
 

 

 

บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย 
รำยงำนกำรสอบทำน และ ขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 



 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จ ำกดั (มหำชน) 

ขำ้พเจำ้ไดส้อบทำนงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565 งบก ำไรขำดทุนรวม งบก ำไรขำดทุน
เบด็เสร็จรวม งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวมส ำหรับงวดสำมเดือน
ส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมระหวำ่งกำลแบบยอ่ของบริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จ ำกดั 
(มหำชน) และบริษทัย่อย และไดส้อบทำนขอ้มูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จ ำกดั 
(มหำชน) ดว้ยเช่นกนั (รวมเรียกวำ่ “ขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำล”) ซ่ึงผูบ้ริหำรของกิจกำรเป็นผูรั้บผิดชอบ            
ในกำรจดัท ำและน ำเสนอขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลเหล่ำน้ีตำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง กำรรำยงำน
ทำงกำรเงินระหวำ่งกำล ส่วนขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผิดชอบในกำรใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำล
ดงักล่ำวจำกผลกำรสอบทำนของขำ้พเจำ้  

ขอบเขตการสอบทาน  

ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนสอบทำนตำมมำตรฐำนงำนสอบทำน รหสั 2410 เร่ือง กำรสอบทำนขอ้มูลทำงกำรเงิน
ระหวำ่งกำลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญำตของกิจกำร กำรสอบทำนดงักล่ำวประกอบดว้ย กำรใชว้ิธีกำรสอบถำม
บุคลำกร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดำ้นกำรเงินและบญัชีและกำรวิเครำะห์เปรียบเทียบและวิธีกำรสอบทำนอ่ืน 
กำรสอบทำนน้ีมีขอบเขตจ ำกดักวำ่กำรตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ท ำใหข้ำ้พเจำ้ไม่สำมำรถได ้      
ควำมเช่ือมัน่วำ่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัส ำคญัทั้งหมดซ่ึงอำจพบไดจ้ำกกำรตรวจสอบ ดงันั้น ขำ้พเจำ้จึงไม่ไดแ้สดง
ควำมเห็นต่อขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลท่ีสอบทำน 

ข้อสรุป  

ขำ้พเจำ้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวำ่ขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลดงักล่ำวไม่ไดจ้ดัท ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรบญัชี
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งกำล ในสำระส ำคญัจำกกำรสอบทำนของขำ้พเจำ้ 

  

 

 

เติมพงษ ์โอปนพนัธุ์ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 4501 

บริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 
กรุงเทพฯ: 6 พฤษภำคม 2565 



บริษัท พรีเชียส ชิพปิ� ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัที# 31 มีนาคม 2565

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2,707,584           2,468,209           862,019              537,947              
ลูกหนี/การคา้และลูกหนี/อื1น 2, 3 173,847              175,329              1,800,250           2,061,657           
นํ/ ามนัเชื/อเพลิง 10,819                21,575                -                          -                          
สินทรัพยห์มุนเวยีนอื1น
    เงินทดรองจ่ายแก่กปัตนัเรือ 34,481                30,065                -                          -                          
    ค่าสินไหมทดแทนคา้งรับ 5,393                  8,121                  -                          -                          
    นํ/ ามนัหล่อลื1น 74,993                76,348                -                          -                          
    อื1น ๆ 58,456                29,862                19,392                16,795                
รวมสินทรัพยห์มุนเวยีนอื1น 173,323              144,396              19,392                16,795                
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 3,065,573           2,809,509           2,681,661           2,616,399           
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
เงินฝากธนาคารที1มีภาระคํ/าประกนั 7 96,251                119,999              -                          -                          
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย 4 -                          -                          1,794,268           2,571,252           
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 11.2 136,551              8,452                  -                          -                          
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 5 -                          -                          7,782,232           7,810,886           
เงินลงทุนในบริษทัร่วมที1ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย 82,618                91,238                -                          -                          
เงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทัที1ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 11.2 14,651                14,705                14,651                14,705                
ที1ดิน อาคารและอุปกรณ์ 6 19,966,444         20,284,981         7,162                  8,122                  
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 19,456                20,998                16,870                18,078                
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 6,025                  6,371                  5,764                  6,090                  
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื1น
    ค่าความเสียหายจากการเดินเรือรอเรียกคืน 63,738                27,707                -                          -                          
    ตน้ทุนสัญญารอตดัจ่าย 138,301              143,371              -                          -                          
    อื1น ๆ 3,168                  3,170                  2,394                  2,396                  
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื1น 205,207              174,248              2,394                  2,396                  
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 20,527,203         20,720,992         9,623,341           10,431,529         
รวมสินทรัพย์ 23,592,776         23,530,501         12,305,002         13,047,928         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ1งของงบการเงินนี/



บริษัท พรีเชียส ชิพปิ� ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วนัที# 31 มีนาคม 2565

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี�สินหมุนเวยีน
เจา้หนี/การคา้และเจา้หนี/อื1น
    เจา้หนี/การคา้และเจา้หนี/อื1น 93,203                105,315              2,837                  1,263                  
    เงินทดรองจากกิจการที1เกี1ยวขอ้งกนั 3 -                          -                          2,635,271           2,537,688           
    ค่าใชจ่้ายเกี1ยวกบัลูกเรือคา้งจ่าย 92,118                88,779                -                          -                          
    ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 56,088                62,206                624                     885                     
    ผลประโยชน์พนกังานคา้งจ่าย - ส่วนที1ถึงกาํหนดจ่าย
         ภายในหนึ1งปี 114,888              98,013                80,479                68,707                
รวมเจา้หนี/การคา้และเจา้หนี/อื1น 356,297              354,313              2,719,211           2,608,543           
รายไดรั้บล่วงหนา้ 116,003              86,911                -                          -                          
เงินกูย้มืระยะยาว - ส่วนที1ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ1งปี 7 1,879,053           1,408,603           -                          -                          
หนี/ สินตามสัญญาเช่า - ส่วนที1ถึงกาํหนดชาํระ
   ภายในหนึ1งปี 5,500                  5,419                  4,279                  4,207                  
หนี/ สินตราสารอนุพนัธ์ 11.2 468                     3,996                  -                          -                          
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 14                       14                       -                          -                          
หนี/ สินหมุนเวยีนอื1น 54,632                57,341                48,984                50,414                
รวมหนี�สินหมุนเวยีน 2,411,967           1,916,597           2,772,474           2,663,164           
หนี�สินไม่หมุนเวยีน
ผลประโยชน์พนกังานคา้งจ่าย - สุทธิจากส่วนที1ถึง
   กาํหนดจ่ายภายในหนึ1งปี 131,721              196,026              92,222                137,413              
เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนที1ถึงกาํหนดชาํระ
   ภายในหนึ1งปี 7 5,865,948           6,809,259           -                          -                          
หนี/ สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที1ถึงกาํหนดชาํระ
   ภายในหนึ1งปี 13,102                14,377                11,881                12,863                
หนี/ สินตราสารอนุพนัธ์ -                          11,237                -                          -                          
หนี/ สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 3,458                  3,471                  -                          -                          
ประมาณการค่าความเสียหายจากการเดินเรือ 44,206                39,225                -                          -                          
สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 176,030              175,293              129,000              129,467              
รวมหนี�สินไม่หมุนเวยีน 6,234,465           7,248,888           233,103              279,743              
รวมหนี�สิน 8,646,432           9,165,485           3,005,577           2,942,907           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ1งของงบการเงินนี/

