
 

บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

รายงานการสอบทาน และ งบการเงินระหวา่งกาล 

สาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 



 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 งบกาํไรขาดทุนรวมและงบกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จรวมสาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวม 

และงบกระแสเงินสดรวมสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมแบบยอ่

ของบริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการของ      

บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและ

นาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงิน

ระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจาก              

ผลการสอบทานของขา้พเจา้  

ขอบเขตการสอบทาน  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 เร่ือง การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน

ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ธีิการสอบถาม

บุคลากร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวเิคราะห์เปรียบเทียบและวธีิการสอบทานอ่ืน 

การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํใหข้า้พเจา้ไม่สามารถได ้                 

ความเช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัสาํคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้น ขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดง

ความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

ข้อสรุป  

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี

ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
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ข้อมูลและเหตุการณ์ทีเ่น้น 

โดยมิไดเ้ป็นการใหข้อ้สรุปอยา่งมีเง่ือนไขต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลขา้งตน้ ขา้พเจา้ขอใหส้ังเกตหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินขอ้ 9 เร่ืองการยกเลิกสัญญาสั่งต่อเรือและความไม่แน่นอนจากผลของกระบวนการ

อนุญาโตตุลาการในอนาคต 

 

 

วสิสุตา จริยธนากร 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3853 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

กรุงเทพฯ: 26 กรกฎาคม 2561 



บริษัท พรีเชียส ชิพปิ�ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2561 31 ธันวาคม 2560 30 มิถุนายน 2561 31 ธันวาคม 2560

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว)

แต่สอบทานแล้ว) แต่สอบทานแล้ว)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2,104,479         1,853,618         1,038,564         1,240,080         

ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น 3, 4 171,582            193,408            4,067,337         4,249,398         

นํ�ามันเชื�อเพลิง 69,124              56,023              -                       -                       

สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น

    เงินทดรองจ่ายแก่กัปตันเรือ 96,288              84,983              -                       -                       

    ค่าสินไหมทดแทนค้างรับ 9,867                20,131              -                       -                       

    อื�น ๆ 54,693              42,429              17,561              12,721              

รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื�น 160,848            147,543            17,561              12,721              

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,506,033         2,250,592         5,123,462         5,502,199         

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย 5 -                       -                       5,131,032         5,055,801         

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 6 -                       -                       6,749,867         6,650,900         

เงินลงทุนในบริษัทร่วมที�ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย 7 66,799              75,502              -                       -                       

เงินลงทุนระยะยาวอื�น 18,824              18,548              18,824              18,548              

ลูกหนี�ตามสัญญาแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ 441,456            527,083            445,958            523,133            

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 8 23,392,401       23,474,670       9,635                10,650              

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 84                     341                   84                     341                   

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น

    ค่าความเสียหายจากการเดินเรือรอเรียกคืน 52,844              51,712              -                       -                       

    เงินล่วงหน้าค่าต่อเรือ 9 2,252,067         2,219,047         2,243,578         2,210,682         

    ต้นทุนสัญญารอตัดจ่าย 10 206,689            212,697            -                       -                       

    อื�น ๆ 3,048                3,048                2,396                2,396                

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น 2,514,648         2,486,504         2,245,974         2,213,078         

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 26,434,212       26,582,648       14,601,374       14,472,451       

รวมสินทรัพย์ 28,940,245       28,833,240       19,724,836       19,974,650       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�



บริษัท พรีเชียส ชิพปิ�ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

(หน่วย: พันบาท)

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2561 31 ธันวาคม 2560 30 มิถุนายน 2561 31 ธันวาคม 2560

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว)

แต่สอบทานแล้ว) แต่สอบทานแล้ว)

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี�สินหมุนเวียน

เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื�น

    เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื�น 4 76,803              70,336              12,188              2,582                

    เงินทดรองจากกิจการที�เกี�ยวข้องกัน 4 -                       -                       1,757,453         1,919,833         

    ค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับลูกเรือค้างจ่าย 89,795              87,156              -                       -                       

    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 291,096            280,486            154,722            153,632            

    โบนัสพนักงานค้างจ่าย 18,085              36,197              12,609              25,922              

รวมเจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื�น 475,779            474,175            1,936,972         2,101,969         

รายได้รับล่วงหน้า 57,608              36,673              -                       -                       

เงินกู้ยืมระยะยาว - ส่วนที�ถึงกําหนดชําระภายในหนึ�งปี 11 3,452,294         802,485            -                       -                       

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย -                       188                   -                       -                       

หนี�สินหมุนเวียนอื�น 29,676              20,388              14,731              12,743              

รวมหนี�สินหมุนเวียน 4,015,357         1,333,909         1,951,703         2,114,712         

หนี�สินไม่หมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที�ถึงกําหนดชําระ

   ภายในหนึ�งปี 11 6,532,435         9,483,366         -                       -                       

หุ้นกู้ 12 5,508,727         5,504,550         5,508,727         5,504,550         

ประมาณการค่าความเสียหายจากการเดินเรือ 13 61,934              83,139              -                       -                       

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 93,757              92,789              73,742              74,180              

รวมหนี�สินไม่หมุนเวียน 12,196,853       15,163,844       5,582,469         5,578,730         

รวมหนี�สิน 16,212,210       16,497,753       7,534,172         7,693,442         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท พรีเชียส ชิพปิ�ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

(หน่วย: พันบาท)

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2561 31 ธันวาคม 2560 30 มิถุนายน 2561 31 ธันวาคม 2560

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว)

แต่สอบทานแล้ว) แต่สอบทานแล้ว)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น 14

   ทุนจดทะเบียน

      หุ้นสามัญ 1,611,256,930 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 1,611,257         1,611,257         1,611,257         1,611,257         

   ทุนที�ออกและชําระแล้ว

      หุ้นสามัญ 1,559,291,862 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

      (31 ธันวาคม 2560: 1,559,280,897 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) 1,559,292         1,559,281         1,559,292         1,559,281         

   ส่วนเกินทุน

      ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 14 1,967,897         1,967,716         1,967,897         1,967,716         

      ส่วนเกินทุนหุ้นทุนซื�อคืน 172,446            172,446            172,446            172,446            

   กําไรสะสม

      จัดสรรแล้ว

         สํารองตามกฎหมาย - บริษัทฯ 103,952            103,952            103,952            103,952            

         สํารองตามกฎหมาย - บริษัทย่อย 523,320            523,320            -                       -                       

         สํารองเพื�อกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม 16,745              16,443              16,745              16,443              

      ยังไม่ได้จัดสรร 8,881,082         8,681,785         7,594,091         7,856,617         

องค์ประกอบอื�นของส่วนของผู้ถือหุ้น (496,735)           (689,491)           776,241            604,753            

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 12,727,999       12,335,452       12,190,664       12,281,208       

ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุมของบริษัทย่อย 36                     35                     -                       -                       

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 12,728,035       12,335,487       12,190,664       12,281,208       

รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 28,940,245       28,833,240       19,724,836       19,974,650       

-                       -                       -                       -                       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ�ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุน

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวันที� 30 มิถุนายน 2561

(หน่วย: พันบาท ยกเว้นกําไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐานแสดงเป็นบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

รายได้

รายได้จากการเดินเรือ

   รายได้ค่าเช่าเรือ 1,023,911         917,589            -                       -                       

   รายได้ค่าระวางเรือ 160,099            162,326            -                       -                       

รวมรายได้จากการเดินเรือ 1,184,010         1,079,915         -                       -                       

รายได้จากการให้บริการ 4 886                   976                   22,697              22,935              

กําไรจากการขายเรือและอุปกรณ์ -                       30,154              -                       -                       

ดอกเบี�ยรับ 13,756              5,926                9,796                4,516                

รายได้อื�น 1                       -                       1                       1                       

รวมรายได้ 1,198,653         1,116,971         32,494              27,452              

ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนการเดินเรือ

   ค่าใช้จ่ายในการเดินเรือ 395,491            421,307            -                       -                       

   รายจ่ายท่าเรือ 43,024              41,720              -                       -                       

   นํ�ามันเชื�อเพลิงใช้ไป 55,195              50,799              -                       -                       

รวมต้นทุนการเดินเรือ 493,710            513,826            -                       -                       

ค่าเสื�อมราคา 8 291,624            297,248            720                   1,078                

ต้นทุนการให้บริการ 1,059                892                   -                       -                       

ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย -                       -                       -                       95,134              

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 4 92,261              70,652              62,381              59,842              

ค่าตอบแทนผู้บริหาร 4 22,379              20,638              20,790              20,300              

หนี�สูญและหนี�สงสัยจะสูญ -                       611                   -                       207                   

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี�ยน 2,407                1,936                4,239                929                   

รวมค่าใช้จ่าย 903,440            905,803            88,130              177,490            

กําไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) จาก

   เงินลงทุนในบริษัทร่วม ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 295,213            211,168            (55,636)             (150,038)           

   และรายได้ภาษีเงินได้

ส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

   ที�ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย 7.1 3,207                (1,089)               -                       -                       

กําไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและรายได้ภาษีเงินได้ 298,420            210,079            (55,636)             (150,038)           

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน (206,541)           (215,282)           (79,454)             (81,776)             

กําไร (ขาดทุน) ก่อนรายได้ภาษีเงินได้ 91,879              (5,203)               (135,090)           (231,814)           

รายได้ภาษีเงินได้ 46                     -                       -                       -                       

กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด 91,925              (5,203)               (135,090)           (231,814)           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�



(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ�ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุน (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวันที� 30 มิถุนายน 2561

(หน่วย: พันบาท ยกเว้นกําไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐานแสดงเป็นบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน)

ส่วนที�เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 91,925 (5,200) (135,090) (231,814)

ส่วนที�เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม

   ของบริษัทย่อย -                       (3) -                       -                       

กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด 91,925 (5,203) (135,090) (231,814)

กําไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน 16

กําไร (ขาดทุน) ส่วนที�เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 0.06 (0.00) (0.09) (0.15)

จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนัก (พันหุ้น) 1,559,281 1,559,281 1,559,281 1,559,281

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�



 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ�ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวันที� 30 มิถุนายน 2561

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด 91,925              (5,203)               (135,090)           (231,814)           

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น:

รายการที�จะถูกบันทึกในส่วนของกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอัตราแลกเปลี�ยนจากการแปลงค่างบการเงิน

    ที�เป็นเงินตราต่างประเทศ (11,748)             (8,501)               -                       -                       

รายการที�จะถูกบันทึกในส่วนของกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง (11,748)             (8,501)               -                       -                       

รายการที�จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอัตราแลกเปลี�ยนจากการแปลงค่างบการเงินจากสกุลเงิน

    ที�ใช้ในการดําเนินงานเป็นสกุลเงินที�ใช้นําเสนองบการเงิน 743,727            (178,804)           715,541            (183,330)           

รายการที�จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง 743,727            (178,804)           715,541            (183,330)           

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับงวด 731,979            (187,305)           715,541            (183,330)           

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 823,904            (192,508)           580,451            (415,144)           

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนที�เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 823,901            (192,505)           580,451            (415,144)           

ส่วนที�เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุมของบริษัทย่อย 3                       (3)                      -                       -                       

823,904            (192,508)           580,451            (415,144)           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�



(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ�ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุน

สําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวันที� 30 มิถุนายน 2561

(หน่วย: พันบาท ยกเว้นกําไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐานแสดงเป็นบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

รายได้

รายได้จากการเดินเรือ

   รายได้ค่าเช่าเรือ 2,038,639         1,725,879         -                       -                       

   รายได้ค่าระวางเรือ 233,707            399,383            -                       -                       

รวมรายได้จากการเดินเรือ 2,272,346         2,125,262         -                       -                       

รายได้จากการให้บริการ 4 1,804                1,931                44,734              43,624              

กําไรจากการขายเรือและอุปกรณ์ -                       32,153              -                       1,999                

กําไรจากการยกเลิกสัญญาสั�งต่อเรือ -                       6,252                -                       6,252                

ดอกเบี�ยรับ 16,320              8,257                11,669              6,150                

รายได้อื�น 4                       128                   3                       1                       

รวมรายได้ 2,290,474         2,173,983         56,406              58,026              

ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนการเดินเรือ

   ค่าใช้จ่ายในการเดินเรือ 774,874            836,281            -                       -                       

   รายจ่ายท่าเรือ 49,538              97,675              -                       -                       

   นํ�ามันเชื�อเพลิงใช้ไป 71,928              115,372            -                       -                       

รวมต้นทุนการเดินเรือ 896,340            1,049,328         -                       -                       

ค่าเสื�อมราคา 8 569,317            583,565            1,465                1,760                

ต้นทุนการให้บริการ 2,994                2,860                -                       -                       

ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย -                       -                       -                       95,134              

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 4 185,177            137,447            121,833            115,827            

ค่าตอบแทนผู้บริหาร 4 44,328              39,695              41,589              39,099              

หนี�สูญและหนี�สงสัยจะสูญ (โอนกลับ) (1,957)               (10,229)             -                       2,804                

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี�ยน 2,223                8,830                1,487                5,646                

รวมค่าใช้จ่าย 1,698,422         1,811,496         166,374            260,270            

กําไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

   ค่าใช้จ่ายทางการเงินและรายได้ภาษีเงินได้ 592,052            362,487            (109,968)           (202,244)           

ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

   ที�ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย 7.1 6,842                1,761                -                       -                       

กําไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและรายได้ภาษีเงินได้ 598,894            364,248            (109,968)           (202,244)           

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน (399,341)           (428,729)           (152,256)           (161,132)           

กําไร (ขาดทุน) ก่อนรายได้ภาษีเงินได้ 199,553            (64,481)             (262,224)           (363,376)           

รายได้ภาษีเงินได้ 46                     -                       -                       -                       

กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด 199,599            (64,481)             (262,224)           (363,376)           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�



(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ�ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุน (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวันที� 30 มิถุนายน 2561

(หน่วย: พันบาท ยกเว้นกําไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐานแสดงเป็นบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน)

ส่วนที�เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 199,599 (64,487) (262,224) (363,376)

ส่วนที�เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม

   ของบริษัทย่อย -                       6 -                       -                       

กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด 199,599 (64,481) (262,224) (363,376)

กําไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน 16

กําไร (ขาดทุน) ส่วนที�เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 0.13 (0.04) (0.17) (0.23)

จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนัก (พันหุ้น) 1,559,281 1,559,281 1,559,281 1,559,281

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�



 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ�ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวันที� 30 มิถุนายน 2561

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด 199,599            (64,481)             (262,224)           (363,376)           

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น:

รายการที�จะถูกบันทึกในส่วนของกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอัตราแลกเปลี�ยนจากการแปลงค่างบการเงิน

    ที�เป็นเงินตราต่างประเทศ (669)                  6,204                -                       -                       

รายการที�จะถูกบันทึกในส่วนของกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง (669)                  6,204                -                       -                       

รายการที�จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอัตราแลกเปลี�ยนจากการแปลงค่างบการเงินจากสกุลเงิน

    ที�ใช้ในการดําเนินงานเป็นสกุลเงินที�ใช้นําเสนองบการเงิน 193,426            (707,286)           171,488            (732,143)           

รายการที�จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง 193,426            (707,286)           171,488            (732,143)           

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับงวด 192,757            (701,082)           171,488            (732,143)           

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 392,356            (765,563)           (90,736)             (1,095,519)        

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนที�เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 392,355            (765,568)           (90,736)             (1,095,519)        

ส่วนที�เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุมของบริษัทย่อย 1                       5                       -                       -                       

392,356            (765,563)           (90,736)             (1,095,519)        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�



(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ�ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวันที� 30 มิถุนายน 2561

   (หน่วย: พันบาท)

องค์ประกอบอื�น

ของส่วนของผู้ถือหุ้น

 - กําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื�น ส่วนของผู้มี

ส่วนได้เสียที�

สํารองเพื�อกิจกรรม ผลต่างจาก รวม ไม่มีอํานาจ รวม

ทุนเรือนหุ้นที�ออก ส่วนเกินมูลค่า ส่วนเกินทุน ความรับผิดชอบ การแปลงค่า ส่วนของผู้ถือหุ้น ควบคุม ส่วนของ

และชําระแล้ว หุ้นสามัญ หุ้นทุนซื�อคืน บริษัทฯ บริษัทย่อย ต่อสังคม ยังไม่ได้จัดสรร งบการเงิน ของบริษัทฯ ของบริษัทย่อย ผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2560 1,559,281              1,967,716              172,446                 103,952                    523,320                    16,119                    8,813,492                 502,693                    13,659,019               31                              13,659,050               

