ equity ไม่เกินกวา่ 2 ต่อ 1

ข) ดาํรงส่วนของผูถ้ือหุ้นรวมขนัตาํ 300,000,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา

ค) ดาํรงเงินสดอย่างนอ้ยเท่ากบั 100,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา ต่อเรือ 1 ลาํ ซึงกลุ่มบริษทัเป็น

เจ้าของ

เมือวนัที 9 สิงหาคม 2562 บริษทัฯไดเ้บิกเงินกูดั้งกล่าวจาํนวน 16.20 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา

เมือวนัที 13 พฤษภาคม 2563 บริษทัฯและบริษทัย่อย (“ผูกู้”้) ได้ลงนามแก้ไขสัญญาเงินกูที้ทาํกบั

ธนาคารเพือการส่งออกและนําเขา้แห่งประเทศไทย (“ผูใ้ห้กู”้) ซึงได้รับการพกัชาํระการจ่ายคืน

เงินตน้ทีครบกาํหนดชาํระสําหรับงวดเดือนมิถุนายน 2563 และกันยายน 2563 และผูกู้จ้ะชาํระคืน

เงินตน้จาํนวนดงักล่าวขา้งตน้ให้กับผูใ้ห้กูใ้นงวดสุดทา้ยของการชาํระเงินกู้
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บริษทัฯและบริษทัย่อยในประเทศไดล้งนามในสัญญาเงินกูย้ืมลงวนัที 18 มกราคม 2550 เพือใช้

สําหรับนําไปจดัซือเรือ ในระหว่างปี 2552 ถึง 2554 ไดมี้การแกไ้ขเพิมเติมในสัญญาเงินกู้ยืม

สรุปรายละเอียดการเบิกใช้วงเงินกูยื้มมีดงันี

ก) ในระหว่างปี 2554 และ 2553 บริษัทย่อยในประเทศ 2 แห่งได้เบิกถอนเงินกู้จาํนวนเงิน

1,502.35 ลา้นบาท เพือนําไปจดัซือเรือ 2 ลาํ

ข) ในระหว่างปี 2554 บริษทัย่อยในประเทศ 4 แห่งไดเ้บิกถอนเงินกู้จาํนวนเงิน 92.00 ลา้นเหรียญ

สหรัฐอเมริกาจากวงเงินดงักล่าวและคงเหลือยอดทียงัไม่ไดเ้บิกใชจ้าํนวนเงิน 108.00 ลา้น

เหรียญสหรัฐอเมริกา เพือเป็นการต่อระยะเวลาการเบิกถอนเงินกูยื้มคงเหลือ เมือวนัที 9 มีนาคม

2555 บริษัทฯและบริษัทย่อยในประเทศได้เขา้ทาํสัญญาเงินกู้จํานวนเงิน 50.00 ลา้นเหรียญ

สหรัฐอเมริกาด้วยเงือนไขเดิมกับหนึงในสามธนาคารผูใ้ห้กูเ้ดิม เงินกู้ยืมดังกล่าวได้นาํไป

จดัซือเรือของบริษทัย่อยในประเทศ 2 แห่ง และยกเลิกวงเงินกู้ยืมส่วนทีเหลือจาํนวนเงิน 58.00

ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา

ค) ในระหว่างปี 2554 และ 2553 บริษทัย่อยในประเทศ 2 แห่งได้เปลียนหนีเงินกูยื้มสกลุเงินบาท

จาํนวนเงิน 1,502.35 ลา้นบาท ไปเป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาจาํนวนเงิน 45.90 ลา้น

เหรียญสหรัฐอเมริกา

ง) ในระหว่างปี 2555 บริษทัย่อยในประเทศ 4 แห่งไดเ้ปลียนดอกเบียของเงินกูย้ืมสกุลเงินเหรียญ

สหรัฐอเมริกาจาํนวนเงิน 64.82 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา เพือแลกเปลียนอตัราดอกเบียลอยตวั 

(ร้อยละ LIBOR) เป็นอตัราดอกเบียคงที (ร้อยละ 2.10) สําหรับดอกเบียจ่ายระหว่างวนัที 31

ธันวาคม 2557 ถึงวนัที 30 กนัยายน 2565

วงเงินกูยื้มดงักล่าวคาํประกนัโดยการจดจาํนองเรือของบริษทัย่อย การจาํนาํหุ้นของบริษทัย่อย การ

โอนผลประโยชน์ในกรมธรรมป์ระกันภยัของเรือทีเป็นหลกัประกนัของบริษทัย่อยให้แก่เจา้หนี 

และการโอนผลประโยชน์ในเงินรายได้ของเรือทีเป็นหลกัประกนัของบริษทัย่อยให้แก่เจ้าหนี

ภายใตสั้ญญาเงินกู้ยืม บริษทัฯและบริษทัย่อยตอ้งปฏิบตัติามเงือนไขทางการเงินบางประการ ซึง

รวมถึง

ก) ดาํรงอตัราส่วน total debt to total shareholders’ equity ไม่เกินกว่า 2 ต่อ 1

ข) ดาํรงอตัราส่วน total debt to EBITDA ไม่เกินกว่า 5 ต่อ 1

ค) ดาํรงเงินสดอย่างนอ้ยเท่ากบั 100,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา ต่อเรือ 1 ลาํ

ง) ดาํรงอตัราส่วนความสามารถในการชาํระหนีไม่น้อยกว่า 1.1 ต่อ 1

เมือวนัที 28 กันยายน 2561 บริษัทฯได้จ่ายล่วงหน้าเงินกู้ส่วนทีเหลือทงัหมดของวงเงินกู ้จาก

ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน)
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เมือวนัที 17 กุมภาพนัธ์ 2555 บริษทัฯทาํสัญญาเงินกูจ้าํนวนเงิน 100.00 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา

กับธนาคารเพือการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย เพือใช้ซือเรือต่อใหม่หรือเรือมือสอง

ประเภทขนส่งสินคา้แห้งเทกองในวงเงินสูงสุดไม่เกินร้อยละ 80 ของตน้ทุนรวมของเรือ เงินกูย้ืม

ดงักล่าวคิดดอกเบียในอตัราร้อยละ LIBOR บวกส่วนเพิม ซึงจะชาํระเป็นรายไตรมาส เงินกูย้ืมมี

กาํหนดชาํระคืนตามสัดส่วนทีระบุในสัญญาเป็นรายไตรมาสเท่า ๆ กนัภายในระยะเวลา 8.5 ปี โดย

เริมตน้ชาํระเงินตน้หลงัจากหมดระยะเวลาเบิกถอนเงินกู ้

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2557 วงเงินกู้ยืมคงเหลือจาํนวนเงิน 35.18 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาไดห้มด

ระยะเวลาเบิกเงินกู้แลว้

วงเงินกูยื้มดังกล่าวคาํประกนัโดยการจดจาํนองเรือของบริษทัย่อย การจาํนาํหุ้นของบริษทัย่อย และ

การโอนผลประโยชน์ในกรมธรรม์ประกนัภยัของเรือทีเป็นหลกัประกนัของบริษทัย่อยให้แก่เจ้าหนี 

ภายใตสั้ญญาเงินกูย้ืม บริษทัฯและบริษทัย่อยตอ้งปฏิบตัิตามเงือนไขทางการเงินบางประการซึง

รวมถึง

ก) ดาํรงอตัราส่วน debt to total shareholders’ equity ratio ไม่เกินกวา่ 2 ต่อ 1

ข) ดาํรงอตัราส่วน net funded debt to EBITDA ไม่เกินกวา่ 5 ต่อ 1

ค) ดาํรงอตัราส่วนความสามารถในการชาํระหนีไม่น้อยกว่า 1.1 ต่อ 1

เมือวนัที 12 กรกฎาคม 2562 บริษทัฯ และบริษทัย่อยในประเทศ 5 แห่งไดล้งนามแกไ้ขสัญญาเงินกู้

ทีทาํกับธนาคารเพือการส่งออกและนําเขา้แห่งประเทศไทย ซึงการทดสอบขอ้กาํหนดอตัราส่วน              

ทางการเงินเกียวกับการดํารงอัตราส่วน  net funded debt to EBITDA ถูกแทนทีด้วยเงือนไข                              

ทางการเงิน 2 ขอ้ ทงันี เงือนไขทางการเงินภายหลงัการแกไ้ขดังกล่าวเป็นดงันี

ก) ดาํรงอตัราส่วนความสามารถในการชาํระหนีไม่น้อยกว่า 1.1 ต่อ 1

ข) ดาํรงอตัราส่วน debt to equity ไม่เกิน 2 ต่อ 1 และดาํรงส่วนของผูถ้ือหุ้นรวมขนัตาํ 300,000,000

เหรียญสหรัฐอเมริกา

ค) ดาํรงเงินสดอย่างน้อยเท่ากับ 100,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา ต่อเรือ 1 ลาํ ซึงกลุ่มบริษทัเป็น

เจ้าของ

เมือวนัที 13 พฤษภาคม 2563 บริษทัฯและบริษทัย่อยในประเทศ 5 แห่ง (“ผูกู้”้) ได้ลงนามแก้ไข

สัญญาเงินกูที้ทาํกบัธนาคารเพือการส่งออกและนําเขา้แห่งประเทศไทย (“ผูใ้ห้กู”้) ซึงได้รับการพกั

ชาํระการจ่ายคืนเงินตน้ทีครบกาํหนดชาํระสําหรับงวดเดือนมิถุนายน 2563 และกันยายน 2563 และ

ผูกู้ ้จะชาํระคืนเงินตน้จาํนวนดงักล่าวขา้งตน้ให้กับผูใ้ห้กู้ในงวดสุดทา้ยของการชาํระเงินกู้

เมือวนัที 30 ธันวาคม 2564 บริษทัฯไดจ้่ายคืนเงินกูส่้วนทีเหลือของวงเงินกูน้ี
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เมือวนัที 13 ธันวาคม 2562 บริษทัฯและบริษทัย่อยในประเทศ 5 แห่งไดล้งนามสัญญาเงินกูจ้าํนวน

28.00 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา กับธนาคารเพือการส่งออกและนาํเขา้แห่งประเทศไทย โดยมี

วตัถุประสงค์เพือ (1) ไถ่ถอนหุ้นกูซึ้งออกโดยบริษทัฯ (2) จ่ายคืนเงินกู/้จ่ายคืนเงินกูก้อ่นกาํหนด

สําหรับเงินกูข้องบริษทัฯและ/หรือบริษทัย่อยซึงกูจ้ากสถาบนัการเงิน และ/หรือ (3) ใช้ในการซือ

เรือใหม่ เงินกู้ยืมคิดดอกเบียในอตัราร้อยละ LIBOR บวกส่วนเพิมโดยชาํระคืนเป็นรายไตรมาส

รายละเอียดหลกัของเงินกูยื้มสามารถสรุปไดดั้งนี

วงเงิน รายละเอียด

วงเงินกู้ยืม ไม่เกิน 28,000,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา

การเบิกใช้วงเงินกู้ยืม บริษทัย่อยแต่ละบริษทัเบิกถอนเงินกูย้ืมจาํนวนรวมไม่เกิน 5.60 ลา้นเหรียญ

สหรัฐอเมริกา

ระยะเวลาครบกําหนด 7 ปีหลงัจากเบิกถอนเงินกูย้ืม

การชําระคืน เงินกูท้ีเบิกทงัหมดจะชาํระคืนภายใน 7 ปี โดยชาํระคืนจาํนวน 27 งวด

เป็นรายไตรมาสเท่า ๆ กนั ในอตัราส่วนงวดละ 1/40 เริมจากวนัสินสุด

ไตรมาสถดัไปของวนัทีเบกิถอนเงินกูแ้ต่ละครัง และงวดที 28 ชาํระคืน

เงินกูค้งเหลือทงัหมด

หลักประกัน ก) การจดจาํนองเรือเป็นลาํดบัสอง

ข) การจดจาํนาํบญัชีสํารองเพือการชาํระหนีของบริษทัฯ

ภายใตส้ัญญาเงินกูย้ืม บริษทัฯตอ้งปฏิบตัิตามเงือนไขทางการเงินบางประการ ซึงรวมถึงการดาํรง

อตัราส่วนทางการเงินในงบการเงินรวมสินปีสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาตงัแต่สินปี 2563 ดงันี

ก) ดาํรงอตัราส่วน debt to total shareholders’ equity ไม่เกินกว่า 2 ต่อ 1

ข) ดาํรงส่วนของผูถ้ือหุ้นรวมขนัตาํ 300,000,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา

ค) ดาํรงเงินสดอย่างนอ้ยเท่ากบั 100,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา ต่อเรือ 1 ลาํ ซึงกลุ่มบริษทัเป็น

เจ้าของ

เมือวนัที 31 มกราคม 2563 บริษทัฯไดเ้บิกเงินกูดั้งกล่าวจาํนวน 28.00 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา

เมือวนัที 13 พฤษภาคม 2563 บริษทัฯและบริษทัย่อยในประเทศ 5 แห่ง (“ผูกู้”้) ได้ลงนามแก้ไข

สัญญาเงินกู้ทีทาํกบัธนาคารเพือการส่งออกและนําเขา้แห่งประเทศไทย (“ผูใ้ห้กู”้) ซึงได้รับการพกั

ชาํระการจ่ายคืนเงินตน้ทีครบกาํหนดชาํระสําหรับงวดเดือนมิถุนายน 2563 และกันยายน 2563 และ

ผูกู้ ้จะชาํระคืนเงินตน้จาํนวนดงักล่าวขา้งตน้ให้กับผูใ้ห้กูใ้นงวดสุดทา้ยของการชาํระเงินกู้
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เมือวนัที 28 พฤษภาคม 2563 บริษทัฯและบริษทัย่อย 2 แห่ง ได้ลงนามสัญญาเงินกู้จาํนวน 10.10

ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา กบัธนาคารเพือการส่งออกและนาํเขา้แห่งประเทศไทย (“EXIM”) โดยมี

วตัถุประสงคเ์พือใชไ้ถ่ถอนหุ้นกูบ้างส่วนสําหรับหุ้นกูค้รังที 2/2559 ครบกาํหนดไถ่ถอนในเดือน

ธันวาคม 2564 (ตามทีได้ขยายระยะเวลาไถ่ถอนหุ้นกู)้ (PSL206A) ต่อมาเมือวนัที 29 กรกฎาคม

2563 บริษทัฯและบริษทัย่อย 2 แห่ง และ EXIM ได้ลงนามแก้ไขวตัถุประสงคข์องสัญญาเงินกู ้ เพือ

ใชไ้ถ่ถอนหุ้นกูบ้างส่วนสําหรับหุ้นกู ้ ครังที 1/2559 ครบกาํหนดไถ่ถอนในเดือนมกราคม 2564

(PSL211A) เงินกู้ยืมคิดดอกเบียในอตัราร้อยละ LIBOR บวกส่วนเพิมโดยชาํระคืนเป็นรายไตรมาส

รายละเอียดหลกัของเงินกูยื้มสามารถสรุปไดดั้งนี

วงเงิน รายละเอียด

วงเงินกู้ยืม วงเงินกูสู้งสุด 10,100,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา

การเบิกใช้วงเงินกู้ยืม ทงัสินจาํนวน 10.10 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา

ระยะเวลาครบกําหนด 1 ปีหลงัจากเบิกถอนเงินกูย้ืม

การชําระคืน เงินกูท้ีเบิกทงัหมดจะชาํระคืนภายใน 1 ปี โดยแบ่งการชาํระคืนออกเป็น

2 งวดเท่ากนั โดยเริมการชาํระคืนงวดแรกเดือนที 9 นบัจากวนัทีเบิก

ถอนเงินกู้และชาํระงวดที 2 ในเดือนที 12 นบัจากวนัทีเบิกถอนเงินกู้

หลักประกัน ก) การจดจาํนองเรือเป็นลาํดบัแรก

ข) การจาํนาํหุ้นของบริษทัย่อยของบริษทัฯ

ภายใตส้ัญญาเงินกูย้ืม บริษทัฯตอ้งปฏิบตัิตามเงือนไขทางการเงินบางประการ ซึงรวมถึงการดาํรง