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท พรีเชียส ชิพปิ� ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วนัที# 31 มีนาคม 2565

(หน่วย: พนับาท)

31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุน้
   ทุนจดทะเบียน
      หุน้สามญั 1,559,291,862 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 1,559,292           1,559,292           1,559,292           1,559,292           
   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแลว้
      หุน้สามญั 1,559,291,862 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 1,559,292           1,559,292           1,559,292           1,559,292           
   ส่วนเกินทุน
      ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 1,967,897           1,967,897           1,967,897           1,967,897           
      ส่วนเกินทุนหุน้ทุนซื/อคืน 172,446              172,446              172,446              172,446              
   กาํไรสะสม
      จดัสรรแลว้
         สาํรองตามกฎหมาย - บริษทัฯ 155,929              155,929              155,929              155,929              
                                         - บริษทัยอ่ย 441,720              420,420              -                          -                          
         สาํรองเพื1อกิจกรรมความรับผดิชอบต่อสังคม 41,438                36,261                41,438                36,261                
      ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 10,959,331         10,471,446         4,663,362           5,423,179           
องคป์ระกอบอื1นของส่วนของผูถื้อหุน้ (351,747)             (418,712)             739,061              790,017              
ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 14,946,306         14,364,979         9,299,425           10,105,021         
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียที1ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 38                       37                       -                          -                          
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 14,946,344         14,365,016         9,299,425           10,105,021         
รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 23,592,776         23,530,501         12,305,002         13,047,928         

-                          -                          -                          -                          
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ1งของงบการเงินนี/

กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท พรีเชียส ชิพปิ� ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุน
สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที# 31 มีนาคม 2565

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้ขั/นพื/นฐานแสดงเป็นบาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564
รายได้
รายไดจ้ากการเดินเรือ
   รายไดจ้ากการใหเ้ช่าเป็นระยะเวลา 2,239,454           992,043              -                          -                          
   รายไดจ้ากการใหเ้ช่าเป็นรายเที1ยว 40,676                253,522              -                          -                          
รวมรายไดจ้ากการเดินเรือ 2,280,130           1,245,565           -                          -                          
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 3 849                     889                     25,632                22,011                
รายไดด้อกเบี/ย 3 935                     21                       31,998                42,236                
รายไดเ้งินปันผล 5 -                          -                          59,760                -                          
กาํไรจากอตัราแลกเปลี1ยน 176                     107,981              981                     105,242              
กาํไรจากการปรับมูลค่ายติุธรรมของเครื1องมือที1ใชป้้องกนัความเสี1ยง
   บนส่วนที1ไม่มีประสิทธิผลในการป้องกนัความเสี1ยงในกระแสเงินสด -                          550                     -                          -                          
รายไดอ้ื1น 1,374                  741                     -                          696                     
รวมรายได้ 2,283,464           1,355,747           118,371              170,185              
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนการเดินเรือ
   ค่าใชจ่้ายในการเดินเรือ 449,227              396,122              -                          -                          
   รายจ่ายท่าเรือ 6,392                  30,113                -                          -                          
   นํ/ ามนัเชื/อเพลิงใชไ้ป 12,845                69,206                -                          -                          
รวมตน้ทุนการเดินเรือ 468,464              495,441              -                          -                          
ค่าเสื1อมราคา 6 296,874              287,186              2,096                  1,868                  
ตน้ทุนการใหบ้ริการ 1,254                  1,143                  -                          -                          
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 94,631                57,952                55,349                32,748                
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 3 36,698                21,234                35,752                21,012                
ผลขาดทุนดา้นเครดิตที1คาดวา่จะเกิดขึ/น 11,055                -                          -                          -                          
ขาดทุนจากตราสารอนุพนัธ์ 598                     4,204                  -                          5,446                  
รวมค่าใช้จ่าย 909,574              867,160              93,197                61,074                
กําไรจากการดําเนินงาน 1,373,890           488,587              25,174                109,111              
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม
   ที1ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย 1,878                  4,001                  -                          -                          
ตน้ทุนทางการเงิน (81,845)               (117,456)             (254)                    (56,870)               
กําไรสําหรับงวด 1,293,923           375,132              24,920                52,241                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ1งของงบการเงินนี/



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท พรีเชียส ชิพปิ� ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุน (ต่อ)
สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที# 31 มีนาคม 2565

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้ขั/นพื/นฐานแสดงเป็นบาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2565 2564 2565 2564
การแบ่งปันกําไร 
ส่วนที1เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 1,293,922           375,132              24,920                52,241                
ส่วนที1เป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียที1ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 1                         -                          -                          -                          
กําไรสําหรับงวด 1,293,923           375,132              24,920                52,241                

กําไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน
กาํไรส่วนที1เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.83 0.24 0.02 0.03

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ1งของงบการเงินนี/



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท พรีเชียส ชิพปิ� ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที# 31 มีนาคม 2565

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2565 2564 2565 2564

กําไรสําหรับงวด 1,293,923           375,132              24,920                52,241                

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื#น:
รายการที�จะถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปลี1ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
    ที1เป็นเงินตราต่างประเทศ (9,883)                 (3,561)                 -                          -                          
กาํไรจากการป้องกนัความเสี1ยงกระแสเงินสด 138,694              15,524                -                          2,253                  
การเปลี1ยนแปลงสุทธิสาํหรับตน้ทุนในการป้องกนัความเสี1ยง 335                     (2,376)                 -                          (2,730)                 
รายการที1จะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 129,146              9,587                  -                          (477)                    

รายการที�จะไม่ถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปลี1ยนจากการแปลงค่างบการเงินจากสกลุเงิน
    ที1ใชใ้นการดาํเนินงานเป็นสกลุเงินที1ใชน้าํเสนองบการเงิน (62,181)               453,883              (50,956)               411,138              
รายการที1จะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั (62,181)               453,883              (50,956)               411,138              
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื#นสําหรับงวด 66,965                463,470              (50,956)               410,661              

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 1,360,888           838,602              (26,036)               462,902              

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที1เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 1,360,887           838,601              (26,036)               462,902              
ส่วนที1เป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียที1ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 1                         1                         -                          -                          

1,360,888           838,602              (26,036)               462,902              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ1งของงบการเงินนี/



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ� ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวันที  31 มีนาคม 2565

   (หน่วย: พนับาท)

องคป์ระกอบอื!นของส่วนของผูถ้ือหุน้

ขาดทุนจากการ ส่วนของผูม้ี

วดัมูลค่ายตุิธรรมของ สาํรองสาํหรับ ส่วนไดเ้สียที!

