
 

บริษทั พรีเชียส ชิพปิ� ง จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
รายงานการสอบทาน และ งบการเงินระหวา่งกาล 
สาํหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที# 31 มีนาคม 2555 และ 2554 



 

 

 

 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั พรีเชียส ชิพปิ� ง จาํกดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัที# 31 มีนาคม 2555 งบกาํไรขาดทุนรวม งบกาํไร
ขาดทุนเบด็เสร็จรวม งบแสดงการเปลี#ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวม และงบกระแสเงินสดรวมสาํหรับงวด
สามเดือนสิ�นสุดวนัที# 31 มีนาคม 2555 และ 2554 และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมแบบยอ่ของบริษทั 
พรีเชียส ชิพปิ� ง จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ยและไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั 
พรีเชียส ชิพปิ� ง จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั ซึ# งผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผดิชอบในการจดัทาํและ
นาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่านี�ตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัที# 34 เรื#อง งบการเงินระหวา่งกาล 
ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเกี#ยวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการ
สอบทานของขา้พเจา้  

ขอบเขตการสอบทาน  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410  เรื#อง การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ธีิการ
สอบถามบุคลากร ซึ# งส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวเิคราะห์เปรียบเทียบและ
วธีิการสอบทานอื#น การสอบทานนี� มีขอบเขตจาํกดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํให้
ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเชื#อมั#นวา่จะพบเรื#องที#มีนยัสาํคญัทั�งหมดซึ#งอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั�น
ขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลที#สอบทาน 

ข้อสรุป  

ขา้พเจา้ไม่พบสิ#งที#เป็นเหตุใหเ้ชื#อวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํขึ�นตามมาตรฐานการ
บญัชีฉบบัที# 34 เรื#อง งบการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  



 

 

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที$ 31 ธันวาคม 2554 ที$แสดงเปรียบเทยีบ  

ขา้พเจา้ไดเ้คยตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั พรีเชียส ชิพปิ� ง จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และ      
งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั พรีเชียส ชิพปิ� ง จาํกดั (มหาชน) สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที# 31 ธนัวาคม 2554 
ตามมาตรฐานการสอบบญัชีและแสดงความเห็นไวอ้ยา่งไม่มีเงื#อนไขตามรายงานลงวนัที# 3 กุมภาพนัธ์ 2555 
งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2554 ที#แสดง
เปรียบเทียบเป็นส่วนหนึ#งของงบการเงินดงักล่าว ขา้พเจา้ไม่ไดใ้ชว้ธีิการตรวจสอบอื#นใดภายหลงัจากวนัที#
ในรายงานนั�น  

 
 
 
สุมาลี รีวราบณัฑิต 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3970 

บริษทั สาํนกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จาํกดั 
กรุงเทพฯ: 26 เมษายน 2555 



บริษทั พรีเชียส ชิพปิ� ง จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2555 31 ธนัวาคม 2554 31 มีนาคม 2555 31 ธนัวาคม 2554

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 3,137,334       4,374,711       2,247,798       2,719,519        
เงินลงทุนชั-วคราว 3 -                     -                                          - -                       
ลกูหนี0การคา้และลกูหนี0 อื-น 4, 5 128,780          125,094          757,345          771,933           
เงินใหกู้ย้มืระยะสั0นแก่บริษทัยอ่ย 6 -                     -                     1,906,104       2,275,428        
เงินล่วงหนา้ค่าจา้งต่อเรือเดินทะเล - ส่วนที-จะไดรั้บคืน
   ภายในหนึ-งปี 14 1,292,122       1,327,296       1,292,122       1,327,296        
นํ0 ามนัเชื0อเพลิง 122,542          68,962                                 - -                       
สินทรัพยห์มุนเวียนอื-น
    เงินทดรองจ่ายแก่กปัตนัเรือ 72,898            63,298                              - -                       
    ค่าสินไหมทดแทนคา้งรับ 27,296            18,718                               - -                       
    อื-นๆ 59,118            43,466            10,532            13,874             
รวมสินทรัพยห์มุนเวียนอื-น 159,312          125,482          10,532            13,874             
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 4,840,090       6,021,545       6,213,901       7,108,050        
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 8 -                     -                     6,143,950       6,003,738        
เงินลงทุนในการร่วมคา้ 9 -                     -                                             - -                       
เงินลงทุนในบริษทัร่วมที-ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย 10 110,190          111,681                                  - -                       
เงินลงทุนระยะยาวอื-น 8,026              8,246              8,026              8,246               
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการที-ควบคุมร่วมกนั 7 - -                     263,709          270,960           
ลกูหนี0ตามสัญญาแลกเปลี-ยนเงินตราต่างประเทศ 82,044            48,752            -                     -                       
ที-ดิน อาคารและอุปกรณ์ 11 11,678,527     9,445,533       5,885              6,735               
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 12 19,870            22,782            19,817            22,725             
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื-น
    ค่าความเสียหายจากการเดินเรือเดินทะเลรอเรียกคืน 42,002            41,565            - -                       
    เงินล่วงหนา้ค่าซื0อเรือเดินทะเล 13 511,996          396,140          - -                       
    เงินล่วงหนา้ค่าจา้งต่อเรือเดินทะเล - สุทธิจากส่วนที-
      จะไดรั้บคืนภายในหนึ-งปี 14 5,906,388       6,571,893       3,614,600       4,487,725        
    ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจ่าย 15 202,629          211,832          149,002          168,155           
    อื-นๆ 20.4 18,015            13,279            2,406              2,406               
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื-น 6,681,030       7,234,709       3,766,008       4,658,286        
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 18,579,687     16,871,703     10,207,395     10,970,690      
รวมสินทรัพย์ 23,419,777     22,893,248     16,421,296     18,078,740      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ-งของงบการเงินนี0



บริษัท พรีเชียส ชิพปิ� ง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2555 31 ธนัวาคม 2554 31 มีนาคม 2555 31 ธนัวาคม 2554

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี�สินหมุนเวียน

เจา้หนี0การคา้และเจา้หนี0 อื-น

    เจา้หนี0การคา้ 27,328 33,150 3,199              523                  

    เงินทดรองจากกิจการที-เกี-ยวขอ้งกนั 5 -                     -                     3,088,050 3,430,581

    ค่าใชจ่้ายเกี-ยวกบัลกูเรือคา้งจ่าย 59,185            47,659            -                     -                       

    ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 108,050          59,641            4,771              5,421               

    โบนสัพนกังานคา้งจ่าย - ส่วนที-ถึงกาํหนดจ่าย

         ภายในหนึ-งปี 39,755            66,761            36,631            61,556             

รวมเจา้หนี0การคา้และเจา้หนี0 อื-น 234,318          207,211          3,132,651       3,498,081        

รายไดรั้บล่วงหนา้ 50,315            86,238            -                     -                       

เงินปันผลคา้งจ่าย 155,176          - 155,176          -

เงินกูย้มืระยะยาว - ส่วนที-ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ-งปี 16 651,510          718,549          6,134              286,951           

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 1,228              506                 - -                       

หนี0 สินหมุนเวียนอื-น

    ภาษีเงินไดห้กั ณ ที-จ่ายคา้งจ่าย 5,308 14,206 3,770 12,778

    อื-นๆ 29,348 20,525 9,646 9,707

รวมหนี0 สินหมุนเวียนอื-น 34,656 34,731 13,416 22,485

รวมหนี�สินหมุนเวียน 1,127,203 1,047,235 3,307,377 3,807,517

หนี�สินไม่หมุนเวียน

โบนสัพนกังานคา้งจ่าย - สุทธิจากส่วนที-ถึง

   กาํหนดจ่ายภายในหนึ-งปี 13,414 54,028 12,357 49,836

ประมาณการค่าความเสียหายจากการเดินเรือเดินทะเล 62,985 64,637 - -                       

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนที-ถึงกาํหนดชาํระ

   ภายในหนึ-งปี 16 7,397,633       6,307,826       1,295,130       1,856,651        

สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 64,452 63,023 58,380 57,001

รวมหนี�สินไม่หมุนเวียน 7,538,484 6,489,514 1,365,867 1,963,488

รวมหนี�สิน 8,665,687 7,536,749 4,673,244 5,771,005

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ-งของงบการเงินนี0

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



บริษัท พรีเชียส ชิพปิ� ง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

(หน่วย: พนับาท)

31 มีนาคม 2555 31 ธนัวาคม 2554 31 มีนาคม 2555 31 ธนัวาคม 2554

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้

   ทุนจดทะเบียน

      หุน้สามญั 1,039,520,600 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 1,039,521 1,039,521 1,039,521 1,039,521

   ทุนที-ออกและชาํระแลว้

      หุน้สามญั 1,039,520,600 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 1,039,521 1,039,521 1,039,521 1,039,521

   ส่วนเกินทุน

      ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 411,430 411,430 411,430 411,430

      ส่วนเกินทุนหุน้ทุนซื0อคืน 172,446 172,446 172,446 172,446

   กาํไรสะสม

      จดัสรรแลว้

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

                                        - บริษทัยอ่ย 518,120 518,120 -                     -                       

         สาํรองเพื-อกิจกรรมความรับผดิชอบต่อสังคม 15,771 15,333 15,771 15,333

      ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 14,324,357 14,521,659 10,395,022 10,624,884

องคป์ระกอบอื-นของส่วนของผูถื้อหุน้ (1,864,292)      (1,459,091)      (390,090)         (59,831)            

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 14,721,305 15,323,370 11,748,052 12,307,735

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียที-ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 32,785 33,129 -                     -                       

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 14,754,090 15,356,499 11,748,052 12,307,735

รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 23,419,777 22,893,248 16,421,296 18,078,740

0 0 0 0

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ-งของงบการเงินนี0

กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั พรีเชียส ชิพปิ� ง จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุน

สําหรับงวดสามเดอืนสิ�นสุดวนัที- 31 มีนาคม 2555 และ 2554
(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
หมายเหตุ 2555 2554 2555 2554

รายได้

รายไดจ้ากการเดินเรือ

   รายไดค้่าเช่าเรือ 445,746 577,594 -                       -                        

   รายไดค้่าระวางเรือ 341,805 154,841 -                       -                        

รวมรายไดจ้ากการเดินเรือ 787,551 732,435 -                       -                        

รายไดจ้ากการให้บริการ 5 1,358 1,338 15,707 12,630

กาํไรจากการขายอุปกรณ์ -                       1,382               -                       1,385                 

ดอกเบี0ยรับ 5 6,972 6,766 6,829 6,727

รายไดอื้-น 2 1 2 1

เงินปันผลรับ 5, 8 -                       -                       -                       252,500             

รวมรายได้ 795,883 741,922 22,538 273,243

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนการเดินเรือ

   ค่าใชจ่้ายในการเดินเรือ 265,212 216,665 -                       -                        

   รายจ่ายท่าเรือ 47,043 18,916 -                       -                        

   นํ0ามนัเชื0อเพลิง 154,761 46,449 -                       -                        

รวมตน้ทุนการเดินเรือ 467,016 282,030 -                       -                        

ค่าเสื-อมราคา 11 192,232 158,563 1,108 1,213

ตน้ทุนการให้บริการ 1,021 1,105 -                       -                        

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 5 42,590 48,717 37,849 41,354

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 5 20,226 25,827 19,388 24,551

หนี0 สูญและหนี0สงสยัจะสูญ 19,279              -                       -                       -                        

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี-ยน 2,352               9,070               4,695               7,374                 

รวมค่าใช้จ่าย 744,716 525,312 63,040 74,492

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจากเงนิลงทุนในบริษทัร่วม

   ค่าใช้จ่ายทางการเงนิและภาษเีงนิได้นิติบุคคล 51,167 216,610 (40,502) 198,751

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม

   ที-ถือหุ้นโดยบริษทัยอ่ย 10.1 (4,106)              (463)                 -                       -                        

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและภาษเีงนิได้นิติบุคคล 47,061              216,147            (40,502)            198,751             

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (86,745)            (103,222)          (33,015)            (78,973)              

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษเีงนิได้นิติบุคคล (39,684)            112,925            (73,517)            119,778             

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (732)                 (2,871)              -                       -                        

กาํไร (ขาดทุน) สําหรับงวด (40,416) 110,054 (73,517) 119,778

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ-งของงบการเงินนี0



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั พรีเชียส ชิพปิ� ง จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุน (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดอืนสิ�นสุดวนัที- 31 มีนาคม 2555 และ 2554

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2555 2554 2555 2554

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน)

ส่วนที-เป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (40,957) 108,630 (73,517) 119,778

ส่วนที-เป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียที-ไม่มีอาํนาจควบคุม

   ของบริษทัยอ่ย 541 1,424 -                       -                        

กาํไร (ขาดทุน) สําหรับงวด (40,416) 110,054 (73,517) 119,778

(หน่วย: บาท)

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน 17

กาํไร (ขาดทุน) ส่วนที-เป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (0.04) 0.10 (0.07) 0.12

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ-งของงบการเงินนี0



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั พรีเชียส ชิพปิ� ง จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดอืนสิ�นสุดวนัที- 31 มีนาคม 2555 และ 2554

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2555 2554 2555 2554

กาํไร (ขาดทุน) สําหรับงวด (40,416)            110,054            (73,517)            119,778             

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื-น:

ผลต่างของอตัราแลกเปลี-ยนจากการแปลงค่างบการเงิน

    ของหน่วยงานในต่างประเทศ 6,565               (132)                 -                       -                        

ผลต่างของอตัราแลกเปลี-ยนจากการแปลงค่างบการเงิน

    จากสกุลเงินที-ใชใ้นการดาํเนินงาน

    เป็นสกุลเงินที-ใชน้าํเสนองบการเงิน (412,651)          72,049              (330,259)          57,059               

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื-นสําหรับงวด (406,086)          71,917              (330,259)          57,059               

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (446,502)          181,971            (403,776)          176,837             

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนที-เป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (446,158)          180,424            (403,776)          176,837             

ส่วนที-เป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียที-ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (344)                 1,547               -                       -                        
(446,502)          181,971            (403,776)          176,837             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ-งของงบการเงินนี0



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั พรีเชียส ชิพปิ� ง จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด

สําหรับงวดสามเดอืนสิ�นสุดวนัที- 31 มีนาคม 2555 และ 2554

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2555 2554 2555 2554

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี (39,684) 112,925 (73,517) 119,778

รายการปรับกระทบยอดกาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) 

   จากกิจกรรมดาํเนินงาน

   ค่าเสื-อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 194,525 160,818 3,398 3,468

   หนี0 สูญและหนี0สงสยัจะสูญ 19,279              -                       -                       -                        