อตัราส่วนทางการเงินในงบการเงินรวมสินปีสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาตงัแต่สินปี 2563 ดงันี

ก) ดาํรงอตัราส่วน debt to total shareholders’ equity ไม่เกินกว่า 2 ต่อ 1

ข) ดาํรงส่วนของผูถ้ือหุ้นรวมขนัตาํ 300,000,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา

ค) ดาํรงเงินสดอย่างน้อยเท่ากับ 200,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา ต่อเรือ 1 ลาํ ซึงกลุ่มบริษทัเป็น

เจ้าของ

เมือวนัที 19 ตุลาคม 2563 บริษทัฯไดเ้บิกเงินกูดั้งกล่าวจาํนวน 10.10 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา

เมือวนัที 25 พฤษภาคม 2564 บริษทัฯไดจ้่ายคืนล่วงหนา้สําหรับเงินกู้ส่วนทีเหลือของวงเงินกูนี้

วงเงินที 12

เมือวนัที 17 พฤศจิกายน 2563 บริษทั พรีเชียส วิชันส์ พีทีอี ลิมิเตด (“ผูกู้”้) ซึงเป็นบริษทัย่อยใน

ประเทศสิงคโปร์ของบริษทัฯ ได้ลงนามในสัญญาเงินกูจ้ํานวน 6 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกากบั

SinoPac Capital International (HK) Limited โดยมีวตัถุประสงค์เพือรีไฟแนนซ์ราคาเรือบรรทุก

สินคา้แห้งเทกองขนาดซุปราแมกซ์ (“เรือ”) วงเงินกูย้ืมคิดดอกเบียในอตัราร้อยละ LIBOR บวก

ส่วนเพิมโดยชาํระคืนเป็นรายไตรมาส
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รายละเอียดของเงินกูยื้มสามารถสรุปไดดั้งนี

วงเงิน รายละเอียด

วงเงินกู้ยืม ไม่เกิน 6,000,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา

การเบิกใช้วงเงินกู้ยืม จาํนวน 6,000,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา

ระยะเวลาครบกําหนด 5 ปีหลงัจากเบิกถอนเงินกูย้ืม

การชําระคืนเงินกู้ เงินกูจ้ะตอ้งชาํระคืนเป็นระยะเวลา 5 ปี โดยแบ่งเป็น 20 งวด ชาํระคืน

เป็นรายไตรมาสงวดละ 211,250 เหรียญสหรัฐอเมริกา โดยเริม

ชาํระงวดแรก 3 เดือนหลงัจากการเบิกถอนเงินกู้ และชาํระส่วนที

เหลือทงัหมดจาํนวน 1,775,000 เหรียญสหรัฐอเมริกาพร้อมกับการ

ชาํระเงินกู้งวดสุดทา้ย

หลักประกัน ก) การจดจาํนองเรือเป็นลาํดบัแรก

ข) การโอนผลประโยชน์เป็นลาํดบัแรกของเรือสําหรับการ

ประกนัภยัและการเรียกร้องคา่สินไหมทดแทน รายได ้และ

สัญญาเช่าใด ๆ ทีมีระยะเวลา 12 เดือนหรือมากกว่า

ค) การคาํประกนัจากบริษทัฯ 

วงเงินที 13

เมือวนัที 30 เมษายน 2564 บริษทัฯและบริษทัย่อย 2 แห่ง ไดล้งนามสัญญาเงินกูจ้าํนวน 10.10 ลา้น

เหรียญสหรัฐอเมริกา กับธนาคารเพือการส่งออกและนาํเขา้แห่งประเทศไทย (“EXIM”) โดยมี

วตัถุประสงคเ์พือใช้รีไฟแนนซ์เงินกูยื้มจาก EXIM ภายใตสั้ญญาเงินกูย้ืมลงวนัที 28 พฤษภาคม

2563 วงเงินกู้ยืมคิดดอกเบยีในอตัราร้อยละ LIBOR บวกส่วนเพิมโดยชาํระคืนเป็นรายไตรมาส

รายละเอียดระยะเวลาครบกาํหนดการชาํระคืน และหลกัประกนั สามารถสรุปไดดั้งนี

วงเงิน รายละเอียด

จํานวนเงินกู้ วงเงินกูสู้งสุด 10,100,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา

การเบิกใช้วงเงินกู้ยืม จาํนวน 10,100,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา

ระยะเวลาครบกําหนด ไม่เกิน 2.5 ปี

การชําระคืนเงินกู้ เงินกูท้ีเบิกทงัหมดจะชาํระคืนจาํนวน 10 งวด เป็นรายไตรมาสเท่า ๆ กัน

งวดละ 1,010,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา เริมจากวนัสินสุดไตรมาสถดัไป

ของวนัทีเบิกถอนเงินกู ้และงวดที 10 ชาํระคืนเงินกูค้งเหลือทงัหมด

หลักประกัน ก) การจดจาํนองเรือเป็นลาํดบัแรก

ข) การจาํนาํหุ้นของบริษทัย่อยของบริษทัฯ

ค) การโอนผลประโยชน์เป็นลาํดบัแรกของสัญญาเช่าเรือทีมีระยะเวลาการ

เช่าตงัแต่ 12 เดือนขึนไป
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ภายใตส้ัญญาเงินกูย้ืม บริษทัฯตอ้งปฏิบตัิตามเงือนไขทางการเงินบางประการ ซึงรวมถึงการดาํรง

อตัราส่วนทางการเงินในงบการเงินรวมสินปีสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา ดงันี

ก) ดาํรงอตัราส่วนหนีสินต่อส่วนของผูถ้ือหุ้นรวมไม่เกินกว่า 2 ต่อ 1

ข) ดาํรงส่วนของผูถ้ือหุ้นรวมขนัตาํ 300,000,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา

ค) ดาํรงเงินสดอย่างนอ้ย 200,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา ต่อเรือ 1 ลาํ ซึงกลุ่มบริษทัเป็นเจา้ของ

วงเงินที 14

เมือวนัที 21 มิถุนายน 2564 บริษทัย่อยทางอ้อมของบริษทัฯซึงจดัตงัในประเทศสิงคโปร์ 6 แห่ง

ได้ลงนามในสัญญาเงินกูร้ะยะยาวแบบมีหลกัประกนัจาํนวน 38.35 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา กับ

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

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

มีบริษทัฯและบริษทั พีเอสเอสพี ซึงเป็นบริษทัย่อยในต่างประเทศของบริษทัฯเป็นผูค้าํประกนัร่วม

ภายใตสั้ญญาเงินกูนี้ เงินกูย้ืมคิดดอกเบียในอตัราร้อยละ LIBOR บวกส่วนเพิม โดยชาํระคืนเป็น

รายไตรมาส

รายละเอียดระยะเวลาครบกาํหนด การชาํระคืน และหลกัประกนั สามารถสรุปไดดั้งนี

วงเงิน รายละเอียด

จํานวนเงินกู้ วงเงินกูสู้งสุด 38,350,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา

การเบิกใช้

วงเงินกู้ยืม

วงเงินกูสู้งสุดไม่เกนิ 38,350,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือร้อยละ 65 ของราคาตลาด

ของเรือแต่ละลาํ

ระยะเวลา

ครบกําหนด

5 ปีหลงัจากเบิกถอนเงินกูย้ืม

การชําระคืน

เงินกู้

เงินกูภ้ายใตแ้ต่ละวงเงินย่อยจะตอ้งชาํระคืนเป็นระยะเวลา 5 ปีโดยแบ่งเป็น 20 งวด

ชาํระคืนเป็นรายไตรมาส งวดละเท่า ๆ กนัโดยเริมชาํระงวดแรกสามเดือนหลงัจากการ

เบิกถอนเงินกู ้และชาํระส่วนทีเหลือทงัหมด (ยกเวน้วงเงินกู้ย่อย F) พร้อมกับการชาํระ

เงินกูง้วดสุดทา้ย ดงันี

วงเงินกู้ย่อย
จํานวนเงินคืนรายไตรมาส

(เหรียญสหรัฐอเมริกา)

จํานวนเงินส่วนทีเหลือ

(เหรียญสหรัฐอเมริกา)

A 230,208 3,683,340

B 223,438 4,468,740

C 257,292 1,029,160

D 257,292 1,029,160

E 189,583 758,340

F 211,250 ไม่มี
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วงเงิน รายละเอียด

หลักประกัน ก) การคาํประกนัจากผูค้าํประกนัร่วม

ข) การจดจาํนองเรือลาํดบัแรกของเรือทงั 6 ลาํ

ค) การจาํนาํหุ้นของบริษทัย่อยทงั 6 บริษทั

ง) การโอนผลประโยชน์เป็นลาํดับแรกของเรือสําหรับการประกันภยัและการเรียกรอ้ง

ค่าสินไหมทดแทน รายได้ สัญญาเช่าเหมาลาํใด ๆ (ทีมีระยะเวลา 12 เดือนหรือ

มากกว่า) และการคาํประกนัการเช่าเหมาลาํทีเกียวขอ้งกับเรือ

จ) การไดร้ับประโยชน์เป็นลาํดบัแรกสําหรับบญัชีรายไดแ้ละบญัชีเงินประกันของผูกู้ ้

ฉ) การได้รับประโยชน์เป็นลําดับแรกสําหรับสิทธิของผูกู้้ภายใต้สัญญาป้องกัน

ความเสียง

ภายใตส้ัญญาเงินกูย้ืม บริษทัฯตอ้งปฏิบตัิตามเงือนไขทางการเงินบางประการ ซึงรวมถึงการดาํรง

อตัราส่วนทางการเงินซึงจะมีการคาํนวณเป็นรายไตรมาสจากงบการเงินรวมเป็นเงินเหรียญ

สหรัฐอเมริกา ดงันี

ก) ดาํรงอตัราส่วนหนีสินต่อส่วนของผูถ้ือหุ้นรวมไม่เกินกว่า 2 ต่อ 1

ข) ดาํรงส่วนของผูถ้ือหุ้นรวมขนัตาํ 300,000,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา

ค)   ดาํรงเงินสดอย่างนอ้ย 200,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา ต่อเรือ 1 ลาํ ซึงกลุ่มบริษทัเป็นเจา้ของ

เมือวนัที 8 กรกฎาคม 2564 บริษทัย่อยไดเ้บิกเงินกูจ้าํนวน 38.35 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาครบทงั

จาํนวนแลว้และได้เขา้ทาํสัญญาแลกเปลียนอตัราดอกเบีย โดยเปลียนอตัราดอกเบียของวงเงินกู้ยืม

จาํนวนเงิน 38.35 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา จากอตัราดอกเบียลอยตวั (ร้อยละ LIBOR) เป็นอตัรา

ดอกเบยีคงที

วงเงินที 15

เมือวนัที 29 มิถุนายน 2564 บริษทัย่อยทางอ้อมของบริษทัฯซึงจดัตงัในประเทศสิงคโปร์ 5 แห่ง

ไดล้งนามในสัญญาเงินกูร้ะยะยาวเพือความยงัยืนแบบมีหลกัประกนัจาํนวน 85.00 ลา้นเหรียญ

สหรัฐอเมริกา กบับรรษทัการเงนิระหวา่งประเทศ ธนาคารเพือการส่งออกและนาํเขา้แห่งประเทศไทย

และธนาคารทหารไทยธนชาต จาํกัด (มหาชน) โดยมีวตัถุประสงค์หลกัเพือรีไฟแนนซ์เงินกู้ยืม

กลุ่มเรือขนส่งซีเมนต์จาํนวน 4 ลาํ เรือขนสินคา้แห้งเทกองขนาดซุปราแมกซ ์จาํนวน 1 ลาํ และเพือ

ไถ่ถอนหุ้นกู ้PSL211A คงคา้งทีเหลือทงัหมดของบริษทัฯ วงเงินกูย้ืมคิดดอกเบียในอตัราร้อยละ 

LIBOR บวกส่วนเพิม โดยชาํระคืนเป็นรายไตรมาส
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รายละเอียดระยะเวลาครบกาํหนด การชาํระคืน และหลกัประกนั สามารถสรุปไดดั้งนี

วงเงิน รายละเอียด

จํานวนเงินกู้ วงเงินกูสู้งสุด 85,000,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา

การเบิกใช้

วงเงินกู้ยืม

ทงัสินจาํนวน 85,000,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา

ระยะเวลาครบ

กําหนด

30 มิถุนายน 2572

การชําระคืน

เงินกู้

เงินกูจ้ะตอ้งชาํระคืนเป็นระยะเวลา 8 ปี โดยแบ่งเป็น 32 งวด ชาํระคืนเป็นรายไตรมาส

ตามจาํนวนเงินทีระบุในสัญญา โดยเริมชาํระงวดแรกในวนัที 30 ธันวาคม 2564 และ

ชาํระส่วนทีเหลือทงัหมดพร้อมกับการชาํระเงินกูง้วดสุดทา้ย

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

ข) บริษทั พรีเชียส ชิพปิง (สิงคโปร์) พีทีอี ลิมิเตด บริษทัย่อยในประเทศสิงคโปร์ของ

บริษทัฯ

ค) บริษทั แอสโซซิเอท บลัค์ แคริเออร์ พีทีอี ลิมิเตด บริษทัย่อยในประเทศสิงคโปร์

ของบริษทัฯ

หลักประกัน ก) การคาํประกนัจากผูค้าํประกนั

ข) การจดจาํนองเรือลาํดบัแรกของเรือทงั 5 ลาํ

ค) การจาํนาํหุ้นของบริษทัย่อยทงั 5 บริษทั

ง) การโอนผลประโยชน์เป็นลาํดับแรกสําหรับสัญญาเช่าเหมาลําระยะยาวของเรือ

ทงั 5 ลาํ

จ) การโอนผลประโยชน์เป็นลําดับแรกสําหรับการประกันภัยและการเรียกร้อง

ค่าสินไหมทดแทนรายได้ของเรือทงั 5 ลาํ

ฉ) การจาํนาํลาํดบัแรกสําหรับบญัชีรายไดแ้ละบญัชีชาํระคืนเงินกูข้องผูกู้ ้

ภายใตส้ัญญาเงินกูย้ืม บริษทัฯตอ้งปฏิบตัิตามเงือนไขทางการเงินบางประการ ซึงรวมถึงการดาํรง

อตัราส่วนความสามารถในการชาํระหนีของผูกู้อ้ยา่งนอ้ย 1.1 เท่า ในงบการเงินรวมสินปีสกุลเงิน

เหรียญสหรัฐอเมริกา

เมือวนัที 15 กนัยายน 2564 บริษทัย่อยได้เบิกเงินกู้จาํนวน 85.00 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา ครบทงั

จาํนวนแลว้
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เมือวนัที 23 ธันวาคม 2564 บริษัทย่อยทัง 5 บริษทั ได้เข้าทาํรายการแลกเปลียนอตัราดอกเบีย

จากอตัราดอกเบยีลอยตวั (ร้อยละ LIBOR) เป็นอตัราดอกเบยีคงที โดยบริษทัย่อย 4 บริษทั ไดเ้ปลียน

อตัราดอกเบียของวงเงินกู้ยืมจาํนวนเงิน 67.65 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา สําหรับดอกเบียจ่าย

ระหว่างวนัที 28 ธันวาคม 2564 ถึงวนัที 30 มิถุนายน 2572 และบริษทัย่อยอีกแห่งหนึงเปลียนอตัรา

ดอกเบยีของวงเงินกูย้ืมจาํนวนเงิน 7.84 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา สําหรับดอกเบียจ่ายระหว่างวนัที 