สาํรองเพื!อกิจกรรม ผลต่างจาก เงินลงทุนในตราสารทุน การป้องกนั สาํรองสาํหรับ รวม รวม ไม่มีอาํนาจ รวม

ทุนเรือนหุน้ที!ออก ส่วนเกินมูลค่า ส่วนเกินทุน ความรับผิดชอบ การแปลงค่า ของบริษทัที!ไม่ใช่ ความเสี!ยงใน ตน้ทุนในการ องคป์ระกอบอื!น ส่วนของผูถ้ือหุน้ ควบคุม ส่วนของ

และชาํระแลว้ หุน้สามญั หุน้ทุนซื1อคืน บริษทัฯ บริษทัยอ่ย ต่อสังคม ยงัไม่ไดจ้ดัสรร งบการเงิน บริษทัจดทะเบียน กระแสเงินสด ป้องกนัความเสี!ยง ของส่วนของผูถ้ือหุน้ ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ผูถ้ือหุน้

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

กาํไรสาํหรับงวด -                           -                           -                           -                           -                           -                           375,132                -                           -                           -                           -                           -                           375,132                -                           375,132                

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื!นสาํหรับงวด -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           450,321                -                           15,524                  (2,376)                  463,469                463,469                1                          463,470                

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

จดัสรรสาํรองเพื!อกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม -                           -                           -                           -                           -                           1,876                    (1,876)                  -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

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

ยอดคงเหลือ ณ วันที  1 มกราคม 2565 1,559,292             1,967,897             172,446                155,929                420,420                36,261                  10,471,446           (410,369)              (4,177)                  (5,484)                  1,318                    (418,712)              14,364,979           37                        14,365,016           

กาํไรสาํหรับงวด -                           -                           -                           -                           -                           -                           1,293,922             -                           -                           -                           -                           -                           1,293,922             1                          1,293,923             

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื!นสาํหรับงวด -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           (72,064)                -                           138,694                335                      66,965                  66,965                  -                           66,965                  

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                           -                           -                           -                           -                           -                           1,293,922             (72,064)                -                           138,694                335                      66,965                  1,360,887             1                          1,360,888             

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 9) -                           -                           -                           -                           -                           -                           (779,560)              -                           -                           -                           -                           -                           (779,560)              -                           (779,560)              

จดัสรรสาํรองตามกฎหมาย -                           -                           -                           -                           21,300                  -                           (21,300)                -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

จดัสรรสาํรองเพื!อกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม -                           -                           -                           -                           -                           5,177                    (5,177)                  -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

ยอดคงเหลือ ณ วันที  31 มีนาคม 2565 1,559,292            1,967,897            172,446               155,929               441,720               41,438                 10,959,331          (482,433)              (4,177)                  133,210               1,653                   (351,747)              14,946,306          38                        14,946,344          
-                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

-                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ!งของงบการเงินนี1

สาํรองตามกฎหมาย

งบการเงินรวม

ส่วนของผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ

จดัสรรแลว้

กาํไรสะสม

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื!น



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั พรีเชียส ชิพปิ� ง จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลี ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที  31 มีนาคม 2565

(หน่วย: พนับาท)

องคป์ระกอบอื!นของส่วนของผูถ้ือหุน้ 
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื!น

ขาดทุนจากการ

วดัมูลค่ายตุิธรรมของ สาํรองสาํหรับ
สาํรองเพื!อกิจกรรม ผลต่างจาก เงินลงทุนในตราสารทุน การป้องกนั สาํรองสาํหรับ รวม

ทุนเรือนหุน้ที!ออก ส่วนเกินมูลค่า ส่วนเกินทุน สาํรอง ความรับผิดชอบ การแปลงค่า ที!ไม่ไดอ้ยูใ่น ความเสี!ยงใน ตน้ทุนในการ องคป์ระกอบอื!น รวม
และชาํระแลว้ หุน้สามญั หุน้ทุนซื1อคืน ตามกฎหมาย ต่อสังคม ยงัไม่ไดจ้ดัสรร งบการเงิน บริษทัจดทะเบียน กระแสเงินสด ป้องกนัความเสี!ยง ของส่วนของผูถ้ือหุน้ ส่วนของผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที  1 มกราคม 2564 1,559,292               1,967,897               172,446                  103,952                  17,769                    5,904,977               (264,573)                 (752)                        (17,522)                   4,740                      (278,107)                 9,448,226               
กาํไรสาํหรับงวด -                              -                              -                              -                              -                              52,241                    -                              -                              -                              -                              -                              52,241                    
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื!นสาํหรับงวด -                              -                              -                              -                              -                              -                              411,138                  -                              2,253                      (2,730)                     410,661                  410,661                  
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                              -                              -                              -                              -                              52,241                    411,138                  -                              2,253                      (2,730)                     410,661                  462,902                  
จดัสรรสาํรองเพื!อกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม -                              -                              -                              -                              1,876                      (1,876)                     -                              -                              -                              -                              -                              -                              

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

ยอดคงเหลือ ณ วนัที  1 มกราคม 2565 1,559,292               1,967,897               172,446                  155,929                  36,261                    5,423,179               799,540                  (4,177)                     (7,356)                     2,010                      790,017                  10,105,021             
กาํไรสาํหรับงวด -                              -                              -                              -                              -                              24,920                    -                              -                              -                              -                              -                              24,920                    
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื!นสาํหรับงวด -                              -                              -                              -                              -                              -                              (50,956)                   -                              -                              -                              (50,956)                   (50,956)                   
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                              -                              -                              -                              -                              24,920                    (50,956)                   -                              -                              -                              (50,956)                   (26,036)                   
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 9) -                              -                              -                              -                              -                              (779,560)                 -                              -                              -                              -                              -                              (779,560)                 
จดัสรรสาํรองเพื!อกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม -                              -                              -                              -                              5,177                      (5,177)                     -                              -                              -                              -                              -                              -                              

ยอดคงเหลือ ณ วนัที  31 มีนาคม 2565 1,559,292               1,967,897               172,446                  155,929                  41,438                    4,663,362               748,584                  (4,177)                     (7,356)                     2,010                      739,061                  9,299,425               
-                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              
-                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ!งของงบการเงินนี1