ขาดทุนสําหรับงวด -                              -                              -                              -                                -                                -                              (64,487)                     -                                (64,487)                     6                                (64,481)                     

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับงวด -                              -                              -                              -                                -                                -                              -                                (701,081)                   (701,081)                   (1)                              (701,082)                   

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด -                              -                              -                              -                                -                                -                              (64,487)                     (701,081)                   (765,568)                   5                                (765,563)                   

จัดสรรสํารองเพื�อกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม -                              -                              -                              -                                -                                124                         (124)                          -                                -                                -                                -                                

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 30 มิถุนายน 2560 1,559,281              1,967,716              172,446                 103,952                    523,320                    16,243                    8,748,881                 (198,388)                   12,893,451               36                              12,893,487               

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2561 1,559,281              1,967,716              172,446                 103,952                    523,320                    16,443                    8,681,785                 (689,491)                   12,335,452               35                              12,335,487               

กําไรสําหรับงวด -                              -                              -                              -                                -                                -                              199,599                    -                                199,599                    -                                199,599                    

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับงวด -                              -                              -                              -                                -                                -                              -                                192,756                    192,756                    1                                192,757                    

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด -                              -                              -                              -                                -                                -                              199,599                    192,756                    392,355                    1                                392,356                    

ออกหุ้นสามัญจากการใช้สิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ

   ที�จะซื�อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (หมายเหตุ 14) 11                           181                         -                              -                                -                                -                              -                                -                                192                            -                                192                            

จัดสรรสํารองเพื�อกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม -                              -                              -                              -                                -                                302                         (302)                          -                                -                                -                                -                                

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 30 มิถุนายน 2561 1,559,292              1,967,897              172,446                 103,952                    523,320                    16,745                    8,881,082                 (496,735)                   12,727,999               36                              12,728,035               

-                              -                              -                              -                                -                                -                              -                                -                                -                                -                                -                                

-                              -                              -                              -                                -                                -                              -                                -                                -                                -                                -                                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

สํารองตามกฎหมาย

งบการเงินรวม

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

กําไรสะสม

จัดสรรแล้ว



(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ�ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวันที� 30 มิถุนายน 2561

(หน่วย: พันบาท)

องค์ประกอบอื�น

 - กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น

สํารองเพื�อกิจกรรม ผลต่างจาก รวม

ทุนเรือนหุ้นที�ออก ส่วนเกินมูลค่า ส่วนเกินทุน สํารอง ความรับผิดชอบ การแปลงค่า ส่วนของ

และชําระแล้ว หุ้นสามัญ หุ้นทุนซื�อคืน ตามกฎหมาย ต่อสังคม ยังไม่ได้จัดสรร งบการเงิน ผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2560 1,559,281                    1,967,716                    172,446                       103,952                       16,119                         8,626,378                    1,835,754                    14,281,646                  

ขาดทุนสําหรับงวด -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   (363,376)                      -                                   (363,376)                      

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับงวด -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   (732,143)                      (732,143)                      

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   (363,376)                      (732,143)                      (1,095,519)                   

จัดสรรสํารองเพื�อกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม -                                   -                                   -                                   -                                   124                              (124)                             -                                   -                                   

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 30 มิถุนายน 2560 1,559,281                    1,967,716                    172,446                       103,952                       16,243                         8,262,878                    1,103,611                    13,186,127                  

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2561 1,559,281                    1,967,716                    172,446                       103,952                       16,443                         7,856,617                    604,753                       12,281,208                  

ขาดทุนสําหรับงวด -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   (262,224)                      -                                   (262,224)                      

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับงวด -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   171,488                       171,488                       

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   (262,224)                      171,488                       (90,736)                        

ออกหุ้นสามัญจากการใช้สิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ

   ที�จะซื�อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (หมายเหตุ 14) 11                                181                              -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   192                              

จัดสรรสํารองเพื�อกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม -                                   -                                   -                                   -                                   302                              (302)                             -                                   -                                   

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 30 มิถุนายน 2561 1,559,292                    1,967,897                    172,446                       103,952                       16,745                         7,594,091                    776,241                       12,190,664                  

-                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   

-                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กําไรสะสม ของส่วนของผู้ถือหุ้น 

จัดสรรแล้ว



(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ�ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวันที� 30 มิถุนายน 2561

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี 199,553            (64,481)             (262,224)           (363,376)           

รายการปรับกระทบยอดกําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) 

   จากกิจกรรมดําเนินงาน

   ค่าเสื�อมราคาและค่าตัดจําหน่าย 569,568            583,950            1,715                2,144                

   หนี�สูญและหนี�สงสัยจะสูญ (โอนกลับ) (1,957)               (10,229)             -                       2,804                

   กําไรจากการขายเรือและอุปกรณ์ -                       (32,153)             -                       (1,999)               

   ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย -                       -                       -                       95,134              

   กําไรจากการยกเลิกสัญญาสั�งต่อเรือ -                       (6,252)               -                       (6,252)               

   ตัดจําหน่ายต้นทุนสัญญารอตัดจ่าย 8,792                9,688                -                       -                       

   ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

       ที�ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย (6,842)               (1,761)               -                       -                       

   โอนกลับประมาณการค่าความเสียหายจากการเดินเรือ (7,671)               (9,644)               -                       -                       

   สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 4,325                4,344                2,915                3,831                

   ขาดทุน (กําไร) จากอัตราแลกเปลี�ยนที�ยังไม่เกิดขึ�นจริง (1,368)               798                   (934)                  107                   

   ตัดจําหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินเป็นดอกเบี�ยจ่าย 14,063              36,521              -                       -                       

   ดอกเบี�ยจ่าย 374,706            383,524            148,402            157,055            

   ตัดจําหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ 2,953                3,208                2,953                3,208                

   ตัดจําหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที�จ่าย 115                   -                       -                       -                       

กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลง

   ในสินทรัพย์และหนี�สินดําเนินงาน 1,156,237         897,513            (107,173)           (107,344)           

สินทรัพย์ดําเนินงาน (เพิ�มขึ�น) ลดลง

   ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น 25,891              (55,542)             239,278            279,580            

   นํ�ามันเชื�อเพลิง (12,185)             (25,552)             -                       -                       

   สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น (24,211)             (22,247)             (3,859)               6,628                

   สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น -                       3                       -                       -                       

หนี�สินดําเนินงานเพิ�มขึ�น (ลดลง)

   เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื�น 201                   58,651              (183,977)           129,596            

   รายได้รับล่วงหน้า 20,130              12,450              -                       -                       

   หนี�สินหมุนเวียนอื�น 9,324                636                   2,203                4,783                

   หนี�สินไม่หมุนเวียน (3,374)               -                       (3,374)               -                       

เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 1,172,013         865,912            (56,902)             313,243            

   จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีเงินได้หัก ณ ที�จ่าย (1,608)               (1,237)               (860)                  (850)                  

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 1,170,405         864,675            (57,762)             312,393            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�



(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ�ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวันที� 30 มิถุนายน 2561

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

ซื�อเรือและอุปกรณ์และจ่ายค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและสํารวจเรือ (156,113)           (145,986)           (344)                  (9,614)               

เงินสดรับจากการขายเรือและอุปกรณ์ -                       76,851              -                       1,999                

เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าจ้างต่อเรือและต้นทุนทางตรงอื�น -                       (640,634)           -                       (639,121)           

เงินสดรับจากการแก้ไข/ยกเลิกสัญญาสั�งต่อเรือ -                       6,179                -                       6,179                

เงินสดรับจากสินเชื�อธุรกิจไม่มีหลักประกัน -                       329,659            -                       329,659            

เงินปันผลรับจากบริษัทร่วมที�ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย 16,523              7,869                -                       -                       

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (139,590)           (366,062)           (344)                  (310,898)           

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินฝากที�มีภาระคํ�าประกันลดลง -                       361,155            -                       -                       

เงินสดจ่ายดอกเบี�ย (373,051)           (384,924)           (146,747)           (158,455)           

เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่าย -                       (7,388)               -                       -                       

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว -                       500,688            -                       -                       

จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว (230,661)           (251,975)           -                       -                       

จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวก่อนกําหนด (208,783)           (245,169)           -                       -                       

เงินสดรับค่าหุ้นจากการใช้สิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ 192                   -                       192                   -                       