28 ธันวาคม 2564 ถึงวนัที 30 มิถุนายน 2570

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564 บริษทัย่อยดาํรงบญัชีเงินฝากสํารองเพือการชาํระหนีจาํนวน 3.59 ลา้น

เหรียญสหรัฐอเมริกา ซึงเป็นไปตามเงือนไขทีระบุไวใ้นสัญญาเงินกู ้ โดยยอดขนัตาํในบญัชีสํารอง

หนีดงักล่าวจะมีการทบทวนโดยผูใ้ห้กู้ปีละครงั

19. หุ้นกู้

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 รายละเอียดของหุ้นกูม้ีดงัต่อไปนี

(หน่วย: พนับาท)

วนัทีครบกาํหนด จาํนวน กาํหนดชาํระ มูลค่าตามบัญชี

ชุดที ไถ่ถอน หน่วย อตัราดอกเบีย ดอกเบยี 2564 2563

(พนัหน่วย) (ร้อยละต่อปี)

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

(PSL211A) วนัท ี22 กรกฎาคม 2565

(6.5 ปี)

2 ขยายระยะเวลาครบกาํหนด 1,960 6.50 ทุกไตรมาส - 935,515

(PSL206A) วนัท ี9 ธันวาคม 2564 (5 ปี)

รวม - 3,791,380

หัก: ค่าใชจ้่ายในการออกหุ้นกู้รอตดับญัชี - (215)

หุ้นกู ้- สุทธิ - 3,791,165

หัก: ส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี - (935,515)

หุ้นกู ้- สุทธิจากส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี - 2,855,650

หุ้นกู้ PSL211A

เนืองจากสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาเป็นสกุลเงินในการดาํเนินงานของบริษทัฯ เพือเป็นการจาํกดั

ความเสียงต่อการขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศจากหนีสินของบริษทัฯทีมีอยู่ใน

รูปสกุลเงินบาท บริษทัฯจึงไดแ้ปลงเงินทีไดจ้ากการออกหุ้นกู ้รวมจาํนวน 3,590.00 ลา้นบาท เป็น

สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาจาํนวน 99.72 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา โดยเขา้ทาํสัญญาแลกเปลียน

อตัราแลกเปลียนสกุลเงิน (Cross Currency Swap) อาย ุ5 ปี เมือวนัที 22 มกราคม 2559 อีกทงัไดท้าํ

การแลกเปลียนอตัราดอกเบียสกุลเงินบาททีอตัราดอกเบียคงทีร้อยละ 5.25 ต่อปี เป็นสกุลเงิน

เหรียญสหรัฐอเมริกาทีอตัราดอกเบยีคงทีร้อยละ 5.99 ต่อปี

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

เรียกประชุมผูถ้ือหุ้นกูเ้พือเสนอให้มีการแกไ้ขระยะเวลาและขอ้กาํหนดขยายระยะเวลาสําหรับหุ้นกู้

ของบริษทัฯชุดที 1/2559 ทีจะครบกาํหนดไถ่ถอนปี 2564 โดย

ก)  เสนอให้ผูถื้อหุ้นกูด้ังกล่าวพิจารณาอนุมตัิให้ขยายระยะเวลาครบกาํหนดไถ่ถอนหุ้นกูอ้อกไป

อีก 1.5 ปี จากเดิมวนัที 22 มกราคม 2564 เป็นวนัที 22 กรกฎาคม 2565

ข)  เสนอการชาํระคืนเงินตน้ให้แกผู่ถื้อหุ้นกูบ้างส่วน ในจาํนวนร้อยละ 20 ของมูลค่าหุ้นกู้คงคา้ง

พร้อมด้วยดอกเบยีคงคา้ง ภายในวนัที 22 มกราคม 2564

ค) เสนอปรับเพิมอตัราดอกเบียตงัแต่วนัที 22 มกราคม 2564 จากเดมิอตัราร้อยละ 5.25 ต่อปี เป็น

อตัราร้อยละ 6.75 ต่อปี และ

ง) ผูอ้อกหุ้นกู้มีสิทธิในการไถ่ถอนหรือชาํระคืนเงินตน้ของหุ้นกูท้งัจาํนวนหรือบางส่วน (และไม่

ว่าในคราวเดียวหรือหลายคราว) ก่อนวนัครบกาํหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

เมือว ันที 30 กรกฎาคม 2563 ทีประชุมผูถื้อหุ้นกู้ได้มีมติอนุมัติให้มีการแก้ไขระยะเวลาและ

ขอ้กาํหนดดงักล่าวขา้งตน้

ในไตรมาสที 4 ของปี 2563 บริษทัฯไดใ้ช้สิทธิในการชาํระคืนเงินตน้บางส่วนก่อนวนัครบกาํหนด

จาํนวนร้อยละ 20 ของมูลค่าหุ้นกูท้งัหมด (จาํนวน 3,590.00 ล้านบาท) คิดเป็นเงินจาํนวน 718.00

ลา้นบาท หุ้นกูดั้งกล่าวคงเหลือมูลค่าคงคา้งหลงัการไถ่ถอนจาํนวน 2,872.00 ลา้นบาท

เมือวนัที 30 เมษายน 2564 บริษทัฯได้ใชสิ้ทธิในการชาํระคืนเงินตน้บางส่วนก่อนวนัครบกาํหนด

จาํนวนร้อยละ 10 ของมูลค่าหุ้นกู้คงคา้ง (จาํนวน 2,872.00 ลา้นบาท) คิดเป็นเงินจาํนวน 287.20

ลา้นบาท คงเหลือมูลค่าหุ้นกูค้งคา้งหลงัการไถ่ถอนจาํนวน 2,584.80 ลา้นบาท

เมือวนัที 22 กรกฎาคม 2564 บริษทัฯไดใ้ช้สิทธิในการชาํระคืนเงินตน้บางส่วนก่อนวนัครบกาํหนด

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

ลา้นบาท คงเหลือมูลค่าหุ้นกูค้งคา้งหลงัการไถ่ถอนจาํนวน 1,421.64 ลา้นบาท

เมือวนัที 27 กันยายน 2564 บริษัทฯได้ใช้สิทธิในการชําระคืนเงินต้นเป็นเงินจาํนวน 1,421.64

ลา้นบาท โดยเป็นการไถ่ถอนหุ้นกูค้งคา้งทงัหมดของหุ้นกู ้PSL211A

หุ้นกู้ PSL206A

เนืองจากสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาเป็นสกุลเงินในการดาํเนินงานของบริษทัฯ เพือเป็นการจาํกดั

ความเสียงต่อการขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศจากหนีสินของบริษทัฯทีมีอยู่ใน

รูปสกุลเงินบาท เมือวนัที 4 มกราคม 2560 บริษทัฯได้แปลงเงินทีได้จากการออกหุ้นกู้ รวมจาํนวน

1,960.00 ลา้นบาท เป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาจาํนวน 54.90 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา โดย

เขา้ทาํสัญญาแลกเปลียนอตัราแลกเปลียนสกุลเงิน (Cross Currency Swap) อายุ 3.5 ปี อีกทงัได้ทาํ

การแลกเปลียนอตัราดอกเบียสกุลเงินบาททีอตัราดอกเบียคงทีร้อยละ 5.00 ต่อปี เป็นสกุลเงิน

เหรียญสหรัฐอเมริกาทีอตัราดอกเบยีคงทีร้อยละ 5.75 ต่อปี
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บริษทัฯมีขอ้กาํหนดตอ้งดาํรงอตัราส่วน Debt to Equity ไม่เกินกว่า 2 ต่อ 1

เมือวนัที 27 เมษายน 2563 ทีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ ครังที 2/2563 ไดมี้มติอนุมติัให้มี

การเสนอแก้ไขระยะเวลาและขอ้กาํหนดสําหรับหุ้นกูข้องบริษทัฯชุดที 2/2559 ทีจะครบกาํหนด

ไถ่ถอนปี 2563 โดย

ก)  เสนอให้ผูถื้อหุ้นกูด้ังกล่าวพิจารณาอนุมตัิให้ขยายระยะเวลาครบกาํหนดไถ่ถอนหุ้นกูอ้อกไป

อีก 1.5 ปี จากเดิมวนัที 9 มิถุนายน 2563 เป็นวนัที 9 ธันวาคม 2564

ข)  เสนอการชาํระคืนเงินตน้ให้แกผู่ถื้อหุ้นกูบ้างส่วน ในจาํนวนร้อยละ 20 ของมูลค่าหุ้นกู้คงคา้ง

พร้อมด้วยดอกเบียงวดวนัที 9 มิถุนายน 2563

ค) เสนอปรับเพิมอตัราดอกเบียตงัแต่วนัที 9 มิถุนายน 2563 จากเดิมอตัราร้อยละ 5.00 ต่อปี เป็น

อตัราร้อยละ 6.50 ต่อปี และ

ง) ผูอ้อกหุ้นกู้มีสิทธิในการไถ่ถอนหรือชาํระคืนเงินตน้ของหุ้นกูท้งัจาํนวนหรือบางส่วน (และไม่

ว่าในคราวเดียวหรือหลายคราว) ก่อนวนัครบกาํหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

เมือวนัที 19 พฤษภาคม 2563 ทีประชุมผูถื้อหุ้นกู้ได้มีมติอนุมตัิให้มีการแก้ไขระยะเวลาและ

ขอ้กาํหนดดงักล่าวขา้งตน้ เมือวนัที 9 มิถุนายน 2563 บริษทัฯไดช้าํระคืนเงินตน้ให้แก่ผูถื้อหุ้นกู้

จาํนวนร้อยละ 20 คิดเป็นจาํนวนเงิน 392.00 ลา้นบาท หลงัจากการชาํระคนืเงินตน้ คงเหลือมูลค่า

หุ้นกูค้งคา้งจาํนวน 1,568.00 ลา้นบาท ต่อมาเมือวนัที 16 มิถุนายน 2563 บริษทัฯไดท้ํารายการซือ

สิทธิเลือกอายุ 1.5 ปี เพือป้องกันความเสียงจากอตัราแลกเปลียน โดยมีราคาใช้สิทธิ 1 เหรียญ

สหรัฐอเมริกา ต่อ 30.15 บาท สําหรับมูลค่าหุ้นกู้ทีเหลือจาํนวน 1,250.00 ลา้นบาท

ในระหว่างไตรมาสที 4 ของปี 2563 บริษทัฯได้ใช้สิทธิในการชําระคืนเงินตน้บางส่วนก่อนวนั

ครบกาํหนดจาํนวน 627.20 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 40 ของมูลค่าหุ้นกู้คงค้าง (จาํนวน 1,568.00

ลา้นบาท) หลงัจากการไถ่ถอนหุ้นกูดั้งกล่าวขา้งตน้คงเหลือมูลค่าคงคา้งจาํนวน 940.80 ลา้นบาท

เมือวนัที 5 มกราคม 2564 บริษทัฯไดใ้ชสิ้ทธิในการชาํระคืนเงินตน้บางส่วนกอ่นวนัครบกาํหนด

เพิมเติมจํานวนร้อยละ 30 ของมูลค่าหุ้นกู้คงค้าง (จาํนวน 940.80 ลา้นบาท) คิดเป็นเงินจาํนวน

282.24 ล้านบาท คงเหลือมูลค่าหุ้นกูค้งคา้งหลงัการไถ่ถอนจาํนวน 658.56 ลา้นบาท และเมือวนัที 

12 มีนาคม 2564 บริษทัฯไดใ้ชสิ้ทธิในการชาํระคืนเงินตน้บางส่วนก่อนวนัครบกาํหนดจาํนวน

ร้อยละ 50 ของมูลค่าหุ้นกู้คงคา้ง (จาํนวน 658.56 ลา้นบาท) คิดเป็นเงินจาํนวน 329.28 ลา้นบาท

คงเหลือมูลค่าคงคา้งหลงัการไถ่ถอนจาํนวน 329.28 ลา้นบาท

เมือวนัที 23 เมษายน 2564 บริษทัฯไดใ้ช้สิทธิในการชาํระคืนเงินตน้เป็นเงินจาํนวน 329.28 ลา้นบาท

โดยเป็นการไถ่ถอนหุ้นกูค้งคา้งทงัหมดของหุ้นกู ้PSL206A
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สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ทีเกียวขอ้งกบัหุ้นกู้

ลดลงจาํนวน 515.86 ลา้นบาท จากการไถ่ถอนหุ้นกูท้งัหมดในระหว่างปี โดยสรุปไดด้งัต่อไปนี

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม

และงบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563

สัญญาแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ - 485,991

สิทธิเลือก - 29,871

รวม - 515,862

20. สัญญาเช่า

กลุ่มบริษทัในฐานะผูเ้ช่าทาํสัญญาเช่าสินทรัพยเ์พือใช้ในการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั โดยมีอายุ

สัญญาระหว่าง 4 - 8 ปี

ก) สินทรัพย์สิทธิการใช้

รายการเปลียนแปลงของบัญชีสินทรัพย์สิทธิการใช้ซึงเป็นอาคารสําหรับปีสินสุดวนัที 

31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งันี

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วนัที 1 มกราคม 2563 29,171 24,491

ค่าเสือมราคาสําหรับปี (5,515) (4,298)

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 503 175

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 24,159 20,368

ค่าเสือมราคาสําหรับปี (5,652) (4,405)

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 2,491 2,115

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564 20,998 18,078

ข) หนีสินตามสัญญาเช่า
(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

จาํนวนเงินทีต้องจ่ายตามสัญญาเช่า 22,544 28,556 19,626 24,343

หัก: ดอกเบียรอการตดัจาํหน่าย (2,748) (3,691) (2,556) (3,342)

รวม 19,796 24,865 17,070 21,001

หัก: ส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี (5,419) (5,326) (4,207) (4,137)

หนีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนทีถึง

กาํหนดชาํระภายในหนึงปี 14,377 19,539 12,863 16,864
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การเปลียนแปลงของบญัชีหนีสินตามสัญญาเช่าสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2564 และ

2563 มีรายละเอียดดงันี

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

ยอดคงเหลือตน้ปี 24,865 34,266 21,001 29,065

ดอกเบยีทีรับรู้ (2,748) (3,691) (2,556) (3,342)

จ่ายค่าเช่า (6,435) (5,829) (5,050) (4,820)

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 4,114 119 3,675 98

ยอดคงเหลือปลายปี 19,796 24,865 17,070 21,001

ค) ค่าใช้จ่ายเกียวกับสัญญาเช่าทีรับรู้ในงบกาํไรขาดทุน

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

ค่าเสือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 5,652 5,515 4,405 4,298

ดอกเบยีจ่ายของหนีสินตามสัญญาเช่า 1,303 1,444 1,115 1,267

21. ประมาณการค่าความเสียหายจากการเดนิเรือ

 (หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม

2564 2563

ยอดคงเหลือตน้ปี 67,069 46,240

ประมาณการเพิมขนึสําหรับปี 49,877 47,769

ประมาณการลดลง (รวมค่าความเสียหายทีเกิดขนึจริง)

สําหรับปี (85,627) (26,117)

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 7,906 (823)

ยอดคงเหลือปลายปี 39,225 67,069
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22. สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

จาํนวนเงินสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานซึงเป็นหนีสินเงินชดเชยพนกังานเมือออก

จากงานแสดงไดดั้งนี

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี 166,064 165,911 124,997 129,517

ส่วนทีรับรูใ้นงบกาํไรขาดทุน:

ต้นทุนบริการในปัจจุบนั 10,350 11,751 6,172 7,599

ต้นทุนดอกเบีย 1,979 2,254 1,355 1,704

ผลประโยชน์ทีจ่ายในระหว่างปี (3,080) (13,612) (3,080) (13,612)

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (20) (240) 23 (211)

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี 175,293 166,064 129,467 124,997

กลุ่มบริษทัคาดว่าจะจ่ายชาํระผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานภายใน 1 ปีขา้งหน้า เป็นจาํนวน