   กาํไรจากการขายอุปกรณ์ -                       (1,382) -                       (1,385)

   ตดัจาํหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจ่ายเนื-องจากการยกเลิกวงเงินกูย้มื 5,765 -                       5,765 -                        

   ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมที-ถือหุ้น

      โดยบริษทัยอ่ย 4,106               463                  -                       -                        

   ประมาณการค่าความเสียหายจากการเดินเรือเดินทะเล (โอนกลบั) (1,466) 6,284 -                       -                        

   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 1,452 1,472 1,400               1,424                 

   ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี-ยนที-ยงัไม่เกิดขึ0นจริง 2,834 5,484 3,202 4,024

   ตดัจาํหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินเป็นดอกเบี0ยจ่าย 5,290 1,420 -                       -                        

   ดอกเบี0ยจ่าย 42,608 1,594 -                       -                        

   ดอกเบี0ยรับ (6,917) (6,333) (6,829) (6,727)

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานก่อนการเปลี-ยนแปลง

   ในสินทรัพยแ์ละหนี0 สินดาํเนินงาน 227,792 282,745 (66,581) 120,582

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิ-มขึ0น) ลดลง

   ลูกหนี0การคา้และลูกหนี0 อื-น (26,283)            (9,995)              959,889            (78,206)              

   นํ0ามนัเชื0อเพลิง (55,189) (9,416) -                       -                        

   สินทรัพยห์มุนเวียนอื-น (35,679) (11,747) 3,817 4,112

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื-น (4,989)              -                       -                       -                        

หนี0 สินดาํเนินงานเพิ-มขึ0น (ลดลง)

   เจา้หนี0การคา้และเจา้หนี0 อื-น 30,575              (73,581)            (271,507)          150,699             

   รายไดรั้บล่วงหนา้ (33,472)            29,255              -                       -                        

   หนี0 สินหมุนเวียนอื-น (9,611) 19,181 (9,014) 16,572

   หนี0 สินไม่หมุนเวียน (40,373) (44,501) (37,257) (40,852)

เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 52,771 181,941 579,347 172,907

   จ่ายภาษีเงินไดห้กั ณ ที-จ่าย (1,005) (2,258) (765)                 (871)                  

เงนิสดสุทธิจากกจิกรรมดาํเนินงาน 51,766 179,683 578,582 172,036

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ-งของงบการเงินนี0



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั พรีเชียส ชิพปิ� ง จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
สําหรับงวดสามเดอืนสิ�นสุดวนัที- 31 มีนาคม 2555 และ 2554

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2555 2554 2555 2554
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน
ซื0อเรือเดินทะเลและอุปกรณ์และจ่ายค่าใชจ่้ายในการซ่อมแซม
   และสาํรวจเรือเดินทะเล (1,365,980)       (189)                 (442)                 (84)                    
เงินสดจ่ายล่วงหนา้ค่าซื0อเรือเดินทะเล (511,996)          -                       -                       -                        
เงินสดจ่ายล่วงหนา้ค่าจา้งต่อเรือเดินทะเลและตน้ทุนทางตรงอื-น (401,002)          (305,728)          (158,719)          (2,494)               
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ -                       1,400               -                       1,400
ลงทุนเพิ-มในบริษทัยอ่ย -                       -                       (305,000)          -                        
เงินให้กูย้มืระยะสั0นแก่บริษทัยอ่ยลดลง -                       -                       307,116            -                        
ดอกเบี0ยรับ 6,917 6,333 6,829 6,727
เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (2,272,061) (298,184) (150,216) 5,549
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ
เงินสดจ่ายดอกเบี0ยและค่าธรรมเนียมในการรักษาวงเงินกู้ (61,513)            (16,224)            (9,570)              (14,045)              
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจ่าย (46,390) (83) (35,318)            -                        
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว 2,100,673         -                       -                       -                        
จ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาว (890,280) (29,342) (786,217)          -                        
เงินปันผลจ่ายแก่ผูถื้อหุ้นบริษทัฯ -                       (228,663)          -                       (228,663)            
เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหาเงนิ 1,102,490         (274,312)          (831,105)          (242,708)            
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ-มขึ0น (ลดลง) (119,572) 25,570 (68,982)            10,644               
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดลดลงสุทธิ (1,237,377) (367,243) (471,721) (54,479)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 4,374,711 4,223,423 2,719,519 2,041,349
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายงวด 3,137,334 3,856,180 2,247,798 1,986,870

0 0 0 0
ข้อมูลเพิ-มเติมประกอบงบกระแสเงนิสด
รายการที-มิใช่เงินสด
   เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ยโดยหกักลบลบหนี0กบั
      ลูกหนี0 /เจา้หนี0บริษทัยอ่ย -                       -                       -                       252,500             
   ตดัจาํหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินเป็นเงินล่วงหนา้
      ค่าจา้งต่อเรือเดินทะเล 413                  500                  329 461                    
   โอนดอกเบี0ยจ่ายและค่าธรรมเนียมในการรักษาวงเงินกูย้มื
      เป็นเงินล่วงหนา้ค่าจา้งต่อเรือเดินทะเล 28,913              14,588              9,007 14,004               
   ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจ่ายโอนไปแสดงหกัจาก
      เงินกูย้มืระยะยาว 45,268              21                    1,221 -                        
   ตดัจาํหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินเป็นดอกเบี0ยจ่าย 5,290               1,420               -                       -                        
   โอนค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจ่ายให้แก่บริษทัยอ่ย
      ตามสดัส่วนการเบิกถอนเงินกูย้มื -                       -                       48,405 -                        
   โอนเงินล่วงหนา้ค่าจา้งต่อเรือเดินทะเลเป็นเรือเดินทะเล
      และอุปกรณ์ของบริษทัยอ่ย 917,527            -                       917,527 -                        
   รายการปรับปรุงสาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของ
      พนกังานกบักาํไรสะสมตน้งวด -                       (57,408) -                       (51,551)



หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ-งของงบการเงินนี0



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ� ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี-ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวันที- 31 มีนาคม 2555 และ 2554

(หน่วย: พนับาท)  

องคป์ระกอบอื-น

ของส่วนของผูถ้ือหุน้

 - กาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอื-น ส่วนของผูม้ี

ส่วนไดเ้สียที-

สาํรองเพื-อกิจกรรม ผลต่างจาก รวม ไม่มีอาํนาจ รวม

ทุนเรือนหุน้ที-ออก ส่วนเกินมูลค่า ส่วนเกินทุน ความรับผดิชอบ การแปลงค่า ส่วนของผูถ้ือหุน้ ควบคุม ส่วนของ

และชาํระแลว้ หุน้สามญั หุน้ทุนซื0อคืน บริษทัฯ บริษทัยอ่ย ต่อสงัคม ยงัไม่ไดจ้ดัสรร งบการเงิน ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วันที- 1 มกราคม 2554 1,039,521                411,430                   172,446                   103,952                   518,120                   14,336                     14,448,545              (2,183,075)              14,525,275              29,283                     14,554,558              

เงินปันผลจ่ายแก่ผูถ้ือหุน้บริษทัฯ -                              -                              -                              -                              -                              -                              (228,663)                 -                              (228,663)                 -                              (228,663)                 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                              -                              -                              -                              -                              -                              108,630                   71,794                     180,424                   1,547                       181,971                   

จดัสรรสาํรองเพื-อกิจกรรมความรับผดิชอบต่อสงัคม -                              -                              -                              -                              -                              543                          (543)                        -                              -                              -                              -                              

ยอดคงเหลือ ณ วันที- 31 มีนาคม 2554 1,039,521                411,430                   172,446                   103,952                   518,120                   14,879                     14,327,969              (2,111,281)              14,477,036              30,830                     14,507,866              

-                              

ยอดคงเหลือ ณ วันที- 1 มกราคม 2555 1,039,521                411,430                   172,446                   103,952                   518,120                   15,333                     14,521,659              (1,459,091)              15,323,370              33,129                     15,356,499              

เงินปันผลคา้งจ่ายแก่ผูถ้ือหุน้บริษทัฯ (หมายเหตุ 19) -                              -                              -                              -                              -                              -                              (155,907)                 -                              (155,907)                 -                              (155,907)                 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                              -                              -                              -                              -                              -                              (40,957)                   (405,201)                 (446,158)                 (344)                        (446,502)                 

จดัสรรสาํรองเพื-อกิจกรรมความรับผดิชอบต่อสงัคม -                              -                              -                              -                              -                              438                          (438)                        -                              -                              -                              -                              

ยอดคงเหลือ ณ วันที- 31 มีนาคม 2555 1,039,521                411,430                   172,446                   103,952                   518,120                   15,771                     14,324,357              (1,864,292)              14,721,305              32,785                     14,754,090              

-                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              

-                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ-งของงบการเงินนี0

สาํรองตามกฎหมาย

งบการเงินรวม

ส่วนของผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั พรีเชียส ชิพปิ� ง จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลี-ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดอืนสิ�นสุดวนัที- 31 มีนาคม 2555 และ 2554

(หน่วย: พนับาท)  

องคป์ระกอบอื-น

 - กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื-น
สาํรองเพื-อกิจกรรม ผลต่างจาก รวม

ทุนเรือนหุ้นที-ออก ส่วนเกินมูลค่า ส่วนเกินทุน สาํรอง ความรับผิดชอบ การแปลงค่า ส่วนของ
และชาํระแลว้ หุ้นสามญั หุ้นทุนซื0อคืน ตามกฎหมาย ต่อสงัคม ยงัไม่ไดจ้ดัสรร งบการเงิน ผูถ้ือหุ้น

ยอดคงเหลอื ณ วนัที- 1 มกราคม 2554 1,039,521               411,430                  172,446                  103,952                  14,336                    10,458,600             (662,415)                 11,537,870             
เงินปันผลจ่ายแก่ผูถ้ือหุ้นบริษทัฯ -                             -                             -                             -                             -                             (228,663)                 -                             (228,663)                 
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                             -                             -                             -                             -                             119,778                  57,059                    176,837                  
จดัสรรสาํรองเพื-อกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสงัคม -                             -                             -                             -                             543                         (543)                        -                             -                             

ยอดคงเหลอื ณ วนัที- 31 มีนาคม 2554 1,039,521               411,430                  172,446                  103,952                  14,879                    10,349,172             (605,356)                 11,486,044             
-                      

ยอดคงเหลอื ณ วนัที- 1 มกราคม 2555 1,039,521               411,430                  172,446                  103,952                  15,333                    10,624,884             (59,831)                   12,307,735             
เงินปันผลคา้งจ่ายแก่ผูถ้ือหุ้นบริษทัฯ (หมายเหตุ 19) -                             -                             -                             -                             -                             (155,907)                 -                             (155,907)                 
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                             -                             -                             -                             -                             (73,517)                   (330,259)                 (403,776)                 
จดัสรรสาํรองเพื-อกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสงัคม -                             -                             -                             -                             438                         (438)                        -                             -                             

ยอดคงเหลอื ณ วนัที- 31 มีนาคม 2555 1,039,521               411,430                  172,446                  103,952                  15,771                    10,395,022             (390,090)                 11,748,052             
-                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      

-                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ-งของงบการเงินนี0

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

กาํไรสะสม ของส่วนของผูถ้ือหุ้น 
จดัสรรแลว้
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บริษัท พรีเชียส ชิพปิ� ง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที$ 31 มีนาคม 2555 และ 2554 

1. ข้อมูลทั$วไป 

1.1 ข้อมูลทั$วไปของบริษัทฯ 

 บริษทั พรีเชียส ชิพปิ ง จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซึ* งจดัตั งและมีภูมิลาํเนาใน
ประเทศไทย บริษทัฯดาํเนินธุรกิจหลกัในดา้นการลงทุนในกิจการซึ*งดาํเนินธุรกิจดา้นการขนส่งสินคา้
ทางทะเล ที*อยู่ตามที*จดทะเบียนของบริษทัฯอยู่ที*เลขที* 8 อาคารคาเธ่ยเ์ฮา้ส์ ชั น 7 ถนนสาทรเหนือ      
สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 

1.2 เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงินระหว่างกาล 

งบการเงินระหวา่งกาลนี จดัทาํขึ นตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัที* 34 (ปรับปรุง 2552) เรื*อง งบการเงิน
ระหวา่งกาล โดยบริษทัฯเลือกนาํเสนองบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯไดแ้สดง
รายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุน งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี*ยนแปลง
ส่วนของผูถื้อหุน้และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี 

 งบการเงินระหวา่งกาลนี แสดงหน่วยเงินตราเป็นสกุลเงินบาทซึ* งต่างจากสกุลเงินที*ใชใ้นการดาํเนินงาน
ของบริษทัฯ คือ สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา การแสดงหน่วยเงินตราเป็นสกุลเงินบาทเพื*อให้เป็นไป
ตามกฎระเบียบของหน่วยงานในประเทศไทย 

งบการเงินระหวา่งกาลสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาซึ* งเป็นสกุลเงินที*ใชใ้นการดาํเนินงานไดแ้ปลงค่า
เป็นสกุลเงินบาทซึ*งเป็นสกุลเงินที*ใชใ้นการนาํเสนองบการเงิน สินทรัพยแ์ละหนี สินแปลงค่าเป็นเงิน
บาทโดยใช้อตัราแลกเปลี*ยน ณ วนัสิ นรอบระยะเวลารายงาน รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายแปลงค่าเป็นเงิน
บาทโดยใช้อตัราแลกเปลี*ยนที*ประมาณขึ นซึ* งใกลเ้คียงกบัอตัราแลกเปลี*ยนจริง ณ วนัที*เกิดรายการ 
ผลต่างซึ* งเกิดขึ นจากการแปลงค่าดงักล่าวไดแ้สดงไวเ้ป็นรายการ “ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน” 
ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื*นซึ* งเป็นองคป์ระกอบอื*นของส่วนของผูถื้อหุน้ 

งบการเงินระหว่างกาลนี จดัทาํขึ นเพื*อให้ขอ้มูลเพิ*มเติมจากงบการเงินประจาํปีที*นาํเสนอครั งล่าสุด 
ดงันั น งบการเงินระหวา่งกาลจึงเนน้การให้ขอ้มูลเกี*ยวกบักิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ๆ    
เพื*อไม่ให้ข้อมูลที*นาํเสนอซํ าซ้อนกบัขอ้มูลที*ได้รายงานไปแล้ว ผูใ้ช้งบการเงินควรใช้งบการเงิน   
ระหวา่งกาลนี ควบคู่ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัที*บริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย          
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยนี  
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1.3 เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงินรวม 

