
 

บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
รายงานการสอบทาน และ งบการเงินระหวา่งกาล 
สาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 



รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 งบกาํไรขาดทุนรวมและ                              
งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั งบแสดงการเปล่ียนแปลง             
ส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวมสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบ         
งบการเงินรวมแบบยอ่ของบริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ยและไดส้อบทานขอ้มูลทาง
การเงินเฉพาะกิจการของบริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็น
ผูรั้บผดิชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34          
เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล
ดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้  

ขอบเขตการสอบทาน  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410  เร่ือง การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถาม
บุคลากร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน 
การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วาม
เช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัสาํคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้น ขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดงความเห็น
ต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

ข้อสรุป  

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  
 
 
 

สุมาลี รีวราบณัฑิต 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3970 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 
กรุงเทพฯ: 25 กรกฎาคม 2557 



บริษัท พรีเชียส ชิพป้ิง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2557 31 ธนัวาคม 2556 30 มิถุนายน 2557 31 ธนัวาคม 2556
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,785,273       2,941,784       542,001          2,122,521         
เงินลงทุนชัว่คราว 2 -                      -                      -                      -                       
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 3, 4 296,908          1,073,957       1,599,642       1,880,364         
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย 5 -                      -                      2,317,287       2,342,891         
เงินล่วงหนา้ค่าต่อเรือ - ส่วนท่ีจะไดรั้บคืน
   ภายในหน่ึงปี 11 588,591          593,136          588,591          593,136            
นํ้ามนัเช้ือเพลิง 95,472            102,232          -                      -                       
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน
    เงินทดรองจ่ายแก่กปัตนัเรือ 129,292          124,109          -                      -                       
    ค่าสินไหมทดแทนคา้งรับ 17,212            27,910            -                      -                       
    อ่ืนๆ 70,983            72,568            16,930            47,717              
รวมสินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 217,487          224,587          16,930            47,717              
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 2,983,731       4,935,696       5,064,451       6,986,629         
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย 6 -                      -                      314,878          505,395            
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 7 -                      -                      7,632,225       7,716,555         
เงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย 8 99,719            102,372          -                      -                       
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 9 13,520            8,538              13,520            8,538                
ลูกหน้ีตามสญัญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 13,296            1,784              -                      -                       
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 10 19,584,883     18,669,560     6,398              7,085                
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 3,267              4,066              3,241              4,034                
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน
    ค่าความเสียหายจากการเดินเรือรอเรียกคืน 106,922          139,369          -                      -                       
    เงินล่วงหนา้ค่าต่อเรือ - สุทธิจากส่วนท่ีจะไดรั้บคืน
      ภายในหน่ึงปี 11 2,796,102       1,380,194       2,227,055       468,696            
    ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจ่าย 12 33,238            97,337            25,280            75,457              
    ตน้ทุนสญัญารอตดัจ่าย 18.4 232,784          167,768          -                      -                       
    อ่ืนๆ 3,095              3,075              2,396              2,395                
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 3,172,141       1,787,743       2,254,731       546,548            
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 22,886,826     20,574,063     10,224,993     8,788,155         
รวมสินทรัพย์ 25,870,557     25,509,759     15,289,444     15,774,784       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษัท พรีเชียส ชิพป้ิง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2557 31 ธนัวาคม 2556 30 มิถุนายน 2557 31 ธนัวาคม 2556
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หน้ีสินหมุนเวยีน
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน
    เจา้หน้ีการคา้ 4 40,809 21,569 900 204
    เงินทดรองจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 -                      -                      1,684,335 2,023,148
    ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัลูกเรือคา้งจ่าย 91,962            86,066            -                      -                       
    ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 125,441 70,178 960 761
    โบนสัพนกังานคา้งจ่าย - ส่วนท่ีถึงกาํหนดจ่าย
         ภายในหน่ึงปี 22,612 43,460 20,744 40,081
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 280,824 221,273 1,706,939 2,064,194
รายไดรั้บล่วงหนา้จากผูเ้ช่าเรือ 29,418            65,637            -                      -                       
เงินกูย้มืระยะยาว - ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 13 720,744          653,904          -                      -                       
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย -                      7,872              -                      -                       
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 24,911 28,329 6,147 6,238
รวมหน้ีสินหมุนเวยีน 1,055,897 977,015 1,713,086 2,070,432
หน้ีสินไม่หมุนเวยีน
โบนสัพนกังานคา้งจ่าย - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดจ่าย
   ภายในหน่ึงปี 15,361 30,681 14,069 28,217
เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระ
   ภายในหน่ึงปี 13 9,247,684       8,618,853       -                      -                       
ประมาณการค่าความเสียหายจากการเดินเรือ 14 145,648 175,621 -                      -                       
สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 77,950 76,562 71,540 70,297
รวมหน้ีสินไม่หมุนเวยีน 9,486,643 8,901,717 85,609 98,514
รวมหน้ีสิน 10,542,540 9,878,732 1,798,695 2,168,946

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท พรีเชียส ชิพป้ิง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

(หน่วย: พนับาท)

30 มิถุนายน 2557 31 ธนัวาคม 2556 30 มิถุนายน 2557 31 ธนัวาคม 2556
(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
   ทุนท่ีออกและชาํระแลว้
      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
      ส่วนเกินทุนหุน้ทุนซ้ือคืน 172,446 172,446 172,446 172,446
   กาํไรสะสม
      จดัสรรแลว้
         สาํรองตามกฎหมาย - บริษทัฯ 103,952 103,952 103,952 103,952
                                         - บริษทัยอ่ย 523,320 523,320 -                      -                       
         สาํรองเพื่อกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสงัคม 16,805 16,107 16,805 16,107
      ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 14,178,058 14,299,769 11,468,031 11,433,273
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (1,116,481)      (945,956)         278,564          429,109            
ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 15,329,051 15,620,589 13,490,749 13,605,838
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (1,034) 10,438 -                      -                       
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 15,328,017 15,631,027 13,490,749 13,605,838
รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 25,870,557 25,509,759 15,289,444 15,774,784

0 0 0 0
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท พรีเชียส ชิพป้ิง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุน
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2557

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556
รายได้
รายไดจ้ากการเดินเรือ
   รายไดค่้าเช่าเรือ 886,630 673,602 -                      -                       
   รายไดค่้าระวางเรือ 226,704 208,870 -                      -                       
รวมรายไดจ้ากการเดินเรือ 1,113,334 882,472 -                      -                       
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 4 778 1,447 22,370 22,678
กาํไรจากการแปลงหน้ีใหม่/ยกเลิกสญัญาสัง่ต่อเรือ 11 -                      260,452          -                      260,452            
ดอกเบ้ียรับ 4 2,782 2,185 2,014 2,863
กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน 360 6,664 207 8,365
เงินปันผลรับ 4 -                      -                      201,900          130,600            
รายไดอ่ื้น 8                     1,108              8                     1,108                
รวมรายได้ 1,117,262 1,154,328 226,499 426,066
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนการเดินเรือ
   ค่าใชจ่้ายในการเดินเรือ 487,008 402,832 -                      -                       
   รายจ่ายท่าเรือ 36,956 34,629 -                      -                       
   นํ้ามนัเช้ือเพลิงใชไ้ป 87,160 88,437 -                      -                       
รวมตน้ทุนการเดินเรือ 611,124 525,898 -                      -                       
ค่าเส่ือมราคา 301,513 278,065 617 612
ตน้ทุนการใหบ้ริการ 1,966 1,791 -                      -                       
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 4 50,986 61,362 44,391 53,813
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 4 26,551 30,760 25,161 28,881
หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ (โอนกลบั) (258)                3,434              -                      -                       
รวมค่าใช้จ่าย 991,882 901,310 70,169 83,306
กําไรก่อนส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
   ค่าใช้จ่ายทางการเงินและรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ 125,380 253,018 156,330 342,760
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม
   ท่ีถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย 8.1 1,753              12,241            -                      -                       
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ 127,133          265,259          156,330          342,760            
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (179,938)         (103,101)         (96,350)           (23,160)            
กําไร (ขาดทุน) ก่อนรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ (52,805)           162,158          59,980            319,600            
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 1                     (963)                -                      -                       
กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด (52,804) 161,195 59,980 319,600

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท พรีเชียส ชิพป้ิง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุน (ต่อ)
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2557

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556
การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน)
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (52,756) 161,198 59,980 319,600
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม
   ของบริษทัยอ่ย (48) (3) -                      -                       
กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด (52,804) 161,195 59,980 319,600

(หน่วย: บาท)
กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นข้ันพืน้ฐาน 15
กาํไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (0.05) 0.15 0.05 0.31

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท พรีเชียส ชิพป้ิง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2557

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557 2556 2557 2556

กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด (52,804)           161,195          59,980            319,600            

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน
    ของหน่วยงานในต่างประเทศ (1,308)             (13,419)           -                      -                       
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน
    จากสกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงาน
    เป็นสกุลเงินท่ีใชน้าํเสนองบการเงิน 5,331              870,918          4,301              734,415            
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับงวด 4,023              857,499          4,301              734,415            

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (48,781)           1,018,694       64,281            1,054,015         

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (48,756)           1,018,624       64,281            1,054,015         
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (25)                  70                   -                      -                       

(48,781)           1,018,694       64,281            1,054,015         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท พรีเชียส ชิพป้ิง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุน
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2557

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556
รายได้
รายไดจ้ากการเดินเรือ
   รายไดค่้าเช่าเรือ 1,781,114 1,245,505 -                      -                       
   รายไดค่้าระวางเรือ 451,499 515,675 -                      -                       
รวมรายไดจ้ากการเดินเรือ 2,232,613 1,761,180 -                      -                       
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 4 3,366 6,447 43,787 43,902
กาํไรจากการขายเรือ 10 26,976 -                      -                      -                       
กาํไรจากการแปลงหน้ีใหม่/ยกเลิกสญัญาสัง่ต่อเรือ 11 -                      672,967          -                      650,826            
ดอกเบ้ียรับ 4 3,916 3,816 5,192 5,317
กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน -                      3,778 -                      4,804
เงินปันผลรับ 4, 7 -                      -                      447,500          259,500            
รายไดอ่ื้น 35 1,129 35 1,129
รวมรายได้ 2,266,906 2,449,317 496,514 965,478
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนการเดินเรือ
   ค่าใชจ่้ายในการเดินเรือ 937,649 766,875 -                      -                       
   รายจ่ายท่าเรือ 66,880 83,130 -                      -                       
   นํ้ามนัเช้ือเพลิงใชไ้ป 151,142 254,819 -                      -                       
รวมตน้ทุนการเดินเรือ 1,155,671 1,104,824 -                      -                       
ค่าเส่ือมราคา 10 598,521 530,649 1,225 1,586
ตน้ทุนการใหบ้ริการ 2,897 2,911 -                      -                       
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 4 96,737 115,791 84,975 99,654
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 4 47,736 56,825 45,478 53,393
หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ (โอนกลบั) (102)                (10,993)           -                      -                       
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน 1,771              -                      2,151              -                       
รวมค่าใช้จ่าย 1,903,231 1,800,007 133,829 154,633
กําไรก่อนส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
   ค่าใช้จ่ายทางการเงินและรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ 363,675 649,310 362,685 810,845
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม
   ท่ีถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย 8.1 1,916              17,322            -                      -                       
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ 365,591          666,632          362,685          810,845            
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (283,928)         (227,500)         (119,351)         (72,574)            
กําไรก่อนรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ 81,663            439,132          243,334          738,271            
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 3,162              (1,390)             -                      -                       
กําไรสําหรับงวด 84,825 437,742 243,334 738,271

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท พรีเชียส ชิพป้ิง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุน (ต่อ)
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2557

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556
การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน) 
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 86,865 437,753 243,334 738,271
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม
   ของบริษทัยอ่ย (2,040) (11) -                      -                       
กําไรสําหรับงวด 84,825 437,742 243,334 738,271

(หน่วย: บาท)
กําไรต่อหุ้นข้ันพืน้ฐาน 15
กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.08 0.42 0.23 0.71

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท พรีเชียส ชิพป้ิง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2557

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557 2556 2557 2556

กําไรสําหรับงวด 84,825            437,742          243,334          738,271            

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน
    ของหน่วยงานในต่างประเทศ 2,300              (11,374)           -                      -                       
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน
    จากสกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงาน
    เป็นสกุลเงินท่ีใชน้าํเสนองบการเงิน (172,905)         240,783          (150,545)         212,449            
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับงวด (170,605)         229,409          (150,545)         212,449            

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (85,780)           667,151          92,789            950,720            

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (83,660)           667,143          92,789            950,720            
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (2,120)             8                     -                      -                       

(85,780)           667,151          92,789            950,720            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท พรีเชียส ชิพป้ิง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2557

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557 2556 2557 2556
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กาํไรก่อนภาษี 81,663 439,132 243,334 738,271
รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) 
   จากกิจกรรมดาํเนินงาน
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 599,279 535,077 1,977 6,008
   หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ (โอนกลบั) (102)                (10,993)           -                      -                       
   ตดัจาํหน่ายอุปกรณ์ 8                     45                   8                     45                     
   กาํไรจากการขายเรือ (26,976)           -                      -                      -                       
   กาํไรจากการแปลงหน้ีใหม่/ยกเลิกสญัญาสัง่ต่อเรือ -                      (672,967)         -                      (650,826)          
   ตดัจาํหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจ่าย 74,774 15,755 74,774 15,755
   ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย (1,916)             (17,322)           -                      -                       
   ประมาณการค่าความเสียหายจากการเดินเรือ 2,895 9,157 -                      -                       
   สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 2,764 3,127 2,616 3,003
   ขาดทุน (กาํไร) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 3,510 (2,192) 3,172 (3,477)
   ตดัจาํหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินเป็นดอกเบ้ียจ่าย 20,997 14,692 -                      -                       
   ดอกเบ้ียจ่าย 137,424 134,636 -                      -                       
   ดอกเบ้ียรับ (1,174) (2,823) (3,508) (4,635)
กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง
   ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน 893,146 445,324 322,373 104,144
สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิ่มข้ึน) ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (60,777)           (41,542)           29,480            683,115            
   นํ้ามนัเช้ือเพลิง 1,316 72,335 -                      -                       
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (1,587) (52,178) 23,965 (4,868)
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (67,168)           (39,809)           -                      -                       
หน้ีสินดาํเนินงานเพิ่มข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 60,333            48,731            (337,963)         (341,931)          
   รายไดรั้บล่วงหนา้ (35,675)           303                 -                      -                       
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (3,079) (2,850) 145 (7,613)
   หน้ีสินไม่หมุนเวียน (17,707) (7,033) (16,451) (6,538)
เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 768,802 423,281 21,549 426,309
   จ่ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลและภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย (6,615) (8,243) (1,421) (1,604)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 762,187 415,038 20,128 424,705

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท พรีเชียส ชิพป้ิง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2557