ประมาณ 21.26 ล้านบาท (เฉพาะบริษทัฯ: จาํนวน 18.42 ลา้นบาท) (2563: จาํนวน 35.39 ลา้นบาท

เฉพาะบริษทัฯ: จาํนวน 34.20 ลา้นบาท)

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564 ระยะเวลาเฉลียถ่วงนาํหนกัในการจ่ายชาํระผลประโยชน์ระยะยาวของ

พนักงานของกลุ่มบริษัทประมาณ 10 ปี (เฉพาะบริษทัฯ : 10 ปี) (2563: 10 ปี เฉพาะบริษทัฯ:

10 ปี)

สมมติฐานทีสําคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภยั สรุปไดด้งันี

(หน่วย: ร้อยละต่อปี)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

อตัราคิดลด 1.50 1.50 1.50 1.50

อตัราการขนึเงินเดือน 6.50 6.50 6.50 6.50

ผลกระทบของการเปลียนแปลงสมมติฐานทีสําคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์

ระยะยาวของพนักงาน ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งันี

(หน่วย: พนับาท)

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

เพมิขึน 1.0% ลดลง 1.0% เพมิขึน 1.0% ลดลง 1.0%

อตัราคิดลด (9,353) 10,733 (5,159) 5,890

อตัราการขนึเงินเดอืน 11,097 (9,975) 6,450 (5,744)
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(หน่วย: พนับาท)

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

เพมิขึน 1.0% ลดลง 1.0% เพมิขึน 1.0% ลดลง 1.0%

อตัราคิดลด (11,255) 12,905 (7,069) 8,070

อตัราการขนึเงินเดอืน 14,135 (12,521) 8,837 (7,870)

23. สํารองตามกฎหมาย

ภายใตบ้ทบญัญตัิของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญตัิบริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้ง

จดัสรรกาํไรสุทธิประจําปีส่วนหนึงไวเ้ป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปี

หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนสํารองนีจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของ

ทุนจดทะเบียน สํารองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถนาํไปจา่ยเงินปันผลได ้ในระหว่างปี 2564

บริษทัฯไดจ้ดัสรรสํารองตามกฎหมายจาํนวนเงิน 52 ลา้นบาท (2563: ไม่มี) โดยบริษทัฯได้จดัสรร

สํารองตามกฎหมายไวค้รบถว้นแลว้

ภายใตบ้ทบัญญตัิของมาตรา 1202 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์บริษทัย่อยทีจดัตงัขนึ

ตามกฎหมายไทยตอ้งจดัสรรทุนสํารองตามกฎหมายไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 5 ของจาํนวนผลกาํไรซึง

บริษทัทาํมาหาไดทุ้กคราวทีจา่ยเงินปันผลจนกว่าทุนสํารองนนัจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10

ของทุนจดทะเบียน สํารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนําไปหักกับขาดทุนสะสมและ

ไม่สามารถนําไปจ่ายเงินปันผล

24. สํารองเพือกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษทัฯมีนโยบายในการจดัสรรเงินสํารองเพือกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมในอตัราร้อยละ

0.50 ของกําไรสําหรับปี โดยสะสมไม่น้อยกว่า 1.75 ลา้นบาท แต่ไม่เกิน 25.00 ลา้นบาทต่อปี

การจดัสรรสํารองดงักล่าวได้รับอนุมตัโิดยทีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯเมือวนัที 14 สิงหาคม

2551

ในระหว่างปี 2564 บริษทัฯไดจ้ดัสรรสํารองเพือกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นจาํนวนเงนิ

22.37 ลา้นบาท (2563: 1.75 ลา้นบาท) และกลบัรายการสํารองเนืองจากมีการจ่ายเงนิทีเกียวขอ้งกับ

สํารองดังกล่าวเป็นจาํนวนเงิน 3.88 ลา้นบาท (2563: 1.68 ลา้นบาท)
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25. ต้นทุนทางการเงิน

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

ค่าใช้จ่ายดอกเบียของเงินกูยื้ม 362,019 539,087 131,613 276,258

ค่าใช้จ่ายดอกเบียของหนีสินตามสัญญาเช่า 1,303 1,444 1,115 1,267

ดอกเบยีจ่ายของตราสารอนุพนัธ์ทีกาํหนด

ให้เป็นเครืองมือทีใช้ในการป้องกนั

ความเสียงในกระแสเงินสด 23,313 21,354 223 2,115

ตน้ทุนทางการเงินอืน 28,592 35,264 3,460 8,054

รวม 415,227 597,149 136,411 287,694

26. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

รายการคา่ใช้จ่ายแบ่งตามลกัษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายทีสําคญัดงัต่อไปนี

 (หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชนอื์น

 ของพนักงานและลูกเรือ 1,697,202 1,283,214 370,610 142,891

ค่าเช่าจ่ายตามสัญญาเช่าดาํเนินงาน 325 470 - 57

27. ภาษีเงนิได้

บริษัทฯไม่มีภาระภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับปี 2564 และ 2563 เนืองจากบริษทัฯมีผลขาดทุน

ทางภาษี

บริษทัย่อยในประเทศ

ก) บริษทัย่อยในประเทศได้รับยกเว้นภาษีเงินไดสํ้าหรับเงินได้จากการขนส่งสินคา้ทางทะเล

ระหว่างประเทศตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกียวกับภาษีเงินได้ฉบับที 72 ลงวนัที 

20 มีนาคม 2541 นอกจากนี บริษทัย่อยยงัได้รับยกเวน้ภาษีเงินไดน้ิติบุคคลตามพระราชบญัญตัิ

ส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 สําหรับกิจการขนส่งทางทะเล

ข) ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2564 คาํนวณขึนในอัตราร้อยละ 20

(2563: ร้อยละ 20) ของกาํไรสุทธิหลงัจากบวกกลบัดว้ยรายการสํารองและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทีไม่

อนุญาตให้ถือเป็นรายจ่ายในการคาํนวณภาษี
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บริษทัย่อยและบริษทัร่วมในต่างประเทศ

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของบริษทัย่อยและบริษทัร่วมในต่างประเทศคาํนวณขึนโดยใช้อตัราตาม

กฎหมายของประเทศเหล่านัน

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีรายการผลแตกต่างชวัคราวทีใช้หักภาษี ผลแตกต่างชวัคราว

ส่วนใหญ่เกิดจากผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงคา่งบการเงินจากสกุลเงินทีใช้ในการ

ดําเนินงานเป็นสกุลเงินทีใช้นําเสนองบการเงิน และขาดทุนทางภาษีทียงัไม่ได้ใช้จํานวนเงิน

4,636.03 ล้านบาท (2563: 6,704.00 ลา้นบาท) (เฉพาะบริษทัฯ: 2,005.99 ล้านบาท (2563: 3,459.67

ลา้นบาท)) อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษทัไม่ได้บนัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี เนืองจาก

กลุ่มบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความน่าจะเป็นไม่ถึงระดับความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที

กลุ่มบริษทัจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอต่อการนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีมาใช้

ประโยชน์

รายละเอียดวนัสินสุดระยะเวลาการให้ประโยชน์ของรายการขาดทุนทางภาษีทียงัไม่ไดใ้ช้แสดงได้

ดงันี

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

31 ธันวาคม 2564 - 630,480 - -

31 ธันวาคม 2565 534 534 - -

31 ธันวาคม 2566 393,216 393,216 - -

31 ธันวาคม 2567 550,884 550,884 - -

31 ธันวาคม 2568 1,852,213 2,516,072 1,028,619 1,692,649

31 ธันวาคม 2569 128,769 - - -

2,925,616 4,091,186 1,028,619 1,692,649

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564 บริษทั พรีเชียส ชิพปิง (สิงคโปร์) พีทีอี ลิมิเตด (“บริษทั พีเอสเอสพี”) 

ซึงเป็นบริษทัย่อยในต่างประเทศ มีรายการขาดทุนทางภาษีทียงัไม่ได้ใช ้จาํนวน 14.34 ลา้นบาท

(2563: 11.12 ลา้นบาท) ภายใตก้รมจดัเก็บภาษีของประเทศสิงคโปร์ (IRAS) ไม่มีกาํหนดระยะเวลา

สินสุดการให้ประโยชน์ของรายการขาดทุนทางภาษีทียงัไม่ได้ใช้

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีผลแตกต่างชัวคราวทีเกิดจากผลต่างของเงินลงทุนใน

บริษัทร่วมทีถือโดยบริษทัย่อยซึงรับรู้เป็นหนีสินภาษีเงินได้รอการตัดบญัชีเป็นจาํนวนรวม

3.47 ลา้นบาท (2563: 1.97 ลา้นบาท)



66

28. การส่งเสริมการลงทุน

บริษัทฯได้รับสิทธิและประโยชน์ภายใตพ้ระราชบญัญตัิส่งเสริมการลงทุนโดยการอนุมตัิของ

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนตามบตัรส่งเสริมเลขที 1405/2550 ลงวนัที 23 มีนาคม 2550

ภายใต้เงือนไขทีกาํหนดบางประการ บริษัทฯได้รับสิทธิและประโยชน์ทีสําคญัเกียวกับการนํา

คนต่างด้าวซึงเป็นช่างฝีมือหรือผูช้ํานาญการเข้ามาในประเทศไทยโดยได้รับอนุญาตให้ทํางาน

เฉพาะตาํแหน่งหน้าทีการทํางานทีคณะกรรมการให้ความเห็นชอบตลอดระยะเวลาเท่าทีได้รับ

อนุญาต และได้รับอนุญาตให้ถือกรรมสิทธิในทีดินตามจํานวนทีคณะกรรมการพิจารณา

เห็นสมควร ตลอดจนได้รับอนุญาตให้นําเงินเข้าหรือส่งเงินออกนอกประเทศไทยเป็นเงินตรา

ต่างประเทศได้

บริษทัย่อยในประเทศไดรั้บสิทธิพิเศษทางภาษีบางประการตามพระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน

พ.ศ. 2520 สําหรับกิจการขนส่งทางทะเล อาทิเช่น ได้รับยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลเป็นเวลา 8 ปี

นับแต่วนัทีเริมมีรายได้จากการประกอบกิจการทีได้รับการส่งเสริม เป็นต้น โดยมีเงือนไขว่า

บริษทัย่อยจะตอ้งจดทะเบียนเรือเป็นเรือไทย ในระหวา่งปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัย่อยมี

เรือ 8 ลาํ (2563: 14 ลาํ) ทีดาํเนินงานภายใตกิ้จการทีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน 

รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมสําหรับปี 2564 และ 2563 จาํแนกตามกิจการทีไดร้ับการส่งเสริมและ

กิจการทีไม่ไดรั้บการส่งเสริมสามารถแสดงสรุปไดดั้งนี

(หน่วย: พันบาท)

กิจการทีไม่ไดร้ับการส่งเสริม

กิจการทีไดร้ับยกเวน้ภาษี

เงินไดต้ามประกาศอธิบดี

กรมสรรพากร กิจการทีไม่ไดร้ับ

กิจการทีไดร้ับการส่งเสริม เกียวกบัภาษีเงินไดฉ้บบัท ี72 การส่งเสริมอืน การตดัรายการ รวม

2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563

รายได้ 1,659,999 976,183 3,125,035 814,851 5,689,933 2,875,727 (1,637,874) (904,891) 8,837,093 3,761,870

ตน้ทุนและค่าใช้จ่าย (649,503) (1,055,400) (1,384,962) (1,007,275) (2,538,826) (4,066,320) 211,130 1,072,268 (4,362,161) (5,056,727)

29. กําไรต่อหุ้น

กาํไรต่อหุ้นขนัพืนฐานคาํนวณโดยหารกาํไร (ขาดทุน) สําหรับปีทีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษัทฯ 

(ไม่รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน) ด้วยจํานวนถวัเฉลียถ่วงนําหนกัของหุ้นสามญัทีออกอยู่ใน

ระหว่างปี

30.  ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน

ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานทีนําเสนอนีสอดคล้องกับรายงานภายในของกลุ่มบริษทัทีผูมี้อาํนาจ

ตดัสินใจสูงสุดด้านการดาํเนินงานไดร้ับและสอบทานอย่างสมาํเสมอเพือใชใ้นการตดัสินใจใน

การจดัสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน
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กลุ่มบริษัทประกอบธุรกิจส่วนใหญ่ภายใต้ส่วนงานทางธุรกิจเดียว  คือ  เ ป็นเจ้าของเรือ

อเนกประสงค์ขนาดเล็ก (Handysize) และขนาดกลาง (Supramax และ Ultramax) สําหรับขนสินคา้

แห้งเทกองระหว่างประเทศ โดยให้บริการแบบไม่ประจาํเส้นทาง (tramp shipping basis) รายไดเ้กือบ

ทงัหมดมาจากส่วนงานนี ดังนนั กลุ่มบริษทัจึงไม่มีส่วนงานทางธุรกิจดา้นอืนนอกจากส่วนงาน

หลกัดงัทีได้กล่าวไวข้า้งตน้ 

กิจกรรมทางธุรกิจในส่วนงานนี ได้แก่  การให้บริการเช่าเรือขนส่งสินคา้ โดยแบ่งออกเป็น 2

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

สําหรับการให้เช่าเป็นระยะเวลา ผูเ้ช่าเรือ (ลูกคา้) จะจ่ายค่าเช่าแก่ผูใ้ห้เช่าเรือ (ในอตัราต่อวนัตามที

ตกลงกนั โดยส่วนใหญ่จะตกลงชาํระค่าเช่าเป็นเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา) ตามระยะเวลาทีกาํหนด

ในกรณีดังกล่าวผูเ้ช่าเรือจะรับผิดชอบค่าใชจ้่ายในการเดินเรือทงัหมด รวมทงัรายจ่ายท่าเรือและ

นํามนัเชือเพลิง สําหรับการให้เช่าเป็นรายเทียว ผูเ้ช่าเรือจะจ่ายค่าระวางเรือในอตัราต่อตนั (ส่วน

ใหญ่จะตกลงกันเป็นเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา) เพือขนส่งสินค้าทีระบุเฉพาะระหว่างท่าเรือที

กาํหนดตงัแต่สองท่าขึนไป ในกรณีนี กลุ่มบริษทัจะรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในการเดินเรือทงัหมด ซึง

ค่าใชจ้่ายดงักล่าวแสดงไวใ้นงบการเงินภายใตชื้อ “รายจ่ายท่าเรือ” (Voyage disbursement) และ

“นํามนัเชือเพลิงใชไ้ป” (Bunker consumption) การให้เช่าเป็นระยะเวลานนั เส้นทางเดินเรือจะถูก

กาํหนดหรือควบคมุโดยผูเ้ช่าเรือและภายใตสั้ญญาการให้เช่าเป็นรายเทยีว เส้นทางการเดนิเรือจะ

แตกต่างกนัไปในแต่ละเทียวการเดนิเรือ ขึนอยู่กบัปัจจยัต่าง ๆ ซึงอยู่นอกเหนือการควบคุมของกลุม่

บริษทั ดงันนั กลุ่มบริษทัจึงไม่นําเสนอขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานทางภูมิศาสตร์ เพราะ

อาจไม่สือความหมายและอาจทาํให้เกิดความเขา้ใจทีไม่ถูกตอ้ง

จากขอ้มูลดังกล่าวขา้งตน้ ขอ้มูลทางการเงนิจาํแนกตามส่วนงานของรายไดจ้ากการเดนิเรือ (และ

ค่าใช้จ่ายในการเดินเรือทีเกียวกบัการให้เช่าเป็นรายเทียว) จึงจาํแนกได้เป็นสองประเภท คือ จาก

การให้เช่าเป็นระยะเวลา และจากการให้เช่าเป็นรายเทียว ซึงแสดงภายใตชื้อ “รายไดจ้ากการให้เช่า