 งบการเงินรวมระหว่างกาลนี ได้จัดทาํขึ นโดยรวมงบการเงินของบริษัท พรีเชียส ชิพปิ ง จาํกัด 
(มหาชน) บริษทัยอ่ย บริษทัร่วมและกิจการที*ควบคุมร่วมกนั (รวมเรียกวา่ “กลุ่มบริษทั”) และไดจ้ดัทาํ
ขึ นโดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบังบการเงินรวมสาํหรับปีสิ นสุดวนัที* 31 ธนัวาคม 2554 

 ไม่มีการเปลี*ยนแปลงโครงสร้างของกลุ่มบริษทัในระหวา่งงวดปัจจุบนั 

2. มาตรฐานการบัญชีใหม่ที$ยงัไม่มีผลบังคับใช้ 

 ในระหวา่งงวด สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใช ้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที* 8 เรื*อง    
ส่วนงานดาํเนินงาน ซึ* งมีผลบงัคบัใชส้ําหรับงบการเงินที*มีรอบระยะเวลาบญัชีที*เริ*มในหรือหลงัวนัที* 
1 มกราคม 2556  

          ฝ่ายบริหารของบริษทัฯเชื*อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินขา้งตน้จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็น
สาระสาํคญัต่องบการเงินเมื*อนาํมาถือปฏิบติั 

3. เงินลงทุนชั$วคราว 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

    มูลค่าตามบญัชีตาม 
 ทุนเรียกชาํระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน วิธีส่วนไดเ้สีย 

 31 
มีนาคม 

2555 

31 
ธนัวาคม 

2554 

31 
มีนาคม 

2555 

31 
ธนัวาคม 

2554 

31 
มีนาคม 

2555 

31    
ธนัวาคม 

2554 

31       
มีนาคม 
2555 

31    
ธนัวาคม 

2554 

 พนัอินเดีย
รูปี 

พนัอินเดีย
รูปี 

% %    

เงนิลงทุนในบริษัทร่วมที$ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย       
บริษทั เซาทเ์ทอร์น แอลพีจี ลิมิเตด 64,592 64,592 50.00 50.00 26,918 27,658 16,937 17,403 

หกั: ค่าเผื*อผลขาดทุนจากเงินลงทุน       (16,937) (17,403) 

เงินลงทุนชั*วคราว - สุทธิ       - - 

 บริษทัย่อย (บริษทั พรีเชียส ชิพปิ ง (เมอริเชียส) ลิมิเตด) บนัทึกเงินลงทุนในบริษทัร่วมที*จดทะเบียน
จดัตั งขึ นในประเทศอินเดียตามวิธีส่วนได้เสียจนถึงวนัที* 31 ธันวาคม 2543 เท่านั น เนื*องจากฝ่าย
บริหารของบริษทัฯมีความตั งใจที*จะเสนอขายเงินลงทุนดงักล่าว ดงันั น จึงไดจ้ดัประเภทเงินลงทุน
ดงักล่าวเป็นเงินลงทุนชั*วคราวในสินทรัพยห์มุนเวียนและบนัทึกค่าเผื*อผลขาดทุนจากเงินลงทุนเต็ม
จาํนวน  
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4. ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื$น 

     (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 
2555 

31 ธนัวาคม 
2554 

31 มีนาคม 
2555 

31 ธนัวาคม 
2554 

ลูกหนี การคา้ - กิจการที*ไม่เกี*ยวขอ้งกนั     

อายหุนี คงคา้งนบัจากวนัที*ในใบแจง้หนี      

คา้งชาํระ     

 ไม่เกิน 3 เดือน  124,903 104,741 - - 

 3 - 6 เดือน 3,429 117 - - 

 6 - 12 เดือน 448 20,236 - - 

 มากกวา่ 12 เดือน 33,196 20,109 - - 

รวม 161,976 145,203 - - 

หกั: ค่าเผื*อหนี สงสยัจะสูญ (33,196) (20,109) - - 

รวมลูกหนี การคา้ - กิจการที*ไม่เกี*ยวขอ้งกนั, สุทธิ 128,780 125,094 - - 

ลูกหนี อื*น - กิจการที*เกี*ยวขอ้งกนั     

เงินทดรองแก่กิจการที*เกี*ยวขอ้งกนั - - 757,345 771,933 

รวมลูกหนี อื*น - กิจการที*เกี*ยวขอ้งกนั - - 757,345 771,933 

รวมลูกหนี การคา้และลูกหนี อื*น - สุทธิ 128,780 125,094 757,345 771,933 

5. รายการธุรกจิกบักจิการที$เกี$ยวข้องกนั 

 ในระหว่างงวด กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจที*สําคญักบับุคคลหรือกิจการที*เกี*ยวขอ้งกนั รายการธุรกิจ
ดงักล่าวเป็นไปตามเงื*อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที*ตกลงกันระหว่างบริษทัฯและบุคคลหรือ
กิจการที*เกี*ยวขอ้งกนัเหล่านั นซึ* งเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปไดด้งันี   

(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนสิ นสุดวนัที* 31 มีนาคม  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 2555 2554 2555 2554 นโยบายการกาํหนดราคา 

รายการธุรกจิกบับริษัทย่อย    
(ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)     
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ - ค่าบริหาร - - 13,865 10,789 อัต รา ค ง ที* ต่ อ ลํา ต่ อ ว ัน โ ด ย

อ้างอิงกับค่าใช้จ่ ายในการ
บริหารของบริษทัฯ 

เงินปันผลรับ - -  - 252,500 ตามที*ประกาศจ่าย 
ดอกเบี ยรับ - - 2,124 3,426 อตัราดอกเบี ยร้อยละ 0.40 ต่อปี 

(2554: ร้อยละ 0.70 ต่อปี) 
ค่าเช่าอาคารชุดจ่าย - - 2,299 2,350 ราคาตลาด 
ขายเรือเดินทะเลที*ต่อใหม่ - - 917,527 - ราคาทุน 
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(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนสิ นสุดวนัที* 31 มีนาคม  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 2555 2554 2555 2554 นโยบายการกาํหนดราคา 
รายการธุรกจิกบักจิการที$ควบคุมร่วมกนั      
(ได้ตดัออกจากงบการเงินรวมตามสัดส่วนที*
บริษทัฯถือหุน้แลว้) 

     

รายไดค้่าควบคุมการต่อเรือเดินทะเล 921 920 1,842 1,841 350,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา
ต่อลําตามสัญญาซึ* งเป็นไป
ตา ม ธรรมเ นี ยม ป ฏิบัติ ใ น
ตลาด 

รายการธุรกจิกบับริษัทที$เกี$ยวข้องกนั      
ค่าตัWวเครื*องบินจ่าย 2,599 1,977 811 933 ราคาตลาด 
ค่าเช่าและบริการจ่าย 2,027 3,444 1,859 3,025 ราคาตลาด 
ซื อคอมพิวเตอร์ 942 54 241 54 ราคาตลาด 

 ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัฯและกิจการที*เกี*ยวขอ้งกนัมีรายละเอียดดงันี  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 
2555 

31 ธนัวาคม 
2554 

31 มีนาคม   
2555 

31 ธนัวาคม 
2554 

ลูกหนี�อื$น - กจิการที$เกี$ยวข้องกนั (หมายเหตุ 4)   
บริษทัยอ่ย - - 619,956 731,132 
กิจการที*ควบคุมร่วมกนั - - 137,389 40,801 

รวมลูกหนี อื*น - กิจการที*เกี*ยวขอ้งกนั - - 757,345 771,933 
เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื$น - กจิการที$เกี$ยวข้องกนั   

บริษทัยอ่ย - - 3,088,050 3,430,581 
บริษทัที*เกี*ยวขอ้งกนั 344 91 344 32 

รวมเจา้หนี การคา้และเจา้หนี อื*น - กิจการ     
   ที*เกี*ยวขอ้งกนั 344 91 3,088,394 3,430,613 

ยอดคงเหลือของลูกหนี /เจ้าหนี บริษทัย่อยและกิจการที*ควบคุมร่วมกนัเป็นรายการที*เกิดจากบญัชี
เดินสะพดัระหว่างบริษทัฯและบริษทัย่อยและกิจการที*ควบคุมร่วมกนัเหล่านั น ซึ* งฝ่ายบริหารของ
บริษทัฯเชื*อวา่ไม่มีความจาํเป็นที*จะตอ้งบนัทึกค่าเผื*อหนี สงสัยจะสูญสําหรับหนี ดงักล่าว เงินทดรอง
จ่ายแก่/จากบริษทัยอ่ยและกิจการที*ควบคุมร่วมกนัไม่มีการคิดดอกเบี ย 
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ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหวา่งงวดสามเดือนสิ นสุดวนัที* 31 มีนาคม 2555 และ 2554 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีค่าใชจ่้าย
ผลประโยชน์พนกังานของกรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปนี  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 2555 2554 

ผลประโยชน์ระยะสั น 13,630 9,788 13,456 10,201 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 495 586 495 586 
ผลประโยชน์ระยะยาวอื*น 6,101 15,453 5,437 13,764 

รวม 20,226 25,827 19,388 24,551 

 ภาระคํ าประกนักบักิจการที*เกี*ยวขอ้งกนั 

บริษทัฯมีภาระจากการคํ าประกนัให้แก่บริษทัย่อยและกิจการที*ควบคุมร่วมกนัในการกู้ยืมเงินจาก
ธนาคารโดยไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมการคํ าประกนั 

6. เงินให้กู้ยมืระยะสั�นแก่บริษัทย่อย  

ณ วนัที* 31 มีนาคม 2555 เงินให้กูย้ืมระยะสั นแก่บริษทัยอ่ยซึ* งบริษทัฯถือหุ้นทั งหมดเป็นตัWวสัญญา   
ใชเ้งินสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาจาํนวนเงิน 61.80 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (31 ธนัวาคม 2554: 
71.80 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) ซึ* งคิดดอกเบี ยในอตัราร้อยละ 0.40 ต่อปี (31 ธนัวาคม 2554: ร้อยละ 
0.40 ต่อปี) และมีกาํหนดชาํระคืนเมื*อทวงถาม โดยมีรายการเคลื*อนไหวในระหวา่งงวดดงัต่อไปนี  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม เพิ*มขึ น/ ผลต่างจากการ 31 มีนาคม 
 2554 (ลดลง) แปลงค่างบการเงิน 2555 

เงนิให้กู้ยมืระยะสั�นแก่บริษัทย่อย    
บริษทั พรีเชียส ชิพปิ ง (สิงคโปร์) พีทีอี ลิมิเตด 2,275,428 (307,116) (62,208) 1,906,104 
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7. เงินให้กู้ยมืระยะยาวแก่กจิการที$ควบคุมร่วมกนั 

 ณ วนัที* 31 มีนาคม 2555 เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการที*ควบคุมร่วมกนัเป็นตัWวสัญญาใชเ้งินสกุลเงิน
เหรียญสหรัฐอเมริกาจาํนวนเงิน 8.55 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (31 ธนัวาคม 2554: 8.55 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา) ซึ* งไม่มีการคิดดอกเบี ยและมีกาํหนดชาํระคืนเมื*อทวงถาม อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯไม่มี
ความตั งใจที*จะเรียกชาํระคืนเงินให้กูย้ืมในอนาคตอนัใกล ้ดงันั น เงินให้กูย้ืมดงักล่าวจึงจดัประเภท
เป็นเงินให้กูย้ืมระยะยาว เงินให้กู้ยืมนี เป็นเงินสนบัสนุนจากบริษทัฯที*จ่ายให้แก่กิจการที*ควบคุม
ร่วมกนัตามสัดส่วนที*บริษทัถือหุ้น (ร้อยละ 50) กิจการที*ควบคุมร่วมกนัไดรั้บเงินจาํนวนที*เท่ากนันี 
จากผูร่้วมคา้อีกฝ่ายดว้ย เงินให้กู้ยืมดงักล่าวจ่ายไปเพื*อให้บริษทัย่อย เอสพีซี 3 บริษทัของกิจการที*
ควบคุมร่วมกนันาํไปจ่ายชาํระเงินค่างวดให้แก่ผูรั้บต่อเรือเดินทะเล รายการเคลื*อนไหวของเงินให้
กูย้มืในระหวา่งงวดมีดงัต่อไปนี  

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ผลต่างจาก  
 31 ธนัวาคม การแปลงค่า 31 มีนาคม 

 2554 งบการเงิน 2555 

เงนิให้กู้ยมืระยะยาวแก่กจิการที$ควบคุมร่วมกนั    
บริษทั แอสโซซิเอท บลัค ์แคริเออร์    
   พีทีอี ลิมิเตด 270,960 (7,251) 263,709 

8. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ประกอบดว้ยเงินลงทุนในหุน้สามญัของบริษทัดงัต่อไปนี  
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ทุนชาํระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน เงินปันผลรับ 

 31 31 31 31 31 31 สาํหรับงวดสามเดือน 
สิ นสุดวนัที* 31 มีนาคม  มีนาคม ธนัวาคม มีนาคม ธนัวาคม มีนาคม ธนัวาคม 

ชื*อบริษทั 2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554 

   % %     

บริษทั พรีเชียส เม็ททลัซ์ จาํกดั 275,000 250,000 99.99 99.99 326,803 310,698 - - 

บริษทั พรีเชียส วชิเชส จาํกดั 230,000 230,000 99.99 99.99 278,192 285,842 - - 

บริษทั พรีเชียส สโตนส์ ชิปปิ ง จาํกดั 260,000 260,000 99.99 99.99 259,866 267,012 - 5,200 

บริษทั พรีเชียส มิเนอรัลส์ จาํกดั 230,000 230,000 99.99 99.99 236,304 242,802 - 4,600 

บริษทั พรีเชียส แลนด ์จาํกดั 84,000 84,000 99.99 99.99 75,998 78,088 - - 

บริษทั พรีเชียส ริเวอร์ส จาํกดั 234,000 234,000 99.99 99.99 196,561 201,966 - 46,800 

บริษทั พรีเชียส เลคส์ จาํกดั 99,000 99,000 99.99 99.99 87,080 89,474 - - 

บริษทั พรีเชียส ซีส์ จาํกดั 100,000 100,000 99.99 99.99 120,953 124,279 - 12,000 

บริษทั พรีเชียส สตาร์ส จาํกดั 105,000 105,000 99.99 99.99 127,001 130,493 - 10,500 

บริษทั พรีเชียส โอเชียนส์ จาํกดั 175,000 175,000 99.99 99.99 211,668 217,488 - 10,500 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ทุนเรียกชาํระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน เงินปันผลรับ 

 31 31 31 31 31 31 สาํหรับงวดสามเดือน 
สิ นสุดวนัที* 31 มีนาคม  มีนาคม ธนัวาคม มีนาคม ธนัวาคม มีนาคม ธนัวาคม 