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557 2556 2557 2556
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ซ้ือเรือและอุปกรณ์และจ่ายค่าใชจ่้ายในการซ่อมแซมและสาํรวจเรือ (1,120,568)      (1,205,032)      (622)                (1,397)              
เงินสดรับจากการขายเรือ 46,147            -                      -                      -                       
เงินสดจ่ายล่วงหนา้ค่าต่อเรือและตน้ทุนทางตรงอ่ืน (2,050,445)      (455,467)         (1,775,001)      (229,575)          
เงินสดจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือเรือ -                      (49,803)           -                      -                       
เงินสดรับจากการแปลงหน้ีใหม่/ยกเลิกสญัญาสัง่ต่อเรือ 832,447          1,084,733       232,032          886,075            
เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                      (414,474)         -                      (414,474)          
ลงทุนเพิ่มในบริษทัยอ่ย -                      -                      -                      (109,900)          
ลงทุนเพิ่มในบริษทัอ่ืน (5,065)             -                      (5,065)             -                       
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ยลดลง -                      -                      -                      168,884            
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ยลดลง -                      -                      186,311          263,232            
เงินปันผลรับจากบริษทัร่วมท่ีถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย 5,190              10,814            -                      -                       
ดอกเบ้ียรับ 1,174              2,823              3,508              4,635                
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (2,291,120)      (1,026,406)      (1,358,837)      567,480            
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดจ่ายดอกเบ้ียและค่าธรรมเนียมในการรักษาวงเงินกู้ (144,951)         (154,841)         -                      (6,501)              
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจ่าย (25,772)           (1,596)             (17,321)           -                       
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว 1,255,888       1,621,275       -                      -                       
จ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาว (329,159)         (525,855)         -                      (355,544)          
จ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาวก่อนกาํหนด (136,688)         (512,060)         -                      -                       
จ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาวก่อนกาํหนดเน่ืองจากยกเลิกวงเงินกูย้มื -                      (454,697)         -                      (454,697)          
เงินปันผลจ่ายแก่ผูถื้อหุน้บริษทัฯ (207,878)         (207,778)         (207,878)         (207,778)          
เงินปันผลจ่ายแก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (9,352)             -                      -                      -                       
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 402,088          (235,552)         (225,199)         (1,024,520)       
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มข้ึน (ลดลง) (29,666)           (83)                  (16,612)           4,671                
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ (1,156,511)      (847,003)         (1,580,520)      (27,664)            
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 2,941,784       1,901,015       2,122,521       646,276            
เงินสดเพิ่มข้ึนจากการซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                      1,766              -                      -                       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 1,785,273       1,055,778       542,001          618,612            

0 0
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท พรีเชียส ชิพป้ิง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2557

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557 2556 2557 2556
ข้อมูลเพิม่เติมประกอบงบกระแสเงินสด
รายการท่ีมิใช่เงินสด
   เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ยโดยหกักลบลบหน้ีกบัลูกหน้ี/เจา้หน้ีบริษทัยอ่ย -                      -                      447,500          259,500            
   โอนดอกเบ้ียจ่ายและค่าธรรมเนียมในการรักษาวงเงินกูย้มื
      เป็นเงินล่วงหนา้ค่าจา้งต่อเรือเดินทะเล 7,478              19,082            -                      5,548                
   ตดัจาํหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินเป็นเงินล่วงหนา้ค่าต่อเรือ -                      493                 -                      175                   
   โอนค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจ่ายไปแสดงหกัจากเงินกูย้มืระยะยาว 22,216            19,860            -                      1,257                
   โอนค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจ่ายใหแ้ก่บริษทัยอ่ย
      ตามสดัส่วนการเบิกถอนเงินกูย้มื -                      -                      -                      7,571                
   โอนเงินล่วงหนา้ค่าต่อเรือเป็นเรือและอุปกรณ์ของบริษทัยอ่ย 616,907          580,029          -                      580,029            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั พรีเชียส ชิพปิ้ง จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2557

(หน่วย: พนับาท)  

องคป์ระกอบอื่น
ของส่วนของผูถ้ือหุน้

 - กาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอื่น ส่วนของผูม้ี

ส่วนไดเ้สียที่
สาํรองเพื่อกิจกรรม ผลต่างจาก รวม ไม่มีอาํนาจ รวม

ทุนเรือนหุน้ที่ออก ส่วนเกินมูลค่า ส่วนเกินทุน ความรับผิดชอบ การแปลงค่า ส่วนของผูถ้ือหุน้ ควบคุม ส่วนของ
และชาํระแลว้ หุน้สามญั หุน้ทุนซื้อคืน บริษทัฯ บริษทัยอ่ย ต่อสังคม ยงัไม่ไดจ้ดัสรร งบการเงิน ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม 2556 1,039,521                411,430                   172,446                   103,952                   518,120                   14,951                     14,193,833              (1,971,249)               14,483,004              1,228                       14,484,232              
เงินปันผลจ่ายแก่ผูถ้ือหุน้บริษทัฯ -                               -                               -                               -                               -                               -                               (207,778)                  -                               (207,778)                  -                               (207,778)                  
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                               -                               -                               -                               -                               -                               437,753                   229,390                   667,143                   8                              667,151                   
จดัสรรสาํรองตามกฎหมาย -                               -                               -                               -                               5,200                       -                               (5,200)                      -                               -                               -                               -                               
จดัสรรสาํรองเพื่อกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม -                               -                               -                               -                               -                               1,750                       (1,750)                      -                               -                               -                               -                               
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2556 1,039,521                411,430                   172,446                   103,952                   523,320                   16,701                     14,416,858              (1,741,859)               14,942,369              1,236                       14,943,605              

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม 2557 1,039,521                411,430                   172,446                   103,952                   523,320                   16,107                     14,299,769              (945,956)                  15,620,589              10,438                     15,631,027              
เงินปันผลจ่ายแก่ผูถ้ือหุน้บริษทัฯ (หมายเหตุ 17) -                               -                               -                               -                               -                               -                               (207,878)                  -                               (207,878)                  (9,352)                      (217,230)                  
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                               -                               -                               -                               -                               -                               86,865                     (170,525)                  (83,660)                    (2,120)                      (85,780)                    
จดัสรรสาํรองเพื่อกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม -                               -                               -                               -                               -                               698                          (698)                         -                               -                               -                               -                               
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2557 1,039,521                411,430                   172,446                   103,952                   523,320                   16,805                     14,178,058              (1,116,481)               15,329,051              (1,034)                      15,328,017              

-                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               
-                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

สาํรองตามกฎหมาย

งบการเงินรวม

ส่วนของผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ

กาํไรสะสม
จดัสรรแลว้



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั พรีเชียส ชิพปิ้ง จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 มถิุนายน 2557
(หน่วย: พนับาท)  

องคป์ระกอบอื่น

 - กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น
สาํรองเพื่อกิจกรรม ผลต่างจาก รวม

ทุนเรือนหุน้ที่ออก ส่วนเกินมูลค่า ส่วนเกินทุน สาํรอง ความรับผดิชอบ การแปลงค่า ส่วนของ
และชาํระแลว้ หุน้สามญั หุน้ทุนซื้อคืน ตามกฎหมาย ต่อสังคม ยงัไม่ไดจ้ดัสรร งบการเงิน ผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม 2556 1,039,521               411,430                  172,446                  103,952                  14,951                     10,694,210             (476,296)                 11,960,214             
เงินปันผลจ่ายแก่ผูถ้ือหุน้บริษทัฯ -                               -                               -                               -                               -                               (207,778)                 -                               (207,778)                 
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                               -                               -                               -                               -                               738,271                  212,449                  950,720                  
จดัสรรสาํรองเพื่อกิจกรรมความรับผดิชอบต่อสังคม -                               -                               -                               -                               1,750                       (1,750)                     -                               -                               
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 30 มถิุนายน 2556 1,039,521               411,430                  172,446                  103,952                  16,701                     11,222,953             (263,847)                 12,703,156             

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม 2557 1,039,521               411,430                  172,446                  103,952                  16,107                     11,433,273             429,109                  13,605,838             
เงินปันผลจ่ายแก่ผูถ้ือหุน้บริษทัฯ (หมายเหตุ 17) -                               -                               -                               -                               -                               (207,878)                 -                               (207,878)                 
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                               -                               -                               -                               -                               243,334                  (150,545)                 92,789                     
จดัสรรสาํรองเพื่อกิจกรรมความรับผดิชอบต่อสังคม -                               -                               -                               -                               698                          (698)                        -                               -                               
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 30 มถิุนายน 2557 1,039,521               411,430                  172,446                  103,952                  16,805                     11,468,031             278,564                  13,490,749             

-                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     

-                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

กาํไรสะสม ของส่วนของผูถ้ือหุน้ 
จดัสรรแลว้



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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บริษัท พรีเชียส ชิพป้ิง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2557 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 ข้อมูลทัว่ไปของบริษัทฯ 

 บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิลาํเนาใน
ประเทศไทย บริษทัฯดาํเนินธุรกิจหลกัในดา้นการลงทุนในกิจการซ่ึงดาํเนินธุรกิจดา้นการขนส่งสินคา้
ทางทะเล ท่ีอยูต่ามท่ีจดทะเบียนของบริษทัฯอยูท่ี่เลขท่ี 8 อาคารคาเธ่ยเ์ฮา้ส์ ชั้น 7 ถนนสาทรเหนือ      
สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 

1.2 เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงินระหว่างกาล 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง งบการเงิน
ระหวา่งกาล โดยบริษทัฯเลือกนาํเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบยอ่ อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯไดแ้สดง
รายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุน งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลง
ส่วนของผูถื้อหุน้และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีแสดงหน่วยเงินตราเป็นสกุลเงินบาทซ่ึงต่างจากสกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงาน
ของบริษทัฯ คือ สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา การแสดงหน่วยเงินตราเป็นสกุลเงินบาทเพ่ือให้เป็นไป
ตามกฎระเบียบของหน่วยงานในประเทศไทย 

งบการเงินระหวา่งกาลสกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานไดแ้ปลงค่า
เป็นสกุลเงินบาทซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการนาํเสนองบการเงิน สินทรัพยแ์ละหน้ีสินแปลงค่าเป็นเงิน
บาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายแปลงค่าเป็นเงิน
บาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนท่ีประมาณข้ึนซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราแลกเปล่ียนจริง ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
ผลต่างซ่ึงเกิดข้ึนจากการแปลงค่าดงักล่าวไดแ้สดงไวเ้ป็นรายการ “ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน” 
ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนซ่ึงเป็นองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจาํปีท่ีนาํเสนอคร้ังล่าสุด 
ดงันั้น งบการเงินระหว่างกาลจึงเนน้การให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ๆ    
เพื่อไม่ให้ขอ้มูลท่ีนาํเสนอซํ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ช้งบการเงินควรใช้งบการเงิน   
ระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย          
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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1.3 เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงนิรวม 

 งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีได้จัดทาํข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษัท พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกัด 
(มหาชน) บริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม (รวมเรียกว่า “กลุ่มบริษทั”) และไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชห้ลกัเกณฑ์
เดียวกบังบการเงินรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้าง
ของกลุ่มบริษทัในระหวา่งงวดปัจจุบนั 

1.4 มาตรฐานการบัญชีใหม่ 

ก. มาตรฐานการบัญชีใหม่ทีเ่ร่ิมมีผลบังคบัใช้ในงวดบัญชีปัจจุบัน  

 บริษทัฯไดเ้ปิดเผยมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐาน
การบัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซ่ึงมีผลบังคับใช้สําหรับรอบ
ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2557 ไวแ้ลว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 และเปิดเผยเพิ่มเติม มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 36 
(ปรับปรุง 2555) เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัใชใ้นงวดบญัชีปัจจุบนัเช่นกนั 

 ฝ่ายบริหารของบริษทัฯไดป้ระเมินแลว้เห็นว่ามาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าว
ไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระสาํคญัต่องบการเงินน้ี 

ข. มาตรฐานการบัญชีทีจ่ะมีผลบังคบัในอนาคต  

 บริษทัฯไดเ้ปิดเผยมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชใ้นอนาคตไวแ้ลว้ใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 

 ฝ่ายบริหารของบริษทัฯได้ประเมินแลว้เห็นว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวไม่
เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษทัฯ 

1.5 นโยบายการบัญชีทีสํ่าคญั 

  งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้น         
งบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 โดยมีนโยบายการบญัชีเพิ่มเติมสาํหรับงวดปัจจุบนั 
ดงัต่อไปน้ี 

ต้นทุนสัญญารอตัดจ่าย 

 ค่าปรับเน่ืองจากการส่งมอบเรือล่าชา้ ซ่ึงกลุ่มบริษทัไดจ่้ายก่อนการส่งมอบเรือให้แก่ผูเ้ช่าเรือขนส่ง
ประเภทซีเมนต์ เพื่อเป็นการคงไวซ่ึ้งสัญญาให้บริการเช่าเรือระยะยาวแต่ละลาํบนัทึกอยู่ในบญัชี
ตน้ทุนสัญญารอตดัจ่าย และถูกตดัจาํหน่ายโดยวิธีเส้นตรงตามอายุของสัญญาให้บริการเช่าเรือซ่ึง
ผกูพนัแลว้ (15 ปี) รายไดจ้ากการเดินเรือในงบกาํไรขาดทุนไดแ้สดงสุทธิจากค่าตดัจาํหน่ายดงักล่าว 
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2. เงินลงทุนช่ัวคราว 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

    มูลค่าตามบญัชีตาม 
 ทุนเรียกชาํระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน วิธีส่วนไดเ้สีย 

 30 
มิถุนายน 
2557 

31 
ธนัวาคม 
2556 

30 
มิถุนายน 
2557 

31 
ธนัวาคม 
2556 

30 
มิถุนายน 
2557 

31 
ธนัวาคม 
2556 

30 
 มิถุนายน 
2557 

31    
ธนัวาคม 
2556 

 พนัอินเดีย
รูปี 

พนัอินเดีย
รูปี 

% %     

เงนิลงทุนในบริษัทร่วมที่ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย        
บริษทั เซาทเ์ทอร์น แอลพีจี ลิมิเตด 64,592 64,592 50.00 50.00 28,324 28,637 17,822 18,019 

หกั: ค่าเผื่อผลขาดทุนจากเงินลงทุน       (17,822) (18,019) 

เงินลงทุนชัว่คราว - สุทธิ       - - 

การเปล่ียนแปลงในราคาทุนของบญัชีเงินลงทุนชั่วคราวเกิดจากผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจาก             
การแปลงค่างบการเงินจากสกลุเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานเป็นสกลุเงินท่ีใชน้าํเสนองบการเงิน 

ปัจจุบนั กลุ่มบริษทัอยูร่ะหว่างดาํเนินการชาํระบญัชีบริษทั เซาทเ์ทอร์น แอลพีจี ลิมิเตด โดยสมคัรใจ
กบัหน่วยงานต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งในประเทศอินเดีย ดงันั้น จึงยงัคงจดัประเภทเงินลงทุนดงักล่าวเป็น             
เงินลงทุนชัว่คราวในสินทรัพยห์มุนเวียนและบนัทึกค่าเผือ่ผลขาดทุนจากเงินลงทุนเตม็จาํนวนเช่นเดิม 

3. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ 

     (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 
2557 

31 ธนัวาคม 
2556 

30 มิถุนายน 
2557 

31 ธนัวาคม 
2556 

ลกูหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     

อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีในใบแจง้หน้ี     
คา้งชาํระ     
 ไม่เกิน 3 เดือน  290,789 231,870 - - 
 3 - 6 เดือน 542 6,366 - - 
 6 - 12 เดือน 5,577 30 - - 
 มากกวา่ 12 เดือน 829 4,805 - - 

รวม 297,737 243,071 - - 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (829) (4,805) - - 

รวมลกูหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 296,908 238,266 - - 
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     (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 
2557 

31 ธนัวาคม 
2556 

30 มิถุนายน 
2557 

31 ธนัวาคม 
2556 

ลกูหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     
ลกูหน้ีตามสัญญาคํ้าประกนั (หมายเหตุ 11) - 835,691 - 232,937 

ลกูหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
เงินทดรองแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 4) - - 1,599,642 1,647,427 

รวมลกูหน้ีอ่ืน  296,908 835,691 1,599,642 1,880,364 

รวมลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืน - สุทธิ 296,908 1,073,957 1,599,642 1,880,364 

4. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ในระหว่างงวด กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจท่ีสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจ
ดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกันระหว่างบริษทัฯและบุคคลหรือ
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้นซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 2557 2556 2557 2556 นโยบายการกาํหนดราคา 

รายการธุรกจิกบับริษัทย่อย    
(ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)     
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ - ค่าบริหาร - - 22,370 20,866 อตัราคงท่ีต่อลาํต่อวนัโดยอา้งอิงกับ