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

จดัสรรแลว้
กาํไรสะสม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท พรีเชียส ชิพปิ� ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที# 31 มีนาคม 2565

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2565 2564 2565 2564
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กาํไรก่อนภาษี 1,293,923           375,132              24,920                52,241                
รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) 
   จากกิจกรรมดาํเนินงาน
   ค่าเสื1อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 297,195              287,481              2,398                  2,145                  
   ผลขาดทุนดา้นเครดิตที1คาดวา่จะเกิดขึ/น 11,055                -                          -                          -                          
   ตดัจาํหน่ายตน้ทุนสัญญารอตดัจ่าย 4,524                  4,157                  -                          -                          
   ตดัจาํหน่ายอุปกรณ์ -                          6                         -                          6                         
   กาํไรจากการขายอุปกรณ์ -                          (719)                    -                          (696)                    
   ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมที1ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย (1,878)                 (4,001)                 -                          -                          
   ประมาณการค่าความเสียหายจากการเดินเรือ (โอนกลบั) (30,872)               1,382                  -                          -                          
   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 2,914                  3,107                  1,707                  1,896                  
   กาํไรจากอตัราแลกเปลี1ยนที1ยงัไม่เกิดขึ/นจริง (1,422)                 (148,282)             (814)                    (144,338)             
   ตดัจาํหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินเป็นดอกเบี/ยจ่าย 4,313                  851                     -                          -                          
   ตน้ทุนทางการเงิน 76,130                114,527              254                     56,193                
   ตดัจาํหน่ายค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กู้ -                          218                     -                          218                     
   รายไดเ้งินปันผล -                          -                          (59,760)               -                          
   ขาดทุนจากตราสารอนุพนัธ์ 598                     4,204                  -                          5,446                  
   กาํไรจากการปรับมูลค่ายติุธรรมของเครื1องมือที1ใชป้้องกนัความเสี1ยง
      บนส่วนที1ไม่มีประสิทธิผลในการป้องกนัความเสี1ยงในกระแสเงินสด -                          (550)                    -                          -                          
   รายไดด้อกเบี/ย -                          -                          (31,446)               (42,236)               
กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานก่อนการเปลี1ยนแปลง
   ในสินทรัพยแ์ละหนี/ สินดาํเนินงาน 1,656,480           637,513              (62,741)               (69,125)               
สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิ1มขึ/น) ลดลง
   ลูกหนี/การคา้และลูกหนี/อื1น (10,220)               63,113                252,735              271,510              
   นํ/ ามนัเชื/อเพลิง 10,631                (83,344)               -                          -                          
   สินทรัพยห์มุนเวยีนอื1น (28,461)               (26,072)               (2,092)                 578                     
หนี/ สินดาํเนินงานเพิ1มขึ/น (ลดลง)
   เจา้หนี/การคา้และเจา้หนี/อื1น 4,958                  27,497                181,273              (40,854)               
   รายไดรั้บล่วงหนา้ 29,282                (136,213)             -                          -                          
   หนี/ สินหมุนเวยีนอื1น (2,139)                 7,986                  (911)                    121                     
   หนี/ สินไม่หมุนเวยีนอื1น (65,335)               (2,494)                 (46,575)               (2,494)                 
เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 1,595,196           487,986              321,689              159,736              
   จ่ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลและภาษีเงินไดห้กั ณ ที1จ่าย (752)                    (683)                    (414)                    (384)                    
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 1,594,444           487,303              321,275              159,352              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ1งของงบการเงินนี/



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท พรีเชียส ชิพปิ� ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที# 31 มีนาคม 2565

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2565 2564 2565 2564
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ซื/ออาคารชุด อุปกรณ์และจ่ายค่าใชจ่้ายในการซ่อมแซมและสาํรวจเรือ (52,360)               (40,103)               (32)                      (589)                    
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ -                          719                     -                          696                     
เงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ยลดลง -                          -                          795,643              -                          
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (52,360)               (39,384)               795,611              107                     
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินฝากที1มีภาระคํ/าประกนัลดลง 23,206                -                          -                          -                          
เงินสดจ่ายดอกเบี/ย (76,437)               (98,056)               -                          (39,469)               
ชาํระคืนเงินตน้ของหนี/ สินตามสัญญาเช่า (1,661)                 (1,526)                 (1,303)                 (1,198)                 
เงินสดจ่ายตราสารอนุพนัธ์ (1,353)                 -                          -                          -                          
จ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาว (384,130)             (251,118)             -                          -                          
จ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาวก่อนกาํหนด (63,403)               -                          -                          -                          
จ่ายคืนหุน้กูสุ้ทธิ -                          (104,671)             -                          (104,671)             
เงินปันผลจ่าย (779,560)             -                          (779,560)             -                          
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (1,283,338)          (455,371)             (780,863)             (145,338)             
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ1มขึ/น (ลดลง) (19,371)               47,497                (11,951)               26,974                
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพิ#มขึ�น 239,375              40,045                324,072              41,095                
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 2,468,209           1,100,490           537,947              612,724              
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดปลายงวด 2,707,584           1,140,535           862,019              653,819              

-                          -                          
ข้อมูลเพิ#มเตมิประกอบงบกระแสเงินสด
รายการที1มิใช่เงินสด
   เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ยโดยหกักลบกบัเจา้หนี/บริษทัยอ่ย -                          -                          59,760                -                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ1งของงบการเงินนี/
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บริษัท พรีเชียส ชิพป้ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2565 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลของบริษทัฯจดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล โดยบริษทัฯเลือกน าเสนองบการเงินระหว่างกาล
แบบย่อ อย่างไรก็ตาม บริษทัฯได้แสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุน งบก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นและงบกระแสเงินสด ในรูปแบบ
เช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีแสดงหน่วยเงินตราเป็นสกุลเงินบาทซ่ึงต่างจากสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงาน
ของบริษทัฯ คือ สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา การแสดงหน่วยเงินตราเป็นสกุลเงินบาทเพื่อให้เป็นไป
ตามกฎระเบียบของหน่วยงานในประเทศไทย 

งบการเงินระหวา่งกาลสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานไดแ้ปลงค่า
เป็นสกุลเงินบาทซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการน าเสนองบการเงิน สินทรัพยแ์ละหน้ีสินแปลงค่าเป็น              
เงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน รายไดแ้ละค่าใช้จ่ายแปลงค่าเป็น                 
เงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนท่ีประมาณขึ้นซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราแลกเปล่ียนจริง ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
ผลต่างซ่ึงเกิดขึ้นจากการแปลงค่าดงักล่าวไดแ้สดงไวเ้ป็นรายการ “ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน” 
ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนซ่ึงเป็นองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ังล่าสุด 
ดงันั้น งบการเงินระหว่างกาลจึงเนน้การให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ ๆ    
เพื่อไม่ให้ขอ้มูลท่ีน าเสนอซ ้ าซ้อนกับขอ้มูลท่ีได้รายงานไปแลว้ ผูใ้ช้งบการเงินควรใช้งบการเงิน   
ระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจ าปีล่าสุด 

งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย          
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.2 เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินรวม 

 งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีได้จัดท าขึ้ นโดยรวมงบการเงินของบริษัท พรีเชียส ชิพป้ิง จ ากัด 
(มหาชน) บริษทัย่อยและบริษทัร่วม (รวมเรียกว่า “กลุ่มบริษทั”) และไดจ้ดัท าขึ้นโดยใช้หลกัเกณฑ์
เดียวกบังบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้าง         
ท่ีส าคญัเก่ียวกบับริษทัยอ่ยในระหวา่งงวด 
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1.3 นโยบำยกำรบัญชีท่ีส ำคัญ 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นโดยใช้นโยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกับท่ีใช้ใน    
งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุงซ่ึงมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบ
ระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวนัท่ี 1 มกราคม 2565 ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคัญต่อ         
งบการเงินของกลุ่มบริษทั 

 ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัไดมี้การถือปฏิบติัตามขอ้ยกเวน้ชัว่คราวตามการปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบับท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 7 เร่ือง                 
การเปิดเผยข้อมูลเคร่ืองมือทางการเงิน มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับ ท่ี 4 เร่ือง สัญญา
ประกนัภยั และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า ส าหรับรายการท่ีได้รับ
ผลกระทบจากการปฏิรูปอตัราดอกเบ้ียอา้งอิง ซ่ึงรวมถึงผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงกระแสเงินสด
ตามสัญญา หรือความสัมพนัธ์ของการป้องกนัความเส่ียงท่ีเกิดขึ้นจากการเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียอา้งอิง
ไปใชอ้ตัราดอกเบ้ียอา้งอิงอ่ืนแทน การน าขอ้ยกเวน้ชัว่คราวดงักล่าวมาถือปฏิบติัไม่มีผลกระทบอยา่ง
เป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั 

2. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น 

     (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 
2565 

31 ธนัวาคม 
2564 

31 มีนาคม 
2565 

31 ธนัวาคม 
2564 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีในใบแจง้หน้ี     
คา้งช าระ     
 ไม่เกิน 3 เดือน  172,453 162,729 - - 
 3 - 6 เดือน 760 12,533 - - 
 6 - 12 เดือน 12,173 67 - - 
 มากกว่า 12 เดือน - 437 - - 

รวม 185,386 175,766 - - 
หกั: ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น  (11,539) (437) - - 
รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 173,847 175,329 - - 

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
เงินทดรองแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 3) - - 1,800,250 2,061,657 
รวมลูกหน้ีอ่ืน  - - 1,800,250 2,061,657 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 173,847 175,329 1,800,250 2,061,657 
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3. รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั 

 ในระหว่างงวด กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจ
ดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกนัระหว่างกลุ่มบริษทัและบุคคลหรือ
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้นซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ ทั้งน้ี ในระหว่างงวดไม่มีการเปล่ียนแปลงท่ีมี
สาระส าคญัในนโยบายการก าหนดราคาของรายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  

รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 

รำยกำรธุรกิจกับบริษัทย่อย     
(ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)     
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ - ค่าบริหาร - - 25,632 22,011 
เงินปันผลรับ - - 59,760 - 
ดอกเบ้ียรับ - - 31,446 42,236 
ค่าเช่าอาคารชุดจ่าย - - 1,929 1,819 
รำยกำรธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน     
ค่าเช่าและบริการจ่าย 6,437 6,621 2,224 2,292 
รำยกำรธุรกิจกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน     
ซ้ืออาคารชุด 7,500 - - - 

ยอดคงคา้งระหวา่งกลุ่มบริษทัและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีรายละเอียดดงัน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 

2565 
31 ธนัวาคม 

2564 
31 มีนาคม 

2565 
31 ธนัวาคม 

2564 

ลูกหนีอ่ื้น - กิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน (หมำยเหตุ 2)   
บริษทัยอ่ย - - 1,800,250 2,061,657 

รวมลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 1,800,250 2,061,657 

เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น - กิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน   
บริษทัยอ่ย - - 2,635,271 2,537,688 
บริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั 560 394 206 319 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการ     
   ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 560 394 2,635,477 2,538,007 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 
2565 

31 ธนัวาคม 
2564 

31 มีนาคม 
2565 

31 ธนัวาคม 
2564 

หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ - กิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน   
บริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั 4,993 5,432 4,993 5,432 

รวมหน้ีสินตามสัญญาเช่า - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,993 5,432 4,993 5,432 

ยอดคงเหลือของลูกหน้ี/เจ้าหน้ีบริษทัย่อยเป็นรายการท่ีเกิดจากบญัชีเดินสะพดัระหว่างกลุ่มบริษทั         
ซ่ึงฝ่ายบริหารของบริษทัฯเช่ือวา่ไม่มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งบนัทึกค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่า
จะเกิดขึ้นส าหรับหน้ีดงักล่าว เงินทดรองจ่ายแก่/จากบริษทัยอ่ยไม่มีการคิดดอกเบ้ีย 

 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 2564 กลุ่มบริษทัมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์
พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2565 2564 2565 2564 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 24,985 20,753 24,675 20,598 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 400 481 329 414 
ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน 11,313 - 10,748 - 
รวม 36,698 21,234 35,752 21,012 

 ภาระค ้าประกนักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

บริษทัฯมีภาระจากการค ้าประกนัใหแ้ก่บริษทัยอ่ยในการกูย้มืเงินจากธนาคาร 

4. เงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่บริษัทย่อย 

รายการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืในระหวา่งงวดมีดงัต่อไปน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 2,571,252 
ดอกเบ้ียรับส าหรับงวด 31,446 
ลดลง (795,643) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (12,787) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 1,794,268 
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5. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 บริษทัฯไดรั้บเงินปันผลจากบริษทัย่อย จ านวน 
59.76 ลา้นบาท ซ่ึงแสดงเป็นรายไดเ้งินปันผลในงบก าไรขาดทุนเฉพาะกิจการ (2564: ไม่มี) 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 บริษทัฯได้จ าน าหุ้นของบริษทัย่อย  18 บริษทั ซ่ึงมีมูลค่าตามวิธีราคาทุน                     
รวม 4,329.39 ลา้นบาท (สุทธิจากค่าเผื่อผลขาดทุนจากเงินลงทุน) (31 ธันวาคม 2564: บริษทัย่อย              
18 บริษทั มูลค่ารวม 4,345.33 ลา้นบาท) ไวก้บัธนาคารเพื่อค ้าประกนัเงินกูย้มืระยะยาวตามท่ีกล่าวไว้
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 7 