ชื*อบริษทั 2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554 

   % %     

บริษทั พรีเชียส แพลนเนตส์ จาํกดั 270,000 100,000 99.99 99.99 287,010 124,279 - - 

บริษทั พรีเชียส ไดมอนดส์ จาํกดั 205,000 205,000 99.99 99.99 179,689 184,630 - 10,250 

บริษทั พรีเชียส แซฟไฟร์ส จาํกดั 144,000 144,000 99.99 99.99 121,910 125,262 - 28,800 

บริษทั พรีเชียส เอ็มเมอรัลส์ จาํกดั 366,000 366,000 99.99 99.99 292,323 300,361 - 18,300 

บริษทั พรีเชียส รูบีส์ จาํกดั 84,000 84,000 99.99 99.99 75,998 78,088 - - 

บริษทั พรีเชียส โอปอลส์ จาํกดั 74,000 74,000 99.99 99.99 68,170 70,044 - - 

บริษทั พรีเชียส การ์เน็ตส์ จาํกดั 379,000 379,000 99.99 99.99 301,512 309,803 - 7,580 

บริษทั พรีเชียส เพิร์ลส์ จาํกดั 73,000 73,000 99.99 99.99 73,788 75,817 - - 

บริษทั พรีเชียส ฟลาวเวอร์ส จาํกดั 76,000 76,000 99.99 99.99 76,136 78,230 - - 

บริษทั พรีเชียส ฟอเรสท ์จาํกดั 96,000 96,000 99.99 99.99 92,219 94,755 - - 

บริษทั พรีเชียส ทรีส์ จาํกดั 80,000 80,000 99.99 99.99 79,694 81,886 - - 

บริษทั พรีเชียส พอนดส์ จาํกดั 84,000 84,000 99.99 99.99 79,412 81,595 - - 

บริษทั พรีเชียส เวน็เจอร์ส จาํกดั 80,000 80,000 99.99 99.99 96,762 99,423 - - 

บริษทั พรีเชียส แคปปิตอลส์ จาํกดั 200,000 200,000 99.99 99.99 241,906 248,558 - 20,000 

บริษทั พรีเชียส จสัมินส์ จาํกดั 147,000 147,000 99.99 99.99 164,349 168,869 - - 

บริษทั พรีเชียส ออคิดส์ จาํกดั 217,000 217,000 99.99 99.99 185,721 190,827 - 2,170 

บริษทั พรีเชียส ลากูนส์ จาํกดั 140,000 140,000 99.99 99.99 169,334 173,990 - 35,000 

บริษทั พรีเชียส คลิฟส์ จาํกดั 140,000 140,000 99.99 99.99 169,334 173,990 - 2,800 

บริษทั พรีเชียส ฮิลส์ จาํกดั 140,000 140,000 99.99 99.99 169,334 173,990 - 7,000 

บริษทั พรีเชียส เมาน์เท่นส์ จาํกดั 140,000 140,000 99.99 99.99 169,334 173,990 - 7,000 

บริษทั พรีเชียส รีสอร์ทส์ จาํกดั 140,000 140,000 99.99 99.99 169,334 173,990 - 7,000 

บริษทั พรีเชียส ซิตี ส์ จาํกดั 170,000 170,000 99.99 99.99 192,555 197,849 - 17,000 

บริษทั พรีเชียส คอมเม็ทส์ จาํกดั 71,100 71,100 99.99 99.99 55,701 57,233 - - 

บริษทั พรีเชียส ออนาเมน้ทส์ จาํกดั 68,100 68,100 99.99 99.99 53,353 54,820 - - 

บริษทั เนดเทก็ซ์ จาํกดั 2,500 2,500 69.99 69.99 784 806 - - 

บริษทั พรีเชียส สตอเรจ เทอมินลัส์ จาํกดั 6,000 6,000 69.99 69.99 5,080 5,219 - - 

บริษทั เทบส์ พีทีอี ลิมิเตด 0.0365 0.0365 100.00 100.00 - - - - 

บริษทั พรีเชียส ชิพปิ ง (ปานามา) เอส เอ 250 250 99.99 99.99 309 317 - - 

บริษทั พรีเชียส ชิพปิ ง (เมอริเชียส) ลิมิเตด 250 250 100.00 100.00 309 317 - - 

บริษทั พรีเชียส ชิพปิ ง (สิงคโปร์) พีทีอี ลิมิเตด 363,338 363,338 100.00 100.00 323,560 332,457 - - 

บริษทั พรีเชียส ชิพปิ ง (ยเูค) ลิมิเตด 250 250 99.99 99.99 308 317 - - 

บริษทั เกรท เซอร์เคิล ชิปปิ ง เอเยนซี* จาํกดั 210,000 100,000 99.99 99.99 334,468 230,226 - - 

บริษทั พรีเชียส โปรเจคส์ พีทีอี ลิมิเตด 0.0345 0.0345 100.00 100.00 - - - - 

รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย      6,150,122 6,010,080 - 252,500 

หัก: ค่าเผื*อผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย     (6,172) (6,342)   

รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิ     6,143,950 6,003,738   

 บริษทัฯได้นาํเงินปันผลรับไปหักกลบลบหนี กบัยอดคงคา้งบญัชีลูกหนี /เจา้หนี บริษทัย่อยใน     
งบแสดงฐานะการเงิน 
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การเปลี*ยนแปลงในราคาทุนของบญัชีเงินลงทุนในบริษทัย่อยนอกจากการเปลี*ยนแปลงในบญัชี
เงินลงทุนตามรายละเอียดที*แสดงดงัต่อไปนี  เกิดจากผลต่างของอตัราแลกเปลี*ยนจากการแปลงค่า
งบการเงินจากสกุลเงินที*ใช้ในการดาํเนินงานเป็นสกุลเงินที*ใช้นาํเสนองบการเงิน 

ในระหว่างงวดสามเดือนสิ นสุดวนัที* 31 มีนาคม 2555 เงินลงทุนในบริษทัย่อยของบริษทัฯมีการ
เปลี*ยนแปลงดงันี  

เมื*อวนัที* 24 กุมภาพนัธ์ 2555 บริษทัย่อยในประเทศ (บริษทั พรีเชียส เม็ททลัซ์ จาํกดั) ได้ออกหุ้น
สามญัเพิ*มทุน โดยบริษทัฯได้ซื อเงินลงทุนเพิ*ม ณ วนันั นด้วยมูลค่าที*ตราไวข้องหุ้นสามญัของ
บริษทัย่อยดงักล่าวเป็นจาํนวนเงิน 25.00 ล้านบาท 

เมื*อวนัที* 24 กุมภาพนัธ์ 2555 บริษทัย่อยในประเทศ (บริษทั พรีเชียส แพลนเนตส์ จาํกดั) ได้ออก
หุ้นสามญัเพิ*มทุน โดยบริษทัฯได้ซื อเงินลงทุนเพิ*ม ณ วนันั นด้วยมูลค่าที*ตราไวข้องหุ้นสามญัของ
บริษทัย่อยดงักล่าวเป็นจาํนวนเงิน 170.00 ล้านบาท 

เมื*อวนัที* 15 มีนาคม 2555 บริษทัย่อยในประเทศ (บริษทั เกรท เซอร์เคิล ชิปปิ ง  เอเยนซี*  จาํกดั) 
ได้ออกหุ้นสามญัเพิ*มทุน โดยบริษทัฯได้ซื อเงินลงทุนเพิ*ม ณ วนันั นด้วยมูลค่าที*ตราไวข้องหุ้น
สามญัของบริษทัย่อยดงักล่าวเป็นจาํนวนเงิน 110.00 ล้านบาท 

9.  เงินลงทุนในการร่วมค้า 

9.1 รายละเอยีดของเงินลงทุนในการร่วมค้า 

เงินลงทุนในการร่วมคา้เป็นเงินลงทุนตามสัญญาการร่วมทุนในบริษทั แอสโซซิเอท บลัค์ แคริ
เออร์ พีทีอี ลิมิเตด (“บริษทั เอบีซี”) ซึ* งบริษทัฯและบริษทั Varada Marine Pte. Limited ควบคุม
ร่วมกนัโดยมีวตัถุประสงค์เพื*อเป็นเจา้ของและบริหารจดัการเรือเดินทะเลประเภทขนส่งซีเมนต์ 
มีรายละเอียดดงัต่อไปนี  

 (หน่วย: บาท) 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ชื*อกิจการที*ควบคุมร่วมกนั ลกัษณะธุรกิจ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 
มลูค่าตามบญัชี        
ตามวธีิราคาทุน 

  31 
มีนาคม 

31 
ธนัวาคม 

31 
มีนาคม 

31 
ธนัวาคม 

31 
มีนาคม 

31 
ธนัวาคม 

  2555 2554 2555 2554 2555 2554 

  % %     
บริษทั แอสโซซิเอท บลัค ์ โฮลดิ ง คมัพานี       
   แคริเออร์ พีทีอี ลิมิเตด  50 50 31 32 31 32 
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การเปลี*ยนแปลงในราคาทุนของบญัชีเง ินลงทุนในการร่วมคา้ เกิดจากผลต่างของอตัรา
แลกเปลี*ยนจากการแปลงค่างบการเงินจากสกุลเงินที*ใช้ในการดาํเนินงานเป็นสกุลเงินที*ใช้
นาํเสนองบการเงิน 

9.2 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของกิจการที$ควบคุมร่วมกัน 

งบการเงินรวมได้รวมส่วนได้เสียในสินทรัพย ์หนี สิน รายได้และค่าใช้จ่ายที*บริษทัฯมีอยู่ใน 
บริษทั แอสโซซิเอท บลัค์ แคริเออร์ พีทีอี ลิมิเตด โดยคิดตามสัดส่วนของสัญญาการร่วมทุนดงันี  

(หน่วย: พนับาท) 
 31 มีนาคม 

2555 
31 ธนัวาคม 

2554 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4,801 12,174 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอื*น 989 1,016 
เงินล่วงหนา้ค่าจา้งต่อเรือเดินทะเล 537,355 455,719 
ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจ่าย 11,695 3,289 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื*น 15,009 10,304 

รวมสินทรัพย ์ 569,849 482,502 

หนี สินหมุนเวยีนอื*น 2,430 1,860 
เงินกูย้มืระยะยาว - ส่วนที*ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ*งปี - 8,893 
เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนที*ถึงกาํหนดชาํระ   
   ภายในหนึ*งปี 173,187 168,969 

รวมหนี สิน 175,617 179,722 

สินทรัพยสุ์ทธิ 394,232 302,780 

(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือน 
สิ นสุดวนัที* 31 มีนาคม 

 2555 2554 

 รายได ้ 3 1 
 ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (102) (83) 
 ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี*ยน (7) - 
 ค่าใชจ่้ายทางการเงิน 2,895 (1,521) 
 กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด 2,789 (1,603) 
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10. เงินลงทุนในบริษัทร่วมที$ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย 

10.1 รายละเอียดของบริษัทร่วมที$ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

    มูลค่าตามบญัชีตาม 
   สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน วิธีส่วนไดเ้สีย 

   31 31 31 31 31 31 
  จดัตั งขึ นใน มีนาคม ธนัวาคม มีนาคม ธนัวาคม มีนาคม ธนัวาคม 

ชื*อบริษทัร่วม ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ 2555 2554 2555 2554 2555 2554 

   % %     

บริษทั อินเตอร์เนชั*นแนล ซีพอร์ทส์  ก่อสร้างและพฒันา        
   (ฮาลเดีย) ไพรเวท ลิมิเตด    ท่าเทียบเรือ อินเดีย 22.40 22.40 62,847 64,576 110,190 111,681 

 การเปลี*ยนแปลงในราคาทุนของบญัชีเงินลงทุนในบริษทัร่วมที*ถือหุ้นโดยบริษทัย่อยเกิดจาก
ผลต่างของอตัราแลกเปลี*ยนจากการแปลงค่างบการเงินจากสกุลเงินที*ใช้ในการดาํเนินงานเป็น
สกุลเงินที*ใช้นาํเสนองบการเงิน 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
 ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุน 
 ในบริษทัร่วมที*ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย 
 สาํหรับงวดสามเดือน 

ชื*อบริษทัร่วม สิ นสุดวนัที* 31 มีนาคม 
 2555 2554 

บริษทั อินเตอร์เนชั*นแนล ซีพอร์ทส์ (ฮาลเดีย)   
 ไพรเวท ลิมิเตด  4,106 463 

 ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมที*ถือหุ้นโดยบริษทัยอ่ยสําหรับงวดสามเดือนสิ นสุดวนัที* 
31 มีนาคม 2555 และ 2554 ซึ* งรวมอยูใ่นงบกาํไรขาดทุนรวม คาํนวณจากงบการเงินสําหรับงวดสาม
เดือนสิ นสุดวนัที* 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 ตามลาํดบั  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

  11

10.2 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทร่วมที$ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย 
(หน่วย: พนับาท) 

 ทุนเรียกชาํระ สินทรัพยร์วม หนี สินรวม 

รายไดร้วมสาํหรับงวด       

สามเดือนสิ นสุด 

ขาดทุนสาํหรับงวด              

สามเดือนสิ นสุด 

ชื*อบริษทัร่วม ณ วนัที* 31 ธนัวาคม ณ วนัที* 31 ธนัวาคม ณ วนัที* 31 ธนัวาคม วนัที* 31 ธนัวาคม วนัที* 31 ธนัวาคม 

 2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553 

 พนัอินเดียรูปี พนัอินเดียรูปี         

บริษทั อินเตอร์เนชั*นแนล ซีพอร์ทส์           

   (ฮาลเดีย) ไพรเวท ลิมิเตด  440,580 440,580 617,828 740,308 125,910 185,071 104,119 88,628 18,329 2,066 

11. ที$ดิน อาคารและอุปกรณ์  

 รายการเปลี*ยนแปลงของบญัชีที*ดิน อาคารและอุปกรณ์สําหรับงวดสามเดือนสิ นสุดวนัที* 31 มีนาคม 
2555 สรุปไดด้งันี  

(หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงิน 
 งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที* 1 มกราคม 2555 9,445,533 6,735 
ซื อเรือเดินทะเลและอุปกรณ์และจ่ายค่าใชจ่้ายในการ   
   ซ่อมแซมและสาํรวจเรือเดินทะเลระหวา่งงวด - ราคาทุน 1,749,876 442 
โอนมาจากเงินล่วงหนา้ค่าจา้งต่อเรือเดินทะเล 917,527 - 
ค่าเสื*อมราคาสาํหรับงวด (192,232) (1,108) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (242,177) (184) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที* 31 มีนาคม 2555 11,678,527 5,885 
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12. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