ค่าใชจ่้ายในการบริหารของบริษทัฯ 
รายไดค่้าควบคุมการต่อเรือเดินทะเล - - - 1,812 ตามสัญญาซ่ึงเป็นไปตามธรรมเนียม

ปฏิบติัในตลาด 
เงินปันผลรับ - - 201,900 130,600 ตามท่ีประกาศจ่าย 
ดอกเบ้ียรับ - - - 1,897 2556: อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.40 ต่อปี  
ค่าเช่าอาคารชุดจ่าย - - 2,112 2,281 ราคาตลาด 
รายการธุรกจิกบับริษัทที่เกีย่วข้องกนั      
ค่าตัว๋เคร่ืองบินจ่าย 3,062 2,072 1,147 919 ราคาตลาด 
ค่าเช่าและบริการจ่าย 1,404 1,263 1,006 1,165 ราคาตลาด 
ซ้ือคอมพิวเตอร์ 430 254 276 254 ราคาตลาด 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 2557 2556 2557 2556 นโยบายการกาํหนดราคา 

รายการธุรกจิกบับริษัทย่อย    
(ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)     
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ - ค่าบริหาร - - 43,787 40,312 อตัราคงท่ีต่อลาํต่อวนัโดยอา้งอิงกับ

ค่าใชจ่้ายในการบริหารของบริษทัฯ 
รายไดค่้าควบคุมการต่อเรือเดินทะเล - - - 3,590 ตามสัญญาซ่ึงเป็นไปตามธรรมเนียม

ปฏิบติัในตลาด 
เงินปันผลรับ - - 447,500 259,500 ตามท่ีประกาศจ่าย 
ดอกเบ้ียรับ - - 2,334 4,001 อัตราดอกเบ้ียร้อยละ  0.40 ต่อปีถึง

วนัท่ี 31 มีนาคม 2557 
ค่าเช่าอาคารชุดจ่าย - - 4,250 4,422 ราคาตลาด 
ขายเรือเดินทะเลท่ีต่อใหม่ 

(ส่วนของเงินล่วงหน้าค่าต่อเรือและ
ตน้ทุนทางตรงอ่ืน) 

- - - 580,029 ราคาทุน 

รายการธุรกจิกบับริษัทที่เกีย่วข้องกนั      
ค่าตัว๋เคร่ืองบินจ่าย 7,440 6,315 2,482 1,618 ราคาตลาด 
ค่าเช่าและบริการจ่าย 4,278 4,271 3,345 3,686 ราคาตลาด 
ซ้ือคอมพิวเตอร์ 1,057 254 903 254 ราคาตลาด 

 ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 
2557 

31 ธนัวาคม 
2556 

30 มิถุนายน  
2557 

31 ธนัวาคม 
2556 

ลูกหนีอ้ืน่ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 3)   
บริษทัยอ่ย - - 1,599,642 1,647,427 

รวมลกูหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 1,599,642 1,647,427 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั   
บริษทัยอ่ย - - 1,684,335 2,023,148 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,126 27 253 27 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการ     
   ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,126 27 1,684,588 2,023,175 

ยอดคงเหลือของลูกหน้ี/เจา้หน้ีบริษทัย่อยเป็นรายการท่ีเกิดจากบญัชีเดินสะพดัระหว่างบริษทัฯและ
บริษทัยอ่ยเหล่านั้น ซ่ึงฝ่ายบริหารของบริษทัฯเช่ือว่าไม่มีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งบนัทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัย
จะสูญสาํหรับหน้ีดงักล่าว เงินทดรองจ่ายแก่/จากบริษทัยอ่ยไม่มีการคิดดอกเบ้ีย 
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ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

กลุ่มบริษทัมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานของกรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2557 2556 2557 2556 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 22,874 24,005 21,818 22,758 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 306 490 305 490 
ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน 3,371 6,265 3,038 5,633 
รวม 26,551 30,760 25,161 28,881 

 
 (หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2557 2556 2557 2556 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 40,431 49,591 38,842 46,791 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 612 969 611 969 
ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน 6,693 6,265 6,025 5,633 
รวม 47,736 56,825 45,478 53,393 

 ภาระคํ้าประกนักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

บริษัทฯมีภาระจากการคํ้ าประกันให้แก่บริษัทย่อยในการกู้ยืมเงินจากธนาคารโดยไม่มีการคิด
ค่าธรรมเนียมการคํ้าประกนั 
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5. เงินให้กู้ยมืระยะส้ันแก่บริษัทย่อย  

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ยซ่ึงบริษทัฯถือหุน้ทั้งหมด (บริษทั พรีเชียส 
ชิพป้ิง (สิงคโปร์) พีทีอี ลิมิเตด) เป็นตัว๋สัญญาใชเ้งินสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาจาํนวนเงิน 71.40
ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (31 ธนัวาคม 2556: 71.40 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) ซ่ึงคิดดอกเบ้ียในอตัรา
ร้อยละ 0.40 ต่อปีจนถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2557 และไม่มีการคิดดอกเบ้ียภายหลงัวนัท่ี 31 มีนาคม 2557 
(31 ธนัวาคม 2556: ร้อยละ 0.40 ต่อปี) และมีกาํหนดชาํระคืนเม่ือทวงถาม โดยมีรายการเคล่ือนไหว
ในระหวา่งงวดดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท)
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2557 2,342,891 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (25,604) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 2,317,287 

6. เงินให้กู้ยมืระยะยาวแก่บริษัทย่อย 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษทัย่อยซ่ึงบริษทัฯถือหุ้นทั้ งหมด (บริษัท               
แอสโซซิเอท บลัค์ แคริเออร์ พีทีอี ลิมิเตด (“บริษทั เอบีซี”)) เป็นตัว๋สัญญาใช้เงินสกุลเงินเหรียญ
สหรัฐอเมริกา ซ่ึงไม่มีการคิดดอกเบ้ียและมีกาํหนดชาํระคืนเม่ือทวงถาม บริษทัฯไม่มีความตั้งใจท่ีจะ
เรียกชาํระคืนเงินให้กูย้ืมในอนาคตอนัใกล ้ดงันั้น เงินให้กูย้ืมดงักล่าวจึงจดัประเภทเป็นเงินให้กูย้ืม
ระยะยาว 

 รายละเอียดของเงินใหกู้ย้มืระยะยาวมีดงัน้ี 

(ก) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 เงินให้กู้ยืมจาํนวน 5.70 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา เป็นเงินจาก  
บริษทัฯท่ีจ่ายเพื่อใหบ้ริษทั เอบีซี วนั พีทีอี ลิมิเตด ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั เอบีซีนาํไปจ่าย
ชาํระเงินค่างวดให้แก่อู่ต่อเรือ ABG Shipyard Ltd. ประเทศอินเดีย ตามสัญญาสั่งต่อเรือท่ีได ้        
ลงนามไปเม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2553 ในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2557  
บริษทัฯไดรั้บชาํระคืนเงินให้กูย้มืทั้งจาํนวนแลว้เน่ืองจากบริษทัยอ่ยไดย้กเลิกสัญญาสั่งต่อเรือ
ดงักล่าว 

 (ข) เงินให้กู้ยืมจาํนวน 9.70 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา (31 ธันวาคม 2556: 9.70 ล้านเหรียญ
สหรัฐอเมริกา) เป็นเงินจากบริษทัฯท่ีจ่ายเพื่อให้บริษทัย่อยของบริษทั เอบีซี จาํนวน 4 บริษทั 
นาํไปจ่ายชาํระเงินค่างวดให้แก่อู่ต่อเรือ China Shipbuilding & Offshore International Co., Ltd. 
และ Shanhaiguan New Shipbuilding Industry Co., Ltd. ประเทศจีน ตามสัญญาสั่งต่อเรือท่ีได ้             
ลงนามไวด้งัน้ี 
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ช่ือบริษทัยอ่ย สญัญาสัง่ต่อเรือลงวนัท่ี 
บริษทั เอบีซี ทู พีทีอี ลิมิเตด 5 ธนัวาคม 2555 
บริษทั เอบีซี ทรี พีทีอี ลิมิเตด 5 ธนัวาคม 2555 
บริษทั เอบีซี โฟร์ พีทีอี ลิมิเตด 3 เมษายน 2556 
บริษทั เอบีซี วนั พีทีอี ลิมิเตด* 30 สิงหาคม 2556 

* เม่ือวนัท่ี 13 มกราคม 2557 บริษทั เอบีซี (ผูซ้ื้อเดิม) ไดท้าํสัญญาเปล่ียนแปลงคู่สัญญากบั
บริษทัยอ่ย คือ บริษทั เอบีซี วนั พีทีอี ลิมิเตด (ผูซ้ื้อใหม่) และอู่ต่อเรือ China Shipbuilding & 
Offshore International Co., Ltd. และ Shanhaiguan New Shipbuilding Industry Co., Ltd. (ผูข้าย) 
เพื่อทาํการโอนสิทธิ กรรมสิทธ์ิ ส่วนไดเ้สีย ผลประโยชน์ รวมถึงหน้ีสินและภาระผกูพนัต่างๆ
ตามสัญญาสั่งต่อเรือลงวนัท่ี 30 สิงหาคม 2556 เพื่อต่อเรือประเภทขนส่งซีเมนตจ์าํนวน 1 ลาํ 
ขนาด 20,000 เดทเวทตนัสาํหรับตวัเรือหมายเลข CC200-04 

รายการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืในระหวา่งงวดมีดงัต่อไปน้ี 
(หน่วย: พนับาท)

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2557 505,395 
รับชาํระคืน (186,311) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (4,206) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 314,878 

7. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยประกอบดว้ยเงินลงทุนในหุน้สามญัของบริษทัดงัต่อไปน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทัยอ่ย ทุนชาํระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน เงินปันผลรับ 

 30 31 30 31 30 31 สาํหรับงวดหกเดือน 
 มิถุนายน ธนัวาคม มิถุนายน ธนัวาคม มิถุนายน ธนัวาคม ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 

   % %     
บริษทั พรีเชียส เมท็ทลัซ์ จาํกดั                                 275,000  275,000 99.99 99.99 343,882 347,682 - - 
บริษทั พรีเชียส วิชเชส จาํกดั 230,000 230,000 99.99 99.99 292,731 295,965 - 23,000 
บริษทั พรีเชียส สโตนส์ ชิปป้ิง จาํกดั 260,000 260,000 99.99 99.99 273,447 276,468 65,000 26,000 
บริษทั พรีเชียส มิเนอรัลส์ จาํกดั 230,000 230,000 99.99 99.99 248,653 251,401 - 23,000 
บริษทั พรีเชียส แลนด ์จาํกดั 306,000 306,000 99.99 99.99 314,690 318,167 - - 
บริษทั พรีเชียส ริเวอร์ส จาํกดั 234,000 234,000 99.99 99.99 206,833 209,119 46,800 35,100 
บริษทั พรีเชียส เลคส์ จาํกดั 184,000 184,000 99.99 99.99 181,501 183,506 - - 
บริษทั พรีเชียส ซีส์ จาํกดั 100,000 100,000 99.99 99.99 127,274 128,680 30,000 - 
บริษทั พรีเชียส สตาร์ส จาํกดั 105,000 105,000 99.99 99.99 133,638 135,114 42,000 - 
บริษทั พรีเชียส โอเชียนส์ จาํกดั 175,000 175,000 99.99 99.99 222,730 225,191 - - 
บริษทั พรีเชียส แพลนเนตส์ จาํกดั 270,000 270,000 99.99 99.99 302,009 305,346 - 13,500 
บริษทั พรีเชียส ไดมอนดส์ จาํกดั 205,000 205,000 99.99 99.99 189,079 191,168 - 10,250 
บริษทั พรีเชียส แซฟไฟร์ส จาํกดั 144,000 144,000 99.99 99.99 128,281 129,699 - 21,600 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทัยอ่ย ทุนชาํระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน เงินปันผลรับ 

 30 31 30 31 30 31 สาํหรับงวดหกเดือน 
 มิถุนายน ธนัวาคม มิถุนายน ธนัวาคม มิถุนายน ธนัวาคม ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 

   % %     
บริษทั พรีเชียส เอม็เมอรัลส์ จาํกดั 366,000 366,000 99.99 99.99 307,600 310,998 73,200 18,300 
บริษทั พรีเชียส รูบีส์ จาํกดั 84,000 84,000 99.99 99.99 79,970 80,854 - - 
บริษทั พรีเชียส โอปอลส์ จาํกดั 74,000 74,000 99.99 99.99 71,733 72,525 - - 
บริษทั พรีเชียส การ์เน็ตส์ จาํกดั 379,000 379,000 99.99 99.99 317,270 320,775 75,800 18,950 
บริษทั พรีเชียส เพิร์ลส์ จาํกดั 173,000 173,000 99.99 99.99 181,211 183,213 - - 
บริษทั พรีเชียส ฟลาวเวอร์ส จาํกดั 336,000 336,000 99.99 99.99 349,389 353,249 - - 
บริษทั พรีเชียส ฟอเรสท ์จาํกดั 96,000 96,000 99.99 99.99 97,039 98,111 - - 
บริษทั พรีเชียส ทรีส์ จาํกดั 202,000 202,000 99.99 99.99 212,047 214,390 - 20,200 
บริษทั พรีเชียส พอนดส์ จาํกดั 124,000 124,000 99.99 99.99 127,544 128,953 - - 
บริษทั พรีเชียส เวน็เจอร์ส จาํกดั 202,000 202,000 99.99 99.99 230,007 232,548 - 10,100 
บริษทั พรีเชียส แคปปิตอลส์ จาํกดั 200,000 200,000 99.99 99.99 254,549 257,361 - - 
บริษทั พรีเชียส จสัมินส์ จาํกดั 147,000 147,000 99.99 99.99 172,938 174,849 - - 
บริษทั พรีเชียส ออคิดส์ จาํกดั 217,000 217,000 99.99 99.99 195,427 197,586 21,700 - 
บริษทั พรีเชียส ลากนูส์ จาํกดั 140,000 140,000 99.99 99.99 178,184 180,153 - - 
บริษทั พรีเชียส คลิฟส์ จาํกดั 140,000 140,000 99.99 99.99 178,184 180,153 21,000 - 
บริษทั พรีเชียส ฮิลส์ จาํกดั 140,000 140,000 99.99 99.99 178,184 180,153 21,000 - 
บริษทั พรีเชียส เมาน์เท่นส์ จาํกดั 140,000 140,000 99.99 99.99 178,184 180,153 - 14,000 
บริษทั พรีเชียส รีสอร์ทส์ จาํกดั 140,000 140,000 99.99 99.99 178,184 180,153 - - 
บริษทั พรีเชียส ซิต้ีส์ จาํกดั 170,000 170,000 99.99 99.99 202,618 204,857 51,000 25,500 
บริษทั พรีเชียส คอมเมท็ส์ จาํกดั 141,000 141,000 99.99 99.99 135,470 136,967 - - 
บริษทั พรีเชียส ออนาเมน้ทส์ จาํกดั 156,000 156,000 99.99 99.99 148,680 150,323 - - 
บริษทั เนดเทก็ซ์ จาํกดั 2,500 2,500 69.99 69.99 825 834 - - 
บริษทั พรีเชียส สตอเรจ เทอมินลัส์ จาํกดั 6,000 6,000 69.99 69.99 5,345 5,404 - - 
บริษทั เทบส์ พีทีอี ลิมิเตด 0.0365 0.0365 100.00 100.00 - - - - 
บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง (ปานามา) เอส เอ 250 250 99.99 99.99 324 328 - - 
บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง (เมอริเชียส) ลิมิเตด 250 250 100.00 100.00 324 328 - - 
บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง (สิงคโปร์) พีทีอี ลิมิเตด 363,338 363,338 100.00 100.00 340,470 344,232 - - 
บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง (ยเูค) ลิมิเตด 250 250 100.00 100.00 324 328 - - 
บริษทั เกรท เซอร์เคิล ชิปป้ิง เอเยนซ่ี จาํกดั 210,000 210,000 99.99 99.99 351,948 355,837 - - 
บริษทั พรีเชียส โปรเจคส์ พีทีอี ลิมิเตด 0.0345 0.0345 100.00 100.00 - - - - 
บริษทั แอสโซซิเอท บลัค ์แคริเออร์ พีทีอี ลิมิเตด 0.0664 0.0664 100.00 100.00 - - - - 

รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย      7,638,720 7,723,121 447,500 259,500 

หกั: ค่าเผือ่ผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย     (6,495) (6,566)   

รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิ     7,632,225 7,716,555   

 บริษทัฯไดน้ําเงินปันผลรับไปหักกลบลบหน้ีกบัยอดคงคา้งบญัชีลูกหน้ี/เจา้หน้ีบริษทัย่อยใน     
งบแสดงฐานะการเงิน 
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ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 บริษทัฯไดจ้าํนาํหุ้นของบริษทัย่อย 29 บริษทั ซ่ึงมีมูลค่าตามวิธีราคาทุน
รวม 6,398.60 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2556: บริษทัย่อย 27 บริษทั มูลค่ารวม 6,071.25 ลา้นบาท) ไว้
กบัธนาคารเพ่ือคํ้าประกนัเงินกูย้มืระยะยาวตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 13 

การเปล่ียนแปลงในราคาทุนของบญัชีเงินลงทุนในบริษทัย่อยเกิดจากผลต่างของอตัราแลกเปล่ียน
จากการแปลงค่างบการเงินจากสกลุเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานเป็นสกลุเงินท่ีใชน้าํเสนองบการเงิน 

8. เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย 

8.1 รายละเอียดของบริษัทร่วมทีถื่อหุ้นโดยบริษัทย่อย 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

    มูลค่าตามบญัชีตาม 
   สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน วิธีส่วนไดเ้สีย 

   30 31 30 31 30 31 
  จดัตั้งข้ึนใน มิถุนายน ธนัวาคม มิถุนายน ธนัวาคม มิถุนายน ธนัวาคม 

ช่ือบริษทัร่วม ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ 2557 2556 2557 2556 2557 2556 

   ร้อยละ ร้อยละ     
บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล ซีพอร์ทส์  ก่อสร้างและพฒันา        
   (ฮาลเดีย) ไพรเวท ลิมิเตด    ท่าเทียบเรือ อินเดีย 22.40 22.40 66,132 66,863 99,719 102,372 

 การเปลี่ยนแปลงในราคาทุนของบญัชีเงินลงทุนในบริษทัร่วมที่ถือหุ้นโดยบริษทัย่อยเกิดจาก
ผลต่างของอตัราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงินจากสกุลเงินที่ใชใ้นการดาํเนินงานเป็น
สกุลเงินท่ีใชน้าํเสนองบการเงิน 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

ช่ือบริษทัร่วม ส่วนแบ่งกาํไร เงินปันผลรับ 

 2557 2556 2557 2556 

บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล ซีพอร์ทส์ (ฮาลเดีย)     
 ไพรเวท ลิมิเตด  1,753 12,241 - 10,814 

 

 

 

 

 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

  11

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

ช่ือบริษทัร่วม ส่วนแบ่งกาํไร เงินปันผลรับ 

 2557 2556 2557 2556 

บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล ซีพอร์ทส์ (ฮาลเดีย)     
 ไพรเวท ลิมิเตด  1,916 17,322 5,190 10,814 

 ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีถือหุ้นโดยบริษทัย่อยสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี      
30 มิถุนายน 2557 และ 2556 ซ่ึงรวมอยูใ่นงบกาํไรขาดทุนรวม คาํนวณจากขอ้มูลทางการเงินสาํหรับ
งวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2557 และ 2556 ตามลาํดบั  

8.2 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทร่วมทีถื่อหุ้นโดยบริษัทย่อย 
(หน่วย: พนับาท) 

 ทุนเรียกชาํระ สินทรัพยร์วม หน้ีสินรวม 
รายไดร้วมสาํหรับ         
งวดหกเดือนส้ินสุด 

กาํไรสาํหรับ             
 งวดหกเดือนส้ินสุด 

ช่ือบริษทัร่วม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม วนัท่ี 31 มีนาคม วนัท่ี 31 มีนาคม 

 2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 

 พนัอินเดียรูปี พนัอินเดียรูปี         

บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล ซีพอร์ทส์           
   (ฮาลเดีย) ไพรเวท ลิมิเตด  440,580 440,580 514,704 619,485 69,529 162,389 207,819 257,845 8,555 77,330 

9. เงินลงทุนระยะยาวอืน่ 

 เม่ือวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2557 บริษทัฯไดช้าํระค่าหุ้นสามญัเพิ่มเติมของบริษทั บทด จาํกดั จาํนวน 
2,026,086 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 2.50 บาท เป็นจาํนวนเงินรวม 5.07 ลา้นบาท ดงันั้น ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 
2557 บริษทัฯชาํระค่าหุ้นแลว้หุ้นละ 7.50 บาท เป็นจาํนวนเงินรวม 15.20 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 3 ของทุนท่ีออกและชาํระแลว้ทั้งหมด (31 ธนัวาคม 2556: หุ้นละ 5 บาท เป็นจาํนวนเงินรวม 
10.13 ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 3 ของทุนท่ีออกและชาํระแลว้ทั้งหมด) 

 การเปล่ียนแปลงในราคาทุนของบญัชีเงินลงทุนระยะยาวอ่ืนนอกจากการเปล่ียนแปลงขา้งตน้ เกิดจาก
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงินจากสกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานเป็นสกุล
เงินท่ีใชน้าํเสนองบการเงิน 
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10. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์  

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
2557 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงิน 
 งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2557 18,669,560 7,085 
ซ้ือเรือและอุปกรณ์และจ่ายค่าใชจ่้ายในการ   
   ซ่อมแซมและสาํรวจเรือระหวา่งงวด - ราคาทุน 1,120,568 622 
โอนมาจากเงินล่วงหนา้ค่าต่อเรือ 616,907 - 
จาํหน่าย/ ตดัจาํหน่าย (14,651) (8) 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (598,521) (1,225) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (208,980) (76) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 19,584,883 6,398 

เม่ือวนัท่ี 9 มกราคม 2557 บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง (ปานามา) เอส เอ (“บริษทัยอ่ยในต่างประเทศ”) ซ่ึง
ถือหุน้จาํนวน 41 หุน้จาก 64 หุน้ ในเรือ Fujisan Maru และเจา้ของร่วม (ซ่ึงถือหุน้จาํนวน 23 หุน้จาก 
64 หุน้) ไดล้งนามในบนัทึกขอ้ตกลงขายเรือจาํนวน 1 ลาํ กบับริษทัต่างประเทศแห่งหน่ึงในราคา 2.31 
ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา ตามสดัส่วนการถือหุน้ในเรือลาํดงักล่าว บริษทัยอ่ยในต่างประเทศจะไดรั้บ
เงิน 1.48 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (หรือประมาณ 48.86 ลา้นบาท) เม่ือวนัท่ี 15 มกราคม 2557                
บริษทัยอ่ยในต่างประเทศไดส่้งมอบเรือลาํดงักล่าวให้แก่ผูซ้ื้อ บริษทัยอ่ยในต่างประเทศไดรั้บเงินค่า
ขายเรือ (สุทธิจากค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการขาย) จาํนวนเงิน 1.41 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา 
(หรือประมาณ 46.15 ลา้นบาท) แลว้ กลุ่มบริษทับนัทึกกาํไรจากการขายเรือลาํดงักล่าวเป็นจาํนวนเงิน 
0.83 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (หรือประมาณ 26.98 ลา้นบาท) ในงบกาํไรขาดทุนรวมสาํหรับงวดหก
เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 บริษทัยอ่ยไดจ้ดจาํนองเรือจาํนวน 36 ลาํ (31 ธนัวาคม 2556: 34 ลาํ) ซ่ึงมี
มูลค่าสุทธิตามบญัชีจาํนวนเงิน 18,654.51 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2556: 17,651.83 ลา้นบาท) ไวก้บั
ธนาคารเพ่ือคํ้าประกนัเงินกูย้มืระยะยาวตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 13 
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11. เงินล่วงหน้าค่าต่อเรือ 

การลงนามในสัญญาสั่งต่อเรือ 

ในระหว่างงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2557 บริษทัฯไดล้งนามในสัญญาสั่งต่อเรือ 14 ฉบบั มีรายละเอียดดงัต่อไปนี้ 

ประเภทเรือ เรือประเภทขนส่งสินคา้เทกองจาํนวน 2 ลาํ 
(เรือขนาด Ultramax) 

เรือประเภทขนส่งสินคา้เทกองจาํนวน 10 ลาํ 
(เรือขนาด Ultramax) 

เรือประเภทขนส่งสินคา้เทกองจาํนวน 2 ลาํ      
(เรือขนาด Ultramax) 

ผู้สั่งต่อเรือ บริษทัฯ บริษทัฯ บริษทัฯ 
ผู้ขาย Sainty Marine Corporation Ltd.  

ประเทศจีน 
Sainty Marine Corporation Ltd.  
ประเทศจีน 

Taizhou Sanfu Ship Engineering Co., Ltd. 
และ Jiangsu Ruihai International Trade 
Co., Ltd. ประเทศจีน 

วนัทีท่าํสัญญา 
สั่งต่อเรือ 

วนัที่ 24 กมุภาพนัธ์ 2557  วนัที่ 26 กมุภาพนัธ์ 2557 วนัที่ 17 มีนาคม 2557 

ราคาตามสัญญา ลาํละ 27.90 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา  
(รวม 55.80 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) 

ลาํละ 27.90 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาสาํหรับ
เรือ 8 ลาํ และลาํละ 27.40 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกาสาํหรับเรือ 2 ลาํ (รวม 278.00 
ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) 

 
 
 
 

ลาํละ 27.90 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา  
(รวม 55.80 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) 
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การจ่ายชําระ ราคาตามสญัญาของเรือแต่ละลาํแบ่งชาํระ
ออกเป็น 5 งวด งวดที่ 1 ถึง งวดที่ 4 งวดละ
ร้อยละ 10 ของราคาตามสญัญา จ่ายชาํระ
เมื่อบริษทัฯไดร้ับหนงัสือคํ้าประกนัจาก
ธนาคารและ ใบรับรองขั้นตอนการต่อเรือ 
(milestone certificates) งวดสุดทา้ย ร้อยละ 
60 ของราคาตามสญัญาจ่ายชาํระเมื่อมีการ
ส่งมอบเรือ 

ราคาตามสญัญาของเรือแต่ละลาํแบ่งชาํระ
ออกเป็น 5 งวด งวดที่ 1 ถึง งวดที่ 4 งวดละ
ร้อยละ 10 ของราคาตามสญัญา จ่ายชาํระ
เมื่อบริษทัฯไดร้ับหนงัสือคํ้าประกนัจาก
ธนาคารและ ใบรับรองขั้นตอนการต่อเรือ 
(milestone certificates) งวดสุดทา้ย ร้อยละ 
60 ของราคาตามสญัญาจ่ายชาํระเมื่อมีการ
ส่งมอบเรือ 

ราคาตามสญัญาของเรือแต่ละลาํแบ่งชาํระ
ออกเป็น 3 งวด งวดแรก ร้อยละ 15 ของราคา
ตามสญัญา จ่ายชาํระเมื่อบริษทัฯไดร้ับ
หนงัสือคํ้าประกนัจากธนาคารเพื่อเป็นการ
คํ้าประกนัการคืนเงินงวดสาํหรับเงินงวดที่
ไดช้าํระก่อนส่งมอบเรือ งวดที่ 2 ร้อยละ 10 
ของราคาตามสญัญา จ่ายชาํระเมื่อบริษทัฯ 
ไดใ้บรับรองขั้นตอนการต่อเรือ (milestone 
certificates) งวดสุดทา้ย ร้อยละ 75 ของราคา
ตามสญัญาจ่ายชาํระเมื่อมีการส่งมอบเรือ 

กาํหนดรับมอบเรือ ในหรือก่อนวนัที่ 31 มีนาคม 2558 ปี 2558 ถึง ปี 2559 ปี 2558 ถึง ปี 2559 
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รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินล่วงหนา้ค่าต่อเรือสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
2557 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงิน 
 งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2557 1,973,330 1,061,832 
จ่ายเพ่ิม 1,952,978 1,715,307 
ค่าธรรมเนียมในการรักษาวงเงินกู ้ 7,478 - 
ตน้ทุนทางตรงอ่ืน 97,467 59,694 
โอนไปเป็นตน้ทุนเรือและอุปกรณ์ของบริษทัยอ่ย (616,907) - 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (29,653) (21,187) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 3,384,693 2,815,646 
หกั: ส่วนท่ีจะไดรั้บคืนภายในหน่ึงปี (588,591) (588,591) 
เงินล่วงหนา้ค่าต่อเรือ - สุทธิจากส่วนท่ีจะไดรั้บคืน   
   ภายในหน่ึงปี 2,796,102 2,227,055 

การแปลงหนีใ้หม่ของสัญญาส่ังต่อเรือ 

ในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 บริษทัฯแปลงหน้ีใหม่ของสัญญาสั่งต่อเรือ
เสร็จส้ินจาํนวน 4 ฉบบัสาํหรับตวัเรือหมายเลข 316, 336, 340 และ 347 บริษทัฯบนัทึกกาํไรจากการ
แปลงหน้ีใหม่ของสัญญาสั่งต่อเรือเป็นจาํนวนเงินรวม 8.63 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (หรือประมาณ 
260.45 ลา้นบาท) และเป็นจาํนวนเงินรวม 21.80 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (หรือประมาณ 650.83 
ลา้นบาท) ในงบกาํไรขาดทุนรวมและงบกาํไรขาดทุนเฉพาะกิจการสาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 ตามลาํดบั 

การยกเลกิสัญญาส่ังต่อเรือ 

ในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 บริษทั เอบีซี ทรี พีทีอี ลิมิเตด ไดรั้บเงินจาก
การยกเลิกสญัญาสั่งต่อเรือจาํนวนเงิน 6.70 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาหรือประมาณ 198.66 ลา้นบาท 
และบนัทึกกาํไรจากการยกเลิกสัญญาสั่งต่อเรือเป็นจาํนวนเงิน 0.75 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาหรือ
ประมาณ 22.14 ลา้นบาทในงบกาํไรขาดทุนรวม 