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (812,303)           (27,613)             (146,555)           (158,455)           

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ�มขึ�น (ลดลง) 32,349              (139,939)           3,145                (108,170)           

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�น (ลดลง) 250,861            331,061            (201,516)           (265,130)           

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด 1,853,618         2,676,310         1,240,080         2,145,249         

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 2,104,479         3,007,371         1,038,564         1,880,119         

-                       -                       

ข้อมูลเพิ�มเติมประกอบงบกระแสเงินสด

รายการที�มิใช่เงินสด

   โอนเงินล่วงหน้าค่าต่อเรือเป็นเรือและอุปกรณ์ของบริษัทย่อย -                       907,567            -                       904,058            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�



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

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2561 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 ข้อมูลทัว่ไปของบริษัทฯ 

 บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิลาํเนาใน

ประเทศไทย บริษทัฯดาํเนินธุรกิจหลกัในดา้นการลงทุนในกิจการซ่ึงดาํเนินธุรกิจดา้นการขนส่งสินคา้

ทางทะเล ท่ีอยู่ตามท่ีจดทะเบียนของบริษทัฯอยู่ท่ีเลขท่ี 8 อาคารคาเธ่ยเ์ฮา้ส์ ชั้น 7 ถนนสาทรเหนือ      

สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 

1.2 เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงินระหว่างกาล 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงิน

ระหวา่งกาล โดยบริษทัฯเลือกนาํเสนองบการเงินระหวา่งกาลแบบย่อ อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯไดแ้สดง

รายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุน งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลง

ส่วนของผูถื้อหุน้และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีแสดงหน่วยเงินตราเป็นสกุลเงินบาทซ่ึงต่างจากสกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงาน

ของบริษทัฯ คือ สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา การแสดงหน่วยเงินตราเป็นสกุลเงินบาทเพื่อให้เป็นไป

ตามกฎระเบียบของหน่วยงานในประเทศไทย 

งบการเงินระหวา่งกาลสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานไดแ้ปลงค่า

เป็นสกุลเงินบาทซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการนาํเสนองบการเงิน สินทรัพยแ์ละหน้ีสินแปลงค่าเป็น              

เงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายแปลงค่าเป็น                 

เงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนท่ีประมาณข้ึนซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราแลกเปล่ียนจริง ณ วนัท่ีเกิดรายการ 

ผลต่างซ่ึงเกิดข้ึนจากการแปลงค่าดงักล่าวไดแ้สดงไวเ้ป็นรายการ “ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน” 

ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนซ่ึงเป็นองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจาํปีท่ีนาํเสนอคร้ังล่าสุด 

ดงันั้น งบการเงินระหวา่งกาลจึงเนน้การให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ ๆ    

เพื่อไม่ให้ข้อมูลท่ีนาํเสนอซํ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีได้รายงานไปแล้ว ผูใ้ช้งบการเงินควรใช้งบการเงิน   

ระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย          

งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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1.3 เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงินรวม 

 งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีได้จัดทาํข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษัท พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกัด 

(มหาชน) บริษทัย่อยและบริษทัร่วม (รวมเรียกวา่ “กลุ่มบริษทั”) และไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชห้ลกัเกณฑ์

เดียวกบังบการเงินรวมสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้าง

ของกลุ่มบริษทัในระหวา่งงวดปัจจุบนั 

1.4  มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

 ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯและบริษทัย่อยไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จาํนวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบั

ใชส้าํหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบติั 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหา       

เท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุง

และอธิบายใหช้ดัเจนเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน การนาํมาตรฐาน    

การรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสําคญัต่องบการเงิน

ของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

 ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจ่ะมีผลบังคับใช้ในอนาคต 

 ในระหวา่งงวด สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง 

รายไดจ้ากสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมใน

หรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 หลกัการสาํคญัของมาตรฐานดงักล่าวสรุปไดด้งัน้ี 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่15 เร่ือง รายได้จากสัญญาทีท่าํกบัลูกค้า 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 เร่ือง สัญญา

ก่อสร้าง มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 เร่ือง รายได้ และการตีความมาตรฐานบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง 

กิจการตอ้งใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีกบัสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ทุกสัญญา ยกเวน้

สัญญาท่ีอยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบญัชีฉบบัอ่ืน มาตรฐานฉบบัน้ีได้กาํหนดหลักการ              

5 ขั้นตอนสําหรับการรับรู้รายไดท่ี้เกิดข้ึนจากสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ โดยกิจการจะรับรู้รายไดใ้น

จาํนวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกิจการคาดวา่จะมีสิทธิไดรั้บจากการแลกเปล่ียนสินคา้หรือ

บริการท่ีได้ส่งมอบให้แก่ลูกคา้ และกาํหนดให้กิจการตอ้งใช้ดุลยพินิจและพิจารณาขอ้เท็จจริง

และเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดในการพิจารณาตามหลกัการในแต่ละขั้นตอน  

 ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัย่อยอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่อ        

งบการเงินในปีท่ีเร่ิมนาํมาตรฐานดงักล่าวมาถือปฏิบติั 
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2. นโยบายการบัญชีทีสํ่าคัญ 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยใช้นโยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใช้ใน    

งบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

3. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ 

     (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 

2561 

31 ธนัวาคม 

2560 

30 มิถุนายน 

2561 

31 ธนัวาคม 

2560 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     

อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีในใบแจง้หน้ี     

คา้งชาํระ     

 ไม่เกิน 3 เดือน  165,084 192,588 - - 

 3 - 6 เดือน 5,171 541 - - 

 6 - 12 เดือน 1,327 279 - - 

 มากกวา่ 12 เดือน 2,355 5,589 - - 

รวม 173,937 198,997 - - 

หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (2,355) (5,589) - - 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 171,582 193,408 - - 

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

เงินทดรองแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 4) - - 4,067,337 4,249,398 

รวมลูกหน้ีอ่ืน  - - 4,067,337 4,249,398 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 171,582 193,408 4,067,337 4,249,398 

4. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ในระหว่างงวด กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจท่ีสําคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจ

ดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามท่ีตกลงกันระหว่างบริษทัฯและบุคคลหรือ

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้นซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี  
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 (หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 2561 2560 2561 2560 นโยบายการกาํหนดราคา 

รายการธุรกจิกบับริษัทย่อย      

(ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ - ค่าบริหาร - - 22,697 20,778 อตัราคงท่ีต่อลาํต่อวนัโดยอา้งอิงกับ

ค่าใชจ่้ายในการบริหารของบริษทัฯ 

รายได้จากการให้บริการ - ค่านายหน้า   

ขายเรือ 

- - - 2,157 ร้อยละ 3 ของราคาขายเรือ 

ค่าเช่าอาคารชุดจ่าย - - 1,742 1,721 ราคาตลาด 

ขายเรือท่ีต่อใหม ่

(ส่วนของเงินล่วงหน้าค่าจ้างต่อเรือ

และตน้ทุนทางตรงอ่ืน ๆ) 

- - - 904,058 ราคาทุน 

รายการธุรกจิกบับริษัทร่วม      

เงินปันผลรับ 6,993 - - - ตามท่ีประกาศจ่าย 

รายการธุรกจิกบับริษัททีเ่กีย่วข้องกนั      

ค่าตัว๋เคร่ืองบินจ่าย 2,075 1,444 998 736 ราคาตลาด 

ค่าเช่าและบริการจ่าย 2,337 1,916 2,021 1,826 ราคาตลาด 

 (หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

  2561 2560 2561 2560 นโยบายการกาํหนดราคา 

รายการธุรกจิกบับริษัทย่อย      

(ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ - ค่าบริหาร - - 44,734 41,467 อตัราคงท่ีต่อลาํต่อวนัโดยอา้งอิงกับ

ค่าใชจ่้ายในการบริหารของบริษทัฯ 

รายได้จากการให้บริการ - ค่านายหน้า   

ขายเรือ 

- - - 2,157 ร้อยละ 3 ของราคาขายเรือ 

ค่าเช่าอาคารชุดจ่าย - - 3,446 3,432 ราคาตลาด 

ขายเรือท่ีต่อใหม ่

(ส่วนของเงินล่วงหน้าค่าจ้างต่อเรือ

และตน้ทุนทางตรงอ่ืน ๆ) 