รายการเปลี*ยนแปลงของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนซึ* งประกอบด้วยคอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์สําหรับงวด    
สามเดือนสิ นสุดวนัที* 31 มีนาคม 2555 สรุปไดด้งันี  

 (หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงิน 
 งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที* 1 มกราคม 2555 22,782 22,725 
ตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด (2,293) (2,290) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (619) (618) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที* 31 มีนาคม 2555 19,870 19,817 

13. เงินล่วงหน้าค่าซื�อเรือเดินทะเล 

 เมื*อวนัที* 29 กุมภาพนัธ์ 2555 บริษทัยอ่ยในประเทศแห่งหนึ*งไดล้งนามในบนัทึกขอ้ตกลงเพื*อซื อเรือ
เดินทะเลมือสองกบับริษทัต่างประเทศแห่งหนึ* งคิดเป็นจาํนวนเงิน 16.60 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา 
โดยบริษทัยอ่ยไดเ้บิกเงินกูย้ืมจากธนาคารจาํนวนเงิน 16.60 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (หรือประมาณ 
512.00 ล้านบาท) และนําฝากไว้ในบัญชีร่วมผู ้ซื อและผู ้ขาย ต่อมา เมื*อว ันที*  2 เมษายน 2555        
บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดรั้บมอบเรือเดินทะเล และราคาซื อเรือเดินทะเลทั งหมดไดถู้กชาํระให้แก่ผูข้าย
เรือเดินทะเล 

 ในระหวา่งปี 2554 บริษทัยอ่ยในประเทศแห่งหนึ*งไดล้งนามในบนัทึกขอ้ตกลงเพื*อซื อเรือเดินทะเล     
มือสองกบับริษทัต่างประเทศแห่งหนึ*งคิดเป็นจาํนวนเงิน 19.50 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา โดยบริษทั
ยอ่ยไดจ่้ายเงินมดัจาํเป็นจาํนวนเงิน 12.50 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (หรือประมาณ 396.14 ลา้นบาท) 
ต่อมา เมื*อวนัที* 12 มกราคม 2555 บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดจ่้ายเงินงวดสุดทา้ยและรับมอบเรือเดินทะเล
แลว้ 
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14. เงินล่วงหน้าค่าจ้างต่อเรือเดินทะเล 

รายการเปลี*ยนแปลงของบญัชีเงินล่วงหน้าค่าจา้งต่อเรือเดินทะเลสําหรับงวดสามเดือนสิ นสุดวนัที*      
31 มีนาคม 2555 สรุปไดด้งันี  

 (หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงิน 
 งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที* 1 มกราคม 2555 7,899,189 5,815,021 
จ่ายเพิ*ม 376,985 138,970 
ตน้ทุนดอกเบี ยและค่าธรรมเนียมในการรักษาวงเงินกู ้ 28,913 9,007 
ตดัจาํหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน 413 329 
ตน้ทุนทางตรงอื*น 24,017 19,749 
โอนไปเป็นตน้ทุนเรือเดินทะเลและอุปกรณ์   
   ของบริษทัยอ่ย (917,527) (917,527) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (213,480) (158,827) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที* 31 มีนาคม 2555 7,198,510 4,906,722 
หกั: ส่วนที*จะไดรั้บคืนภายในหนึ*งปี (1,292,122) (1,292,122) 
เงินล่วงหนา้ค่าจา้งต่อเรือเดินทะเล - สุทธิ   
   จากส่วนที*จะไดรั้บคืนภายในหนึ*งปี 5,906,388 3,614,600 

ในระหวา่งงวดสามเดือนสิ นสุดวนัที* 31 มีนาคม 2555 กลุ่มบริษทัไดจ่้ายเงินงวดให้แก่ผูรั้บต่อเรือเดิน
ทะเลตามรายละเอียดดงันี  

 (ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา) 

(เทียบเท่า             
ลา้นบาท) 

บริษทัฯ 4.53 138.97 
บริษทัยอ่ย 4.90 150.49 
กิจการที*ควบคุมร่วมกนั - ตามสดัส่วนที*บริษทัฯถือหุน้ (50%) 2.85 87.53 
รวม 12.28 376.99 

 ในระหวา่งงวดสามเดือนสิ นสุดวนัที* 31 มีนาคม 2555 ตน้ทุนการกูย้ืมไดบ้นัทึกเขา้เป็นราคาทุนของ
เงินล่วงหนา้ค่าจา้งต่อเรือเดินทะเลเป็นจาํนวนเงิน 28.91 ลา้นบาทในงบการเงินรวม และจาํนวนเงิน 
9.01 ลา้นบาทในงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยคาํนวณจากอตัราการตั งขึ นเป็นทุนถวัเฉลี*ยถ่วงนํ าหนกั
ในอตัราร้อยละ 1.67 - 2.97 ในงบการเงินรวมและอตัราร้อยละ 1.67 - 1.78 ในงบการเงินเฉพาะกิจการ 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

  14

การจําหน่ายสัญญาสั$งต่อเรือเดินทะเลใหม่ 

บริษทัฯไดล้งนามในสัญญา Novation Agreement เพื*อจาํหน่ายสัญญาสั*งต่อเรือเดินทะเลใหม่สําหรับ
ตวัเรือเดินทะเลหมายเลข 333 และหมายเลข 315 เมื*อวนัที* 21 ธนัวาคม 2554 และวนัที* 25 มกราคม 
2555 ตามลาํดบั ภายใตเ้งื*อนไขตามสัญญา Novation Agreement ผูซื้ อรายใหม่จะชาํระเงินให้แก่
บริษทัฯดงัต่อไปนี  

สัญญา Novation 
Agreement สําหรับ      

ตวัเรือเดนิทะเล
หมายเลข 

 
กรณีชําระเงนิภายในวนัที$ 

กาํหนดชําระเงนิแรก 
(วนัที$ 31 พฤษภาคม 2555) 

 
กรณีชําระเงนิในช่วงขยาย 

ระยะเวลาการชําระเงนิ 
(วนัที$ 1 - 20 มถุินายน 2555) 

ตวัเรือเดินทะเล 
   หมายเลข 333 
 

จาํนวนเงินเท่ากบั 22,839,174 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 

จาํนวนเงินตามที*ไดก้ล่าวมาแลว้ 
(22,839,174 เหรียญสหรัฐอเมริกา) บวก
ดอกเบี ยในอตัราร้อยละ 7.50 ต่อปี 
คาํนวณจากจาํนวนเงิน 17,999,997 
เหรียญสหรัฐอเมริกา (เงินงวดที*    บริษทั
ฯไดช้าํระใหแ้ก่ผูต่้อเรือเดินทะเลไป) นบั
จากวนัที* 31 พฤษภาคม 2555 ถึงวนัที*
ชาํระเงินในช่วงขยายระยะเวลา ดงันั น 
กรณีชาํระเงินในวนัสุดทา้ยของช่วงขยาย
ระยะเวลาคือวนัที* 20 มิถุนายน 2555      
จะเป็นจาํนวนเงินสูงสุดเท่ากบั 
22,913,147 เหรียญสหรัฐอเมริกา 

สัญญา Novation 
Agreement สําหรับ    

ตวัเรือเดนิทะเล
หมายเลข 

 
กรณีชําระเงนิภายในวนัที$ 

กาํหนดชําระเงนิแรก 
(วนัที$ 10 กรกฎาคม 2555) 

 
กรณีชําระเงนิในช่วงขยาย 

ระยะเวลาการชําระเงนิ 
(วนัที$ 11 - 26 กรกฎาคม 2555) 

ตวัเรือเดินทะเล 
   หมายเลข 315  
 

จาํนวนเงินเท่ากบั 28,158,052 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 

จาํนวนเงินตามที*ไดก้ล่าวมาแลว้ 
(28,158,052 เหรียญสหรัฐอเมริกา)      
บวกดอกเบี ยในอตัราร้อยละ 7.50 ต่อปี 
คาํนวณจากจาํนวนเงิน 22,799,998 
เหรียญสหรัฐอเมริกา (เงินงวดที*        
บริษทัฯไดช้าํระใหแ้ก่ผูต่้อเรือเดินทะเล
ไป) นบัจากวนัที* 10 กรกฎาคม 2555 ถึง
วนัที*ชาํระเงินในช่วงขยายระยะเวลา 
ดงันั น กรณีชาํระเงินในวนัสุดทา้ยของ
ช่วงขยายระยะเวลาคือวนัที* 26 กรกฎาคม 
2555 จะเป็นจาํนวนเงินสูงสุดเท่ากบั 
28,233,011 เหรียญสหรัฐอเมริกา 
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การส่งมอบเรือเดินทะเลตามสัญญาสั�งต่อเรือเดินทะเลใหม่ 

เมื*อวนัที* 26 มีนาคม 2555 เรือเดินทะเลลาํที*สองจากสัญญาสั*งต่อเรือเดินทะเลใหม่กบัอู่ต่อเรือ ABG 
Shipyard Ltd. ประเทศอินเดีย ได้เสร็จสิ นสมบูรณ์และได้ส่งมอบให้แก่บริษัทย่อยทางอ้อมของ  
บริษทัฯในประเทศสิงคโปร์ (บริษทั พรีเชียส ฟราแกรนซ์ พีทีอี ลิมิเตด) ดงันั น บริษทัฯจึงไดโ้อนเงิน
ล่วงหนา้ค่าจา้งต่อเรือเดินทะเลและตน้ทุนทางตรงอื*นๆในส่วนที*เกี*ยวขอ้งกบัเรือเดินทะเลลาํดงักล่าว
จาํนวนรวม 29.88 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาหรือประมาณ 917.53 ลา้นบาทไปบนัทึกเป็นตน้ทุนเรือ
เดินทะเลและอุปกรณ์ของบริษทัยอ่ยทางออ้มดงักล่าว 

15.  ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่าย 

 รายการเปลี*ยนแปลงของบญัชีค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจ่ายสําหรับงวดสามเดือนสิ นสุดวนัที*        
31 มีนาคม 2555 สรุปไดด้งันี  

 (หน่วย: พนับาท) 
                                  

งบการเงินรวม         
งบการเงิน     

เฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที* 1 มกราคม 2555 211,832 168,155 
จ่ายเพิ*ม 46,390 35,318 
โอนไปแสดงหกัจากเงินกูย้มืระยะยาว (45,268) (1,221) 
โอนไปบริษทัยอ่ยในฐานะผูกู้ ้ - (44,047) 
ตดัจาํหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินเนื*องจาก   
   การยกเลิกวงเงินกูย้มื (4,640) (4,640) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (5,685) (4,563) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที* 31 มีนาคม 2555 202,629 149,002 
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16. วงเงินกู้ยมืระยะยาว 

ณ วนัที* 31 มีนาคม 2555 และ 31 ธนัวาคม 2554 เงินกูย้มืระยะยาวแสดงไดด้งันี  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

  
วงเงินกูย้ืมเพื*อนาํไปใชใ้นการสั*งต่อเรือเดินทะเลใหม่ 

วงเงินกูย้ืมเพื*อนาํไปจดัซื อ      
เรือเดินทะเล  

 วงเงินที* 1 วงเงินที* 2 วงเงินที* 1 รวม 

 31 มีนาคม 
2555 

31 ธนัวาคม 
2554 

31 มีนาคม 
2555 

31 ธนัวาคม 
2554 

31 มีนาคม 
2555 

31 ธนัวาคม 
2554 

31 มีนาคม 
2555 

31 ธนัวาคม 
2554 

เงินกูย้ืมระยะยาว 2,475,197 2,782,249 175,806 180,640 5,559,125 4,189,231 8,210,128 7,152,120 
หกั: ค่าธรรมเนียมทางการเงิน         
           รอตดัจ่าย (14,736) (15,536) (2,620) (2,778) (143,629) (107,431) (160,985) (125,745) 

รวม 2,460,461 2,766,713 173,186 177,862 5,415,496 4,081,800 8,049,143 7,026,375 
หกั: ส่วนที*ถึงกาํหนดชาํระ         
          ภายในหนึ*งปี (142,234) (329,924) - (8,893) (509,276) (379,732) (651,510) (718,549) 

เงินกูย้ืมระยะยาว - สุทธิจากส่วน         
   ที*ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ*งปี 2,318,227 2,436,789 173,186 168,969 4,906,220 3,702,068 7,397,633 6,307,826 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 วงเงินกูย้มืเพื*อนาํไปใช ้
 ในการสั*งต่อเรือเดินทะเลใหม่ 
 วงเงินที* 1 
 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 2555 2554 

เงินกูย้มืระยะยาว 1,307,747 2,155,001 
หกั: ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจ่าย (6,483) (11,399) 
รวม 1,301,264 2,143,602 
หกั: ส่วนที*ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ*งปี (6,134) (286,951) 
เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนที*ถึงกาํหนด   
   ชาํระภายในหนึ*งปี 1,295,130 1,856,651 

การเปลี*ยนแปลงของบญัชีเงินกู้ยืมระยะยาวสําหรับงวดสามเดือนสิ นสุดวนัที* 31 มีนาคม 2555 มี
รายละเอียดดงันี  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 วงเงินกูย้มื วงเงินกูย้มื  
 เพื*อนาํไปใชใ้นการสั*งต่อ เพื*อนาํไปจดัซื อ   

 เรือเดินทะเลใหม่ เรือเดินทะเล    
 วงเงินที* 1 วงเงินที* 2 วงเงินที* 1 รวม 

 ยอดคงเหลือ ณ วนัที* 1 มกราคม 2555 2,766,713 177,862 4,081,800 7,026,375 
 บวก:  เบิกเงินกูเ้พิ*ม 565,093 - 1,535,580 2,100,673 
            ตดัจาํหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน 479 84 5,140 5,703 
 ตดัจาํหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน     
    รอตดัจ่ายเนื*องจากการยกเลิก     
    วงเงินกูย้มื 1,125 - - 1,125 
 ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี*ยนที*      
    ยงัไม่เกิดขึ นจริง   - - 33,689 33,689 
หกั:  ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจ่าย (1,221) - (44,047) (45,268) 
  จ่ายคืนเงินกู ้ (796,697) - (93,583) (890,280) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (75,031) (4,760) (103,083) (182,874) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที* 31 มีนาคม 2555 2,460,461 173,186 5,415,496 8,049,143 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 วงเงินกูย้มืเพื*อนาํไปใช ้
 ในการสั*งต่อเรือเดินทะเลใหม่ 

 วงเงินที* 1 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที* 1 มกราคม 2555 2,143,602 
บวก: ตดัจาํหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน 329 
          โอนค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจ่ายไปบริษทัยอ่ย 4,358 
 ตดัจาํหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจ่ายเนื*องจาก  