เป็นระยะเวลา” (Time Charter) และ “รายได้จากการให้เช่าเป็นรายเทียว” (Voyage Charter)

ตามลาํดบั
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รายได้จากการเดินเรือสุทธิจากการให้เช่าเป็นระยะเวลา และจากการให้เช่าเป็นรายเทียวของ

กลุ่มบริษทัสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดงัต่อไปนี

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม

การให้เช่าเป็นระยะเวลา การใหเ้ช่าเป็นรายเทียว รวม ตดับญัชี รวม

2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าเป็นระยะเวลา 7,722,877 2,874,426 - - 7,722,877 2,874,426 - - 7,722,877 2,874,426

รายไดจ้ากการให้เช่าเป็นรายเทียว - - 944,813 1,003,238 944,813 1,003,238 (55,937) (151,368) 888,876 851,870

รวมรายไดจ้ากการเดินเรือ 7,722,877 2,874,426 944,813 1,003,238 8,667,690 3,877,664 (55,937) (151,368) 8,611,753 3,726,296

รายจ่ายท่าเรือ - - (166,626) (314,539) (166,626) (314,539) 55,937 151,368 (110,689) (163,171)

นาํมนัเชอืเพลิงใช้ไป - - (200,298) (288,484) (200,298) (288,484) - - (200,298) (288,484)

รวมค่าใช้จ่ายเกียวกบัการให้เช่า

เป็นรายเทียว - - (366,924) (603,023) (366,924) (603,023) 55,937 151,368 (310,987) (451,655)

รายไดจ้ากการเดินเรือสุทธิ/

รายไดเ้ทียบเท่าจากการ

 ใหเ้ช่าเป็นระยะเวลา 7,722,877 2,874,426 577,889 400,215 8,300,766 3,274,641 - - 8,300,766 3,274,641

ในปี 2564 กลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่จาํนวน 2 ราย (2563: 2 ราย) เป็นจาํนวนเงินรวม

ประมาณ 1,605.38 ลา้นบาท (2563: 1,135.53 ลา้นบาท)

31. กองทุนสํารองเลียงชีพ

กลุ่มบริษทัและพนกังานได้ร่วมกันจดัตงักองทุนสํารองเลียงชีพขึนตามพระราชบญัญตัิกองทุน

สํารองเลียงชีพ พ.ศ. 2530 กลุ่มบริษทัจะจ่ายสมทบเขา้กองทุนเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 5 ของ

เงินเดือน สําหรับพนักงานสามารถเลือกจ่ายไดต้งัแต่อัตราร้อยละ 5 ถึง 15 ของเงินเดือน กองทุน

สํารองเลียงชีพนีบริหารโดย ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) และจะจ่ายให้แก่พนกังานเมือ

พนกังานออกจากงานตามระเบียบว่าดว้ยกองทุนของกลุ่มบริษทั ในระหว่างปี 2564 กลุ่มบริษทัรับรู้

เงินสมทบดังกล่าวเป็นค่าใชจ่้ายจาํนวน 5.33 ลา้นบาท (2563: 5.39 ลา้นบาท) (เฉพาะบริษทัฯ: 2.35

ลา้นบาท 2563: 2.42 ลา้นบาท)

32. เงินปันผลจ่าย

เงินปันผล อนุมตัิโดย

เงินปันผลจ่าย

(ลา้นบาท)

เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น

(บาท)

เงินปันผลระหว่างกาลสําหรับ

ปี 2564

ทีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ

เมือวนัที 16 สิงหาคม 2564 779.57 0.50

เงินปันผลระหว่างกาลสําหรับ

ปี 2564

ทีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ

เมือวนัที 15 พฤศจิกายน 2564 779.54 0.50

รวมเงินปันผลสําหรับปี 2564 1,559.11 1.00
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33. หนีสินทีอาจเกิดขึน

เมือวนัที 5 สิงหาคม 2564 บริษทั พรีเชียส วิชนัส์ พีทีอี ลิมิเตด จาํกดั (“บริษทัย่อย”) ซึงเป็นบริษทั

ย่อยของบริษทัฯ และเป็นเจา้ของเรือชญานี นารี (“เรือ”) ทาํสัญญาเช่าแบบรายเทียวกบัผูเ้ช่ารายหนึง

สําหรับขนส่งนาํตาลดิบปริมาณ 46,000 ตัน จากเมืองซังตูส ประเทศบราซิลไปยงัเมืองลากอส

ประเทศไนจีเรีย

เมือวนัที 18 กันยายน 2564 ได้มีการตรวจพบยาเสพติดจาํนวนหนึงในระวางสินคา้หนึงของเรือ 

หน่วยงานต่าง ๆ ของประเทศบราซิลไดท้าํการสอบสวนอย่างละเอียดแลว้พบว่าไม่มีลูกเรือของ

บริษทัย่อยเกียวขอ้งหรือให้การช่วยเหลือในการลกัลอบขนยาเสพติดดังกล่าวแต่อย่างใด

เมือวนัที 19 กันยายน 2564 หน่วยงานของประเทศบราซิลอนุญาตให้เรือแล่นออกจากบราซิลได้

โดยปราศจากการตงัขอ้กล่าวหากับลูกเรือและ/หรือบริษทัย่อยแต่อย่างใด

เมือวนัที 9 ตุลาคม 2564 เรือเดินทางมาถึงและเทียบท่า ณ เมืองลากอส ประเทศไนจีเรีย หน่วยงาน

ไนจีเรียไดด้าํเนินการตรวจคน้เรือโดยละเอียด อย่างไรก็ตาม ตรวจไม่พบวตัถุตอ้งสงสัยใด ๆ

เมือวนัที 13 ตุลาคม 2564 ขณะทีมีการขนถ่ายสินคา้ออกจากเรือ ได้มีการพบยาเสพติดในระวาง

สินคา้หนึงของเรือ 

เมือวนัที 29 ตุลาคม 2564 สํานักงานปราบปรามยาเสพติดแห่งประเทศไนจีเรีย (NDLEA) ได้รับ

คาํสงัจากคาํขอฝ่ายเดียวจากศาลสูงแห่งเมืองลากอสให้กกัเรือและควบคุมตวัลูกเรือเป็นเวลา 14 วนั

และในวนัเดียวกนับริษทัย่อยไดร้ับการเรียกร้องค่าเสียหายประมาณ 3.9 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา

จากผูร้ับสินคา้

เมือวนัที 8 ธนัวาคม 2564 NDLEA ได้ยืนขอ้กล่าวหาต่อศาลสูงแห่งประเทศไนจีเรีย ต่อเรือชญานี 

นารีและลูกเรือ 3 ราย (และอีก 9 คนทีไม่ไดเ้กียวขอ้งกับบริษทัย่อยและไม่ได้เป็นลูกจา้งของบริษทั

แต่อย่างใด) โดยตงัขอ้กล่าวหาว่าขนส่งยาเสพติดโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

เมือวนัที 4 มกราคม 2565 บริษทัประกันของบริษทัย่อยได้ออกหนังสือยืนยนัปฏิบตัิตามเงือนไข 

(Letters of Undertaking: “LOUs”) ต่อ NDLEA เพือเป็นหลกัประกันสําหรับการปล่อยตวัเรือและ

ลูกเรือสัญชาติไทยทีไม่ถูกยืนขอ้กล่าวหาจาํนวน 19 ราย

เมือวนัที 13 มกราคม 2565 ศาลสูงกลางแห่งไนจีเรียได้มีคาํสังให้ปล่อยเรือและลูกเรือ 19 คน

บนเรือ

เมือวนัที 19 มกราคม 2565 บริษทัย่อยได้ลงนามสัญญาบญัชีดูแลผลประโยชน์กบั NDLEA เพือเป็น

หลกัประกนัแก่ลูกเรือ 3 รายดังกล่าว เพือให้ได้รับอนุญาตให้ยา้ยจากสถานทีคุมขงัของ NDLEA

ไปพกัในโรงแรม
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เมือวนัที 24 มกราคม 2565 NDLEA ได้ยืนขอ้กล่าวหาเพิมเติมต่อลูกเรืออีกจาํนวน 7 ราย ส่งผลให้

ขณะนีลูกเรือทีถูกยืนขอ้กล่าวหามีจาํนวนทังสิน 10 ราย ซึงจะตอ้งพาํนักอยู่ในประเทศไนจีเ รีย

จนกว่ากระบวนการทางกฎหมายจะเสร็จสิน

เมือวนัที 28 มกราคม 2565 บริษทัย่อยไดล้งนามหนงัสือปฎิบติัตามขอ้ตกลง ซึงเป็นหนึงในเงือนไข

เพือให้ได้รับหนังสือสังปล่อยเรือจาก NDLEA

เมือว ันที  31 มกราคม  2565 NDLEA ได้ออกหนังสือสังปล่อยเรือและลูกเรือทีไม่ได้ถูกยืน

ขอ้กล่าวหา

เมือวนัที 8 กุมภาพนัธ์ 2565 บริษทัย่อยได้โอนเงินจาํนวน 700,000 เหรียญสหรัฐอเมริกาเขา้บญัชี

ดูแลผลประโยชน์ เพือเป็นหลกัประกนัให้ลูกเรืออีก 7 รายทีถูกแจ้งขอ้กล่าวหาเพมิ

บริษทัย่อยกาํลงัประสานงานกบับริษทัประกันภยัและทีปรึกษากฎหมายเพือให้ประเด็นปัญหาต่าง ๆ

ทีเกิดขึนจากเหตุการณ์นีลุล่วงไปได้ ฝ่ายบริหารของบริษทัฯเชือว่าเป็นการเร็วเกินไปทีจะประมาณ

ยอดหนีสินทีเกิดขึน (ถา้มี) ไดอ้ย่างน่าเชือถือในขณะนี ดงันนั บริษทัฯจึงยงัไม่บนัทึกประมาณการ

ความเสียหายทีอาจจะเกิดขนึจากเหตุการณด์งักล่าวขา้งตน้

34. ลําดับชันของมูลค่ายุติธรรม

ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพยแ์ละหนีสินทีวดัมูลค่าด้วยมูลค่า

ยุติธรรมโดยแยกแสดงตามลาํดบัชันของมูลค่ายุติธรรม ดังนี

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม

สินทรัพย์ทวีัดมลูค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

ตราสารอนุพนัธ์

สัญญาแลกเปลียนอตัราดอกเบยี

- เงินกูย้ืม - 8,452 - 8,452

สินทรัพยท์างการเงินทีวดัมูลคา่ด้วยมูลค่า

ยุติธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

เงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทั

ทีไม่ใชบ่ริษทัจดทะเบียน - - 14,705 14,705

หนีสินทีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

ตราสารอนุพนัธ์

สัญญาแลกเปลียนอตัราดอกเบีย - เงินกูย้ืม - 13,089 - 13,089

สัญญาแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ

- เงินกูย้ืม - 2,144 - 2,144
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 (หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม

สินทรัพย์ทวีัดมลูค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

ตราสารอนุพนัธ์

สัญญาแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ

 - เงนิกูย้ืม - 17,838 - 17,838

สัญญาแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ

และอตัราดอกเบยี - หุ้นกู้ - 485,991 - 485,991

สิทธิเลือก - หุ้นกู้ - 29,871 - 29,871

สินทรัพยท์างการเงินทีวดัมูลคา่ด้วยมูลค่า

ยุติธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

เงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทั

ทีไม่ใชบ่ริษทัจดทะเบียน - - 16,295 16,295

หนีสินทวีัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

ตราสารอนุพนัธ์

สัญญาแลกเปลียนอตัราดอกเบีย - เงินกูย้ืม - 82,621 - 82,621

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม

สินทรัพย์ทวีัดมลูค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

สินทรัพยท์างการเงินทีวดัมูลคา่ด้วยมูลค่า

ยุติธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

เงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทั

ทีไม่ใชบ่ริษทัจดทะเบียน - - 14,705 14,705
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(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม

สินทรัพย์ทวีัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

ตราสารอนุพนัธ์

สัญญาแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ

และอตัราดอกเบยี - หุ้นกู้ - 485,991 - 485,991

สิทธิเลือก - หุ้นกู้ - 29,871 - 29,871

สินทรัพยท์างการเงินทีวดัมูลคา่ด้วยมูลค่า

ยุติธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

เงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทั

ทีไม่ใชบ่ริษทัจดทะเบียน - - 16,295 16,295

ในระหว่างปีปัจจุบนั กลุ่มบริษทัไม่มีการเปลียนวธีิการและสมมติฐานทีใชใ้นการประมาณมูลคา่

ยุติธรรมของเครืองมือทางการเงิน และไม่มีการโอนรายการระหวา่งลาํดบัชันของมูลค่ายุติธรรม

35. เครืองมือทางการเงิน

35.1 ตราสารอนุพันธ์และการบัญชีป้องกนัความเสียง
(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ทีไม่ได้กาํหนด

ให้เป็นเครืองมอืทีใช้ป้องกันความเสียง

สิทธิเลือก - หุ้นกู้ - 8,961 - 8,961

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ทีกาํหนดให้เป็น

เครืองมือทีใช้ป้องกนัความเสียง

สัญญาแลกเปลียนอตัราดอกเบีย - เงินกู้ยืม 8,452 - - -

สัญญาแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ

- เงินกูย้ืม - 17,838 - -

สัญญาแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศและ

อตัราดอกเบยี - หุ้นกู้ - 485,991 - 485,991

สิทธิเลือก - หุ้นกู้ - 20,910 - 20,910

รวมสินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ 8,452 533,700 - 515,862

หนีสินตราสารอนุพันธ์

หนีสินตราสารอนุพนัธ์ทีกาํหนดให้เป็น

เครืองมือทีใช้ป้องกนัความเสียง

สัญญาแลกเปลียนอตัราดอกเบีย - เงินกูย้ืม 13,089 82,621 - -

สัญญาแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ

- เงินกูย้ืม 2,144 - - -

รวมหนีสินตราสารอนุพันธ์ 15,233 82,621 - -
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ตราสารอนุพันธ์ทีกําหนดให้เป็นเครืองมือทีใช้ป้องกนัความเสียง

การป้องกันความเสียงในกระแสเงินสด

ความเสียงจากอัตราแลกเปลียนและความเสียงจากอัตราดอกเบีย

กลุ่มบริษทักาํหนดให้มีการป้องกนัความเสียงในกระแสเงินสด ดงันี

- สัญญาแลกเปลยีนเงินตราต่างประเทศและอตัราดอกเบียเป็นเครืองมือทีใช้ป้องกนัความเสียง

ในกระแสเงินสดของหุ้นกู้ทีไม่ได้อยู่ในสกุลเงินทีใช้ดําเนินงานของบริษัทฯ การป้องกัน

ความเสียงดังกล่าวถือว่าเป็นการป้องกันความเสียงจากอตัราแลกเปลียนและความเสียงจาก

อตัราดอกเบยี

- สัญญาแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ และสิทธิเลือกเป็นเครืองมือทีใช้ป้องกันความเสียงใน

กระแสเงินสดของเงินกู้ยืมและหุ้นกู้ทีไม่ได้อยู่ในสกุลเงินทีใช้ดําเนินงานของบริษทัฯ

การป้องกนัความเสียงดงักล่าวถือว่าเป็นการป้องกนัความเสียงจากอตัราแลกเปลียน

- สัญญาแลกเปลียนอตัราดอกเบีย เป็นเครืองมือทีใช้ป้องกันความเสียงในกระแสเงินสดของ

เงินกู้ยืมทีมีอตัราดอกเบียลอยตวัในสกุลเงินตราต่างประเทศ โดยกลุ่มบริษัทได้รับอตัรา