- - - 904,058 ราคาทุน 

รายการธุรกจิกบับริษัทร่วม      

เงินปันผลรับ 16,523 7,869 - - ตามท่ีประกาศจ่าย 

รายการธุรกจิกบับริษัททีเ่กีย่วข้องกนั      

ค่าตัว๋เคร่ืองบินจ่าย 5,072 3,206 1,984 1,114 ราคาตลาด 

ค่าเช่าและบริการจ่าย 7,373 6,044 5,972 5,232 ราคาตลาด 
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 ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 

2561 

31 ธนัวาคม 

2560 

30 มิถุนายน 

2561 

31 ธนัวาคม 

2560 

ลูกหนีอ้ืน่ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 3)   

บริษทัยอ่ย - - 4,067,337 4,249,398 

รวมลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 4,067,337 4,249,398 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั   

บริษทัยอ่ย - - 1,757,453 1,919,833 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,017 372 309 143 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการ     

   ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,017 372 1,757,762 1,919,976 

ยอดคงเหลือของลูกหน้ี/เจา้หน้ีบริษทัย่อยเป็นรายการท่ีเกิดจากบญัชีเดินสะพดัระหว่างบริษทัฯและ

บริษทัยอ่ยเหล่านั้น ซ่ึงฝ่ายบริหารของบริษทัฯเช่ือวา่ไม่มีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งบนัทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัย

จะสูญสาํหรับหน้ีดงักล่าว เงินทดรองจ่ายแก่/จากบริษทัยอ่ยไม่มีการคิดดอกเบ้ีย 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหวา่งงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 กลุ่มบริษทัมีค่าใชจ่้าย

ผลประโยชน์พนกังานของกรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 21,884 20,130 20,295 19,793 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 495 508 495 507 

รวม 22,379 20,638 20,790 20,300 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 43,343 38,679 40,605 38,084 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 985 1,016 984 1,015 

รวม 44,328 39,695 41,589 39,099 

 ภาระคํ้าประกนักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

บริษัทฯมีภาระจากการคํ้ าประกันให้แก่บริษัทย่อยในการกู้ยืมเงินจากธนาคารโดยไม่มีการคิด

ค่าธรรมเนียมการคํ้าประกนั 

5. เงินให้กู้ยมืระยะยาวแก่บริษัทย่อย 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย ประกอบดว้ย 

1) ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษทัย่อยซ่ึงบริษทัฯถือหุ้นทั้งหมด (บริษทั   

แอสโซซิเอท บลัค์ แคริเออร์ พีทีอี ลิมิเตด (“บริษทั เอบีซี”)) เป็นตัว๋สัญญาใช้เงินจาํนวน 9.70               

ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (31 ธันวาคม 2560: 9.70 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) ซ่ึงไม่มีการคิด

ดอกเบ้ียและมีกาํหนดชาํระคืนเม่ือทวงถาม บริษทัฯไม่มีความตั้งใจท่ีจะเรียกชาํระคืนเงินให้กูย้ืม

ในอนาคตอนัใกล ้ดงันั้น เงินใหกู้ย้มืดงักล่าวจึงจดัประเภทเป็นเงินใหกู้ย้มืระยะยาว 

2) เม่ือวนัท่ี 30 ธันวาคม 2559 บริษทัฯได้ทาํสัญญาขยายระยะเวลาการชาํระหน้ีเงินทดรองและ                        

เงินกูย้มืให้แก่บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง (สิงคโปร์) พีทีอี ลิมิเตด (“บริษทั พีเอสเอสพี”) จาํนวน 145 

ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา ออกไปอีก 3 ปี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯ

มีหน้ีเงินทดรองและเงินกูย้มืใหแ้ก่บริษทั พีเอสเอสพี จาํนวน 145 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา 

รายการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืในระหวา่งงวดมีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 5,055,801 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 75,231 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 5,131,032 
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6. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยประกอบดว้ยเงินลงทุนในหุน้สามญัของบริษทัดงัต่อไปน้ี 

   (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทัยอ่ย ทุนชาํระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

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

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

   % %   

บริษทั พรีเชียส เมท็ทลัซ์ จาํกดั                                275,000 275,000 99.99 99.99 351,428 346,276 

บริษทั พรีเชียส วิชเชส จาํกดั 230,000 230,000 99.99 99.99 299,155 294,769 

บริษทั พรีเชียส สโตนส์ ชิปป้ิง จาํกดั 260,000 260,000 99.99 99.99 279,447 275,350 

บริษทั พรีเชียส มิเนอรัลส์ จาํกดั 230,000 230,000 99.99 99.99 254,110 250,384 

บริษทั พรีเชียส แลนด ์จาํกดั 306,000 306,000 99.99 99.99 321,595 316,880 

บริษทั พรีเชียส ริเวอร์ส จาํกดั 234,000 234,000 99.99 99.99 211,372 208,273 

บริษทั พรีเชียส เลคส์ จาํกดั 184,000 184,000 99.99 99.99 185,484 182,764 

บริษทั พรีเชียส ซีส์ จาํกดั 100,000 100,000 99.99 99.99 130,067 128,160 

บริษทั พรีเชียส สตาร์ส จาํกดั 105,000 105,000 99.99 99.99 136,570 134,568 

บริษทั พรีเชียส โอเชียนส์ จาํกดั 175,000 175,000 99.99 99.99 227,618 224,280 

บริษทั พรีเชียส แพลนเนตส์ จาํกดั 270,000 270,000 99.99 99.99 308,637 304,111 

บริษทั พรีเชียส ไดมอนดส์ จาํกดั 205,000 205,000 99.99 99.99 193,228 190,396 

บริษทั พรีเชียส แซฟไฟร์ส จาํกดั 144,000 144,000 99.99 99.99 131,096 129,174 

บริษทั พรีเชียส เอม็เมอรัลส์ จาํกดั 366,000 366,000 99.99 99.99 314,350 309,741 

บริษทั พรีเชียส รูบีส์ จาํกดั 259,360 259,360 99.99 99.99 262,463 258,615 

บริษทั พรีเชียส โอปอลส์ จาํกดั 249,360 249,360 99.99 99.99 254,045 250,320 

บริษทั พรีเชียส การ์เน็ตส์ จาํกดั 379,000 379,000 99.99 99.99 324,232 319,478 

บริษทั พรีเชียส เพิร์ลส์ จาํกดั 173,000 173,000 99.99 99.99 185,187 182,472 

บริษทั พรีเชียส ฟลาวเวอร์ส จาํกดั 336,000 336,000 99.99 99.99 357,056 351,820 

บริษทั พรีเชียส ฟอเรสท ์จาํกดั 286,000 286,000 99.99 99.99 277,590 273,520 

บริษทั พรีเชียส ทรีส์ จาํกดั 202,000 202,000 99.99 99.99 216,700 213,523 

บริษทั พรีเชียส พอนดส์ จาํกดั 124,000 124,000 99.99 99.99 130,342 128,431 

บริษทั พรีเชียส เวน็เจอร์ส จาํกดั 202,000 202,000 99.99 99.99 235,054 231,608 

บริษทั พรีเชียส แคปปิตอลส์ จาํกดั 200,000 200,000 99.99 99.99 260,134 256,321 

บริษทั พรีเชียส จสัมินส์ จาํกดั 147,000 147,000 99.99 99.99 176,733 174,142 

บริษทั พรีเชียส ออคิดส์ จาํกดั 217,000 217,000 99.99 99.99 199,715 196,787 

บริษทั พรีเชียส ลากูนส์ จาํกดั 140,000 140,000 99.99 99.99 182,094 179,424 

บริษทั พรีเชียส คลิฟส์ จาํกดั 140,000 140,000 99.99 99.99 182,094 179,424 

บริษทั พรีเชียส ฮิลส์ จาํกดั 140,000 140,000 99.99 99.99 182,094 179,424 

บริษทั พรีเชียส เมาน์เท่นส์ จาํกดั 140,000 140,000 99.99 99.99 182,094 179,424 

บริษทั พรีเชียส รีสอร์ทส์ จาํกดั 140,000 140,000 99.99 99.99 182,094 179,424 
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   (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทัยอ่ย ทุนชาํระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