นอกจากน้ี ในปี 2556 บริษทัฯ บริษทั เอบีซี วนั พีทีอี ลิมิเตด และ บริษทั เอบีซี ทู พีทีอี ลิมิเตด               
(“ผูซ้ื้อ”) ไดอ้อกหนงัสือบอกเลิกสัญญาสั่งต่อเรือจาํนวน 7 ฉบบัไปยงั ABG Shipyard Ltd. (“อู่ต่อเรือ”) 
ภายใตส้ัญญาสั่งต่อเรือจาํนวน 7 ฉบบั โดยผูซ้ื้อไดเ้รียกร้องค่าสินไหมทดแทนซ่ึงเป็นเงินงวดท่ีผูซ้ื้อ
ไดช้าํระไปพร้อมดอกเบ้ียภายใตส้ัญญาสั่งต่อเรือ เน่ืองจากอู่ต่อเรือไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขใน
สัญญาสั่งต่อเรือได ้และไม่ชาํระค่าสินไหมทดแทนคืนแก่ผูซ้ื้อ ดงันั้น ผูซ้ื้อจึงไดใ้ชสิ้ทธิเรียกร้องตาม
สัญญาคํ้ าประกันธนาคารท่ีมีอยู่โดยการออกหนังสือเรียกร้องให้ชาํระเงินตามหนังสือคํ้ าประกัน
ประเภทเพิกถอนไม่ได ้และ/หรือ หนงัสือคํ้าประกนัการปฏิบติัตามสัญญาไปยงัธนาคารหลายแห่งใน
ประเทศอินเดีย (“ผูค้ ํ้าประกนั”) ภายใตส้ญัญาสัง่ต่อเรือ  
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ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 ผูซ้ื้อไดรั้บเงินตามหนังสือเรียกร้องให้ชาํระเงิน
จาํนวนเงินรวม 101.18 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (หรือประมาณ 3,205.50 ลา้นบาท) ซ่ึงเป็นเงิน
ประกันรวมดอกเบ้ียท่ีกาํหนดในสัญญาคํ้ าประกันภายใตส้ัญญาสั่งต่อเรือ 5 ฉบบัสําหรับตวัเรือ
หมายเลข 337, 348, 379, 349 และ 338 จากผูค้ ํ้าประกนั และสําหรับตวัเรือหมายเลข 339 บริษทัฯ
ไดรั้บเงินจาํนวนเงิน 13.08 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (หรือประมาณ 418.64 ลา้นบาท) และบนัทึก
ยอดคงเหลือจาํนวนเงิน 25.47 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (หรือประมาณ 835.69 ลา้นบาท) สาํหรับตวั
เรือหมายเลข 339 และ 378 ภายใตบ้ญัชี “ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน” ในงบแสดงฐานะการเงิน            
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และบนัทึกกาํไรจากการยกเลิกสัญญาสั่งต่อเรือทั้ง 7 ฉบบัในปี 2556 ต่อมา 
ในวนัท่ี 7 มกราคม 2557 กลุ่มบริษทัไดรั้บเงินส่วนท่ีเหลือตามสิทธิเรียกร้องให้ชาํระเงินสาํหรับตวั
เรือหมายเลข 339 และ 378 จาํนวนเงินรวม 25.47 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (หรือประมาณ 832.45 ลา้น
บาท) จากผูค้ ํ้าประกนั 

การส่งมอบเรือตามสัญญาส่ังต่อเรือกบัอู่ต่อเรือ China Shipbuilding & Offshore International Co., 
Ltd. และ Shanhaiguan New Shipbuilding Industry Co., Ltd., ประเทศจีน 

ในระหวา่งงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 เรือประเภทขนส่งซีเมนตจ์าํนวน 2 ลาํ ไดเ้สร็จ
ส้ินสมบูรณ์และไดส่้งมอบใหแ้ก่บริษทัยอ่ยทางออ้มในประเทศสิงคโปร์ รายละเอียดดงัน้ี  

 
วนัทีส่่งมอบ 

 
ช่ือบริษัทย่อย 

ตัวเรือ
หมายเลข 

ต้นทุนค่าต่อเรือ                  
และต้นทุนทางตรงอืน่ 

25 มีนาคม 2557 บริษทั เอบีซี ทู พีทีอี ลิมิเตด CC200-01 25.21 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา        
(หรือประมาณ 817.96 ลา้นบาท) 

12 มิถุนายน 2557 บริษทั เอบีซี ทรี พีทีอี ลิมิเตด CC200-02 25.25 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา        
(หรือประมาณ 819.43 ลา้นบาท) 

การยืน่หนังสือเรียกร้องให้ชําระเงินสําหรับตัวเรือหมายเลข 342 

เม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 บริษทัฯไดอ้อกหนังสือไปยงั ABG Shipyard Ltd. (“อู่ต่อเรือ”) ภายใต้
สัญญาสั่งต่อเรือสาํหรับตวัเรือหมายเลข 342 เพื่อแจง้ใหต่้ออายหุนงัสือคํ้าประกนัออกไปภายในวนัท่ี 
30 มิถุนายน 2557 เน่ืองจากอู่ต่อเรือไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขในสัญญาสั่งต่อเรือ ดงันั้น ในวนัท่ี                  
4 กรกฎาคม 2557 บริษทัฯจึงไดใ้ชสิ้ทธิเรียกร้องตามสัญญาคํ้าประกนัธนาคารท่ีมีอยู่โดยการออก
หนงัสือเรียกร้องใหช้าํระเงินตามหนงัสือคํ้าประกนัประเภทเพิกถอนไม่ได ้และหนงัสือคํ้าประกนัการ
ปฏิบติัตามสัญญาไปยงัธนาคารแห่งหน่ึงในประเทศอินเดีย (“ผูค้ ํ้าประกนั”) ภายใตส้ัญญาสั่งต่อเรือ 
ต่อมา ในวนัท่ี 15 กรกฎาคม 2557 บริษทัฯ ได้รับเงินตามสิทธิเรียกร้องให้ชาํระเงินสําหรับตวัเรือ
หมายเลข 342 จาํนวนเงิน 19.37 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา (หรือประมาณ 629.69 ล้านบาท) จาก               
ผูค้ ํ้าประกนั 
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12.  ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่าย 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจ่ายสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี        
30 มิถุนายน 2557 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
                     

งบการเงินรวม        
งบการเงินเฉพาะ

กิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2557 97,337 75,457 
จ่ายเพิ่ม 25,772 17,321 
โอนไปแสดงหกัจากเงินกูย้มืระยะยาว (22,216) - 
ตดัจาํหน่ายค่าธรรเนียมทางการเงินรอตดัจ่าย (74,774) (74,774) 
โอนจากสินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 8,008 8,008 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (889) (732) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 33,238 25,280 
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13. วงเงินกู้ยมืระยะยาว 

ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2557 และ 31 ธนัวาคม 2556 บญัชีเงินกูย้มืระยะยาวแสดงไดด้งันี้ 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 วงเงินกูย้มืเพือ่นาํไปใชใ้นการสัง่ต่อและจดัซื้อเรือใหม่ วงเงินกูย้มืเพือ่นาํไปใชใ้นการจดัซื้อเรือ  
 วงเงินที่ 1 วงเงินที่ 2 วงเงินที่ 3 วงเงินที่ 1 วงเงินที่ 3 รวม 

 30 มิถุนายน 
2557 

31 ธนัวาคม 
2556 

30 มิถุนายน 
2557 

31 ธนัวาคม 
2556 

30 มิถุนายน 
2557 

31 ธนัวาคม 
2556 

30 มิถุนายน 
2557 

31 ธนัวาคม 
2556 

30 มิถุนายน 
2557 

31 ธนัวาคม 
2556 

30 มิถุนายน 
2557 

31 ธนัวาคม 
2556 

เงินกูย้มืระยะยาว 1,274,801 1,339,379 2,035,058 2,150,472 1,250,264 - 3,714,731 3,944,267 1,865,345 2,011,080 10,140,199 9,445,198 
หกั: ค่าธรรมเนียมทางการเงิน             
   รอตดัจ่าย (7,063) (7,926) (34,276) (38,304) (21,632) - (101,706) (112,789) (7,094) (13,422) (171,771) (172,441) 

รวม 1,267,738 1,331,453 2,000,782 2,112,168 1,228,632 - 3,613,025 3,831,478 1,858,251 1,997,658 9,968,428 9,272,757 
หกั: ส่วนที่ถึงกาํหนดชาํระ             
   ภายในหนึ่งปี (99,331) (100,390) (180,728) (182,545) (71,629) - (122,477) (122,381) (246,579) (248,588) (720,744) (653,904) 

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วน             
   ที่ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ่งปี 1,168,407 1,231,063 1,820,054 1,929,623 1,157,003 - 3,490,548 3,709,097 1,611,672 1,749,070 9,247,684 8,618,853 
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การเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกูย้ืมระยะยาวสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 มี
รายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 วงเงินกูย้มื วงเงินกูย้มื  
 เพื่อนาํไปใชใ้นการ เพื่อนาํไปใชใ้นการ  
 สัง่ต่อและจดัซ้ือเรือใหม่ จดัซ้ือเรือ    

 วงเงินท่ี 1 วงเงินท่ี 2 วงเงินท่ี 3 วงเงินท่ี 1 วงเงินท่ี 3 รวม 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2557 1,331,453 2,112,168 - 3,831,478 1,997,658 9,272,757 
บวก: เบิกเงินกูเ้พิ่ม - - 1,255,888 - - 1,255,888 
         ตดัจาํหน่ายค่าธรรมเนียม       
        ทางการเงินรอตดัจ่าย 779 3,626 486 9,897 6,209 20,997 
       ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ี        
          ยงัไม่เกิดข้ึนจริง   - - - 11,444 - 11,444 
หกั: ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจ่าย - - (22,216) - - (22,216) 
  จ่ายคืนเงินกู ้ (50,166) (92,327) - (62,350) (124,316) (329,159) 
  จ่ายคืนเงินกูก่้อนกาํหนด - - - (136,688) - (136,688) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (14,328) (22,685) (5,526) (40,756) (21,300) (104,595) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 1,267,738 2,000,782 1,228,632 3,613,025 1,858,251 9,968,428 

 ในระหวา่งงวดปัจจุบนั กลุ่มบริษทัไดล้งนามในสญัญาเงินกูแ้ละสัญญาเงินกูแ้กไ้ขเพิ่มเติมกบัธนาคาร
สรุปไดด้งัน้ี 

 วงเงินกู้ยมืเพือ่นําไปใช้ในการส่ังต่อเรือและจัดซ้ือเรือใหม่ 

วงเงินที ่1 

 เม่ือวนัท่ี 16 มิถุนายน 2557 ธนาคาร DNB Asia Ltd. ในฐานะตวัแทนและตวัแทนหลกัประกนัได้
อนุมติัการแกไ้ขขอ้กาํหนดอตัราส่วนทางการเงินเก่ียวกบัการดาํรงรักษาอตัราส่วน funded debt to 
EBITDA จากไม่เกินกว่า 5 ต่อ 1 เป็นไม่เกินกว่า 6 ต่อ 1 ระหว่างวนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 ถึงวนัท่ี       
31 ธนัวาคม 2559 

วงเงินที ่2 

 เม่ือวนัท่ี 11 มิถุนายน 2557 ธนาคาร ING Bank N.V. สาขาประเทศสิงคโปร์ ไดอ้นุมติัการแกไ้ข
ขอ้กาํหนดอตัราส่วนทางการเงินเก่ียวกบัการดาํรงรักษาอตัราส่วน funded debt to EBITDA จากไม่
เกินกว่า 5 ต่อ 1 เป็นไม่เกินกว่า 6 ต่อ 1 ระหว่างวนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 
และการดํารงเงินทุนหมุนเวียนอย่างน้อยเท่ากับ 200,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา  ต่อเรือ 1 ลํา                     
ท่ีกลุ่มบริษทัเป็นเจา้ของ ถา้มีอตัราส่วน funded debt to EBITDA เกินกว่า 5 ต่อ 1 แต่นอ้ยกว่าหรือ
เท่ากบั 6 ต่อ 1 และดาํรงเงินทุนหมุนเวียนอยา่งนอ้ยเท่ากบั 100,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา ต่อเรือ 1 ลาํ 
ถา้มีอตัราส่วน funded debt to EBITDA ไม่เกินกวา่ 5 ต่อ 1 ตลอดอายขุองสญัญาเงินกูย้มื 
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 วงเงินที ่3 

เม่ือวนัท่ี 24 มิถุนายน 2557 บริษทั เอบีซี ทู พีทีอี ลิมิเตด และบริษทั เอบีซี ทรี พีทีอี ลิมิเตด ไดเ้ขา้ทาํ
รายการแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย โดยเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียของวงเงินกู้ยืมจาํนวนเงิน 19.18 ลา้น
เหรียญสหรัฐอเมริกา จากอตัราดอกเบ้ียลอยตวั (ร้อยละ LIBOR) เป็นอตัราดอกเบ้ียคงท่ี ท่ีร้อยละ 2.39 
ต่อปี สาํหรับดอกเบ้ียจ่ายระหวา่งวนัท่ี 24 มิถุนายน 2557 ถึงวนัท่ี 2 เมษายน 2567 กบัธนาคารกรุงเทพ 
จาํกดั (มหาชน) สาขาประเทศสิงคโปร์ 

 วงเงินที ่4 

เม่ือวนัท่ี 9 เมษายน 2557 บริษทั เอบีซี โฟร์ พีทีอี ลิมิเตด (“บริษทั เอบีซี โฟร์”) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของ 
บริษทั แอสโซซิเอท บลัค ์แคริเออร์ พีทีอี ลิมิเตด (“บริษทั เอบีซี”) ไดล้งนามในสัญญาเงินกูจ้าํนวน
เงิน 19.34 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา กบัธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) สาขาประเทศสิงคโปร์ 
สาํหรับใชช้าํระในวงเงินสูงสุดไม่เกินร้อยละ 80 ของราคาตามสัญญาสั่งต่อเรือประเภทขนส่งซีเมนต์
ใหม่ จาํนวน 1 ลาํ เงินกูย้มืดงักล่าวคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ LIBOR บวกส่วนเพิ่ม  

รายละเอียดวงเงินกูย้มื การเบิกใชว้งเงินกูย้มื  ระยะเวลาครบกาํหนด การชาํระคืน และหลกัประกนั 
สามารถสรุปไดด้งัน้ี  

 
วงเงิน/รายละเอยีด 

วงเงินสําหรับใช้ 
ก่อนรับมอบเรือ 

วงเงินสําหรับใช้ 
เม่ือรับมอบเรือ 

วงเงินกู้ยมื 4,836,000 เหรียญ
สหรัฐอเมริกา หรือ ร้อยละ 
20 ของราคาตามสญัญา ใหมี้
การเบิกได ้2 คร้ัง 

19,344,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา 
หรือ ร้อยละ 80 ของราคาตาม
สญัญา ใหมี้การเบิกไดค้ร้ังเดียว ซ่ึง
บางส่วนของการเบิกจะนาํไปชาํระ
เงินกูส้าํหรับใชก่้อนรับมอบเรือ 

การเบิกใช้วงเงนิกู้ยมื ไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตาม
สญัญาแต่ไม่เกิน 2,418,000 
เหรียญสหรัฐอเมริกา สาํหรับ
ขั้นตอน Keel Laying  และไม่
เกินร้อยละ 10 ของราคาตาม
สญัญาแต่ไม่เกิน 2,418,000 
เหรียญสหรัฐอเมริกา สาํหรับ
ขั้นตอน Launching   

 

ร้อยละ 100 ของวงเงินกูส้าํหรับใช้
เม่ือรับมอบเรือซ่ึงจะเบิกเงินกูไ้ด้
เม่ือรับมอบเรือ 
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วงเงิน/รายละเอยีด 

วงเงินสําหรับใช้ 
ก่อนรับมอบเรือ 

วงเงินสําหรับใช้ 
เม่ือรับมอบเรือ 

ระยะเวลาครบกาํหนด เม่ือรับมอบเรือ  10 ปีหลงัจากเบิกถอนเงินกูแ้ต่ไม่
เกินวนัท่ี 28 เมษายน 2568 

การชําระคนื จะถูกชาํระคืนทั้งหมดคร้ังเดียว
(จากวงเงินสาํหรับใช ้               
เม่ือรับมอบเรือ) เม่ือรับ          
มอบเรือ 

 

จะถูกชาํระคืนจาํนวน 39 งวด เป็น
รายไตรมาสๆ ละ 322,400 เหรียญ
สหรัฐอเมริกา เร่ิมจากวนัสุดทา้ย
ของไตรมาสแรก หลงัจากวนัรับ
มอบเรือ และงวดสุดทา้ยจาํนวน 
6,770,400 เหรียญสหรัฐอเมริกา ณ 
วนัสุดทา้ยของสญัญา   

หลกัประกนั ก) การโอนผลประโยชน์เป็น
ลาํดบัแรกของสญัญาสัง่
ต่อเรือ 

ข) การโอนผลประโยชน์เป็น
ลาํดบัแรกของสญัญาคํ้า
ประกนัการคืนเงินงวดเพ่ือ
เป็นหลกัประกนัการชาํระ
เงินงวด 