ดอกเบียผนัแปร LIBOR และจ่ายดอกเบียคงที การป้องกันความเสียงดังกล่าวถือว่าเป็นการ

ป้องกนัความเสียงจากอตัราดอกเบีย

รายการทีมีการป้องกนัความเสียงนีถือว่ามีความสัมพันธ์เชิงเศรษฐกิจกับเครืองมือทีใช้ป้องกัน

ความเสียง เนืองจากสัญญาแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศและอตัราดอกเบีย สัญญาแลกเปลียน

เงินตราต่างประเทศ สัญญาแลกเปลียนอตัราดอกเบีย และสิทธิเลือกมีเงือนไขทีตรงกนักับเงือนไข

ของเงินกูย้ืมและหุ้นกู ้(อนัได้แก่ จาํนวนเงินตน้ วนัครบกาํหนด และวนัทีคาดวา่จะจ่ายชาํระ) ใน

การทดสอบความมีประสิทธิผลในการป้องกนัความเสียง กลุ่มบริษทัไดใ้ช้อนุพนัธ์เสมือนพร้อมกับ

เปรียบเทียบการเปลียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเครืองมือทีใช้ป้องกันความเสียงกับการ

เปลียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของรายการทีมีการป้องกันความเสียงสําหรับความเสียงทีมีการ

ป้องกนั

ความไม่มีประสิทธิผลในการป้องกนัความเสียง สามารถเกิดไดจ้ากสาเหตุดงัต่อไปนี

- ช่วงเวลาในการเกิดกระแสเงินสดของรายการทีมีการป้องกนัความเสียงและเครืองมือทีใช้

ป้องกนัความเสียงมีความแตกต่างกนั

- ความเสียงด้านเครดิตของคู่สัญญาส่งผลให้การเปลียนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเครืองมือทีใช้

ป้องกนัความเสียงและรายการทีมีการป้องกันความเสียงมีความแตกต่างกนั

- การเปลียนแปลงกระแสเงินสดทีคาดการณ์ไวใ้นอนาคตของรายการทีมีการป้องกนัความเสียง

และเครืองมือทีใช้ป้องกันความเสียง
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รายละเอียดตราสารอนุพนัธ์ทีกลุ่มบริษทัถือไวเ้พือเป็นเครืองมือทีใช้ป้องกนัความเสียง ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 แยกตามการครบกาํหนดชาํระ มีดงันี

น้อยกว่า 1 ปี 1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี รวม

2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563

สัญญาแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบีย

จาํนวนเงินตามสัญญา (พนับาท) - 2,872,000 - - - - - 2,872,000

อัตราดอกเบียคงทีเฉลีย (ร้อยละ) - 5.99 - - - - - 5.99

อัตราแลกเปลียนเฉลีย (บาท/เหรียญสหรัฐฯ) - 36.00 - - - - - 36.00

สัญญาแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ 

จาํนวนเงินตามสัญญา (พนับาท) 93,897 125,195 - 93,897 - - 93,897 219,092

อัตราแลกเปลียนเฉลีย (บาท/เหรียญสหรัฐฯ) 32.34, 33.15 32.34, 33.15 - 32.34, 33.15 - - 32.34, 33.15 32.34, 33.15

สิทธิเลือก

จาํนวนเงินตามสัญญา (พนับาท) - 658,560 - - - - - 658,560

อตัราใชสิ้ทธิ (บาท/เหรียญสหรัฐฯ) - 30.15 - - - - - 30.15

สัญญาแลกเปลียนอัตราดอกเบีย

จาํนวนเงินตามสัญญา (พนัเหรียญสหรัฐฯ) 19,535 12,711 73,869 42,049 22,661 - 116,065 54,760

อัตราดอกเบียคงทีเฉลีย (ร้อยละ) 3.70 - 4.95 4.95 - 5.33 3.70 - 4.95 4.95 - 5.33 4.59 - 4.75 - 3.70 - 4.95 4.95 - 5.33

ผลกระทบของรายการทีมีการป้องกนัความเสียงต่องบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 แสดงได้ดังนี

(หน่วย: พนับาท)

การเปลียนแปลงในมูลค่ายุติธรรม สํารองสําหรับการป้องกนัความเสียงในกระแสเงินสด

สํารองสําหรับตน้ทุน

ในการป้องกนัความเสียง

ซึงใช้วดัความไม่มีประสิทธิผล

ในการป้องกนัความเสียง

ส่วนทียงัคงป้องกนั

ความเสียงต่อไป

ส่วนทีได้ยุติการป้องกนั

ความเสียงแลว้

2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563

เงินกูย้ืม - สัญญาแลกเปลียนอตัราดอกเบีย 9,577 (50,062) (2,694) (47,640) - - - -

เงินกูย้ืม - สัญญาแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ (21,269) (16,150) (22,532) (16,150) - - 1,168 2,542

หุ้นกู้ - สัญญาแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศและอตัราดอกเบีย - (198,235) - (198,235) - - - 54,121

หุ้นกู ้- สิทธิเลือก - 13,144 - 4,590 - (13,955) - 11,682
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ผลกระทบของเครืองมือทีใช้ป้องกนัความเสียงต่องบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 และผลกระทบของการป้องกนัความเสียงในกระแส

เงินสดต่องบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 แสดงได้ดังนี

(หน่วย: พนับาท)

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564

จาํนวนเงิน

ตามสัญญา

มูลค่า

ตามบญัชี

บรรทัดทีแสดง

รายการในงบแสดง

ฐานะการเงิน

การเปลียนแปลง

ในมูลค่ายุติธรรม

ซึงใช้วดัความ

ไม่มีประสิทธิผล

ในการป้องกนั

ความเสียง

ส่วนทีมี

ประสิทธิผล

ทีรับรู้ในกาํไร

ขาดทุน

เบ็ดเสร็จอืน

ส่วนทีไม่มี

ประสิทธิผล

ทีรับรู้ในงบ

กาํไรขาดทุน

บรรทัดที

แสดงรายการใน

งบกาํไรขาดทุน

ตน้ทุนในการ

ป้องกนัความเสียง

ทีรับรู้ใน

ส่วนของผูถ้ือหุ้น

สํารองสาํหรับการ

ป้องกนัความเสียง

ในกระแสเงินสด

ทีโอนไปยงั

งบกาํไรขาดทุน

บรรทัดที

แสดงรายการใน

งบกาํไรขาดทุน

สัญญาแลกเปลียนอตัราดอกเบีย 

- สําหรับป้องกนัความเสียง

จากเงินกูย้ืม

38,350

พนัเหรียญ

สหรัฐอเมริกา

1,235,899 สินทรพัยต์ราสาร

อนุพนัธ์ไม่หมุนเวียน

8,175 8,175 - - - 2,290 ตน้ทุนทางการเงิน

สัญญาแลกเปลียนเงินตรา 1,502,348 93,413 หนีสินตราสาร (21,269) (22,532) 1,263 กาํไรจากการปรับ 1,168 20,458 ขาดทุนจากอตัรา

 ต่างประเทศ - สําหรับป้องกนั

ความเสียงจากเงินกูย้ืม

  อนุพนัธ์หมุนเวียน  มูลค่ายุติธรรม

ของเครืองมือทีใช้

ป้องกนัความเสียง

แลกเปลียน

สัญญาแลกเปลียนอตัราดอกเบีย 64,818 209,634 หนีสินตราสาร 6,883 - 6,883 กาํไรจากการปรับ - 2,337 ตน้ทุนทางการเงิน

 - สําหรับป้องกนัความเสียงจาก

เงินกูย้ืม

พนัเหรียญ

สหรัฐอเมริกา

  อนุพนัธ์หมุนเวียน  มูลค่ายุติธรรม

ของเครืองมือทีใช้

ป้องกนัความเสียง

สัญญาแลกเปลียนอตัราดอกเบีย 75,489 2,433,336 หนีสินตราสาร (10,868) (10,868) - - - 164 ตน้ทุนทางการเงิน

 - สําหรับป้องกนัความเสียง

จากเงินกู้ยืม

พนัเหรียญ

สหรัฐอเมริกา

 อนุพนัธ์ไม่หมุนเวียน

รวม (17,079) (25,225) 8,146 1,168 25,249
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(หน่วย: พนับาท)

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563

จาํนวนเงิน

ตามสัญญา

มูลค่า

ตามบญัชี

บรรทัดทีแสดง

รายการในงบแสดง

ฐานะการเงิน

การเปลียนแปลง

ในมูลค่ายุติธรรม

ซึงใช้วดัความ

ไม่มีประสิทธิผล

ในการป้องกนั

ความเสียง

ส่วนทีมี

ประสิทธิผล

ทีรับรู้ในกาํไร

ขาดทุน

เบ็ดเสร็จอืน

ส่วนทีไม่มี

ประสิทธิผล

ทีรับรู้ในงบ

กาํไรขาดทุน

บรรทัดที

แสดงรายการใน

งบกาํไรขาดทุน

ตน้ทุนในการ

ป้องกนัความเสียง

ทีรับรู้ใน

ส่วนของผูถ้อื

หุ้น

สํารองสาํหรับการ

ป้องกนัความเสียง

ในกระแสเงินสด

ทีโอนไปยงั

งบกาํไรขาดทุน

บรรทัดที

แสดงรายการใน

งบกาํไรขาดทุน

สัญญาแลกเปลียนเงินตรา

ต่างประเทศและอตัรา

ดอกเบยี - สําหรับป้องกนั

ความเสียงจากหุ้นกู้

2,872,000 485,991 สินทรัพยต์ราสาร

อนุพนัธ์หมุนเวียน

(198,235) (198,235) - - 54,121 105,772 ขาดทุนจากอตัรา

แลกเปลียน,

ตน้ทุนทางการเงิน

สัญญาแลกเปลียนเงินตรา

ต่างประเทศ - สําหรับป้องกนั

ความเสียงจากเงินกูย้ืม

219,092 17,838 สินทรัพยต์ราสาร

อนุพนัธ์ไม่หมุนเวียน

(16,150) (16,150) - - 2,542 8,598 ขาดทุนจากอตัรา

แลกเปลียน

สัญญาแลกเปลียนอตัราดอกเบีย

 - สําหรับป้องกนัความเสียงจาก

เงินกูย้ืม

54,760

พนัเหรียญ

สหรัฐอเมริกา

82,621 หนีสินตราสาร

อนุพนัธ์ไม่หมุนเวียน

(48,692) (47,640) (1,018) ขาดทุนจากการปรับ

มูลค่ายุติธรรม

ของเครืองมือทีใช้

ป้องกนัความเสียง

- 4,528 ตน้ทุนทางการเงิน

สิทธิเลือก - สําหรับป้องกนั

ความเสียงจากหุ้นกู้

658,560 29,871 สินทรัพยต์ราสาร

อนุพนัธ์หมุนเวียน

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

แลกเปลียน

รวม (249,933) (257,435) (1,018) 68,345 65,138
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ผลกระทบของการปฏิรูปอัตราดอกเบียอ้างอิง

กลุ่มบริษัทมีความเสียงจากอัตราดอกเบียอ้างอิงทีกําหนดจากธุรกรรมการกู้ยืมแบบไม่มี

หลกัประกนัระหว่างธนาคาร (InterBank Offerred Rates - IBORs) ของเครืองมือทางการเงินซึงจะมี

การแทนทีหรือปฏิรูป เนืองจากในบางประเทศทีกลุ่มบริษทัดาํเนินธุรกิจอยู่นนัยงัมีความไม่แน่นอน

เกียวกบัจงัหวะเวลาและวิธีการทีใช้ในช่วงเปลียนแปลง กลุ่มบริษทัคาดว่าการปฏิรูปอตัราดอกเบีย

อา้งอิงนีจะส่งผลกระทบตอ่การบริหารความเสียงและการใชก้ารบญัชีป้องกนัความเสียงของกลุ่ม

บริษทั ดังนนั กลุ่มบริษทัจึงไดถื้อปฏิบตัติามขอ้ยกเวน้ชวัคราวทีทาํให้กิจการสามารถใชก้ารบญัชี

ป้องกนัความเสียงต่อไปได้ในช่วงเวลาทีมีความไม่แน่นอนนี กล่าวคือ ขอ้ยกเวน้ชวัคราวได้ระบวุ่า

การพิจารณาว่ารายการทีคาดการณ์มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ในระดบัสูงมากสําหรับการป้องกนั

ความเสียงในกระแสเงินสดหรือไม่นัน ให้กิจการสันนิษฐานว่าอตัราดอกเบียอ้างอิงซึงกระแส

เงินสดทีมีการป้องกนัความเสียงได้อา้งอิงอยู่นันไม่ไดร้ับการเปลียนแปลงจากการปฏิรูปอตัรา

ดอกเบยีอา้งอิง

คณะกรรมการบริหารจดัการความเสียงไดมี้การติดตามและจดัการการเปลียนไปใชอ้ตัราดอกเบีย

อา้งอิงอืน โดยการประเมินว่ากระแสเงินสดตามสัญญามีการอา้งอิงอตัราดอกเบียอา้งอิงทีกาํหนด

จากธุรกรรมการกูย้มืแบบไม่มีหลกัประกนัระหว่างธนาคารมากนอ้ยเพียงไร กิจการจะตอ้งแกไ้ข

สัญญาอนัเนืองมาจากผลของการปฏิรูปอตัราดอกเบียอา้งอิงหรือไม่ รวมถึงกิจการควรจะจดัการ

การสือสารกับคู่สัญญาในเรืองของการปฏิรูปอตัราดอกเบียอา้งอิงดังกล่าวอย่างไร

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีสัญญาแลกเปลียนอตัราดอกเบีย ซึงมีจาํนวนเงินตามสัญญา 

178.66 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา เพือใช้ในการป้องกนัความเสียงในกระแสเงินสดของเงินกูยื้มทีมี

อตัราดอกเบียทีปรับขึนลงตามอตัราตลาดซึงอา้งอิงกบั USD LIBOR และจะครบกาํหนดภายในปี

2572

35.2 วัตถุประสงค์และนโยบายการบริหารความเสียงทางการเงิน

เครืองมือทางการเงินทีสําคญัของกลุ่มบริษัท ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเ งินสด 

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน เงินลงทุน เงินให้กู้ยืมระยะยาว เจ้าหนีการคา้และเจา้หนีอืน หุ้นกู ้และ

เงินกูย้ืมระยะยาว กลุ่มบริษทัมีความเสียงทางการเงินทีเกียวขอ้งกบัเครืองมือทางการเงินดงักล่าว 

และมีนโยบายการบริหารความเสียงดงันี

ความเสียงด้านเครดิต

กลุ่มบริษัทมีความเสียงด้านเครดิตทีเกียวเนืองกบัลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน เงินฝากธนาคาร 

เงินให้กูยื้มและเครืองมือทางการเงินอืน ๆ  โดยจาํนวนเงินสูงสุดทีกลุ่มบริษทัอาจตอ้งสูญเสียจาก

การให้สินเชือคือมูลค่าตามบญัชีทีแสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินยกเวน้ตราสารอนุพนัธ์
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ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน

กลุ่มบริษทัมีความเสียงดา้นการให้สินเชือทีเกียวเนืองกับลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน ฝ่ายบริหาร

ควบคุมความเสียงนีโดยการกาํหนดให้มีนโยบายการให้สินเชือแก่ผูเ้ช่าเรือและบุคคลภายนอกโดย

จาํกดัการให้สินเชือเฉพาะกับลูกคา้ชนัดี และให้ความเขม้งวดในการจดัทาํเอกสารประกอบรายการ

ต่าง ๆ ให้ครบถว้น ดงันนั กลุ่มบริษทัจึงไม่คาดวา่จะไดรั้บความเสียหายทีเป็นสาระสําคญัจากการ

ให้สินเชือ นอกจากนี การให้สินเชือของกลุ่มบริษทัไม่มีการกระจุกตวัเนืองจากกลุ่มบริษทัมีฐาน