นอกจากน้ี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 บริษทัย่อยในประเทศสิงคโปร์ของบริษทัฯ กล่าวคือ บริษทั               
พรีเชียส ชิพป้ิง (สิงคโปร์) พีทีอี ลิมิเตด ได้จ าน าหุ้นของบริษทัย่อย  12 บริษทั ซ่ึงมีมูลค่าตามวิธี    
ราคาทุนรวม 18.63 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2564: บริษทัย่อย 12 บริษทั มูลค่ารวม 18.70 ลา้นบาท)              
และบริษทั แอสโซซิเอท บลัค์ แคริเออร์ พีทีอี ลิมิเตด ไดจ้ าน าหุ้นของบริษทัย่อย 4 บริษทั ซ่ึงมีมูลค่า
ตามวิธีราคาทุนรวม 6.66 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2564: บริษทัย่อย 4 บริษทั มูลค่ารวม 6.68 ลา้นบาท) 
ไวก้บัธนาคารเพื่อค ้าประกนัเงินกูย้มืระยะยาวตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 7 

การเปล่ียนแปลงในราคาทุนของบญัชีเงินลงทุนในบริษทัย่อยเกิดจากผลต่างของอตัราแลกเปล่ียน              
จากการแปลงค่างบการเงินจากสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานเป็นสกุลเงินท่ีใชน้ าเสนองบการเงิน  

6. ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์  

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
2565 สรุปไดด้งัน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงิน 
 งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 20,284,981 8,122 
ซ้ืออาคารชุด อุปกรณ์และจ่ายค่าใชจ่้ายในการซ่อมแซม   
 และส ารวจเรือระหวา่งงวด - ราคาทุน 52,360 32 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (295,415) (959) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (75,482) (33) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 19,966,444 7,162 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 บริษทัย่อยได้จดจ านองเรือจ านวน 33 ล า (31 ธันวาคม 2564: 33 ล า) ซ่ึงมี
มูลค่าสุทธิตามบญัชีจ านวนเงิน 18,969.62 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2564: 19,265.67 ลา้นบาท) ไวก้บั
ธนาคารเพื่อค ้าประกนัเงินกูย้มืระยะยาวตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 7 
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7. วงเงินกู้ยืมระยะยำว 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 31 ธนัวาคม 2564 บญัชีเงินกูย้มืระยะยาวแสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 31 มีนาคม 

2565 
31 ธนัวาคม

2564 
เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร 7,745,001 8,217,862 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (1,879,053) (1,408,603) 
เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 5,865,948 6,809,259 

การเปล่ียนแปลงของบัญชีเงินกู้ยืมระยะยาวส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565           
มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 8,217,862 
บวก: ตดัจ าหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจ่าย 4,313 

ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริง 2,441 
หกั:  จ่ายคืนเงินกู ้ (384,130) 

จ่ายคืนเงินกูก่้อนก าหนด (63,403) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (32,082) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 7,745,001 

เงินกูย้ืมดงักล่าวค ้าประกนัโดยการจ านองเรือ การจ าน าหุ้นของบริษทัย่อยของผูกู้ ้และค ้าประกนัโดย 
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ 

ภายใต้สัญญาเงินกู้ กลุ่มบริษทัต้องปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินหลายประการ ยกตัวอย่างเช่น     
การด ารงอตัราส่วนหน้ีสินขั้นต ่าต่อส่วนของผูถื้อหุ้น อตัราส่วนหน้ีส้ินต่อก าไรก่อนดอกเบ้ีย ภาษีและ     
ค่าเส่ือมราคา การด ารงสภาพคล่องขั้นต ่า การด ารงสัดส่วนของผูถื้อหุ้นขั้นต ่า และอัตราส่วน
ความสามารถในการช าระหน้ี ใหเ้ป็นไปตามอตัราท่ีก าหนดในสัญญา เป็นตน้ 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 บริษทัย่อยด ารงบัญชีเงินฝากส ารองเพื่อการช าระหน้ีจ านวน 2.89 ล้าน
เหรียญสหรัฐอเมริกา (31 ธันวาคม 2564: 3.59 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา) ซ่ึงเป็นไปตามเง่ือนไข        
ท่ีระบุไวใ้นสัญญาเงินกู ้โดยยอดขั้นต ่าในบญัชีส ารองหน้ีดงักล่าวจะมีการทบทวนโดยผูใ้หกู้ปี้ละคร้ัง 

  ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 31 ธนัวาคม 2564 กลุ่มบริษทัไม่มีวงเงินกูย้มืท่ียงัไม่ไดเ้บิกใช ้
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 เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2565 บริษทัฯไดจ่้ายล่วงหน้าเงินกูส่้วนท่ีเหลือทั้งหมดของวงเงินกูจ้ากธนาคาร 
BNP Paribas 

8. ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน 

 กลุ่มบริษัทจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทบริการ ในระหว่างงวดปัจจุบัน               
กลุ่มบริษทัไม่มีการเปล่ียนโครงสร้างของส่วนงานด าเนินงานท่ีรายงานจากงบการเงินประจ าปีล่าสุด 

 รายได้จากการเดินเรือสุทธิจากการให้เช่าเป็นระยะเวลา และจากการให้เช่าเป็นรายเท่ียวของ               
กลุ่มบริษทั ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 2564 มีดงัต่อไปน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 

 การให้เช่าเป็นระยะเวลา การให้เช่าเป็นรายเที่ยว รวม ตดับญัชี รวม 

 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 

รายไดจ้ากการให้เช่าเป็นระยะเวลา 2,239,454 992,043 - - 2,239,454 992,043 - - 2,239,454 992,043 
รายไดจ้ากการให้เช่าเป็นรายเที่ยว - - 40,676 285,984 40,676 285,984 - (32,462) 40,676 253,522 

รวมรายไดจ้ากการเดินเรือ 2,239,454 992,043 40,676 285,984 2,280,130 1,278,027 - (32,462) 2,280,130 1,245,565 

รายจ่ายท่าเรือ - - (6,392) (62,575) (6,392) (62,575) - 32,462 (6,392) (30,113) 
น ้ามนัเช้ือเพลงิใชไ้ป - - (12,845) (69,206) (12,845) (69,206) - - (12,845) (69,206) 

รวมค่าใชจ้่ายเก่ียวกบัการให้เช่า           
 เป็นรายเที่ยว - - (19,237) (131,781) (19,237) (131,781) - 32,462 (19,237) (99,319) 

รายไดจ้ากการเดินเรือสุทธิ/           
 รายไดเ้ทียบเทา่จากการให้เช่า           
 เป็นระยะเวลา 2,239,454 992,043 21,439 154,203 2,260,893 1,146,246 - - 2,260,893 1,146,246 