ค) การจาํนาํหุน้ทั้งหมดของ
บริษทั เอบีซี โฟร์ ท่ีถือ
โดยบริษทั เอบีซี  

ง) การคํ้าประกนัจากบริษทัฯ 
และบริษทั เอบีซี 

 

ก) การจดจาํนองเรือเป็นลาํดบัแรก 
ข) การโอนผลประโยชน์เป็นลาํดบั

แรกของสญัญาประกนัภยัเรือ 
และการเรียกร้องค่าชดเชยของ
เรือ 

ค) การโอนผลประโยชน์เป็นลาํดบั
แรกของสญัญาเช่าเหมาลาํเป็น
ระยะเวลา 

ง) การจดจาํนาํลาํดบัแรกในบญัชี
เงินไดแ้ละบญัชีเงินชาํระคืน 

จ) การคํ้าประกนัจากบริษทั เอบีซี  
ฉ) การคํ้ าประกันจากบริษัทฯ ไม่

เ กิ น ว ง เ งิ น  8  ล้ า น เ ห รี ยญ
สหรัฐอเมริกา 

 ภายใตส้ัญญาเงินกูย้มื บริษทั เอบีซี โฟร์ พีทีอี ลิมิเตด ตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการ 
ซ่ึงรวมถึง 

 ก) ดาํรงอตัราส่วนของผูถื้อหุน้ ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 20 
 ข) ดาํรงอตัราส่วน EBITDA ไม่นอ้ยกวา่ 1.1 เท่าของภาระหน้ีทั้งหมด 
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 วงเงินที ่5 

เม่ือวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2557 บริษทั เอบีซี วนั พีทีอี ลิมิเตด (“บริษทั เอบีซี วนั”) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย
ของ บริษทั แอสโซซิเอท บลัค์ แคริเออร์ พีทีอี ลิมิเตด (“บริษทั เอบีซี”) ไดล้งนามในสัญญาเงินกู้
จาํนวนเงิน 19.58 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา กบัธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) สาํหรับใชช้าํระใน
วงเงินสูงสุดไม่เกินร้อยละ 80 ของราคาตามสัญญาสั่งต่อเรือประเภทขนส่งซีเมนตใ์หม่จาํนวน 1 ลาํ 
เงินกูย้มืดงักล่าวคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ LIBOR บวกส่วนเพิ่ม  

รายละเอียดวงเงินกูย้มื การเบิกใชว้งเงินกูย้มื  ระยะเวลาครบกาํหนด การชาํระคืน และหลกัประกนั 
สามารถสรุปไดด้งัน้ี  

 

วงเงิน/รายละเอยีด 

วงเงินสําหรับใช้ 

ก่อนรับมอบเรือ 

วงเงินสําหรับใช้ 

เม่ือรับมอบเรือ 

วงเงินกู้ยมื 4,896,000 เหรียญ
สหรัฐอเมริกา หรือร้อยละ 20 
ของราคาตามสญัญา  

19,584,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา 
หรือ ร้อยละ 80 ของราคาตาม
สญัญา ใหมี้การเบิกไดค้ร้ังเดียว ซ่ึง
บางส่วนของการเบิกจะนาํไปชาํระ
เงินกูส้าํหรับใชก่้อนรับมอบเรือ 

การเบิกใช้วงเงนิกู้ยมื ไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตาม
สญัญาแต่ไม่เกิน 2,448,000 
เหรียญสหรัฐอเมริกา สาํหรับ
ขั้นตอน Keel Laying  และไม่
เกินร้อยละ 10 ของราคาตาม
สญัญาแต่ไม่เกิน 2,448,000 
เหรียญสหรัฐอเมริกา สาํหรับ
ขั้นตอน Launching   

ร้อยละ 100 ของวงเงินกูส้าํหรับใช้
เม่ือรับมอบเรือซ่ึงจะเบิกเงินกูไ้ด้
เม่ือรับมอบเรือ 

ระยะเวลาครบกาํหนด เม่ือรับมอบเรือ  10 ปีหลงัจากเบิกถอนเงินกูแ้ต่ไม่
เกินวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2567 

การชําระคนื จะถูกชาํระคืนทั้งหมดคร้ังเดียว
(จากวงเงินสาํหรับใช ้               
เม่ือรับมอบเรือ) เม่ือรับ          
มอบเรือ 

 

จะถูกชาํระคืนจาํนวน 40 งวด เป็น
รายไตรมาสๆ ละ 489,600 เหรียญ
สหรัฐอเมริกา เร่ิมจากวนัสุดทา้ย
ของไตรมาสแรก หลงัจากวนัรับ
มอบเรือ  
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วงเงิน/รายละเอยีด 

วงเงินสําหรับใช้ 

ก่อนรับมอบเรือ 

วงเงินสําหรับใช้ 

เม่ือรับมอบเรือ 

หลกัประกนั ก) การโอนผลประโยชน์เป็น
ลาํดบัแรกของสญัญาสัง่
ต่อเรือ 

ข) การโอนผลประโยชน์เป็น
ลาํดบัแรกของสญัญาคํ้า
ประกนัการคืนเงินงวดเพ่ือ
เป็นหลกัประกนัการชาํระ
เงินงวด 

ค) การจาํนาํหุน้ทั้งหมดของ
บริษทั เอบีซี วนั ท่ีถือโดย 
บริษทั เอบีซี  

ง) การคํ้าประกนัจากบริษทัฯ 
และบริษทั เอบีซี 

 

ก) การจดจาํนองเรือเป็นลาํดบัแรก 
ข) การโอนผลประโยชน์เป็นลาํดบั

แรกของสญัญาประกนัภยัเรือ 
และการเรียกร้องค่าชดเชยของ
เรือ 

ค) การโอนผลประโยชน์เป็นลาํดบั
แรกของสญัญาเช่าเหมาลาํเป็น
ระยะเวลา 

ง) การจดจาํนาํลาํดบัแรกในบญัชี
เงินไดแ้ละบญัชีเงินชาํระคืน 

จ) การคํ้าประกนัจากบริษทั เอบีซี  
ฉ) การคํ้ าประกันจากบริษทัฯ ไม่

เ กิ น ว ง เ งิ น  8  ล้ า น เ ห รี ยญ
สหรัฐอเมริกา 

 ภายใตส้ัญญาเงินกูย้ืม บริษทั เอบีซี วนั พีทีอี ลิมิเตด ตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการ 
ซ่ึงรวมถึง 

 ก) ดาํรงอตัราส่วนของผูถื้อหุน้ ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 20 
 ข) ดาํรงอตัราส่วน EBITDA ไม่นอ้ยกวา่ 1.1 เท่าของภาระหน้ีทั้งหมด 

 วงเงินที ่6 

เม่ือวนัท่ี 29 พฤษภาคม 2557 บริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาเงินกู้จาํนวนเงิน 81.50 ล้านเหรียญ
สหรัฐอเมริกา กบัธนาคารเพ่ือการส่งออกและนาํเขา้แห่งประเทศไทย สาํหรับใชช้าํระในวงเงินสูงสุด
ไม่เกินร้อยละ 80 ของราคาตามสัญญาสั่งต่อเรือประเภทสินคา้แห้งเทกองท่ีบริษทัฯไดส้ั่งต่อจาํนวน
หลายลาํ เงินกูย้มืดงักล่าวคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ LIBOR บวกส่วนเพิ่ม  
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รายละเอียดวงเงินกูย้มื การเบิกใชว้งเงินกูย้มื  ระยะเวลาครบกาํหนด การชาํระคืน และหลกัประกนั 
สามารถสรุปไดด้งัน้ี  

วงเงินกู้ยมื 81,500,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา สาํหรับการเบิกถอนหลายคร้ัง 
การเบิกใช้วงเงนิกู้ยมื ร้อยละ 80 ของราคาตามสญัญาสัง่ต่อเรือแต่ละลาํ ซ่ึงจะเบิกถอนเม่ือรับ

มอบเรือแต่ละลาํ 
ระยะเวลาครบกาํหนด 10 ปีหลงัจากเบิกถอนเงินกูย้มืแต่ไม่เกินวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2568 
การชําระคนื เงินกูย้มืท่ีเบิกจะแบ่งการชาํระคืนออกเป็น 39 งวด เป็นรายไตรมาส

เท่าๆกนั ในอตัราส่วนงวดละ 1/55 เร่ิมจากวนัส้ินสุดไตรมาสถดัไป
ของวนัท่ีเบิกถอนเงินกูย้มืแต่ละคร้ัง และงวดท่ี 40 ชาํระคืนเงินกูย้มื
คงเหลือทั้งหมด 

หลกัประกนั ก) การจดจาํนองเรือท่ีไดม้าจากเงินกูย้มืเป็นลาํดบัแรก 
ข) การจาํนาํหุน้ของบริษทัยอ่ยของผูกู้ ้

ภายใตส้ัญญาเงินกูย้ืม บริษทัฯตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการ ซ่ึงรวมถึงการดาํรง
อตัราส่วนทางการเงินในงบการเงินรวมในสกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา ดงัน้ี 

 ก) ดาํรงอตัราส่วนความสามารถในการชาํระหน้ีไม่นอ้ยกวา่ 1.1 ต่อ 1 
 ข) ดาํรงอตัราส่วน net funded debt to EBITDA ไม่เกิน 5 ต่อ 1 
 ค) ดาํรงอตัราส่วน debt to equity ไม่เกิน 2 ต่อ 1 

 วงเงินกู้ยมืเพือ่นําไปจัดซ้ือเรือ 

วงเงินที ่1  

เม่ือวนัท่ี 27 มิถุนายน 2557 ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) ในฐานะตวัแทนของวงเงินกูย้มืแรกเร่ิม
ไดอ้นุมติัการแกไ้ขขอ้กาํหนดอตัราส่วนทางการเงินเก่ียวกบัการดาํรงรักษาอตัราส่วน funded debt to 
EBITDA จากไม่เกินกว่า 5 ต่อ 1 เป็นไม่เกินกว่า 6 ต่อ 1 ระหว่างวนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 ถึงวนัท่ี      
31 ธนัวาคม 2558 ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) ในฐานะตวัแทนของวงเงินกูย้มืเพิ่มเติมจาํนวน 50 
ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาไดอ้นุมติัการแกไ้ขขอ้กาํหนดอตัราส่วนทางการเงินเก่ียวกบัการดาํรงรักษา
อตัราส่วน funded debt to EBITDA จากไม่เกินกว่า 5 ต่อ 1 เป็นไม่เกินกว่า 6 ต่อ 1 ระหว่างวนัท่ี              
30 มิถุนายน 2557 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
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 รายละเอียดวงเงินกูย้มืจากธนาคารและวงเงินกูย้มืที่ยงัไม่ไดเ้บิกใชข้องกลุ่มบริษทัสรุปไดด้งันี้ 

    (หน่วย: ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) 
   อตัราดอกเบี้ย 

ตามสญัญาเงินกู/้ 
วงเงินกูย้มืสูงสุด 
ตามสญัญาเงินกู/้ 

 

วงเงิน ธนาคารผูใ้หกู้ ้ บริษทัผูกู้ ้ สญัญาแกไ้ขเพิ่มเติม สญัญาแกไ้ขเพิ่มเติม วงเงินกูย้มืที่ยงัไม่ไดเ้บิกใช ้

  30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 
  2557 2556 2557 2556 

วงเงนิกู้ยมืเพือ่นําไปใช้ในการสั่งต่อและจัดซื้อเรือใหม่    
วงเงินที่ 1 DNB Asia Ltd. และ 5 ธนาคารอื่น บริษทัฯและบริษทัยอ่ย LIBOR บวกส่วนเพิ่ม 54.50 54.50 - - 
    รวม 6 ธนาคาร       
วงเงินที่ 2 ING Bank N.V. สาขาประเทศ บริษทัยอ่ยทางออ้มในประเทศสิงคโปร์ LIBOR บวกส่วนเพิ่ม 84.96 84.96 - - 
    สิงคโปร์ และ DNB Asia Ltd.    4 บริษทั         
วงเงินที่ 3 ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) บริษทั เอบีซี ทู พีทีอี ลิมิเตด และ บริษทั LIBOR* บวกส่วนเพิ่ม 38.69 38.69 - 38.69 

    สาขาประเทศสิงคโปร์    เอบีซี ทรี พีทีอี ลิมิเตด         
วงเงินที่ 4 ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) บริษทั เอบีซี โฟร์ พีทีอี ลิมิเตด LIBOR บวกส่วนเพิ่ม 19.34 - 19.34 - 
    สาขาประเทศสิงคโปร์              
วงเงินที่ 5 ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) บริษทั เอบีซี วนั พีทีอี ลิมิเตด LIBOR บวกส่วนเพิ่ม 19.58 - 19.58 - 
วงเงินที่ 6 ธนาคารเพื่อการส่งออก บริษทัฯและบริษทัยอ่ย LIBOR บวกส่วนเพิ่ม 81.50 - 81.50 - 

    และนาํเขา้แห่งประเทศไทย         
     
*  อตัราดอกเบี้ยร้อยละ LIBOR สาํหรับวงเงินกูย้มืจาํนวนเงิน 19.18 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาไดถู้กแลกเปลี่ยน (IRS) เป็นอตัราดอกเบี้ยคงที่ ที่ร้อยละ 2.39 ต่อปี  
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    (หน่วย: ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) 
   อตัราดอกเบี้ย 

ตามสญัญาเงินกู/้ 
วงเงินกูย้มืสูงสุด 
ตามสญัญาเงินกู/้ 

 

วงเงิน ธนาคารผูใ้หกู้ ้ บริษทัผูกู้ ้ สญัญาแกไ้ขเพิ่มเติม สญัญาแกไ้ขเพิ่มเติม วงเงินกูย้มืที่ยงัไม่ไดเ้บิกใช ้

  30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 
  2557 2556 2557 2556 

วงเงนิกู้ยมืเพือ่นําไปใช้ในการจัดซื้อเรือ     
วงเงินที่ 1 ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) บริษทัฯและบริษทัยอ่ย MLR-1 สาํหรับเงินกูย้มื 142.00 ลา้น 142.00 ลา้น - - 
    และ 2 ธนาคารอื่นรวม 3 ธนาคาร    ในประเทศ    สกลุเงินบาทและ LIBOR     เหรียญ    เหรียญ   
         บวกส่วนเพิ่มสาํหรับ    สหรัฐอเมริกา    สหรัฐอเมริกา   
      เงินกูย้มืสกลุเงินเหรียญ    และ    และ   
      สหรัฐอเมริกา    1,502.35 ลา้น    1,502.35 ลา้น   
       บาท    บาท   
วงเงินที่ 2 ธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ  บริษทัฯและบริษทัยอ่ย LIBOR บวกส่วนเพิ่ม - 150.00 - 150.00 
    ยเูอฟเจ จาํกดั  สาขากรุงเทพฯ           
    และ 2 ธนาคารอื่นรวม 3 ธนาคาร       
วงเงินที่ 3 ธนาคารเพื่อการส่งออก บริษทัฯและบริษทัยอ่ย LIBOR บวกส่วนเพิ่ม 64.82 100.00 - 35.18 

    และนาํเขา้แห่งประเทศไทย        



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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14. ประมาณการค่าความเสียหายจากการเดินเรือ 

 (หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงินรวม 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2557  175,621 
ประมาณการเพ่ิมข้ึนสาํหรับงวด  23,696 
ประมาณการลดลงสาํหรับงวด  (51,858) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน  (1,811) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2557  145,648 

15.    กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 

 กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยหารกาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของ
บริษทัฯ (ไม่รวมกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่น
ระหวา่งงวด 

16. ข้อมูลทางการเงินจําแนกส่วนงาน 

 ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานท่ีนําเสนอน้ีสอดคล้องกับรายงานภายในของกลุ่มบริษัทท่ีผูมี้อาํนาจ
ตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานไดรั้บและสอบทานอย่างสมํ่าเสมอเพื่อใชใ้นการตดัสินใจในการ
จดัสรรทรัพยากรใหก้บัส่วนงานและประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน 