ของลูกคา้ทีหลากหลายและมีอยู่จาํนวนมากราย จาํนวนเงินสูงสุดทีกลุ่มบริษทัอาจตอ้งสูญเสียจาก

การให้สินเชือคือมูลค่าตามบญัชีของลูกหนีทีแสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน

เครืองมือทางการเงินและเงินฝากธนาคาร

ความเสียงด้านเครดิตของเงินฝากธนาคารและตราสารอนุพนัธ์ของกลุ่มบริษัทไม่สูงมากนัก

เนืองจากคู่สัญญาเป็นธนาคารทีมีอนัดบัความน่าเชือถือดา้นเครดิตทีอยู่ในระดบัสูงซึงประเมินโดย

สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชือถือด้านเครดิตระหว่างประเทศ

ความเสียงด้านตลาด

ความเสียงจากอัตราดอกเบยี

กลุ่มบริษัทมีความเสียงจากอัตราดอกเบียทีสําคญัอันเกียวเนืองกับเงินฝากธนาคาร เงินให้กูย้ืม

ระยะยาว หุ้นกูแ้ละเงินกูย้ืมระยะยาว ฝ่ายบริหารควบคุมความเสียงส่วนนีโดยการกาํหนดให้สัญญา

แลกเปลียนอตัราดอกเบียและสัญญาแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศและอตัราดอกเบียเป็นเครืองมือ

ทีใช้ในการป้องกันความเสียงจากอัตราดอกเบีย โดยได้เปิดเผยรายละเอียดทีเกียวข้องไว้ใน

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 35.1 ความเสียงจากอตัราดอกเบียของกลุ่มบริษทัจึงอยู่ในระดับตาํ 

สินทรัพย์และหนีสินทางการเงินทีสําคัญสามารถจัดตามประเภทอตัราดอกเบีย และสําหรับ

สินทรัพยแ์ละหนีสินทางการเงินทีมีอตัราดอกเบียคงทีสามารถแยกตามวนัทีครบกาํหนดหรือวนัทีมี

การกาํหนดอตัราดอกเบียใหม่ (หากวนัทีมีการกาํหนดอตัราดอกเบยีใหม่ถึงก่อน) ไดดั้งนี
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม

ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2564

อตัราดอกเบยีคงที อตัราดอกเบีย ไม่มี

ปรับขึนลง อตัรา

ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบีย รวม อตัราดอกเบีย (ร้อยละต่อปี)

คงที ปรับขึนลงตามอตัราตลาด

เงินเหรียญ เงินเหรียญ เงินบาท

สหรัฐอเมริกา สหรัฐอเมริกา

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการ

 เทียบเท่าเงินสด 737,725 - - 1,315,705 414,779 2,468,209 0.20 - 0.30 0.01 - 0.05 0.05 - 0.13

รวม 737,725 - - 1,315,705 414,779 2,468,209

หนีสินทางการเงิน

หนีสินตามสัญญาเช่า 5,419 12,915 1,462 - - 19,796 5.28 - 5.53 - -

เงินกูยื้มระยะยาว 635,304 2,425,796 1,032,372 4,124,390 - 8,217,862 3.70 - 4.95 2.33 - 3.81 4.65

รวม 640,723 2,438,711 1,033,834 4,124,390 - 8,237,658
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(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม

ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2563

อตัราดอกเบยีคงที อตัราดอกเบีย ไม่มี

ปรับขึนลง อตัรา

ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบีย รวม อตัราดอกเบีย (ร้อยละต่อปี)

คงที ปรับขึนลงตามอตัราตลาด

เงินเหรียญ เงินเหรียญ เงินบาท

สหรัฐอเมริกา สหรัฐอเมริกา

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการ

 เทียบเท่าเงินสด 49,866 - - 993,529 57,095 1,100,490 0.01 - 0.26 0.04 - 0.60 0.05 - 0.13

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

หนีสินทางการเงิน

หนีสินตามสัญญาเช่า 5,326 18,088 1,451 - - 24,865 5.28 - 5.53 - -

หุ้นกู้ 935,515 2,855,650 - - - 3,791,165 5.99 - 6.50 - -

เงินกูยื้มระยะยาว 287,914 1,257,168 - 4,685,265 - 6,230,347 4.95 - 5.33 2.42 - 4.21 4.65

รวม 1,228,755 4,130,906 1,451 4,685,265 - 10,046,377

  (หน่วย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564

อตัราดอกเบยีคงที อตัราดอกเบีย ไม่มี

ปรับขึนลง อตัรา

ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบีย รวม อตัราดอกเบีย (ร้อยละต่อปี)

คงที ปรับขึนลงตามอตัราตลาด

เงินเหรียญ เงินเหรียญ เงินบาท

สหรัฐอเมริกา สหรัฐอเมริกา

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการ

เทียบเท่าเงินสด 334,199 - - 202,815 933 537,947 0.20 0.04 - 0.05 0.05 - 0.13

เงินให้กูย้ืมแก่บริษทัย่อย 86,327 1,799,553 685,372 - - 2,571,252 5.00 - -

รวม 420,526 1,799,553 685,372 202,815 933 3,109,199

หนีสินทางการเงิน

หนีสินตามสัญญาเช่า 4,207 11,400 1,463 - - 17,070 5.28 - 5.53 - -

รวม 4,207 11,400 1,463 - - 17,070

  (หน่วย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563

อตัราดอกเบยีคงที อตัราดอกเบีย ไม่มี

ปรับขึนลง อตัรา

ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบีย รวม อตัราดอกเบีย (ร้อยละต่อปี)

คงที ปรับขึนลงตามอตัราตลาด

เงินเหรียญ เงินเหรียญ เงินบาท

สหรัฐอเมริกา สหรัฐอเมริกา

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการ

เทียบเท่าเงินสด - - - 611,603 1,121 612,724 0.01 - 0.05 0.05 0.05 - 0.13

เงินให้กูย้ืมแก่บริษทัย่อย 1,067,407 1,694,989 615,998 - - 3,378,394 5.00 - -

รวม 1,067,407 1,694,989 615,998 611,603 1,121 3,991,118

หนีสินทางการเงิน

หนีสินตามสัญญาเช่า 4,137 15,413 1,451 - - 21,001 5.28 - 5.53 - -

หุ้นกู้ 935,515 2,855,650 - - - 3,791,165 5.99 - 6.50 - -

รวม 939,652 2,871,063 1,451 - - 3,812,166
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การวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลียนแปลงอัตราดอกเบีย

ผลกระทบต่องบกาํไรขาดทุนของกลุ่มบริษทัจากการเปลยีนแปลงทอีาจเกิดขนึอย่างสมเหตุสมผล

ของอัตราดอกเบียของเงินกู้ยืมระยะยาวทีมีอัตราดอกเบียทีปรับขึนลงตามอัตราตลาดและ

ผลกระทบทีมีต่อส่วนของผูถื้อหุ้นจะเปลียนแปลงไปซึงเป็นผลมาจากการเพิมขึนหรือลดลงใน

มูลค่ายุติธรรมของการป้องกันความเสียงด้านกระแสเงินสดของสัญญาแลกเปลียนอตัราดอกเบีย ณ

วนัที 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 โดยกาํหนดให้ตวัแปรอืนทงัหมดคงที แสดงไดดั้งนี

2564 2563

เพิมขนึ/

ลดลง

ผลกระทบต่อ

งบกาํไรขาดทุน

ผลกระทบต่อ

ส่วนของผูถ้ือหุ้น

ผลกระทบต่อ

งบกาํไรขาดทุน

ผลกระทบต่อ

ส่วนของผูถ้ือหุ้น

(ร้อยละ) (พนับาท) (พนับาท) (พนับาท) (พนับาท)

เงินกู้ยืมสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ +1 (49,790) 123,100 (46,919) 40,673

-1 49,790 (123,100) 46,919 (40,673)

การวิเคราะห์ผลกระทบขา้งต้นจดัทาํขึนโดยใช้สมมติฐานว่าจาํนวนเงินกูย้ืมระยะยาวทีมีอตัรา

ดอกเบียทีปรับขึนลงตามอตัราตลาด และตวัแปรอืนทงัหมดคงทีตลอด 1 ปี และยงัถือเสมือนว่า

อตัราดอกเบียทีปรับขึนลงตามอตัราตลาดของเงินกูยื้มระยะยาวไม่ไดมี้อตัราดอกเบียทีกาํหนดไว้

แลว้ ดงันนั การเปลียนแปลงของอตัราดอกเบยีทีเกิดขึนจึงมีผลกระทบต่อดอกเบยีทีตอ้งชาํระตลอด 

12 เดือนเต็ม ทงันี ขอ้มูลนีไม่ใช่การคาดการณ์หรือพยากรณ์สภาวะตลาดในอนาคต และควรใช้

ดว้ยความระมดัระวงั

ความเสียงจากอัตราแลกเปลยีน

รายไดแ้ละค่าใช้จ่ายเกือบทงัหมดของกลุ่มบริษทัอยู่ในรูปสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาจึงเป็นการ

ป้องกนัความเสียงจากอตัราแลกเปลียนทีเกิดจากรายการทีเป็นเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาไดใ้นตวัเอง 

อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษทัยงัคงมีความเสียงจากอตัราแลกเปลียนสําหรับเครืองมือทางการเงินทีเป็น

เงินตราสกุลอืน ซึงฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทได้พิจารณาแล้วและได้ตระหนักถึงความเสียง

ดังกล่าวทียงัคงมีอยู่ ดังนนั จึงพยายามทีจะจาํกดัความเสียงดงักล่าวให้เหลือนอ้ยทีสุด โดยการไม่

ถือเครืองมือทางการเงินทีสําคญัทีเป็นเงินตราสกลุอืนหรือใชต้ราสารอนุพนัธ์ทางการเงินซึงกลุม่

บริษทัพิจารณาเห็นว่าเหมาะสมในการบริหารความเสียงดงักล่าว 

กลุ่มบริษทัมีความเสียงจากอตัราแลกเปลียนทีสําคญัอนัเกียวเนืองกบัเงินกูย้ืมระยะยาวและหุ้นกู้

สกุลเงินบาท กลุ่มบริษทัจะเจรจาให้เงือนไขของตราสารอนุพนัธ์ทีใช้ป้องกนัความเสียงสอดคล้อง

กับเงือนไขของความเสียงทีตอ้งการป้องกัน กลุ่มบริษทัไม่มีนโยบายประกอบธุรกรรมตราสาร

อนุพนัธ์ทางการเงินเพือการเก็งกาํไรหรือเพือการคา้



81

การวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลียนแปลงอัตราแลกเปลียน

ตารางต่อไปนีแสดงให้เห็นถึงผลกระทบต่องบกาํไรขาดทุนและส่วนของผูถื้อหุ้นของกลุ่มบริษทั

จากการเปลียนแปลงทีอาจเกิดขึนอย่างสมเหตุสมผลของอัตราแลกเปลียนสกุลเงินบาท โดย

กาํหนดให้ตวัแปรอืนทงัหมดคงที ทงันี ผลกระทบต่องบกาํไรขาดทุนและส่วนของผูถื้อหุ้นนีเกิด

จากการเปลียนแปลงของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหนีสินทีเป็นตวัเงินและตราสารอนุพนัธ์

ทีเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ทังนี กลุ่มบริษทัไม่มีความเสียง

อย่างเป็นสาระสําคญัจากการเปลียนแปลงของสกุลเงินตราต่างประเทศสกุลเงินอืน

2564 2563

สกุลเงิน เพิมขึน/ลดลง

ผลกระทบต่อ

งบกาํไรขาดทุน

ผลกระทบต่อ

ส่วนของผูถ้ือหุ้น

ผลกระทบต่อ

งบกาํไรขาดทุน

ผลกระทบต่อ

ส่วนของผูถ้ือหุ้น

(ร้อยละ) (พนับาท) (พนับาท) (พนับาท) (พนับาท)

ไทยบาท +1 - (84) (3,029) (2,676)

-1 - 12 (4,536) (26,483)

ทังนี ข้อมูลนีไม่ใช่การคาดการณ์หรือพยากรณ์สภาวะตลาดในอนาคต และควรใช้ด้วยความ

ระมดัระวงั

กลุ่มบริษทัมียอดคงเหลือของหนีสินทางการเงินทีมีสาระสําคญัทีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ 

(สกุลเงินตราต่างประเทศอืนทีไม่ใช่สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา ซึงเป็นสกุลเงินทีใช้ในการ

ดาํเนินงาน) ดงันี

งบการเงินรวม

สกุลเงิน

หนีสินทางการเงิน

ณ วนัที 31 ธันวาคม

อตัราแลกเปลียนเฉลีย                            

ณ วนัที 31 ธันวาคม

2564 2563 2564 2563

(ลา้น) (ลา้น) (เหรียญสหรัฐอเมริกา

ต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)

เงินกูย้ืมสกุลเงินบาท 93.90 219.09 0.0298 0.0331

หุ้นกูส้กุลเงินบาท - 2,872.00 - 0.0331

หุ้นกูส้กุลเงินบาท - 940.80 - 0.0331
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

สกุลเงิน

หนีสินทางการเงิน

ณ วนัที 31 ธันวาคม

อตัราแลกเปลียนเฉลีย                            

ณ วนัที 31 ธันวาคม

2564 2563 2564 2563

(ลา้น) (ลา้น) (เหรียญสหรัฐอเมริกา

ต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)

หุ้นกูส้กุลเงินบาท - 2,872.00 - 0.0331

หุ้นกูส้กุลเงินบาท - 940.80 - 0.0331

กลุ่มบริษทัมีสัญญาแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศคงเหลือดังนี

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564

จาํนวนทีซือ จาํนวนทีขาย อตัราแลกเปลียนตามสัญญา วนัครบกาํหนดตามสัญญา

(เหรียญสหรัฐอเมริกา

ต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)

บริษทัย่อย

93.90 ลา้นบาท 2.87 ลา้นเหรียญ

สหรัฐอเมริกา

0.0302, 0.0309 รายไตรมาสตามกาํหนดการชําระคืน

เงินกูสิ้นสุดเดอืนกันยายน 2565

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563

จาํนวนทีซือ จาํนวนทีขาย อตัราแลกเปลียนตามสัญญา วนัครบกาํหนดตามสัญญา

(เหรียญสหรัฐอเมริกา

ต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)

บริษทัฯ

2,872.00 ลา้นบาท 79.78 ลา้นเหรียญ

สหรัฐอเมริกา

0.0278 มกราคม 2564

บริษทัย่อย

219.09 ลา้นบาท 6.69 ลา้นเหรียญ

สหรัฐอเมริกา

0.0302, 0.0309 รายไตรมาสตามกาํหนดการชําระคืน

เงินกูสิ้นสุดเดอืนกันยายน 2565

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีสัญญาสิทธิเลือกดงันี (2564: ไม่มี)

จาํนวนทีซือ จาํนวนทีขาย อตัราแลกเปลียนตามสัญญา วนัครบกาํหนดตามสัญญา

(เหรียญสหรัฐอเมริกา

ต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)

บริษทัฯ

1,250.00 ลา้นบาท 41.46 ลา้นเหรียญ

สหรัฐอเมริกา

0.0332 ธันวาคม 2564
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ความเสียงด้านสภาพคล่อง

กลุ่มบริษทัไดบ้ริหารความเสียงจากสภาพคล่องทางการเงินโดยการกระจายกาํหนดวนัชาํระเงินกู ้

การหาเงินกูท้งัชนิดทีทยอยแบ่งชําระคืนและแบบชาํระคืนครังเดียวเมือครบกาํหนด และรักษา

เงินสดสํารองให้เพียงพอ การควบคุมค่าใช้จ่ายการดาํเนินงานอย่างเขม้งวด การทาํประกนัภยัอย่าง

ครอบคลุม การจาํกดัความเสียงจากคูสั่ญญารายหนึงไม่ให้เกินร้อยละ 25 ของรายรับ และการจาํกดั