9. เงินปันผลจ่ำย 

เ งินปันผลท่ีประกาศจ่ายในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2565  (2564: ไม่มี)                          
มีรายละเอียดดงัน้ี 

เงินปันผล 
 

อนุมติัโดย 
เงินปันผลจ่าย 
(ลา้นบาท) 

เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ 
(บาท) 

เงินปันผลระหวา่งกาลส าหรับ 
ปี 2564 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 
เม่ือวนัท่ี 14 กุมภาพนัธ์ 2565 779.56 0.50 

รวม  779.56 0.50 
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10. หนีสิ้นท่ีอำจเกดิขึน้ 

ในระหว่างงวดปัจจุบนั ไม่มีการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัเก่ียวกบัหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นตามท่ีไดเ้ปิดเผยไว้
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 33 ในงบการเงินรวมประจ าปี 2564 ยกเว้นเหตุการณ์
เปล่ียนแปลงท่ีส าคญัดงัน้ี เม่ือวนัท่ี 13 มกราคม 2565 ศาลสูงกลางแห่งไนจีเรียไดมี้ค าสั่งให้ปล่อยเรือ
ชญานี นารีและลูกเรือท่ีไม่ไดถู้กตั้งขอ้หา เม่ือวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2565 ศาลสูงกลางแห่งไนจีเรียไดมี้
ค าสั่งย  ้าให้ปล่อยเรือโดยทนัที อย่างไรก็ตาม ยงัไม่มีการด าเนินการตามค าสั่งของศาลดงักล่าว ดงันั้น 
เรือล าน้ีและลูกเรืออีก 12 คนซ่ึงไม่ไดถู้กตั้งขอ้หายงัคงถูกกกัอยูใ่นประเทศไนจีเรียต่อไป 

บริษทัย่อยก าลงัประสานงานกบับริษทัประกนัภยัและท่ีปรึกษากฎหมายของบริษทัประกนัภยัเพื่อให้
ประเด็นปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นจากเหตุการณ์น้ีลุล่วงไปได ้ฝ่ายบริหารของบริษทัฯเช่ือว่าเป็นการเร็ว
เกินไปท่ีจะประมาณยอดหน้ีสินท่ีเกิดขึ้น (ถา้มี) ไดอ้ย่างน่าเช่ือถือในขณะน้ี ดงันั้น บริษทัฯจึงยงัไม่
บนัทึกประมาณการความเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ดงักล่าวขา้งตน้ 

11. เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

11.1 มูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

 เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัจดัอยูใ่นประเภทระยะสั้นหรือมีอตัราดอกเบ้ีย
ใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด กลุ่มบริษทัจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน
ใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน  

11.2 ล ำดับช้ันของมูลค่ำยุติธรรม 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ย
มูลค่ายติุธรรมโดยแยกแสดงตามล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ท่ีวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุตธิรรม  
ตราสารอนุพนัธ์      
    สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย - เงินกูย้ืม - 136,551 - 136,551 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน่     
เงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทั 
   ท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน - - 14,651 14,651 

หนีสิ้นท่ีวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม  
ตราสารอนุพนัธ์      
สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย - เงินกูย้ืม - 468 - 468 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ท่ีวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุตธิรรม  
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน่     
เงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทั 
   ท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน - - 14,651 14,651 

ในระหว่างงวดปัจจุบนั กลุ่มบริษทัไม่มีการเปล่ียนวิธีการและสมมติฐานท่ีใช้ในการประมาณมูลค่า
ยติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน และไม่มีการโอนรายการระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

12. งบกำรเงินในสกุลเงินท่ีใช้ในกำรด ำเนินงำน 

 งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 และงบก าไรขาดทุนส าหรับ
งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 2564 ในสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาซ่ึงเป็นสกุลเงิน
ท่ีใชใ้นการด าเนินงานแสดงไดด้งัน้ี 

บริษัท พรีเชียส ชิพป้ิง จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย   

งบแสดงฐำนะกำรเงิน       

ณ วันที่ 31 มนีำคม 2565       
      (หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐฯ) 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  31 มีนาคม 
2565 

 31 ธนัวาคม 
2564 

 31 มีนาคม 
2565 

 31 ธนัวาคม 
2564 

สินทรัพย์         

สินทรัพย์หมุนเวียน         

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  81,315  73,854  25,889  16,096 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน  5,221  5,246  54,066  61,690 
น ้ามนัเช้ือเพลิง  325  646  -  - 
สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น         
   เงินทดรองจ่ายแก่กปัตนัเรือ  1,035  899  -  - 
   ค่าสินไหมทดแทนคา้งรับ  162  243  -  - 
   น ้ามนัหล่อล่ืน  2,252  2,285  -  - 
   อื่น ๆ  1,756  894  582  503 
รวมสินทรัพยห์มุนเวียนอืน่  5,205  4,321  582  503 
รวมสินทรัพย์หมนุเวียน  92,066  84,067  80,537  78,289 
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บริษัท พรีเชียส ชิพป้ิง จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย   

งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)       

ณ วันที่ 31 มนีำคม 2565       
      (หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐฯ) 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  31 มีนาคม 
2565 

 31 ธนัวาคม 
2564 

 31 มีนาคม 
2565 

 31 ธนัวาคม 
2564 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน         

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั  2,891  3,591  -  - 
เงินให้กูยื้มระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย  -  -  53,886  76,938 
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์  4,101  253  -  - 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย   -  -  233,720  233,720 
เงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีถือหุ้นโดยบริษทัยอ่ย  2,481  2,730  -  - 
เงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทัที่ไม่ใช่            
   บริษทัจดทะเบียน  440  440  440  440 
ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์   599,642  606,973  215  243 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้  584  628  507  541 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน   181  191  173  182 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื่น         
   ค่าความเสียหายจากการเดินเรือรอเรียกคืน  1,914  829  -  - 
   ตน้ทุนสัญญารอตดัจ่าย  4,154  4,290  -  - 
   อื่น ๆ  95  95  72  71 
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน่  6,163  5,214  72  71 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  616,483  620,020  289,013  312,135 
รวมสินทรัพย์  708,549  704,087  369,550  390,424 
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บริษัท พรีเชียส ชิพป้ิง จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย   

งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)       

ณ วันที่ 31 มนีำคม 2565       
      (หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐฯ) 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  
31 มีนาคม 