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

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

   % %   

บริษทั พรีเชียส ซิต้ีส์ จาํกดั 170,000 170,000 99.99 99.99 207,064 204,028 

บริษทั พรีเชียส คอมเมท็ส์ จาํกดั 141,000 141,000 99.99 99.99 138,443 136,413 

บริษทั พรีเชียส ออนาเมน้ทส์ จาํกดั 156,000 156,000 99.99 99.99 151,943 149,715 

บริษทั พรีเชียส มูนส์ จาํกดั 1,000 1,000 99.98 99.98 1,013 998 

บริษทั พรีเชียส วีนสั จาํกดั 298,800 298,800 99.99 99.99 281,239 277,115 

บริษทั พรีเชียส เนปจูน จาํกดั 298,800 298,800 99.99 99.99 281,239 277,115 

บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง (ปานามา) เอส เอ 250 250 99.99 99.99 332 327 

บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง (สิงคโปร์) พีทีอี ลิมิเตด 363,338 363,338 100.00 100.00 347,942 342,840 

บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง (ยเูค) ลิมิเตด 250 250 100.00 100.00 332 327 

บริษทั เกรท เซอร์เคิล ชิปป้ิง เอเยนซ่ี จาํกดั 210,000 210,000 99.99 99.99 359,671 354,398 

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

รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย      8,903,096 8,772,559 

หกั: ค่าเผ่ือผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย     (2,153,229) (2,121,659) 

รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิ     6,749,867 6,650,900 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 บริษทัฯได้จาํนําหุ้นของบริษทัย่อย 31 บริษทั ซ่ึงมีมูลค่าตามวิธีราคาทุน                     

รวม 5,785.31 ล้านบาท (สุทธิจากค่าเผื่อผลขาดทุนจากเงินลงทุน) (31 ธันวาคม 2560: บริษทั

ย่อย 31 บริษทั มูลค่ารวม 5,700.48 ล้านบาท) ไวก้บัธนาคารเพื่อคํ้าประกนัเงินกูย้ืมระยะยาวตามท่ี

กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 11 

 การเปล่ียนแปลงในราคาทุนของบญัชีเงินลงทุนในบริษทัย่อยเกิดจากผลต่างของอตัราแลกเปล่ียน

จากการแปลงค่างบการเงินจากสกุลเงินที่ใช ้ในการดํา เนินงานเป็นสกุล เงินที่ใช ้นํา เสนอ                                

งบการเงิน 

ค่าเผื่อผลขาดทุนของเงินลงทุนในบริษทัย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการบนัทึกสาํหรับบริษทัย่อย

ที่มีการขายเรือและยงัไม่มีแผนในการซ้ือเรือใหม่ทดแทนในเร็ว ๆ น้ี จาํนวนเงิน 64.92                              

ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 2,153.23 ล้านบาท 
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7. เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย 

7.1 รายละเอียดของบริษัทร่วมทีถ่ือหุ้นโดยบริษัทย่อย 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

    มูลค่าตามบญัชีตาม 

   สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน วิธีส่วนไดเ้สีย 

   30 31 30 31 30 31 

  จดัตั้งข้ึนใน มิถุนายน ธนัวาคม มิถุนายน ธนัวาคม มิถุนายน ธนัวาคม 

ช่ือบริษทัร่วม ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

   ร้อยละ ร้อยละ     

บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล ซีพอร์ทส์  จดัการท่าเรือ        

   (ฮาลเดีย) ไพรเวท ลิมิเตด     อินเดีย 22.40 22.40 67,583 66,592 66,799 75,502 

 การเปลี่ยนแปลงในราคาทุนของบญัชีเงินลงทุนในบริษทัร่วมที่ถือหุ้นโดยบริษทัย่อยเกิดจาก

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงินจากสกุลเงินที่ใช้ในการดาํเนินงานเป็น

สกุลเงินท่ีใช้นาํเสนองบการเงิน 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

ช่ือบริษทัร่วม ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) เงินปันผลรับ 

 2561 2560 2561 2560 

บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล ซีพอร์ทส์ (ฮาลเดีย)     

 ไพรเวท ลิมิเตด  3,207 (1,089) 6,993 - 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

ช่ือบริษทัร่วม ส่วนแบ่งกาํไร  เงินปันผลรับ 

 2561 2560 2561 2560 

บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล ซีพอร์ทส์ (ฮาลเดีย)     

 ไพรเวท ลิมิเตด  6,842 1,761 16,523 7,869 

 ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีถือหุ้นโดยบริษทัย่อยสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี                

30 มิถุนายน 2561 และ 2560 ซ่ึงรวมอยูใ่นงบกาํไรขาดทุนรวม คาํนวณจากขอ้มูลทางการเงินสําหรับ

งวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 2560 ตามลาํดบั  
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7.2 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทร่วมที่ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย 
(หน่วย: พนับาท) 

 ทุนเรียกชาํระ สินทรัพยร์วม หน้ีสินรวม 

รายไดร้วมสาํหรับงวด       

หกเดือนส้ินสุด 

กาํไรสาํหรับงวด   

หกเดือนส้ินสุด 

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

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

 พนัอินเดียรูปี พนัอินเดียรูปี         

บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล ซีพอร์ทส์           

   (ฮาลเดีย) ไพรเวท ลิมิเตด  440,580 440,580 340,858 380,067 42,648 30,960 235,455 200,319 30,546 7,863 

8. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์  

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

2561 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงิน 

 งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 23,474,670 10,650 

ซ้ืออุปกรณ์และจ่ายค่าใชจ่้ายในการซ่อมแซม   

 และสาํรวจเรือระหวา่งงวด - ราคาทุน 156,113 344 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (569,317) (1,465) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 330,935 106 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 23,392,401 9,635 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 บริษทัยอ่ยไดจ้ดจาํนองเรือจาํนวน 35 ลาํ (31 ธนัวาคม 2560: 35 ลาํ) ซ่ึงมี

มูลค่าสุทธิตามบญัชีจาํนวนเงิน 22,537.66 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2560: 22,617.74 ลา้นบาท) ไวก้บั

ธนาคารเพื่อคํ้าประกนัเงินกูย้มืระยะยาวตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 11 

9. เงินล่วงหน้าค่าต่อเรือ 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินล่วงหน้าค่าต่อเรือสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

2561 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงิน 

 งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 2,219,047 2,210,682 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 33,020 32,896 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 2,252,067 2,243,578 
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 ในระหว่างปี 2559 และ 2558 บริษทัฯได้ปฏิเสธการรับเรือบรรทุกสินคา้แห้งเทกองขนาด 64,000               

เดทเวทตนั จาํนวน 12 ลาํ ท่ีทาํสัญญากบั Sainty Marine Corporation Ltd. ประเทศจีน (“อู่ต่อเรือ”) 

เม่ือวนัท่ี 24 และ 26 กุมภาพนัธ์ 2557 สาํหรับตวัเรือหมายเลข SAM14017B - SAM14028B (“เรือ”) 

 เน่ืองจากความล่าชา้ในการต่อเรือทาํให้ทางอู่ต่อเรือไม่สามารถส่งมอบเรือภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด

ในสัญญาสั่งต่อเรือ (“สัญญา”) บริษทัฯจึงได้ใช้สิทธิตามสัญญาในการยกเลิกสัญญาทั้ง 12 ฉบบั 

เน่ืองจากล่วงเลยกาํหนดส่งมอบเรือและไดเ้รียกร้องให้อู่ต่อเรือคืนเงินงวดท่ีไดช้าํระไปพร้อมดอกเบ้ีย

ท่ีกาํหนด 

 บริษทัฯไดย้ื่นหนงัสือเรียกร้องให้ธนาคารท่ีให้การคํ้าประกนั กล่าวคือ Export-Import Bank of China 

สาขา Jiangsu (“CEXIM”) ชาํระเงินตามหนงัสือคํ้าประกนัประเภทเพิกถอนไม่ไดท่ี้ไดอ้อกให้บริษทัฯ 

ภายใตส้ัญญา เพื่อเรียกร้องเงินงวดค่าต่อเรือท่ีจ่ายไปแล้วพร้อมดอกเบ้ียคืน โดยบริษทัฯได้รับคืน

เงินงวดพร้อมดอกเบ้ียสําหรับตวัเรือ 3 ลาํในปี 2559 - 2560 สําหรับเรืออีก 9 ลาํท่ีเหลือซ่ึงบริษทัฯ

ไดรั้บแจง้ว่าอู่ต่อเรือได้ยื่นเสนอขอ้พิพาทเขา้สู่กระบวนการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ ซ่ึงตาม