ความเสียงทีเกิดจากความผนัผวนของตลาดระยะสนัดว้ยการทาํสัญญาเช่าเรือแบบระยะยาว ณ วนัที 

31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีหนีสินระยะสันทีจะครบกาํหนดภายใน 1 ปี ประมาณร้อยละ 21

ของจาํนวนหนีสินทีแสดงอยู่ในงบการเงินของกลุ่มบริษทั (2563: ร้อยละ 30) กลุ่มบริษทัประเมิน

ความเสียงต่าง ๆ ทีเกียวขอ้งกบัการรีไฟแนนซ์เงินกู้และมีความเห็นว่ากลุ่มบริษทัมีความเสียงอยู่ใน

ระดบัตาํ นอกจากนนั กลุ่มบริษทัยงัสามารถเขา้ถึงแหล่งเงินทุนได้อย่างหลากหลายอย่างเพียงพอ

รายละเอียดการครบกาํหนดชําระของหนีสินทางการเงินทีไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์และเครืองมือ

ทางการเงินทีเป็นตราสารอนุพนัธ์ของกลุ่มบริษทั ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ซึงพิจารณา

จากกระแสเงินสดตามสัญญาทียงัไม่คิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนั สามารถแสดงไดดั้งนี

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564

ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี รวม

รายการทีไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์

เจา้หนีการคา้และเจ้าหนีอืน 105,315 - - 105,315

หนีสินตามสัญญาเช่า 6,040 14,748 1,756 22,544

เงินกูย้ืมระยะยาว 1,697,934 5,823,709 1,741,660 9,263,303

รวมรายการทีไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์ 1,809,289 5,838,457 1,743,416 9,391,162

ตราสารอนุพันธ์

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ - 8,452 - 8,452

หนีสินตราสารอนุพนัธ์ 3,996 - 11,237 15,233

รวมตราสารอนุพันธ์ 3,996 8,452 11,237 23,685
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(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563

ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี รวม

รายการทีไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์

เจา้หนีการคา้และเจ้าหนีอืน 113,676 - - 113,676

หนีสินตามสัญญาเช่า 6,022 20,778 1,755 28,555

เงินกูย้ืมระยะยาว 1,712,529 4,635,584 577,103 6,925,216

หุ้นกู้ 996,323 3,171,751 - 4,168,074

รวมรายการทีไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์ 2,828,550 7,828,113 578,858 11,235,521

ตราสารอนุพันธ์

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 515,862 17,838 - 533,700

หนีสินตราสารอนุพนัธ์ - 82,621 - 82,621

รวมตราสารอนุพันธ์ 515,862 100,459 - 616,321

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564

เมือทวงถาม ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกวา่ 5 ปี รวม

รายการทีไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์

เจา้หนีการคา้และเจ้าหนีอืน - 1,264 - - 1,264

หนีสินตามสัญญาเช่า - 4,743 13,127 1,756 19,626

เงินทดรองจากกจิการทีเกยีวขอ้งกัน 2,537,688 - - - 2,537,688

รวมรายการทีไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์ 2,537,688 6,007 13,127 1,756 2,558,578

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563

เมือทวงถาม ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี รวม

รายการทีไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์

เจา้หนีการคา้และเจ้าหนีอืน - 281 - - 281

หนีสินตามสัญญาเช่า - 4,726 17,862 1,755 24,343

หุ้นกู้ - 996,323 3,171,751 - 4,168,074

เงินทดรองจากกจิการทีเกยีวขอ้งกัน 1,825,509 - - - 1,825,509

รวมรายการทีไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์ 1,825,509 1,001,330 3,189,613 1,755 6,018,207

ตราสารอนุพันธ์

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ - 515,862 - - 515,862

รวมตราสารอนุพันธ์ - 515,862 - - 515,862
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35.3 มูลค่ายุติธรรมของเครืองมือทางการเงิน

เนืองจากเครืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัจดัอยู่ในประเภทระยะสันหรือมีอตัรา

ดอกเบียใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบียในตลาดยกเวน้หุ้นกู ้กลุ่มบริษทัจงึประมาณมลูค่ายุตธิรรมของ

สินทรัพยแ์ละหนีสินทางการเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีทีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

35.4 การกระทบยอดรายการสินทรัพย์ทางการเงินทีวัดมูลค่ายุติธรรมเป็นประจําและมีลําดับชันของ

มูลค่ายุติธรรมเป็นระดับ 3

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

เงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทัทีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2563    17,047

ขาดทุนสุทธิทีรับรูใ้นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน (752)

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 16,295

ขาดทุนสุทธิทีรับรูใ้นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน (3,425)

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 1,835

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564 14,705

36. การบริหารจัดการทุน

วตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการทุนทีสําคญัของกลุ่มบริษทั คือ การจดัให้มีซึงโครงสร้างทุนที

เหมาะสมเพือสนับสนุนการดาํเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กบั

ผูถื้อหุ้น รวมถึงการปฏิบตัิตามเงือนไขทางการเงินตามทีกาํหนดไวใ้นสัญญาเงินกู ้โดยกลุ่มบริษทั

ไดป้ฏิบตัิตามเงือนไขทางการเงินดังกล่าวตลอดระยะเวลาทีรายงาน

กลุ่มบริษทับริหารจดัการสถานะของทุนโดยใช้อตัราส่วนหนีสินต่อทุน (Debt-to-Equity Ratio)

เพือให้สอดคลอ้งกบัเงือนไขในสัญญาเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ซึงระบุให้กลุ่มบริษทั

ตอ้งดาํรงอตัราส่วนหนีสินต่อทุนในภาพรวมให้ไม่เกิน 2 ต่อ 1

ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนหนีสินต่อทุนเท่ากับ 0.64:1 (2563: 1.11:1)

(เฉพาะบริษทัฯ: 0.29:1 (2563: 0.61:1)) ซึงคาํนวณจากงบการเงินในสกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา

ซึงเป็นสกุลเงินทีใช้ในการดาํเนินงาน
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37. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

เมือวนัที 14 กุมภาพนัธ์ 2565 ทีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯได้มีมติเห็นชอบในเรืองสําคัญ

ดงัต่อไปนี

1)    ให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสําหรับปี 2564 ในอตัราหุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นเงิน 779.65

ลา้นบาท ซึงเงินปันผลนีจะจ่ายวนัที 11 มีนาคม 2565

2) ให้เสนอต่อทีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2565 ของบริษทัฯ สําหรับการจ่ายเงินปันผล

งวดสุดทา้ยสําหรับปี 2564 ให้แก่ผูถื้อหุ้นจากกาํไรสะสม ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564 ในอตัรา

หุ้นละ 0.25 บาท รวมเป็นเงิน 389.82 ลา้นบาท เงินปันผลนีจะจ่ายและบนัทึกบญัชีภายหลงัจาก

ไดร้ับการอนุมตัิจากทีประชุมสามญัผูถ้อืหุ้นประจาํปีของบริษทัฯ

38. งบการเงินในสกุลเงนิทีใช้ในการดําเนินงาน

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 และงบกาํไรขาดทุนสําหรับปีสินสุด

วันที 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ในสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาซึงเป็นสกุลเงินทีใช้ในการ

ดาํเนินงานแสดงได้ดังนี

บริษัท พรีเชียส ชิพปิง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐฯ)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 73,854 36,638 16,096 20,399

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 5,246 5,616 61,690 121,460

นาํมนัเชือเพลิง 646 1,153 - -

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ - 17,174 - 17,174

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน

   เงินทดรองจ่ายแก่กปัตันเรือ 899 906 - -

ค่าสินไหมทดแทนคา้งรับ 243 327 - -

นาํมนัหล่อลืน 2,285 1,521 - -

อืน ๆ 894 1,181 503 487

รวมสินทรัพยห์มุนเวียนอืน 4,321 3,935 503 487

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 84,067 64,516 78,289 159,520
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บริษัท พรีเชียส ชิพปิง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐฯ)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารทีมีภาระคาํประกนั 3,591 - - -

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษทัย่อย - - 76,938 112,474

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 253 594 - -

เงินลงทุนในบริษทัย่อย - - 233,720 233,720

เงินลงทุนในบริษทัร่วมทีถือหุ้นโดยบริษทัย่อย 2,730 2,474 - -

เงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทัทีไม่ใช่

บริษทัจดทะเบียน 440 543 440 543

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 606,973 636,698 243 253

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 628 804 541 678

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 191 230 182 219

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน

ค่าความเสียหายจากการเดินเรือรอเรียกคืน 829 1,540 - -

   ต้นทุนสัญญารอตัดจ่าย 4,290 4,843 - -

อืน ๆ 95 105 71 80

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 5,214 6,488 71 80

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 620,020 647,831 312,135 347,967

รวมสินทรัพย์ 704,087 712,347 390,424 507,487
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บริษัท พรีเชียส ชิพปิง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐฯ)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

หนสิีนและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสินหมุนเวียน

เจา้หนีการคา้และเจ้าหนีอืน

เจ้าหนีการคา้และเจ้าหนีอนื 3,151 3,785 38 9

เงินทดรองจากกิจการทีเกียวขอ้งกัน - - 75,934 60,775

ค่าใชจ้่ายเกียวกบัลูกเรือคา้งจ่าย 2,657 2,765 - -

คา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ย 1,861 2,669 26 767

ผลประโยชน์พนกังานคา้งจ่าย

- ส่วนทีถึงกาํหนดจ่ายภายในหนึงปี 2,933 - 2,056 -

รวมเจา้หนีการคา้และเจ้าหนีอืน 10,602 9,219 78,054 61,551

รายได้รับล่วงหน้า 2,601 20,177 - -

เงินกูย้ืมระยะยาว - ส่วนทีถึงกาํหนดชาํระ

ภายในหนึงปี 42,148 49,938 - -

หุ้นกู้ - ส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี - 31,145 - 31,145

หนีสินตามสัญญาเช่า - ส่วนทีถึงกาํหนดชาํระ

ภายในหนึงปี 162 177 126 138

หนีสินตราสารอนุพนัธ์ 119 - - -

ภาษเีงินไดค้า้งจ่าย 1 53 - -

หนีสินหมุนเวียนอืน 1,716 463 1,508 307

รวมหนีสินหมุนเวียน 57,349 111,172 79,688 93,141

หนีสินไม่หมุนเวียน

ผลประโยชน์พนกังานคา้งจ่าย - สุทธิจากส่วนที

ถึงกาํหนดจ่ายภายในหนึงปี 5,865 - 4,112 -

เงินกูย้ืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที

ถึงกาํหนดชําระภายในหนึงปี 203,749 157,483 - -

หุ้นกู้ - สุทธิจากส่วนทถีงึกาํหนดชาํระ

ภายในหนึงปี - 95,071 - 95,071

หนีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที

ถึงกาํหนดชําระภายในหนึงปี 430 650 385 561

หนีสินตราสารอนุพนัธ์ 336 2,751 - -

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 104 65 - -

ประมาณการค่าความเสียหายจากการเดินเรือ 1,174 2,233 - -

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 5,245 5,529 3,874 4,161

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 216,903 263,782 8,371 99,793

รวมหนีสิน 274,252 374,954 88,059 192,934



89

บริษัท พรีเชียส ชิพปิง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐฯ)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

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

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

ส่วนเกินทุน

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

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

กาํไรสะสม

   จดัสรรแล้ว

      สํารองตามกฎหมาย - บริษทัฯ 4,372 2,802 4,372 2,802

- บริษทัย่อย 11,741 14,460 - -

สํารองเพือกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม 1,110 553 1,110 553

   ยงัไม่ได้จัดสรร 296,004 205,556 177,847 192,294

องค์ประกอบอืนของส่วนของผูถ้ือหุ้น (2,557) (5,143) (128) (260)

ส่วนของผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ 429,834 337,392 302,365 314,553

ส่วนของผูม้ีส่วนได้เสียทีไม่มีอาํนาจควบคุม

   ของบริษทัย่อย 1 1 - -

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 429,835 337,393 302,365 314,553

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 704,087 712,347 390,424 507,487



90

บริษัท พรีเชียส ชิพปิง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุน

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐฯ ยกเวน้กาํไรต่อหุ้นขนัพนืฐานแสดงเป็นเหรียญสหรัฐฯ)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

รายได้

รายไดจ้ากการเดินเรือ

รายไดจ้ากการให้เช่าเป็นระยะเวลา 237,470 91,915 - -

รายไดจ้ากการให้เช่าเป็นรายเทียว 28,136 27,160 - -

รวมรายไดจ้ากการเดินเรือ 265,606 119,075 - -

รายไดจ้ากการให้บริการ 113 120 2,832 2,869

รายไดด้อกเบยี 57 270 5,651 6,110

รายไดเ้งินปันผล 16 - 37,696 1,600

กาํไรจากอตัราแลกเปลียน 6,233 - 5,955 -

กาํไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของ

เครืองมือทีใช้ป้องกนัความเสียงบนส่วน

ทีไม่มีประสิทธิผลในการป้องกนั

ความเสียงในกระแสเงินสด 33 - - -

กาํไรจากตราสารอนุพนัธ์ - 371 - 427

กาํไรจากการชาํระบญัชีของบริษทัย่อย - - - 220

รายไดอ้ืน 36 15 23 1

รวมรายได้ 272,094 119,851 52,157 11,227

ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนการเดินเรือ

ค่าใชจ้่ายในการเดินเรือ 55,169 49,741 - -

รายจ่ายท่าเรือ 3,510 5,190 - -

นาํมนัเชือเพลิงใชไ้ป 6,383 9,163 - -

รวมตน้ทุนการเดินเรือ 65,062 64,094 - -

ค่าเสือมราคา 37,792 38,711 255 246

ต้นทุนการให้บริการ 167 127 - -

คา่ใชจ้่ายในการบริหาร 12,615 8,863 7,214 6,303

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 5,344 1,821 5,185 1,924

ขาดทุนจากสัญญาระงบัข้อพิพาท - 27,400 - 27,144

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนใน

บริษทัย่อย - - - 155

ผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน

(โอนกลบั) (279) 283 - 937

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียน - 501 - 377

ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของ

เครืองมือทีใช้ป้องกนัความเสียงบนส่วน

ทีไม่มีประสิทธิผลในการป้องกนั

ความเสียงในกระแสเงินสด - 33 - -

ขาดทุนจากตราสารอนุพนัธ์ 2,094 - 378 -

รวมค่าใช้จ่าย 122,795 141,833 13,032 37,086
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บริษัท พรีเชียส ชิพปิง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุน (ต่อ)

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐฯ ยกเวน้กาํไรต่อหุ้นขนัพนืฐานแสดงเป็นเหรียญสหรัฐฯ)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงาน 149,299 (21,982) 39,125 (25,859)

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนใน

บริษทัร่วมทีถือหุ้นโดยบริษทัย่อย 703 346 - -

ต้นทุนทางการเงิน (12,997) (19,021) (4,346) (9,168)

กําไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 137,005 (40,657) 34,779 (35,027)

ค่าใชจ่้ายภาษเีงินได้ (50) (145) - -

กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี 136,955 (40,802) 34,779 (35,027)

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน)

ส่วนทีเป็นของผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ 136,955 (40,802) 34,779 (35,027)

ส่วนทีเป็นของผูม้ีส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจ 

   ควบคุมของบริษทัย่อย - - - -

กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี 136,955 (40,802) 34,779 (35,027)

กําไรต่อหุ้นขันพืนฐาน

กาํไร (ขาดทุน) ส่วนทีเป็นของผูถ้ือหุ้น

ของบริษทัฯ 0.0878 (0.0262) 0.0223 (0.0225)

39. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนีไดร้ับอนุมตัิให้ออกโดยคณะกรรมการบริษทัฯ เมือวนัที 14 กุมภาพนัธ์ 2565