            การยกเลิกวงเงินกูย้มื  1,125 
หกั:    ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจ่าย (1,221) 
          จ่ายคืนเงินกู ้ (786,217) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (60,712) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที* 31 มีนาคม 2555 1,301,264 

 ในระหวา่งงวดปัจจุบนั กลุ่มบริษทัไดล้งนามในสัญญาเงินกูแ้ละสัญญาเงินกูแ้กไ้ขเพิ*มเติมกบัธนาคาร
สรุปไดด้งันี  

  วงเงินกู้ยมืเพื$อนําไปใช้ในการสั$งต่อเรือเดินทะเลใหม่ 

 วงเงินที* 1 

 เนื*องจากบริษทัฯได้จาํหน่ายสัญญาสั*งต่อเรือเดินทะเลใหม่จาํนวน 1 ฉบบัสําหรับตวัเรือเดินทะเล
หมายเลข 315 ตามที*กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 14 บริษทัฯ จึงทาํการแจง้การชาํระ
คืนเงินกูย้มืก่อนกาํหนดและการยกเลิกวงเงินกูย้มืต่อธนาคารที*ให้วงเงินกูย้ืมเพื*อจะชาํระคืนเงินกูย้ืมที*
ไดเ้บิกถอนแลว้สาํหรับสัญญาของตวัเรือเดินทะเลดงักล่าวขา้งตน้ และยกเลิกวงเงินกูย้ืมส่วนคงเหลือ
ที*ยงัไม่ไดเ้บิกถอนของสัญญา โดยมีรายละเอียดของการชาํระคืนเงินกูย้ืมก่อนกาํหนดและการยกเลิก
วงเงินกูย้มืดงันี  

 จาํนวนเงินกูย้มืชาํระ จาํนวนวงเงินกูย้มื     วนัที*ชาํระคืน          
ตวัเรือเดินทะเล คืนก่อนกาํหนด ที*ยกเลิก เงินกูย้มืก่อนกาํหนด 

หมายเลข (เหรียญสหรัฐฯ) (เหรียญสหรัฐฯ) และยกเลิกวงเงินกูย้มื 
315 7,599,999 22,800,001 25 มกราคม 2555 
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วงเงินที* 4 

เมื*อวนัที* 15 กุมภาพนัธ์ 2555 บริษทั เอบีซี ทู พีทีอี ลิมิเตด และ บริษทั เอบีซี ทรี พีทีอี ลิมิเตด ซึ* งเป็น
บริษทัย่อยเอสพีซีของกิจการที*ควบคุมร่วมกนัที*บริษทัฯถือหุ้นร้อยละ 50 ไดล้งนามในสัญญาเงินกู้
จาํนวนเงิน 45.60 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา กับธนาคารกรุงเทพ จาํกัด (มหาชน) สาขาประเทศ
สิงคโปร์ เพื*อใช้ชําระในวงเงินสูงสุดไม่เกินร้อยละ 80 ของราคาสัญญาต่อเรือขนส่งซีเมนต์ใหม่ 
จาํนวน 2 ลาํ ซึ* งบริษทัยอ่ยไดส้ั*งไปเมื*อวนัที* 22 เมษายน 2553 เงินกูย้ืมดงักล่าวคิดดอกเบี ยในอตัรา
ร้อยละ LIBOR บวกส่วนเพิ*ม 

 วงเงินกู้ยมืเพื$อนําไปจัดซื�อเรือเดินทะเล 

 วงเงินที	 1 

 เมื	อสิ�นปี 2554 บริษทัย่อยในประเทศ 4 แห่งไดเ้บิกถอนเงินกูย้ืมจาํนวนเงิน 92.00 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา และยกเลิกวงเงินกูย้ืมจาํนวนเงิน 58.00 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาของวงเงินกูย้ืมวงเงิน 
200.00 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาสําหรับซื�อเรือเดินทะเลมือสองที	บริษทัฯและบริษทัยอ่ยในประเทศ
ไดล้งนามในสัญญาเงินกูห้ลกักบัธนาคารในประเทศ 3 แห่งเมื	อวนัที	 18 มกราคม 2550 และแกไ้ข
เพิ	มเติมเมื	อวนัที	 23 กุมภาพนัธ์ 2552 วนัที	 29 ตุลาคม 2552 และ วนัที	 5 กุมภาพนัธ์ 2553 เพื	อเป็นการ
ต่อระยะเวลาการเบิกถอนเงินกูย้ืมสําหรับซื�อเรือเดินทะเลมือสอง ยอดคงเหลือจาํนวน 50.00 ลา้น
เหรียญสหรัฐอเมริกา เมื	อวนัที	 9 มีนาคม 2555 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยในประเทศไดเ้ขา้ทาํสัญญา
เงินกูจ้าํนวน 50.00 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกากบัหนึ	งในสามธนาคารผูใ้ห้กูเ้ดิม คือ ธนาคารธนชาต 
จาํกดั (มหาชน) โดยบริษทัยอ่ยไดเ้บิกถอนเงินกูย้มืทั�งจาํนวนในระหวา่งงวด 

 วงเงินที* 3 

เมื*อวนัที* 17 กุมภาพนัธ์ 2555 บริษทัฯไดเ้ขา้ทาํสัญญาเงินกูจ้าํนวนเงิน 100 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา
กบัธนาคารเพื*อการส่งออกและนาํเขา้แห่งประเทศไทย เพื*อใช้ซื อเรือเดินทะเลต่อใหม่หรือเรือเดิน
ทะเลมือสองประเภทขนส่งสินคา้แห้งเทกอง ซึ* งบริษทัฯ อาจไดม้าในโอกาสต่อไปในวงเงินสูงสุด    
ไม่เกินร้อยละ 80 ของต้นทุนรวมของเรือเดินทะเล เงินกู้ยืมดังกล่าวคิดดอกเบี ยในอตัราร้อยละ 
LIBOR บวกส่วนเพิ*ม 
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 ณ วนัที* 31 มีนาคม 2555 รายละเอียดวงเงินกูย้มืจากธนาคารและวงเงินกูย้มืที*ยงัไม่ไดเ้บิกใชข้องกลุ่มบริษทัสรุปไดด้งันี  

(หน่วย: ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) 

     วงเงินกูย้ืมที*ยงัไม่ได ้
   อตัราดอกเบี ย วงเงินกูย้ืมสูงสุด เบิกใช ้ณ วนัที* 

วงเงิน ธนาคารผูใ้หกู้ ้ บริษทัผูกู้ ้ ตามสญัญาเงินกู ้ ตามสญัญาเงินกู ้ 31 มีนาคม 2555 
วงเงนิกู้ยืมเพื$อนําไปใช้ในการสั$งต่อเรือเดนิทะเลใหม่    
วงเงินที* 1 DNB NOR Bank ASA, สาขา บริษทัฯและบริษทัยอ่ย LIBOR บวกส่วนเพิ*ม 217.60 175.20 
    ประเทศสิงคโปร์และ 5 ธนาคารอื*น     
    รวม 6 ธนาคาร     
วงเงินที* 2 NIBC Bank Ltd. ประเทศสิงคโปร์ บริษทั เอบีซี วนั พีทีอี LIBOR บวกส่วนเพิ*ม 22.80 11.40 
        ลิมิเตด - บริษทัยอ่ย        
     เอสพีซีแห่งหนึ*งของกิจการ    
     ที*ควบคุมร่วมกนั    
วงเงินที* 3 ING Bank N.V. สาขาประเทศ บริษทัยอ่ยทางออ้มใน LIBOR บวกส่วนเพิ*ม 84.96 84.96 
    สิงคโปร์ และ DNB NOR    ประเทศสิงคโปร์ 4 บริษทั       
    Bank ASA, สาขาประเทศสิงคโปร์     
วงเงินที* 4 ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) บริษทั เอบีซี ทู พีทีอี LIBOR บวกส่วนเพิ*ม 45.60 45.60 

    สาขาประเทศสิงคโปร์    ลิมิเตด และ บริษทั เอบีซี        
        ทรี พีทีอี ลิมิเตด - บริษทั    
     ยอ่ยเอสพีซีของกิจการที*    
     ควบคุมร่วมกนั     
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(หน่วย: ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) 

     วงเงินกูย้ืมที*ยงัไม่ได ้
   อตัราดอกเบี ย วงเงินกูย้ืมสูงสุด เบิกใช ้ณ วนัที* 

วงเงิน ธนาคารผูใ้หกู้ ้ บริษทัผูกู้ ้ ตามสญัญาเงินกู ้ ตามสญัญาเงินกู ้ 31 มีนาคม 2555 
วงเงนิกู้ยืมเพื$อนําไปจดัซื�อเรือเดนิทะเล     
วงเงินที* 1 ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) บริษทัฯและบริษทัยอ่ย MLR-1 สาํหรับเงินกูย้ืมสกุลเงินบาท 200.00                          - 
    และ 2 ธนาคารอื*นรวม 3 แห่ง    ในประเทศ    และ LIBOR บวกส่วนเพิ*ม   
         สาํหรับเงินกูย้ืมสกุลเงินเหรียญ   
      สหรัฐอเมริกา   
วงเงินที* 2 ธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ  บริษทัฯและบริษทัยอ่ย LIBOR บวกส่วนเพิ*ม 200.00 200.00 
    ยเูอฟเจ จาํกดั  สาขากรุงเทพฯ         
    และ 3 ธนาคารอื*นรวม 4 แห่ง     
วงเงินที* 3 ธนาคารเพื*อการส่งออก บริษทัฯและบริษทัยอ่ย LIBOR บวกส่วนเพิ*ม 100.00 100.00 

    และนาํเขา้แห่งประเทศไทย        
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 วงเงินกู้ยืมสูงสุดตามสัญญาของวงเงินกู้ยืมเพื*อนําไปใช้ในการสั*งต่อเรือเดินทะเลใหม่วงเงินที* 2 
จาํนวนเงิน 22.80 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา และวงเงินกูย้ืมที*ยงัไม่ไดเ้บิกใช ้ณ วนัที* 31 มีนาคม 2555 
จาํนวนเงิน 11.40 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา เนื*องจากบริษทัฯถือหุ้นร้อยละ 50 ในบริษทัย่อยเอสพีซี
ของกิจการที*ควบคุมร่วมกนั ดงันั น วงเงินกูย้ืมสูงสุดตามสัญญาของวงเงินกูย้ืมเพื*อนาํไปใชใ้นการสั*ง
ต่อเรือเดินทะเลใหม่วงเงินที* 2 และวงเงินกูย้ืมที*ยงัไม่ไดเ้บิกใช ้ ณ วนัที* 31 มีนาคม 2555 ที*เป็นส่วน
ของบริษทัฯในรายการดงักล่าวจึงเท่ากบัร้อยละ 50 ของมูลค่ารวม หรือคิดเป็นจาํนวนเงิน 11.40  ลา้น
เหรียญสหรัฐอเมริกา และ 5.70 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา ตามลาํดบั 

 วงเงินกู้ยืมสูงสุดตามสัญญาของวงเงินกู้ยืมเพื*อนําไปใช้ในการสั*งต่อเรือเดินทะเลใหม่วงเงินที* 4 
จาํนวนเงิน 45.60 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา และวงเงินกูย้ืมที*ยงัไม่ไดเ้บิกใช ้ณ วนัที* 31 มีนาคม 2555 
จาํนวนเงิน 45.60 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา เนื*องจากบริษทัฯถือหุ้นร้อยละ 50 ในบริษทัย่อยเอสพีซี
ของกิจการที*ควบคุมร่วมกนั ดงันั น วงเงินกูย้ืมสูงสุดตามสัญญาของวงเงินกูย้ืมเพื*อนาํไปใชใ้นการสั*ง
ต่อเรือเดินทะเลใหม่วงเงินที* 4 และวงเงินกูย้ืมที*ยงัไม่ไดเ้บิกใช ้ ณ วนัที* 31 มีนาคม 2555 ที*เป็นส่วน
ของบริษทัฯในรายการดงักล่าวจึงเท่ากบัร้อยละ 50 ของมูลค่ารวม หรือคิดเป็นจาํนวนเงิน 22.80  ลา้น
เหรียญสหรัฐอเมริกา และ 22.80 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา ตามลาํดบั 

17.    กาํไรต่อหุ้น        

 กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั นพื นฐานคาํนวณโดยหารกาํไร (ขาดทุน) สําหรับงวดที*เป็นของผูถื้อหุ้นของ
บริษทัฯ (ไม่รวมกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื*น) ดว้ยจาํนวนถวัเฉลี*ยถ่วงนํ าหนกัของหุ้นสามญัที*ออกอยูใ่น
ระหวา่งงวด 

18. ข้อมูลทางการเงินจําแนกส่วนงาน 

 กลุ่มบริษทัประกอบธุรกิจส่วนใหญ่ภายใตส่้วนงานทางธุรกิจเดียว คือ เป็นเจา้ของเรือเอนกประสงค์
ขนาดเล็ก (Small handy sized) และขนาดกลาง (Supramax) สําหรับขนสินคา้แห้งเทกองระหวา่ง
ประเทศ โดยให้บริการแบบไม่ประจาํเส้นทาง (tramp shipping basis) รายไดเ้กือบทั งหมดมาจาก   
ส่วนงานนี  ดงันั น กลุ่มบริษทัจึงไม่มีส่วนงานทางธุรกิจดา้นอื*น นอกจากส่วนงานหลกัดงัที*ไดก้ล่าวไว้
ขา้งตน้  

 กิจกรรมทางธุรกิจในส่วนงานนี  ไดแ้ก่  การใหบ้ริการเช่าเรือขนส่งสินคา้ โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท 
คือ การเช่าเป็นระยะเวลา (Time charter) และการเช่าเป็นรายเที*ยว (Voyage charter) สําหรับการเช่า
เป็นระยะเวลาผูเ้ช่าเรือ (ลูกคา้) จะจ่ายค่าเช่าแก่ผูใ้ห้เช่าเรือ (ในอตัราต่อวนัตามที*ตกลงกนั โดยส่วน
ใหญ่จะตกลงชาํระค่าเช่าเป็นเงินดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา) ตามระยะเวลาที*กาํหนด ในกรณีดงักล่าว       
ผูเ้ช่าเรือจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินเรือทั งหมด รวมทั งรายจ่ายท่าเรือและนํ ามนัเชื อเพลิง 
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สําหรับการเช่าเป็นรายเที*ยว ผูเ้ช่าเรือจะจ่ายค่าระวางเรือในอตัราต่อตนั (ส่วนใหญ่จะตกลงกนัเป็น
เงินดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา) เพื*อขนส่งสินคา้ที*ระบุเฉพาะระหวา่งท่าเรือที*กาํหนดตั งแต่สองท่าขึ นไป 
ในกรณีนี  กลุ่มบริษทัฯจะรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในการเดินเรือทั งหมด ซึ* งค่าใชจ่้ายดงักล่าวแสดงไวใ้น
งบการเงินภายใต้ชื*อ “รายจ่ายท่าเรือ” (Voyage disbursement) และ “นํ ามนัเชื อเพลิง” (Bunker 
consumption) การเช่าเป็นระยะเวลานั น เส้นทางเดินเรือจะถูกกาํหนดหรือควบคุมโดยผูเ้ช่าเรือและ
ภายใตส้ัญญาเช่าเรือ โดยเส้นทางการเดินเรือจะแตกต่างกนัไปในแต่ละเที*ยวการเดินเรือ ขึ นอยู่กบั
ปัจจยัต่างๆซึ* งอยู่นอกเหนือการควบคุมของกลุ่มบริษทั ดงันั น กลุ่มบริษทัจึงไม่นาํเสนอขอ้มูลทาง
การเงินจาํแนกตามส่วนงานทางภูมิศาสตร์ เพราะอาจไม่สื*อความหมายและอาจทาํให้เกิดความเขา้ใจที*
ไม่ถูกตอ้ง 