ขอ้กาํหนดในหนังสือคํ้ าประกันประเภทเพิกถอนไม่ได้ และตามสัญญาสั่งต่อเรือนั้น หนังสือคํ้ า

ประกนัประเภทเพิกถอนไม่ไดท่ี้เก่ียวเน่ืองกบัเรือลาํดงักล่าวไดรั้บการขยายระยะเวลาออกไปจนถึง 90 

วนัหลงัจากวนัท่ีมีการเผยแพร่คาํช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการ ขณะน้ีขอ้พิพาทสําหรับเรือทั้ง 9 ลาํ

ดงักล่าวยงัคงอยูร่ะหวา่งกระบวนการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ ดงันั้น การท่ีบริษทัฯจะไดรั้บคืน

เงินงวดท่ีไดช้าํระให้แก่อู่ต่อเรือไป พร้อมดอกเบ้ีย และ/หรือ ค่าเสียหายเพิ่มเติม หรือการท่ีบริษทัฯ

อาจจะตอ้งจ่ายค่าเสียหายเพิ่มเติมใหแ้ก่อู่ต่อเรือหรือไม่นั้นข้ึนอยูก่บัคาํช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการ 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 รายละเอียดของการยกเลิกสัญญาสั่งต่อเรือท่ียกเลิกโดยบริษทัฯและ                  

อู่ต่อเรือ (ภายใตก้ารคดัคา้นของบริษทัฯ) แสดงไดด้งัต่อไปน้ี 

ตัวเรือหมายเลข 

วนัที่ทําสัญญา 

ส่ังต่อเรือ ยกเลกิโดย 

วนัที่ในหนังสือบอกเลกิ

สัญญาส่ังต่อเรือ 

วนัที่ได้รับแจ้งจากอู่ต่อเรือ  

ว่ามีการยืน่เสนอข้อพิพาท 

ราคาตามสัญญา 

(ล้านเหรียญ

สหรัฐอเมริกา) 

เงนิงวดจ่าย

ล่วงหน้าที่เรียกคนื 

(ล้านเหรียญ

สหรัฐอเมริกา) 

SAM14017B 24 กุมภาพนัธ์ 2557 บริษทัฯ 11 กนัยายน 2558 25 กนัยายน 2558  27.90 11.16 

SAM14018B 24 กุมภาพนัธ์ 2557 บริษทัฯ 11 กนัยายน 2558 25 กนัยายน 2558 27.90 11.16 

SAM14019B 26 กุมภาพนัธ์ 2557 บริษทัฯ 16 พฤศจิกายน 2558 24 พฤศจิกายน 2558 27.97 11.16 

SAM14020B 26 กุมภาพนัธ์ 2557 บริษทัฯ 16 พฤศจิกายน 2558 24 พฤศจิกายน 2558 27.97 11.16 

SAM14021B 26 กุมภาพนัธ์ 2557 บริษทัฯ 29 มกราคม 2559 3 กุมภาพนัธ์ 2559 27.97 5.58 

SAM14022B 26 กุมภาพนัธ์ 2557 บริษทัฯ 29 มกราคม 2559 3 กุมภาพนัธ์ 2559 27.97 5.58 

SAM14023B 26 กุมภาพนัธ์ 2557 อู่ต่อเรือ 

บริษทัฯ 

15 กนัยายน 2558 

30 มีนาคม 2559 

7 ธนัวาคม 2558 27.47 2.74 

SAM14027B 26 กุมภาพนัธ์ 2557 อู่ต่อเรือ 

บริษทัฯ 

20 พฤศจิกายน 2558 

29 สิงหาคม 2559 

6 กนัยายน 2559 27.97 2.79 

SAM14028B 26 กุมภาพนัธ์ 2557 อู่ต่อเรือ 

บริษทัฯ 

20 พฤศจิกายน 2558 

29 สิงหาคม 2559 

6 กนัยายน 2559 27.97 2.79 

    รวม 251.09 64.12 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

12 

10.  ต้นทุนสัญญารอตัดจ่าย 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีตน้ทุนสัญญารอตดัจ่ายสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

2561 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินรวม          

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561  212,697 

ตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด  (8,792) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน  2,784 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561  206,689 
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11. วงเงินกู้ยมืระยะยาว 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 บญัชีเงินกูย้มืระยะยาวแสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 วงเงินกูย้มืเพื่อนาํไปใชใ้นการสั่งต่อและจดัซ้ือเรือใหม่ วงเงินกูย้มืเพื่อนาํไปใชใ้นการจดัซ้ือเรือ  

 วงเงินท่ี 1 วงเงินท่ี 2 วงเงินท่ี 3 วงเงินท่ี 4 วงเงินท่ี 5 วงเงินท่ี 6 วงเงินท่ี 7 วงเงินท่ี 8 วงเงินท่ี 9 วงเงินท่ี 1 วงเงินท่ี 2 รวม 

 30 มิถุนายน 

2561 

31 ธนัวาคม 

2560 

30 มิถุนายน 

2561 

31 ธนัวาคม 

2560 

30 มิถุนายน 

2561 

31 ธนัวาคม 

2560 

30 มิถุนายน 

2561 

31 ธนัวาคม 

2560 

30 มิถุนายน 

2561 

31 ธนัวาคม 

2560 

30 มิถุนายน 

2561 

31 ธนัวาคม 

2560 

30 มิถุนายน 

2561 

31 ธนัวาคม 

2560 

30 มิถุนายน 

2561 

31 ธนัวาคม 

2560 

30 มิถุนายน 

2561 

31 ธนัวาคม 

2560 

30 มิถุนายน 

2561 

31 ธนัวาคม 

2560 

30 มิถุนายน 

2561 

31 ธนัวาคม 

2560 

30 มิถุนายน 

2561 

31 ธนัวาคม 

2560 

เงินกูย้มืระยะยาว 676,611 666,690 1,234,351 1,216,252 947,673 975,744 491,883 505,744 422,205 448,016 1,943,815 2,008,295 819,333 840,001 718,485 734,912 444,648 458,043 1,489,153 1,537,234 831,256 943,687 10,019,413 10,334,618 

บวก (หกั): ค่าธรรมเนียมทางการเงิน                         

  รอตดัจ่าย (1,922) (2,451) (11,551) (13,871) (11,031) (12,077) (2,549) (2,775) (1,927) (2,183) 56,728 52,656 (12,494) (13,823) (25,345) (27,610) (6,898) (7,450) (40,666) (46,004) 22,971 26,821 (34,684) (48,767) 

รวม 674,689 664,239 1,222,800 1,202,381 936,642 963,667 489,334 502,969 420,278 445,833 2,000,543 2,060,951 806,839 826,178 693,140 707,302 437,750 450,593 1,448,487 1,491,230 854,227 970,508 9,984,729 10,285,851 

หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระ                         

 ภายในหน่ึงปี (674,689) - (1,222,800) - (84,189) (82,892) (42,551) (41,915) (64,658) (63,690) (145,753) (143,204) (806,839) (64,295) (52,796) (51,898) (39,795) (39,182) (123,325) (123,189) (194,899) (192,220) (3,452,294) (802,485) 

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วน                         

   ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี - 664,239 - 1,202,381 852,453 880,775 446,783 461,054 355,620 382,143 1,854,790 1,917,747 - 761,883 640,344 655,404 397,955 411,411 1,325,162 1,368,041 659,328 778,288 6,532,435 9,483,366 
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การเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกูย้มืระยะยาวสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

  วงเงินกูย้มืเพ่ือนาํไปใช ้  

 วงเงินกูย้มืเพ่ือนาํไปใชใ้นการส่ังต่อและจดัซ้ือเรือใหม่ ในการจดัซ้ือเรือ    

 วงเงินท่ี 1 วงเงินท่ี 2 วงเงินท่ี 3 วงเงินท่ี 4 วงเงินท่ี 5 วงเงินท่ี 6 วงเงินท่ี 7 วงเงินท่ี 8 วงเงินท่ี 9 วงเงินท่ี 1 วงเงินท่ี 2 รวม 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 664,239 1,202,381 963,667 502,969 445,833 2,060,951 826,178 707,302 450,593 1,491,230 970,508 10,285,851 

บวก: ตดัจาํหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจ่าย 542 2,422 1,175 256 276 3,036 1,471 2,565 636 5,773 (4,089) 14,063 

หกั: จ่ายคืนเงินกู ้ - - (40,826) (20,500) (31,132) - (31,794) (26,230) (19,374) (60,805) - (230,661) 