2565 
 

31 ธนัวาคม 
2564 

 
31 มีนาคม 

2565 
 

31 ธนัวาคม 
2564 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น         

หนีสิ้นหมุนเวียน         

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน         
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน  2,799  3,151  85  38 
   เงินทดรองจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  -  -  79,143  75,934 
   ค่าใชจ้่ายเก่ียวกบัลูกเรือคา้งจ่าย  2,767  2,657  -  - 
   ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย  1,684  1,861  19  26 
   ผลประโยชน์พนกังานคา้งจ่าย         
      - ส่วนท่ีถึงก าหนดจ่ายภายในหน่ึงปี  3,450  2,933  2,417  2,056 
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน  10,700  10,602  81,664  78,054 
รายไดรั้บล่วงหนา้  3,484  2,601  -            - 
เงินกูย้ืมระยะยาว - ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ         

   ภายในหน่ึงปี  56,432  42,148  -  - 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า - ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ         
   ภายในหน่ึงปี  165  162  129  126 
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์  14  119  -  - 
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย  1  1  -            - 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน  1,641  1,716  1,471  1,508 
รวมหนีสิ้นหมุนเวียน  72,437  57,349  83,264  79,688 
หนีสิ้นไม่หมนุเวียน         
ผลประโยชน์พนกังานคา้งจ่าย - สุทธิจากส่วนท่ี         
   ถึงก าหนดจ่ายภายในหน่ึงปี  3,956  5,865  2,770  4,112 
เงินกูย้ืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ี         
   ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  176,169  203,749  -  - 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ี         
   ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  393  430  357  385 
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์  -  336  -  - 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  104  104  -  - 
ประมาณการค่าความเสียหายจากการเดินเรือ  1,328  1,174  -            - 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน  5,287  5,245  3,874  3,874 
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน  187,237  216,903  7,001  8,371 
รวมหนีสิ้น  259,674  274,252  90,265  88,059 
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บริษัท พรีเชียส ชิพป้ิง จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย   

งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)       

ณ วันที่ 31 มนีำคม 2565       
      (หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐฯ) 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  
31 มีนาคม 

2565 
 

31 ธนัวาคม 
2564 

 
31 มีนาคม 

2565 
 

31 ธนัวาคม 
2564 

ส่วนของผู้ถือหุ้น         

ทุนเรือนหุน้         

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

   ทุนออกจ าหน่ายและช าระเตม็มลูค่าแลว้  51,055  51,055  51,055  51,055 
ส่วนเกินทุน         

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

   จดัสรรแลว้         

      ส ารองตามกฎหมาย - บริษทัฯ  4,372  4,372  4,372  4,372 
                                       - บริษทัยอ่ย  12,393  11,741  -            - 
      ส ารองเพื่อกิจกรรมความรับผดิชอบต่อสังคม  1,263  1,110  1,263  1,110 
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร  310,370  296,004  154,613  177,847 
องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถื้อหุ้น  1,312  (2,557)  (127)  (128) 
ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ  448,874  429,834  279,285  302,365 
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม         
   ของบริษทัยอ่ย  1  1  -  - 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  448,875  429,835  279,285  302,365 
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น  708,549  704,087  369,550  390,424 
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บริษัท พรีเชียส ชิพป้ิง จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย   

งบก ำไรขำดทุน       

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2565       

(หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐฯ ยกเวน้ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานแสดงเป็นเหรียญสหรัฐฯ) 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  2565  2564  2565  2564 
รำยได้         

รายไดจ้ากการเดินเรือ         

   รายไดจ้ากการให้เช่าเป็นระยะเวลา  67,552  32,570  -  - 
   รายไดจ้ากการให้เช่าเป็นรายเท่ียว  1,227  8,324  -  - 
รวมรายไดจ้ากการเดินเรือ  68,779  40,894  -  - 
รายไดจ้ากการให้บริการ  26  29  773  723 
รายไดด้อกเบ้ีย  28  1  965  1,386 
รายไดเ้งินปันผล  -  -  1,829  - 
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน  5  3,545  30  3,455 
ก าไรจากการปรับมูลค่ายติุธรรมของ         
   เคร่ืองมือท่ีใชป้้องกนัความเส่ียงบนส่วน         
   ท่ีไม่มีประสิทธิผลในการป้องกนั         
   ความเส่ียงในกระแสเงินสด  -  18  -  - 
รายไดอ้ื่น  41  24  -  23 
รวมรำยได้  68,879  44,511  3,597  5,587 
ค่ำใช้จ่ำย         
ตน้ทุนการเดินเรือ         
   ค่าใชจ้่ายในการเดินเรือ  13,551  13,005  -  - 
   รายจ่ายท่าเรือ  193  989  -  - 
   น ้ามนัเช้ือเพลิงใชไ้ป  387  2,272  -  - 
รวมตน้ทุนการเดินเรือ  14,131  16,266  -  - 
ค่าเส่ือมราคา  8,955  9,429  63  61 
ตน้ทุนการให้บริการ  38  37  -  - 
ค่าใชจ้่ายในการบริหาร  2,854  1,903  1,670  1,075 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร  1,107  697  1,078  690 
ผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น  334  -  -  - 
ขาดทนุจากตราสารอนุพนัธ์  18  138  -  179 
รวมค่ำใช้จ่ำย  27,437  28,470  2,811  2,005 
ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน  41,442  16,041  786  3,582 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุน         
   ในบริษทัร่วมท่ีถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย  57  131  -  - 
ตน้ทุนทางการเงิน  (2,469)  (3,856)  (8)  (1,867) 
ก ำไรส ำหรับงวด  39,030  12,316  778  1,715 
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บริษัท พรีเชียส ชิพป้ิง จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย   

งบก ำไรขำดทุน (ต่อ)       

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2565       

(หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐฯ ยกเวน้ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานแสดงเป็นเหรียญสหรัฐฯ) 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  2565  2564  2565  2564 
กำรแบ่งปันก ำไร          
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ  39,030  12,316  778  1,715 
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม  
   ของบริษทัยอ่ย -  -  -  - 
ก ำไรส ำหรับงวด  39,030  12,316  778  1,715 

       
ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน         
ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 0.0250  0.0079  0.0005  0.0011 

13. เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 

เม่ือวนัท่ี 4 เมษายน 2565 ท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจ าปี 2565 ของบริษทัฯได้มีมติอนุมัติจ่าย            
เงินปันผลงวดสุดทา้ยส าหรับปี 2564 แก่ผูถื้อหุ้นจากก าไรสะสมของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 
2564 ในอตัราหุ้นละ 0.25 บาท รวมเป็นเงิน 389.82 ลา้นบาท ซ่ึงเงินปันผลน้ีไดถู้กจ่ายไปเม่ือวนัท่ี 28 
เมษายน 2565 

14. กำรอนุมัติข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล 

 ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีได้รับอนุมติัให้ออกโดยกรรมการผูมี้อ านาจของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี           
6 พฤษภาคม 2565 