 จากขอ้มูลดงักล่าวขา้งตน้ ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานของรายได้จากการเดินเรือ (และ
ค่าใชจ่้ายในการเดินเรือที*เกี*ยวกบัการเช่าเป็นรายเที*ยว) จึงจาํแนกไดเ้ป็นสองประเภท คือ รายไดจ้าก
การเช่าเป็นระยะเวลา และการเช่าเป็นรายเที*ยว ซึ* งแสดงภายใตชื้*อ “รายไดค่้าเช่าเรือ” (Hire income) 
และ “รายไดค้่าระวางเรือ” (Freight income) ตามลาํดบัดงันี  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับงวดสามเดือนสิ นสุดวนัที* 31 มีนาคม 

 การเช่าเป็นระยะเวลา การเช่าเป็นรายเที*ยว รวม ตดับญัชี รวม 

 2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554 

รายไดค่้าเช่าเรือ 457,912 589,978 - - 457,912 589,978 (12,166) (12,384) 445,746 577,594 
รายไดค่้าระวางเรือ - - 368,024 243,064 368,024 243,064 (26,219) (88,223) 341,805 154,841 

รวมรายไดจ้ากการเดินเรือ 457,912 589,978 368,024 243,064 825,936 833,042 (38,385) (100,607) 787,551 732,435 

รายจ่ายท่าเรือ - - (85,428) (119,523) (85,428) (119,523) 38,385 100,607 (47,043) (18,916) 
นํ ามนัเชื อเพลิง - - (154,761) (46,449) (154,761) (46,449) - - (154,761) (46,449) 

รวมค่าใชจ่้ายเกี*ยวกบัการเช่า           
 เป็นรายเที*ยว - - (240,189) (165,972) (240,189) (165,972) 38,385 100,607 (201,804) (65,365) 

รายไดจ้ากการเดินเรือสุทธิ/           
 รายไดเ้ทียบเท่าจากการเช่า           
 เรือเป็นระยะเวลา 457,912 589,978 127,835 77,092 585,747 667,070 - - 585,747 667,070 

19. เงินปันผลจ่าย 

 เงินปันผลที*ประกาศจ่ายในระหวา่งงวดสามเดือนสิ นสุดวนัที* 31 มีนาคม 2555 มีดงันี  

 อนุมติัโดย รวมเงินปันผล เงินปันผลต่อหุน้ 

  (ลา้นบาท) (บาท) 
เงินปันผลงวดสุดทา้ยจากกาํไร ที*ประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้   

สะสม ณ วนัที* 31 ธนัวาคม 2554  วนัที* 26 มีนาคม 2555 155.91 0.15 
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 ณ วนัที*ปิดสมุดทะเบียนหุ้น จาํนวนหุ้นของบริษัทฯที* ถือโดยบุคคลภายนอกและมีสิทธิได้รับ           
เงินปันผลงวดสุดทา้ยมีจาํนวน 1,039,382,300 หุ้น (หลงัจากหักหุ้นที*ไม่มีสิทธิไดรั้บเงินปันผลงวด
สุดทา้ยซึ* งนายทะเบียนหลกัทรัพย ์คือ บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั เพื*อผูฝ้าก 
เป็นผูถื้อหุน้แทนผูถื้อหุน้สัญชาติไทยและสัญชาติต่างดา้ว รวมจาํนวน 138,300 หุน้ จากจาํนวนหุ้นที*มี
อยู ่1,039,520,600 หุ้น) รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั งสิ น 155.91 ลา้นบาท บริษทัฯไดจ่้ายเงินปันผลเมื*อ
วนัที* 5 เมษายน 2555 

20. ภาระผูกพนัและหนี�สินที$อาจเกดิขึ�น 

20.1  ภาระผูกพนัเกี$ยวกบัสัญญาสั$งต่อเรือเดินทะเล 

 กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัเกี*ยวกบัสัญญาสั*งต่อเรือเดินทะเลที*จะตอ้งจ่ายในอนาคตดงันี   

 

 31 มีนาคม 2555 31 ธนัวาคม 2554 

 (ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา) 

(เทียบเท่า             
ลา้นบาท) 

(ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา) 

(เทียบเท่า             
ลา้นบาท) 

บริษทัฯ 247.20 7,624.41 268.40 8,505.92 

บริษทัยอ่ย 49.00 1,511.31 53.90 1,708.15 

กิจการที*ควบคุมร่วมกนั - ตาม     

    สดัส่วนที*บริษทัฯถือหุน้ (50%) 25.65 791.13 28.50 903.20 

รวม 321.85 9,926.85 350.80 11,117.27 

20.2  ภาระผูกพนัเกี$ยวกบัค่าธรรมเนียมในการรักษาวงเงินกู้ยมืที$ยงัไม่ได้เบิกใช้ 

 ณ วนัที* 31 มีนาคม 2555 กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัเกี*ยวกบัค่าธรรมเนียมในการรักษาวงเงินกูย้ืมที*ยงั
ไม่ไดเ้บิกใช ้ซึ* งสรุปไดด้งันี  

 
 

 
ค่าธรรมเนียม 

วงเงินกูย้มืที*ยงัไม่ได ้
เบิกใช ้ณ วนัที* 

กาํหนดจ่ายชาํระ  
ค่าธรรมเนียม  

 
วนัสิ นสุดระยะเวลา 

วงเงิน ที*จ่ายโดยกลุ่มบริษทั 31 มีนาคม 2555 ในการรักษาวงเงินกูย้มื เบิกใชเ้งินกูย้มื 

  (ลา้นเหรียญ   

  สหรัฐอเมริกา)   

วงเงินกู้ยืมเพื$อนําไปใช้ ในการสั$งต่อเรือเดนิทะเลใหม่    
วงเงินที* 1 ร้อยละ 0.35 ต่อปี ของ

วงเงินกูย้มืที*ยงัไม่ได้
เบิกใช ้

175.20 ทุกสามเดือนจนกระทั*งสิ นสุด
ระยะเวลาเบิกใช ้

เมื*อส่งมอบเรือเดินทะเล       
แต่ละลาํ 

วงเงินที* 2 ร้อยละ 1.20 ต่อปี ของ
วงเงินกูย้มืที*ยงัไม่ได้
เบิกใช ้

11.40 ทุกสามเดือนจนกระทั*งสิ นสุด
ระยะเวลาเบิกใช ้

เมื*อส่งมอบเรือเดินทะเล       
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ค่าธรรมเนียม 
วงเงินกูย้มืที*ยงัไม่ได ้

เบิกใช ้ณ วนัที* 
กาํหนดจ่ายชาํระ  

ค่าธรรมเนียม  
 

วนัสิ นสุดระยะเวลา 
วงเงิน ที*จ่ายโดยกลุ่มบริษทั 31 มีนาคม 2555 ในการรักษาวงเงินกูย้มื เบิกใชเ้งินกูย้มื 

  (ลา้นเหรียญ   

  สหรัฐอเมริกา)   
วงเงินที* 3 ร้อยละ 1.15 ต่อปี ของ

วงเงินกูย้มืที*ยงัไม่ได้
เบิกใช ้

84.96 ทุกสามเดือนจนกระทั*งสิ นสุด
ระยะเวลาเบิกใช ้

เมื*อส่งมอบเรือเดินทะเล 
แต่ละลาํ         

วงเงินที* 4 ร้อยละ 1.20 ต่อปี ของ
วงเงินกูย้มืที*ยงัไม่ได้
เบิกใช ้

45.60 ทุกสามเดือนจนกระทั*งสิ นสุด
ระยะเวลาเบิกใช ้

เมื*อส่งมอบเรือเดินทะเล 
แต่ละลาํ         

วงเงินกู้ยืมเพื$อนําไปจัดซื�อเรือเดนิทะเล   
วงเงินที* 2 ร้อยละ 0.70 ต่อปี ของ

วงเงินกูย้มืที*ยงัไม่ได้
เบิกใช ้

200.00 ทุกสามเดือนจนกระทั*งสิ นสุด
ระยะเวลาเบิกใช ้

30 มิถุนายน 2555 

วงเงินที* 3 ร้อยละ 0.70 ต่อปี ของ
วงเงินกูย้มืที*ยงัไม่ได้
เบิกใช ้

100.00 ทุกสามเดือนจนกระทั*งสิ นสุด
ระยะเวลาเบิกใช ้

31 ธนัวาคม 2555 

 เนื*องจากบริษทัฯถือหุ้นร้อยละ 50 ในบริษทัย่อยเอสพีซี ของกิจการที*ควบคุมร่วมกนั ดงันั น จาํนวน
เงินที*ยงัไม่ไดมี้การเบิกใช้ของวงเงินกูย้ืมเพื*อนาํไปใชใ้นการสั*งต่อเรือเดินทะเลใหม่วงเงินที* 2 และ
วงเงินที* 4 ที*เป็นส่วนของบริษทัฯ ในรายการดงักล่าวจึงเท่ากบัร้อยละ 50 ของวงเงินกูย้ืมที*ยงัไม่ได้
เบิกใช ้

20.3 ภาระผูกพนัเกี$ยวกบัเงินลงทุนระยะยาวอื$น 

 ณ วนัที* 31 มีนาคม 2555 บริษทัฯมีภาระผกูพนัเกี*ยวกบัส่วนของเงินลงทุนระยะยาวอื*น (บริษทั บทด 
จาํกดั) ที*ยงัไม่เรียกชาํระเป็นจาํนวนเงิน 10.13 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2554: 10.13 ลา้นบาท) 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 

  26

20.4    ภาระผูกพนัเกี$ยวกบัสัญญาให้บริการเรือเดินทะเลระยะยาว 

ตามบนัทึกความเขา้ใจขอ้ตกลงซึ*งบริษทัฯไดล้งนามเมื*อเดือนตุลาคม 2552 ต่อมา เมื*อวนัที* 2 ธนัวาคม 
2552 บริษทัฯไดล้งนามในสัญญาให้บริการเช่าเรือเดินทะเลต่อใหม่สําหรับขนส่งซีเมนต์ระยะยาว
จาํนวน 4 ลาํ (เป็นที*แน่นอนแลว้จาํนวน 3 ลาํและอีก 1 ลาํตอ้งแจง้ความประสงคจ์ะใชบ้ริการเรือเดิน
ทะเลเพิ*มภายในวนัที* 30 เมษายน 2555) กับบริษัทแห่งหนึ* งซึ* งดําเนินกิจการในประเทศอินเดีย           
(ผูเ้ช่าเรือ) สัญญาเช่าเรือเดินทะเลมีระยะเวลา 15 ปี ในอตัราค่าบริการคงที*ต่อลาํต่อวนัตามที*ระบุไวใ้น
สัญญา และผูเ้ช่าเรือมีสิทธิเลือกต่ออายสุัญญาไดอี้กครั งละ 5 ปีเป็นจาํนวน 2 ครั ง ในอตัราค่าบริการที*
ลดลงตามที*ระบุไวใ้นสัญญา  เรือเดินทะเลดงักล่าวเป็นเรือเดินทะเลที*สั*งต่อใหม่สําหรับขนส่งซีเมนต ์
โดยมีกําหนดส่งมอบเรือเดินทะเลให้แก่ผูเ้ช่าเรือในระหว่างปี 2554 ถึง 2557 ในกรณีที*บริษัทฯ         
ไม่สามารถส่งมอบเรือเดินทะเลให้แก่ผูเ้ช่าเรือได้ภายในระยะเวลาที*กาํหนด บริษทัฯจะตอ้งชาํระ
ค่าปรับจาํนวน 4,250 เหรียญสหรัฐอเมริกาต่อลาํต่อวนัที*ไดส่้งมอบเรือเดินทะเลล่าชา้ 

ในปี 2554 บริษทัฯไดโ้อนสัญญาใหบ้ริการเช่าเรือเดินทะเลจาํนวน 3 ลาํซึ* งเป็นที*แน่นอนแลว้ดงักล่าว
แก่บริษทัยอ่ย เอสพีซี แต่ละแห่งของกิจการที*ควบคุมร่วมกนั ดงันั น ภาระผกูพนัในส่วนที*เป็นของ
บริษทัฯในรายการดงักล่าวจึงเท่ากบัร้อยละ 50 ตามสัดส่วนที*บริษทัฯถือหุ้นในบริษทัยอ่ย เอสพีซี     
แต่ละแห่ง (โดยการถือหุน้ผา่นกิจการที*ควบคุมร่วมกนั) 

ณ วนัที* 31 มีนาคม 2555 บริษทั เอบีซี วนั พีทีอี ลิมิเตด (บริษทัยอ่ย เอสพีซี แห่งหนึ*งของกิจการที*
ควบคุมร่วมกนั) ไดช้าํระค่าปรับแก่ผูเ้ช่าเรือเดินทะเลเนื*องจากการส่งมอบเรือเดินทะเลล่าช้าเป็น
จาํนวนเงิน 0.97 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 30.02 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2554: 0.65 
ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาหรือประมาณ 20.60 ลา้นบาท) โดยส่วนที*เป็นของบริษทัฯในรายการ
ดงักล่าวเท่ากบัร้อยละ 50 ของมูลค่ารวมหรือคิดเป็นจาํนวนเงิน 0.49 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาหรือ
ประมาณ 15.01 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2554: 0.33 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาหรือประมาณ 10.30 ลา้น
บาท) ซึ* งบนัทึกอยู่ในบญัชีสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื*นในงบแสดงฐานะการเงินรวม ทั งนี  จาํนวน
ดงักล่าวจะหกัจากการชาํระค่าต่อเรือซีเมนตง์วดสุดทา้ยแก่ผูรั้บต่อเรือเดินทะเลตามที*ระบุในสัญญาสั*ง
ต่อเรือเดินทะเล ซึ* งสั*งต่อโดยบริษทั เอบีซี วนั พีทีอี ลิมิเตด (บริษทัยอ่ย เอสพีซี ของกิจการที*ควบคุม
ร่วมกนั) 
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21. งบการเงินในสกุลเงินที$ใช้ในการดําเนินงาน 

 งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที* 31 มีนาคม 2555 และ 31 ธนัวาคม 2554 และงบกาํไรขาดทุนสําหรับ
งวดสามเดือนสิ นสุดวนัที* 31 มีนาคม 2555 และ 2554 ในสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาซึ* งเป็นสกุลเงิน
ที*ใชใ้นการดาํเนินงานแสดงไดด้งันี  

บริษทั พรีเชียส ชิพปิ� ง จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
      

งบแสดงฐานะการเงนิ 
      

      
(หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐฯ) 

  
งบการเงนิรวม 

 
งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  
31 มีนาคม 

2555  
31 ธนัวาคม 

2554  
31 มีนาคม 

2555  
31 ธนัวาคม 

2554 

  
(ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ  
(ตรวจสอบ 

แลว้)  
(ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ  
(ตรวจสอบ 

แลว้) 

  
แต่สอบทานแลว้) 

   
แต่สอบทานแลว้) 

  
สินทรัพย์ 

        
สินทรัพย์หมุนเวยีน 

        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 
101,719 

 
138,042 

 
72,878 

 
85,813 

เงินลงทุนชั*วคราว  
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
ลูกหนี การคา้และลูกหนี อื*น 

 

4,175 
 

3,947 
 

24,555 
 

24,358 
เงินให้กูย้มืระยะสั นแก่บริษทัยอ่ย 

 

- 
 

- 
 

61,800 
 

71,800 
เงินล่วงหนา้ค่าจา้งต่อเรือเดินทะเล - ส่วนที*จะไดรั้บคืน 

        
   ภายในหนึ*งปี 

 

41,893 
 

41,882 
 

41,893 
 

41,882 
นํ ามนัเชื อเพลิง 

 

3,973 
 

2,176 
 

- 
 

- 
สินทรัพยห์มุนเวียนอื*น 

        
   เงินทดรองจ่ายแก่กปัตนัเรือ 

 

2,364  1,997  -  - 
   ค่าสินไหมทดแทนคา้งรับ 

 

885  591  -  - 
   อื*นๆ 

 
1,917  1,372  342  438 

รวมสินทรัพยห์มุนเวียนอื*น 
 

5,166  3,960  342  438 

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 
 

156,926  190,007  201,468  224,291 
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บริษทั พรีเชียส ชิพปิ� ง จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

      
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ) 

      
      

(หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐฯ) 

  
งบการเงนิรวม 

 
งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  
31 มีนาคม 

2555  
31 ธนัวาคม 

2554  
31 มีนาคม 

2555  
31 ธนัวาคม 

2554 

  
(ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ  
(ตรวจสอบ 

แลว้)  
(ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ  
(ตรวจสอบ 

แลว้) 

  
แต่สอบทานแลว้) 

   
แต่สอบทานแลว้) 

  
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 

        
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย  

 
-  -  199,200  189,445 

เงินลงทุนในการร่วมคา้ 
 

-  -           -           - 
เงินลงทุนในบริษทัร่วมที*ถือหุ้นโดยบริษทัยอ่ย 

 
3,573  3,524  -  - 

เงินลงทุนระยะยาวอื*น 
 

260  260  260  260 
เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการที*ควบคุมร่วมกนั 

 
-  -   8,550  8,550 

ลูกหนี ตามสญัญาแลกเปลี*ยนเงินตราต่างประเทศ  2,660  1,538  -                    -  

ที*ดิน อาคารและอุปกรณ์  
 

378,643 
 

298,049 
 

191 
 

213 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  

 
644 

 
719 

 
643 

 
717 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื*น 
       

   ค่าความเสียหายจากการเดินเรือเดินทะเลรอเรียกคืน 
 

1,362 
 

1,312 
 

- - 
   เงินล่วงหนา้ค่าซื อเรือเดินทะเล  

 
16,600 

 
12,500 

 
- - 

   เงินล่วงหนา้ค่าจา้งต่อเรือเดินทะเล  
       

      - สุทธิจากส่วนที*จะไดรั้บคืนภายในหนึ*งปี 
 

191,498 
 

207,373 
 

117,193 141,608 
   ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจ่าย  

 
6,570 

 
6,684 

 
4,831 5,306 

   อื*นๆ 
 

584 
 

419 
 

78 76 
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื*น 

 
216,614 

 
228,288 

 
122,102 146,990 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 
 

602,394 
 

532,378 
 

330,946 346,175 
รวมสินทรัพย์  759,320  722,385  532,414 570,466 
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บริษทั พรีเชียส ชิพปิ� ง จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

      
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ) 

      
      

(หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐฯ) 

  
งบการเงนิรวม 

 
งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  
31 มีนาคม 

2555  
31 ธนัวาคม 

2554  
31 มีนาคม 

2555  
31 ธนัวาคม 

2554 

  
(ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ  
(ตรวจสอบ 

แลว้)  
(ยงัไม่ได ้  

ตรวจสอบ  
(ตรวจสอบ 

แลว้) 

  
แต่สอบทานแลว้) 

   
แต่สอบทานแลว้) 

  
หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 

        
หนี�สินหมุนเวยีน 

        
เจา้หนี การคา้และเจา้หนี อื*น 

 
       

   เจา้หนี การคา้  886  1,046  104  17 
   เงินทดรองจากกิจการที*เกี*ยวขอ้งกนั  -  -  100,121  108,250 
   ค่าใชจ่้ายเกี*ยวกบัลูกเรือคา้งจ่าย 

 
1,919 

 
1,504 

 
- 

 
- 

   ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 
 

3,503 
 

1,882 
 

155 
 

171 
   โบนสัพนกังานคา้งจ่าย - ส่วนที*ถึงกาํหนดจ่าย 

        
      ภายในหนึ*งปี 

 
1,289 

 
2,107 

 
1,187 

 
1,942 

รวมเจา้หนี การคา้และเจา้หนี อื*น  7,597  6,539  101,567  110,380 
รายไดรั้บล่วงหนา้ 

 
1,631  2,721  -           - 

เงินปันผลคา้งจ่าย  5,031  -  5,031  - 
เงินกูย้มืระยะยาว - ส่วนที*ถึงกาํหนดชาํระ 

        
   ภายในหนึ*งปี 

 
21,123 

 
22,673 

 
199 

 
9,055 

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 
 

40 
 

16 
 

-           - 
หนี สินหมุนเวียนอื*น 

        
  ภาษีเงินไดห้กั ณ ที*จ่ายคา้งจ่าย 

 
172 

 
448 

 
122 

 
403 

  อื*นๆ 
 

952 
 

648 
 

313 
 

306 
รวมหนี สินหมุนเวียนอื*น 

 
1,124 

 
1,096 

 
435 

 
709 

รวมหนี�สินหมุนเวยีน 
 

36,546 
 

33,045 
 

107,232 
 

120,144 
หนี�สินไม่หมุนเวยีน 

        
โบนสัพนกังานคา้งจ่าย - สุทธิจากส่วนที*ถึง 

        
   กาํหนดจ่ายภายในหนึ*งปี 

 
435 

 
1,704 

 
400 

 
1,572 

ประมาณการค่าความเสียหายจากการเดินเรือเดิน 
        

   ทะเล 
 

2,042 
 

2,040 
 

-           - 
เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนที*ถึงกาํหนดชาํระ 

        
   ภายในหนึ*งปี 

 
239,847 

 
199,040 

 
41,991 

 
58,586 

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 
 

2,090 
 

1,989 
 

1,893 
 

1,799 
รวมหนี�สินไม่หมุนเวยีน 

 
244,414 

 
204,773 

 
44,284 

 
61,957 

รวมหนี�สิน 
 

280,960 
 

237,818 
 

151,516 
 

182,101 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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บริษทั พรีเชียส ชิพปิ� ง จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

      
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ) 

      
      

(หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐฯ) 

  
งบการเงนิรวม 

 
งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  
31 มีนาคม 

2555  
31 ธนัวาคม 

2554  
31 มีนาคม 

2555  
31 ธนัวาคม 

2554 

  
(ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ  
(ตรวจสอบ 

แลว้)  
(ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ  
(ตรวจสอบ 

แลว้) 

  
แต่สอบทานแลว้) 

   
แต่สอบทานแลว้) 

  
ส่วนของผู้ถือหุ้น 

        
ทุนเรือนหุ้น 

        
   ทุนจดทะเบียน 

 
35,308 

 
35,308 

 
35,308 

 
35,308 

   ทุนที*ออกและชาํระแลว้ 
 

35,308 
 

35,308 
 

35,308 
 

35,308 
ส่วนเกินทุน 

        
   ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 

 
16,135 

 
16,135 

 
16,135 

 
16,135 

   ส่วนเกินทุนหุ้นทุนซื อคืน 
 

4,819 
 

4,819 
 

4,819 
 

4,819 
กาํไรสะสม 

        
   จดัสรรแลว้ 

        
      สาํรองตามกฎหมาย - บริษทัฯ 

 
2,802 

 
2,802 

 
2,802 

 
2,802 

                                       - บริษทัยอ่ย 
 

14,285 
 

14,285 
 

-           - 
      สาํรองเพื*อกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสงัคม 

 
487 

 
473 

 
487 

 
473 

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 
 

404,392 
 

410,813 
 

321,347 
 

328,828 
องคป์ระกอบอื*นของส่วนของผูถื้อหุ้น 

 
(931) 

 
(1,113) 

 
- 

 
- 

ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 
 

477,297 
 

483,522 
 

380,898 
 

388,365 
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียที*ไม่มีอาํนาจควบคุม 

        
   ของบริษทัยอ่ย 

 
1,063 

 
1,045 

 
- 

 
- 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 
 

478,360 
 

484,567 
 

380,898 
 

388,365 

รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 
 

759,320 
 

722,385 
 

532,414 
 

570,466 

         



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

บริษทั พรีเชียส ชิพปิ� ง จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
      

งบกาํไรขาดทุน 
        

สําหรับงวดสามเดอืนสิ�นสุดวนัที$ 31 มนีาคม 2555 และ 2554 
      

      
(หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐฯ) 

  
งบการเงนิรวม 

 
งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  
2555 

 
2554 

 
2555 

 
2554 

รายได้ 
        

รายไดจ้ากการเดินเรือ 
        

   รายไดค้่าเช่าเรือ 
 

14,514 
 

18,823  
 

- 
 

                     -  
   รายไดค้่าระวางเรือ 

 
11,130 

 
5,046  

 
- 

 
                     -  

รวมรายไดจ้ากการเดินเรือ 
 

25,644 
 

23,869  
 

- 
 

                     -  
รายไดจ้ากการให้บริการ 

 
44 

 
44  

 
512 

 
412  

กาํไรจากการขายอุปกรณ์ 
 

- 
 

45 
 

- 
 

45 
ดอกเบี ยรับ 

 
227 

 
221  

 
222 

 
219  

เงินปันผลรับ 
 

- 
 

                       -  
 

- 
 

            8,220  
รวมรายได้ 

 
25,915 

 
24,179  

 
734 

 
8,896  

ค่าใช้จ่าย 
        

ตน้ทุนการเดินเรือ 
        

   ค่าใชจ่้ายในการเดินเรือ 
 

8,635 
 

7,061 
 

- 
 

                    -  
   รายจ่ายท่าเรือ 

 
1,532 

 
616  

 
- 

 
                    -  

   นํ ามนัเชื อเพลิง 
 

5,039 
 

1,514  
 

- 
 

                    -  
รวมตน้ทุนการเดินเรือ 

 
15,206 

 
9,191  

 
- 

 
                    -  

ค่าเสื*อมราคา 
 

6,259 
 

5,167  
 

36 
 

40  
ตน้ทุนการให้บริการ 

 
33 

 
36  

 
- 

 
- 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 
 

1,387 
 

1,588  
 

1,233 
 

1,348 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 

 
659 

 
842 

 
631 

 
800 

หนี สูญและหนี สงสยัจะสูญ 
 

628 
 

- 
 

- 
 

- 
ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี*ยน 

 
77 

 
               295  

 
153 

 
               240  

รวมค่าใช้จ่าย 
 

24,249 
 

17,119  
 

2,053 
 

2,428  
กาํไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจากเงนิลงทุนใน 

        
   บริษทัร่วม ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ 

        
   และภาษเีงนิได้นิติบุคคล 

 
1,666 

 
7,060  

 
(1,319) 

 
6,468  

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 
        

   ที*ถือหุ้นโดยบริษทัยอ่ย 
 

(134) 
 

            (15) 
 

- 
 

                   -  
กาํไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและ 

        
   ภาษเีงนิได้นิติบุคคล 

 
1,532 

 
            7,045  

 
(1,319) 

 
            6,468  

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน 
 

(2,824) 
 

          (3,364) 
 

(1,075) 
 

          (2,573) 
กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษเีงนิได้นิติบุคคล 

 
(1,292) 

 
           3,681  

 
(2,394) 

 
         3,895  

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
 

(24) 
 

               (94) 
 

- 
 

               -  
กาํไร (ขาดทุน) สําหรับงวด 

 
(1,316) 

 
3,587 

 
(2,394) 

 
3,895  

         



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

บริษทั พรีเชียส ชิพปิ� ง จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
      

งบกาํไรขาดทุน (ต่อ) 
        

สําหรับงวดสามเดอืนสิ�นสุดวนัที$ 31 มนีาคม 2555 และ 2554 
      

      
(หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐฯ) 

  
งบการเงนิรวม 

 
งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  
2555 

 
2554 

 
2555 

 
2554 

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน)  
        

ส่วนที*เป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 
 

(1,334) 
 

3,540  
 

(2,394) 
 

3,895  
ส่วนที*เป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียที*ไม่มีอาํนาจควบคุม  
   ของบริษทัยอ่ย  

 
18  

                     
47  

 
-  

                   
 -  

กาํไร (ขาดทุน) สําหรับงวด 
 

(1,316) 
 

3,587 
 

(2,394) 
 

3,895  

      
(หน่วย: เหรียญสหรัฐฯ) 

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน 
        

กาํไร (ขาดทุน) ส่วนที*เป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 
 

(0.0013) 
 

            0.0034  
 

(0.0023) 
 

            0.0037 

22. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลนี ได้รับอนุมัติให้ออกโดยกรรมการผู ้มีอ ํานาจของบริษัทฯ เมื*อว ันที*                    
26 เมษายน 2555 