 กลุ่มบริษทัประกอบธุรกิจส่วนใหญ่ภายใตส่้วนงานทางธุรกิจเดียว คือ เป็นเจา้ของเรือเอนกประสงค์
ขนาดเลก็ (Small handy sized) และขนาดกลาง (Supramax) สาํหรับขนสินคา้เทกองระหว่างประเทศ 
โดยให้บริการแบบไม่ประจาํเส้นทาง (tramp shipping basis) รายไดเ้กือบทั้งหมดมาจากส่วนงานน้ี 
ดงันั้น กลุ่มบริษทัจึงไม่มีส่วนงานทางธุรกิจดา้นอ่ืนนอกจากส่วนงานหลกัดงัท่ีไดก้ล่าวไวข้า้งตน้  

 กิจกรรมทางธุรกิจในส่วนงานน้ี ไดแ้ก่  การใหบ้ริการเช่าเรือขนส่งสินคา้ โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท 
คือ การเช่าเป็นระยะเวลา (Time charter) และการเช่าเป็นรายเท่ียว (Voyage charter) สาํหรับการเช่า
เป็นระยะเวลาผูเ้ช่าเรือ (ลูกคา้) จะจ่ายค่าเช่าแก่ผูใ้ห้เช่าเรือ (ในอตัราต่อวนัตามท่ีตกลงกนั โดยส่วน
ใหญ่จะตกลงชาํระค่าเช่าเป็นเงินดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา) ตามระยะเวลาท่ีกาํหนด ในกรณีดงักล่าวผูเ้ช่า
เรือจะรับผดิชอบค่าใชจ่้ายในการเดินเรือทั้งหมด รวมทั้งรายจ่ายท่าเรือและนํ้ามนัเช้ือเพลิง สาํหรับการ
เช่าเป็นรายเท่ียว ผูเ้ช่าเรือจะจ่ายค่าระวางเรือในอตัราต่อตนั (ส่วนใหญ่จะตกลงกนัเป็นเงินดอลล่าร์
สหรัฐอเมริกา) เพื่อขนส่งสินคา้ท่ีระบุเฉพาะระหว่างท่าเรือท่ีกาํหนดตั้งแต่สองท่าข้ึนไป ในกรณีน้ี 
กลุ่มบริษทัจะรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในการเดินเรือทั้งหมด ซ่ึงค่าใชจ่้ายดงักล่าวแสดงไวใ้นงบการเงิน
ภายใตช่ื้อ “รายจ่ายท่าเรือ” (Voyage disbursement) และ “นํ้ ามนัเช้ือเพลิง” (Bunker consumption) 
การเช่าเป็นระยะเวลานั้น เส้นทางเดินเรือจะถูกกาํหนดหรือควบคุมโดยผูเ้ช่าเรือและภายใตส้ัญญาเช่า
เรือ โดยเส้นทางการเดินเรือจะแตกต่างกนัไปในแต่ละเท่ียวการเดินเรือ ข้ึนอยู่กบัปัจจยัต่างๆซ่ึงอยู่
นอกเหนือการควบคุมของกลุ่มบริษทั ดงันั้น กลุ่มบริษทัจึงไม่นาํเสนอขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตาม
ส่วนงานทางภูมิศาสตร์ เพราะอาจไม่ส่ือความหมายและอาจทาํใหเ้กิดความเขา้ใจท่ีไม่ถูกตอ้ง 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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 จากขอ้มูลดงักล่าวขา้งตน้ ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานของรายไดจ้ากการเดินเรือ (และ
ค่าใชจ่้ายในการเดินเรือท่ีเก่ียวกบัการเช่าเป็นรายเท่ียว) จึงจาํแนกไดเ้ป็นสองประเภท คือ จากการเช่า
เป็นระยะเวลา และจากการเช่าเป็นรายเท่ียว ซ่ึงแสดงภายใตช่ื้อ “รายไดค่้าเช่าเรือ” (Hire income) และ 
“รายไดค่้าระวางเรือ” (Freight income) ตามลาํดบั 

 รายไดจ้ากการเดินเรือสุทธิจากการเช่าเป็นระยะเวลา และจากการเช่าเป็นรายเท่ียวของกลุ่มบริษทั 
สาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 และ 2556 มีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 การเช่าเป็นระยะเวลา การเช่าเป็นรายเท่ียว รวม ตดับญัชี รวม 

 2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 

รายไดค้่าเช่าเรือ 886,630 685,926 - - 886,630 685,926 - (12,324) 886,630 673,602 
รายไดค้่าระวางเรือ - - 268,256 227,253 268,256 227,253 (41,552) (18,383) 226,704 208,870 

รวมรายไดจ้ากการเดินเรือ 886,630 685,926 268,256 227,253 1,154,886 913,179 (41,552) (30,707) 1,113,334 882,472 

รายจ่ายท่าเรือ - - (78,508) (65,336) (78,508) (65,336) 41,552 30,707 (36,956) (34,629) 
นํ้ามนัเช้ือเพลิงใชไ้ป - - (87,160) (88,437) (87,160) (88,437) - - (87,160) (88,437) 

รวมค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการเช่า           
 เป็นรายเท่ียว - - (165,668) (153,773) (165,668) (153,773) 41,552 30,707 (124,116) (123,066) 

รายไดจ้ากการเดินเรือสุทธิ/           
 รายไดเ้ทียบเท่าจากการเช่า           
 เรือเป็นระยะเวลา 886,630 685,926 102,588 73,480 989,218 759,406 - - 989,218 759,406 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 การเช่าเป็นระยะเวลา การเช่าเป็นรายเท่ียว รวม ตดับญัชี รวม 

 2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 

รายไดค้่าเช่าเรือ 1,782,139 1,269,530 - - 1,782,139 1,269,530 (1,025) (24,025) 1,781,114 1,245,505 
รายไดค้่าระวางเรือ - - 495,905 583,024 495,905 583,024 (44,406) (67,349) 451,499 515,675 

รวมรายไดจ้ากการเดินเรือ 1,782,139 1,269,530 495,905 583,024 2,278,044 1,852,554 (45,431) (91,374) 2,232,613 1,761,180 

รายจ่ายท่าเรือ - - (112,311) (174,504) (112,311) (174,504) 45,431 91,374 (66,880) (83,130) 
นํ้ามนัเช้ือเพลิงใชไ้ป - - (151,142) (254,819) (151,142) (254,819) - - (151,142) (254,819) 

รวมค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการเช่า           
 เป็นรายเท่ียว - - (263,453) (429,323) (263,453) (429,323) 45,431 91,374 (218,022) (337,949) 

รายไดจ้ากการเดินเรือสุทธิ/           
 รายไดเ้ทียบเท่าจากการเช่า           
 เรือเป็นระยะเวลา 1,782,139 1,269,530 232,452 153,701 2,014,591 1,423,231 - - 2,014,591 1,423,231 

 

 

 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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17. เงินปันผล 

 เงินปันผลไดอ้นุมตัิเพื่อจ่ายแก่ผูถ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯที่มีชื่ออยูใ่นทะเบียนผูถ้ือหุน้บริษทัฯ ณ วนัที่ปิดสมุดทะเบียนหุน้ หลงัจากหกัหุน้ที่ไม่มีสิทธิไดร้ับเงินปันผล
ซึ่งนายทะเบียนหลกัทรัพย ์คือ บริษทั ศูนยร์ับฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั เพื่อผูฝ้าก เป็นผูถ้ือหุน้แทนผูถ้ือหุน้สญัชาติไทยและสญัชาติต่างดา้วจากจาํนวนหุน้ที่
มีอยู ่(1,039,520,600 หุน้) 

 เงินปันผลที่ประกาศจ่ายในระหวา่งงวดหกดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2557 มีดงันี้ 

  หุน้ที่มีสิทธิไดร้ับ หุน้ที่นายทะเบียน เงินปันผล                     
 อนุมตัิโดย เงินปันผล หลกัทรัพยเ์ป็นผูถ้ือ ต่อหุน้ เงินปันผลจ่าย วนัที่จ่ายเงินปันผล 
  (หุน้) (หุน้) (บาท) (ลา้นบาท)  
ก) เงินปันผลระหวา่งกาลจากกาํไรสะสม 

 ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2557 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 
วนัที่ 30 เมษายน 2557 

1,039,393,299 127,301 0.10 103.94 29 พฤษภาคม 2557 

       
ข) เงินปันผลงวดสุดทา้ยจากกาํไรสะสม 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2556 
ที่ประชุมสามญัประจาํปีผูถ้ือหุน้
วนัที่ 31 มีนาคม 2557 1,039,385,799 134,801 0.10 103.94 11 เมษายน 2557 

    0.20 207.88  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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18. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

18.1  ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาส่ังต่อเรือ 

 กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัเก่ียวกบัสญัญาสัง่ต่อเรือท่ีจะตอ้งจ่ายในอนาคตดงัน้ี  
 30 มิถุนายน 2557 31 ธนัวาคม 2556 

 (ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา) 

(เทียบเท่า       
ลา้นบาท) 

(ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา) 

(เทียบเท่า       
ลา้นบาท) 

บริษทัฯ            631.94        20,509.62  294.91  9,676.89 
บริษทัยอ่ย              31.64          1,027.01  70.36  2,308.83 

รวม            663.58        21,536.63  365.27  11,985.72 

18.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัค่าธรรมเนียมในการรักษาวงเงินกู้ยมืทีย่งัไม่ได้เบิกใช้ 

 กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัเก่ียวกบัค่าธรรมเนียมในการรักษาวงเงินกูย้มืท่ียงัไม่ไดเ้บิกใช ้ซ่ึงสรุปไดด้งัน้ี 
 

 
 

ค่าธรรมเนียม 
 
 

กาํหนดจ่ายชาํระ  
ค่าธรรมเนียม  

 
วนัส้ินสุดระยะเวลา 

วงเงิน ท่ีจ่ายโดยกลุ่มบริษทั วงเงินกูย้มืท่ียงัไม่ไดเ้บิกใช ้ ในการรักษาวงเงินกูย้มื เบิกใชเ้งินกูย้มื 

  30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม   
  2557 2556   

  (ลา้นเหรียญ (ลา้นเหรียญ   
  สหรัฐอเมริกา) สหรัฐอเมริกา)   
วงเงนิกู้ยมืเพือ่นําไปใช้ในการส่ังต่อและจัดซ้ือเรือใหม่    
วงเงินท่ี 3 ร้อยละ 1.20 ต่อปี ของวงเงิน

กูย้มืท่ียงัไม่ไดเ้บิกใช ้
- 38.69 ทุกสามเดือนจนกระทัง่

ส้ินสุดระยะเวลาเบิกใช ้
เม่ือส่งมอบเรือแต่
ละลาํ         

วงเงินท่ี 4 ร้อยละ 0.60 ต่อปี ของวงเงิน
กูย้มืท่ียงัไม่ไดเ้บิกใช ้

19.34 - ทุกสามเดือนจนกระทัง่
ส้ินสุดระยะเวลาเบิกใช ้

เม่ือส่งมอบเรือ        

วงเงินท่ี 5 ร้อยละ 0.60 ต่อปี ของวงเงิน
กูย้มืท่ียงัไม่ไดเ้บิกใช ้

19.58 - ทุกสามเดือนจนกระทัง่
ส้ินสุดระยะเวลาเบิกใช ้

เม่ือส่งมอบเรือ        

วงเงินท่ี 6 ร้อยละ 0.70 ต่อปี ของวงเงิน
กูย้มืท่ียงัไม่ไดเ้บิกใช ้

81.50 - ทุกสามเดือนจนกระทัง่
ส้ินสุดระยะเวลาเบิกใช ้

เม่ือส่งมอบเรือแต่
ละลาํ         

วงเงนิกู้ยมืเพือ่นําไปใช้ในการจัดซ้ือเรือ     
วงเงินท่ี 2 ร้อยละ 0.70 ต่อปี ของวงเงิน

กูย้มืท่ียงัไม่ไดเ้บิกใช ้
- 150.00 ทุกสามเดือนจนกระทัง่

ส้ินสุดระยะเวลาเบิกใช ้
30 มิถุนายน 2557 

วงเงินท่ี 3 ร้อยละ 0.70 ต่อปี ของวงเงิน
กูย้มืท่ียงัไม่ไดเ้บิกใช ้

- 35.18 ทุกสามเดือนจนกระทัง่
ส้ินสุดระยะเวลาเบิกใช ้

30 ธนัวาคม 2557 
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18.3 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัเงินลงทุนระยะยาวอืน่ 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 บริษทัฯมีภาระผกูพนัเก่ียวกบัส่วนของเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน (บริษทั บทด 
จาํกดั) ท่ียงัไม่เรียกชาํระเป็นจาํนวนเงิน 5.06 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2556: 10.13 ลา้นบาท) 

18.4    ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาให้บริการเช่าเรือระยะยาว 

ตามบนัทึกความเขา้ใจขอ้ตกลงซ่ึงบริษทัฯไดล้งนามเม่ือเดือนตุลาคม 2552 ต่อมา เม่ือวนัท่ี 2 ธนัวาคม 
2552 และเม่ือวนัท่ี 7 กนัยายน 2555 บริษทัฯได้ลงนามในสัญญาให้บริการเช่าเรือต่อใหม่สําหรับ
ขนส่งซีเมนตร์ะยะยาวจาํนวน 4 ลาํ กบับริษทัแห่งหน่ึงซ่ึงดาํเนินกิจการในประเทศอินเดีย (ผูเ้ช่าเรือ) 
สญัญาเช่าเรือมีระยะเวลา 15 ปี ในอตัราค่าบริการคงท่ีต่อลาํต่อวนัตามท่ีระบุไวใ้นสญัญา และผูเ้ช่าเรือ
มีสิทธิเลือกต่ออายสุญัญาไดอี้ก  คร้ังละ 5 ปีเป็นจาํนวน 2 คร้ัง ในอตัราค่าบริการท่ีลดลงตามท่ีระบุไว้
ในสัญญา เรือดงักล่าวเป็นเรือท่ีสั่งต่อใหม่สาํหรับขนส่งซีเมนต ์โดยมีกาํหนดส่งมอบเรือให้แก่ผูเ้ช่า
เรือในระหว่างปี 2554 ถึง 2557 ในกรณีท่ีบริษทัฯไม่สามารถส่งมอบเรือให้แก่ผูเ้ช่าเรือได้ภายใน
ระยะเวลาท่ีกาํหนด บริษทัฯจะตอ้งชาํระค่าปรับจาํนวนเงิน 4,250 เหรียญสหรัฐอเมริกาต่อลาํต่อวนัท่ี
ไดส่้งมอบเรือล่าชา้ 

บริษทัฯไดโ้อนสญัญาใหบ้ริการเช่าเรือจาํนวน 4 ลาํ ใหแ้ก่บริษทั เอบีซี วนั พีทีอี ลิมิเตด บริษทั เอบีซี 
ทู พีทีอี ลิมิเตด บริษทั เอบีซี ทรี พีทีอี ลิมิเตด และ บริษทั เอบีซี โฟร์ พีทีอี ลิมิเตด 

 ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 11 ในระหวา่งงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
2557 เรือประเภทขนส่งซีเมนตจ์าํนวน 2 ลาํ ไดส่้งมอบใหแ้ก่ 2 บริษทัยอ่ยของบริษทั เอบีซี ดงันั้น ณ 
วนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 บริษทั เอบีซี วนั พีทีอี ลิมิเตด และ บริษทั เอบีซี โฟร์ พีทีอี ลิมิเตด ยงัคงมี
ภาระผกูพนัค่าปรับตามสญัญาใหบ้ริการเช่าเรือแต่ละลาํ 

18.5   ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาทางเลอืก 

จากสัญญาซ้ือขายหุ้นระหว่างบริษัทฯ (“ผูซ้ื้อ”) และ Varada Marine Pte. Ltd. (“ผูข้าย”) ลงวนัท่ี                
18 มกราคม 2556 เพื่อซ้ือหุ้นสามญัของกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั บริษทั แอสโซซิเอท บลัค ์แคริเออร์ 
พีทีอี ลิมิเตด (“บริษทั เอบีซี”) ซ่ึงปัจจุบนัเป็นบริษทัย่อยของบริษทัฯ บริษทั เอบีซี (ในฐานะผูใ้ห้
สัญญา) ไดเ้ขา้ทาํสัญญาทางเลือก (Option Deed) กบั ผูข้าย เม่ือวนัท่ี 18 มกราคม 2556 โดยใหผู้ข้ายมี
ทางเลือกในการซ้ือหุน้ทุนจดทะเบียนร้อยละ 50 ของแต่ละบริษทัยอ่ยของบริษทั เอบีซี (“หลกัทรัพย์
ทางเลือก”) ในราคาท่ีบริษทัฯไดล้งทุนไปในบริษทั เอบีซี (รวมถึงเงินกูย้ืมจากผูถื้อหุ้น) บวกดอกเบ้ีย
ในอตัราร้อยละ 7.50 ต่อปี ทั้งน้ี ผูข้ายจะตอ้งใชสิ้ทธิในการซ้ือหลกัทรัพยท์างเลือกของบริษทัยอ่ยของ
บริษทั เอบีซี แต่ละบริษทัภายในระยะเวลา 60 วนั โดยนบัจาก 30 วนัหลงัจากวนัท่ีรับมอบเรือแต่ละ
ลาํของแต่ละบริษทัยอ่ยของบริษทั เอบีซี ตามเง่ือนไขภายใตส้ญัญาสัง่ต่อเรือแต่ละฉบบั  
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19. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 เม่ือวนัท่ี 3 กรกฎาคม 2557 และ 16 กรกฎาคม 2557 เรือประเภทส่งสินคา้เทกองจาํนวน 2 ลาํภายใต้
สญัญาสัง่ต่อเรือกบั Sainty Marine Corporation Ltd. ประเทศจีนไดเ้สร็จสมบูรณ์และไดส่้งมอบใหแ้ก่
บริษทัยอ่ยในประเทศ 2 แห่ง (บริษทั พรีเชียส โอปอลส์ จาํกดั และ บริษทั พรีเชียส รูบีส์ จาํกดั) ราคา
ตามสัญญาของเรือหมายเลข SAM13010B และหมายเลข SAM13009B คือลาํละ 27.40 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกาหรือประมาณ 890.80 ลา้นบาท  

20. งบการเงินในสกลุเงินทีใ่ช้ในการดําเนินงาน 

 งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 และ 31 ธนัวาคม 2556 และงบกาํไรขาดทุนสาํหรับ
งวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 และ 2556 ในสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา
ซ่ึงเป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานแสดงไดด้งัน้ี 
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บริษัท พรีเชียส ชิพป้ิง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
  

งบแสดงฐานะการเงนิ 
      

      
(หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐฯ) 

  
งบการเงนิรวม 

 
งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  
30 มิถุนายน 
2557  

31 ธนัวาคม 
2556  

30 มิถุนายน 
2557  

31 ธนัวาคม 
2556 

 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) 
 แต่สอบทานแลว้)  แต่สอบทานแลว้)  
สินทรัพย์      
สินทรัพย์หมุนเวยีน 

     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 
55,008 89,651 16,700 64,684 

เงินลงทุนชัว่คราว  
 

- - - - 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 

 
9,148 32,729 49,288 57,304 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย 
 

- - 71,400 71,400 
เงินล่วงหนา้ค่าต่อเรือ - ส่วนท่ีจะไดรั้บคืน 

 
 

 
 

 
   ภายในหน่ึงปี 

 
18,136 18,076 18,136 18,076 

นํ้ามนัเช้ือเพลิง 
 

2,942 3,116 - - 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 

 
 

   
 

  
   เงินทดรองจ่ายแก่กปัตนัเรือ 

 
3,984 

 
3,782 

 
- 

 
- 

   ค่าสินไหมทดแทนคา้งรับ 
 

530 
 

851 
 

- 
 

- 
   อ่ืนๆ 

 
2,187 

 
2,211 

 
522 

 
1,454 

รวมสินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 
 

6,701  6,844  522  1,454 
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 

 
91,935 

 
150,416 

 
156,046 

 
212,918 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 
 

 
   

 
  

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย  -  -  9,702  15,402 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย  

 
- 

 
- 

 
235,163 

 
235,163 

เงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย 
 

3,073 
 

3,120 
 

- 
 

- 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 

 
416 

 
260 

 
416 

 
260 

ลูกหน้ีตามสญัญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ  410 
 

54 
 

- 
 

- 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  

 
603,447 

 
568,958 

 
197 

 
216 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  
 

101 
 

124 
 

100 
 

123 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน        
   ค่าความเสียหายจากการเดินเรือรอเรียกคืน  3,294  4,247  - - 
   เงินล่วงหนา้ค่าต่อเรือ - สุทธิจากส่วน        
      ท่ีจะไดรั้บคืนภายในหน่ึงปี  86,153  42,062  68,620 14,284 
   ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจ่าย   1,024  2,966  779 2,300 
   ตน้ทุนสญัญารอตดัจ่าย  7,173  5,113  - - 
   อ่ืนๆ  95  94  74 73 
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน  97,739  54,482  69,473 16,657 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน  705,186  626,998  315,051 267,821 
รวมสินทรัพย์  797,121  777,414  471,097 480,739 



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

  
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ) 

      
      

(หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐฯ) 

  
งบการเงนิรวม 

 
งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  
30 มิถุนายน 
2557  

31 ธนัวาคม 
2556  

30 มิถุนายน 
2557  

31 ธนัวาคม 
2556 

 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) 
 แต่สอบทานแลว้)  แต่สอบทานแลว้)  
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 

        
หนีสิ้นหมุนเวยีน 

        
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 

 
       

   เจา้หน้ีการคา้  1,257  657  28  6 
   เงินทดรองจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  -  -  51,898  61,656 
   ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัลูกเรือคา้งจ่าย 

 
2,834 

 
2,623 

 
- 

 
- 

   ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 
 

3,865 
 

2,139 
 

29 
 

23 
   โบนสัพนกังานคา้งจ่าย - ส่วนท่ีถึงกาํหนดจ่าย 

 
 

   
 

  
      ภายในหน่ึงปี 

 
697 

 
1,324 

 
639 

 
1,222 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน  8,653  6,743  52,594  62,907 
รายไดรั้บล่วงหนา้จากผูเ้ช่าเรือ 

 
906  2,000  -    - 

เงินกูย้มืระยะยาว - ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระ 
 

 
   

 
  

   ภายในหน่ึงปี 
 

22,208 
 

19,928 
 

- 
 

- 
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 

 
- 

 
240 

 
-    - 

หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 
 

767 
 

864 
 

189 
 

190 
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 

 
32,534 

 
29,775 

 
52,783 

 
63,097 

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 
 

 
   

 
  

โบนสัพนกังานคา้งจ่าย - สุทธิจากส่วนท่ีถึง 
 

 
   

 
  

   กาํหนดจ่ายภายในหน่ึงปี 
 

473 
 

935 
 

434 
 

860 
เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนด 

 
 

   
 

  
   ชาํระภายในหน่ึงปี 

 
284,939 

 
262,661 

 
- 

 
- 

ประมาณการค่าความเสียหายจากการเดินเรือ 
 

4,488 
 

5,352 
 

-    - 
สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 

 
2,402 

 
2,333 

 
2,204 

 
2,142 

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 
 

292,302 
 

271,281 
 

2,638 
 

3,002 
รวมหนีสิ้น 

 
324,836 

 
301,056 

 
55,421 

 
66,099 



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

  
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ) 

      
      

(หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐฯ) 

  
งบการเงนิรวม 

 
งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  
30 มิถุนายน 
2557  

31 ธนัวาคม 
2556  

30 มิถุนายน 
2557  

31 ธนัวาคม 
2556 

 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) 
 แต่สอบทานแลว้)  แต่สอบทานแลว้)  
ส่วนของผู้ถือหุ้น 

        
ทุนเรือนหุน้ 

        
   ทุนจดทะเบียน 

 
35,308 35,308 35,308 35,308 

   ทุนท่ีออกและชาํระแลว้ 
 

35,308 35,308 35,308 
 

35,308 
ส่วนเกินทุน 

 
 

 
 

  
   ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 

 
16,135 16,135 16,135 

 
16,135 

   ส่วนเกินทุนหุน้ทุนซ้ือคืน 
 

4,819 4,819 4,819 
 

4,819 
กาํไรสะสม 

 
 

 
 

  
   จดัสรรแลว้ 

 
 

 
 

  
      สาํรองตามกฎหมาย - บริษทัฯ 

 
2,802 2,802 2,802 

 
2,802 

      สาํรองตามกฎหมาย - บริษทัยอ่ย 
 

14,460 14,460 -    - 
      สาํรองเพื่อกิจกรรมความรับผดิชอบต่อสงัคม 

 
532 511 532 

 
511 

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 
 

399,862 403,659 356,080 
 

355,065 
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 

 
(1,601) (1,654) - 

 
- 

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 
 

472,317 476,040 415,676 
 

414,640 
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 

 
 

 
 

  
   ของบริษทัยอ่ย 

 
(32) 318 - 

 
- 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 
 

472,285 476,358 415,676 
 

414,640 
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 

 
797,121 777,414 471,097 

 
480,739 

 



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

งบกาํไรขาดทุน 
      

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 
      

      
(หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐฯ) 

  
งบการเงนิรวม 

 
งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  
2557 

 
2556 

 
2557 

 
2556 

รายได้ 
        

รายไดจ้ากการเดินเรือ 
        

   รายไดค่้าเช่าเรือ 
 

27,267  22,305  -  - 
   รายไดค่้าระวางเรือ  6,972  6,916  -  - 
รวมรายไดจ้ากการเดินเรือ  34,239  29,221  -  - 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ  24  48  688  751 
กาํไรจากการแปลงหน้ีใหม่/ยกเลิกสญัญาสัง่ต่อเรือ -  8,624  -  8,624 
ดอกเบ้ียรับ  85  73  62  95 
กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน  11  220  5  277 
เงินปันผลรับ  -  -  6,207  4,386 
รายไดอ่ื้น  -  36  -  36 
รวมรายได้  34,359  38,222  6,962  14,169 
ค่าใช้จ่าย         
ตน้ทุนการเดินเรือ         
   ค่าใชจ่้ายในการเดินเรือ  14,977  13,339  -  - 
   รายจ่ายท่าเรือ  1,136  1,146  -  - 
   นํ้ามนัเช้ือเพลิงใชไ้ป  2,681  2,929  -  - 
รวมตน้ทุนการเดินเรือ  18,794  17,414  -  - 
ค่าเส่ือมราคา  9,272  9,208  18  20 
ตน้ทุนการใหบ้ริการ  61  59  -  - 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร  1,567  2,032  1,365  1,781 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร  817  1,018  773  957 
หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ (โอนกลบั)  (8)  114  -  - 
รวมค่าใช้จ่าย  30,503  29,845  2,156  2,758 
กาํไรก่อนส่วนแบ่งกาํไรจากเงนิลงทุนในบริษทัร่วม        
   ค่าใช้จ่ายทางการเงนิและ         
   รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษเีงนิได้  3,856  8,377  4,806  11,411 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม         
   ท่ีถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย  54  406  -  - 
กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและรายได้ (ค่าใช้จ่าย)       
   ภาษีเงนิได้  3,910  8,783  4,806  11,411 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน  (5,534)  (3,414)  (2,963)  (767) 
กาํไร (ขาดทุน) ก่อนรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงนิได้  (1,624)  5,369  1,843  10,644 
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได ้  -  (32)  -  - 
กาํไร (ขาดทุน) สําหรับงวด  (1,624)  5,337  1,843  10,644 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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บริษัท พรีเชียส ชิพป้ิง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย       
งบกาํไรขาดทุน (ต่อ)         
สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2557         
      (หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐฯ) 
  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  2557  2556  2557  2556 
การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน)         
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ  (1,623)  5,338  1,843  10,644 
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม  
   ของบริษทัยอ่ย 

 
(1)  (1)  -  - 

กาํไร (ขาดทุน) สําหรับงวด  (1,624)  5,337  1,843  10,644 
       
      (หน่วย: เหรียญสหรัฐฯ) 
กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นข้ันพืน้ฐาน         
กาํไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ  (0.0015)  0.0051  0.0018  0.0102 

 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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บริษัท พรีเชียส ชิพป้ิง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย       
งบกาํไรขาดทุน          
สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2557       
      (หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐฯ) 

  
งบการเงนิรวม 

 
งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  2557  2556 
 

2557  2556 
รายได้         รายไดจ้ากการเดินเรือ         
   รายไดค่้าเช่าเรือ  54,633  41,607  -  - 
   รายไดค่้าระวางเรือ  13,849  17,271  -  - 
รวมรายไดจ้ากการเดินเรือ  68,482  58,878  -  - 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ  103  217  1,343  1,467 
กาํไรจากการขายเรือ  825  -  -  - 
กาํไรจากการแปลงหน้ีใหม่/ยกเลิกสญัญาสัง่ต่อเรือ  -  22,547  -  21,800 
ดอกเบ้ียรับ  120  128  159  178 
กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน  -  123  -  157 
เงินปันผลรับ  -  -  13,729  8,708 
รายไดอ่ื้น  1  37  1  37 
รวมรายได้  69,531  81,930  15,232  32,347 
ค่าใช้จ่าย         ตน้ทุนการเดินเรือ         
   ค่าใชจ่้ายในการเดินเรือ  28,764  25,626  -  - 
   รายจ่ายท่าเรือ  2,052  2,783  -  - 
   นํ้ามนัเช้ือเพลิงใชไ้ป  4,638  8,544  -  - 
รวมตน้ทุนการเดินเรือ  35,454  36,953  -  - 
ค่าเส่ือมราคา  18,359  17,733  37  53 
ตน้ทุนการใหบ้ริการ  89  97  -  - 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร  2,967  3,869  2,607  3,329 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร  1,465  1,898  1,395  1,784 
หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ (โอนกลบั)  (3)  (373)  -  - 
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน  54  -  66  - 
รวมค่าใช้จ่าย  58,385  60,177  4,105  5,166 
กาํไรก่อนส่วนแบ่งกาํไรจากเงนิลงทุนในบริษทัร่วม        
   ค่าใช้จ่ายทางการเงนิและรายได้ (ค่าใช้จ่าย)                     
   ภาษีเงนิได้ 11,146  21,753  11,127  27,181 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม         
   ท่ีถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย  59  577  -  - 
กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและ          
   รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษเีงนิได้  11,205  22,330  11,127  27,181 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน  (8,715)  (7,613)  (3,667)  (2,435) 
กาํไรก่อนรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงนิได้  2,490  14,717  7,460  24,746 
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได ้  97  (46)  -  - 
กาํไรสําหรับงวด  2,587  14,671  7,460  24,746 

 



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

งบกาํไรขาดทุน (ต่อ) 
        

สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 
      

      
(หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐฯ) 

  
งบการเงนิรวม 

 
งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  
2557 

 
2556 

 
2557 

 
2556 

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน) 
        

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 
 

2,649 
 

14,672 
 

7,460 
 

24,746 
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม          
   ของบริษทัยอ่ย  (62)  (1)  -  - 

กาํไรสําหรับงวด 
 

2,587 
 

14,671 
 

7,460 
 

24,746 

 (หน่วย: เหรียญสหรัฐฯ) 
กาํไรต่อหุ้นข้ันพืน้ฐาน 

 
 

      
กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 

 
0.0026 

 
0.0141 

 
0.0072    0.0238 

21. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีได้รับอนุมัติให้ออกโดยกรรมการผู ้มีอ ํานาจของบริษัทฯ  เ ม่ือวันท่ี                    
25 กรกฎาคม 2557 