  จ่ายคืนเงินกูก่้อนกาํหนด - - - - - (89,213) - - - - (119,570) (208,783) 

        กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง - - - - - - - - - (8,001) - (8,001) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 9,908 17,997 12,626 6,609 5,301 25,769 10,984 9,503 5,895 20,290 7,378 132,260 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 674,689 1,222,800 936,642 489,334 420,278 2,000,543 806,839 693,140 437,750 1,448,487 854,227 9,984,729 
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ในระหวา่งงวด กลุ่มบริษทัมีรายการท่ีเก่ียวขอ้งกบัวงเงินกูย้มื ดงัน้ี 

 วงเงินกู้ยมืเพือ่นําไปใช้ในการส่ังต่อและจัดซ้ือเรือใหม่ 

วงเงินที ่6 

เม่ือวนัท่ี 11 เมษายน 2561 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาํเขา้แห่งประเทศไทย ไดอ้นุมติัยกเวน้การ

ทดสอบขอ้กาํหนดอตัราส่วนทางการเงินเก่ียวกบัการดาํรงอตัราส่วน Net Funded Debt to EBITDA 

ระหว่างวนัท่ี 1 มกราคม 2561 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 สําหรับวงเงินกูย้ืมน้ี และวงเงินท่ี 2 ของ

วงเงินกูย้มืเพื่อนาํไปจดัซ้ือเรือ 

วงเงินที ่8 

 เม่ือวนัท่ี 18 เมษายน 2561 บริษทัฯ บริษทั พรีเชียส ไทด์ส พีทีอี ลิมิเตด และบริษทั พรีเชียส สกายส์         

พีทีอี ลิมิเตด ในฐานะผูกู้ร่้วม ไดล้งนามในบนัทึกแกไ้ขเพิ่มเติมสัญญาเงินกูก้บัธนาคาร BNP Paribas 

ในฐานะผูใ้ห้กู ้ ผูใ้ห้กูไ้ดอ้นุมติัยกเลิกการทดสอบขอ้กาํหนดอตัราส่วนทางการเงินเก่ียวกบัการดาํรง

อตัราส่วน Funded Debt to EBITDA โดยปรับเพิ่มเง่ือนไขการดาํรงอตัราส่วนมูลค่าหลกัประกนัขั้นตํ่า 

จากเดิมร้อยละ 125 เป็นร้อยละ 135 

วงเงินที ่10 

เม่ือวนัท่ี 3 กรกฎาคม 2561 บริษทัฯและบริษทั พรีเชียส ฟอเรสท ์จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ 

ไดล้งนามแกไ้ขสัญญาเงินกูท่ี้ทาํกบัธนาคารเพื่อการส่งออกและนาํเขา้แห่งประเทศไทย โดยหลกัเพื่อ

ขยายระยะเวลาเบิกเงินกูไ้ปจนถึงวนัท่ี 28 ธนัวาคม 2561 (จากเดิมถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561) 

วงเงินกู้ยมืเพือ่นําไปใช้ในการจัดซ้ือเรือ 

วงเงินที ่1 

เม่ือวนัท่ี 30 มีนาคม 2561 ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) ในฐานะตวัแทนของวงเงินกูย้ืมจาํนวน 

50.00 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา ตามสัญญาเงินกูล้งวนัท่ี 9 มีนาคม 2555 ไดอ้นุมติัยกเวน้การทดสอบ

ขอ้กาํหนดอตัราส่วนทางการเงินเก่ียวกบัการดาํรงอตัราส่วน Debt to EBITDA จนถึงวนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2561 

เม่ือวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2561 ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) ในฐานะตวัแทนของวงเงินกูย้ืมไดอ้นุมติั

เพื่อยกเวน้การทดสอบขอ้กาํหนดอตัราส่วนทางการเงินเก่ียวกบัการดาํรงอตัราส่วน Debt to EBITDA 

ไปจนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ในช่วงเวลาท่ีไดรั้บยกเวน้การทดสอบตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2561 ถึง

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขดงัน้ี 

ก) บริษทัฯไม่สามารถจ่ายเงินปันผลหรือผลตอบแทนอ่ืนใดใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 

ข) บริษทัฯตอ้งนาํส่งประมาณการกระแสเงินสดทุกเดือนสาํหรับระยะเวลาสามเดือนขา้งหนา้ 

ค) บริษทัฯจะตอ้งไม่มีการผดิเง่ือนไขใด ๆ ตามสัญญาเงินกู ้

ง) บริษทัฯจะตอ้งดาํรงอตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อทุนไม่เกินกวา่ 1.8 

จ) บริษทัฯจะตอ้งดาํรงอตัราส่วน Debt Service Coverage รวมเงินสดไม่นอ้ยกวา่ 1.0 
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 รายละเอียดวงเงินกูย้มืจากธนาคารของกลุ่มบริษทั สรุปไดด้งัน้ี 

    (หน่วย: ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) 

   อตัราดอกเบ้ีย 

ตามสญัญาเงินกู/้ 

วงเงินกูย้มืสูงสุด 

ตามสญัญาเงินกู/้ 

วงเงิน ธนาคารผูใ้หกู้ ้ บริษทัผูกู้ ้ สญัญาแกไ้ขเพ่ิมเติม สญัญาแกไ้ขเพ่ิมเติม 

  30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 

  2561 2560 

วงเงนิกู้ยมืเพือ่นําไปใช้ในการส่ังต่อและจดัซือ้เรือใหม่    

วงเงินท่ี 1 DNB Asia Ltd. และ 5 ธนาคารอ่ืน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยทางออ้ม LIBOR บวกส่วนเพ่ิม 54.50 54.50 

  รวม 6 ธนาคาร    ในประเทศสิงคโปร์    

วงเงินท่ี 2 ING Bank N.V. สาขาประเทศ บริษทัยอ่ยทางออ้มในประเทศสิงคโปร์ LIBOR บวกส่วนเพ่ิม 84.96 84.96 

  สิงคโปร์ และ DNB Asia Ltd.    4 บริษทั       

วงเงินท่ี 3 ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) บริษทั เอบีซี ทู พีทีอี ลิมิเตด และ บริษทั LIBOR บวกส่วนเพ่ิม 38.69 38.69 

  สาขาประเทศสิงคโปร์    เอบีซี ทรี พีทีอี ลิมิเตด        

วงเงินท่ี 4 ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) บริษทั เอบีซี โฟร์ พีทีอี ลิมิเตด LIBOR บวกส่วนเพ่ิม 19.34 19.34 

  สาขาประเทศสิงคโปร์            

วงเงินท่ี 5 ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) บริษทั เอบีซี วนั พีทีอี ลิมิเตด LIBOR บวกส่วนเพ่ิม 19.58 19.58 

วงเงินท่ี 6 ธนาคารเพ่ือการส่งออก บริษทัฯและบริษทัยอ่ยในประเทศ LIBOR บวกส่วนเพ่ิม 78.24 78.24 

  และนาํเขา้แห่งประเทศไทย        

วงเงินท่ี 7 DNB Asia Ltd. และธนาคารเพ่ือการส่งออก บริษทัฯและบริษทัยอ่ยทางออ้ม LIBOR บวกส่วนเพ่ิม 30.00 30.00 

  และนาํเขา้แห่งประเทศจีน    ในประเทศสิงคโปร์    

วงเงินท่ี 8 BNP Paribas บริษทัฯและบริษทัยอ่ยทางออ้ม LIBOR บวกส่วนเพ่ิม 24.75 24.75 

     ในประเทศสิงคโปร์    

วงเงินท่ี 9 BNP Paribas บริษทัฯและบริษทัยอ่ยทางออ้ม LIBOR บวกส่วนเพ่ิม 14.63 14.63 

     ในประเทศสิงคโปร์    
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    (หน่วย: ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) 

   อตัราดอกเบ้ีย 

ตามสญัญาเงินกู/้ 

วงเงินกูย้มืสูงสุด 

ตามสญัญาเงินกู/้ 

วงเงิน ธนาคารผูใ้หกู้ ้ บริษทัผูกู้ ้ สญัญาแกไ้ขเพ่ิมเติม สญัญาแกไ้ขเพ่ิมเติม 

  30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 

  2561 2560 

วงเงินท่ี 10 ธนาคารเพ่ือการส่งออก บริษทัฯและบริษทัยอ่ยในประเทศ LIBOR บวกส่วนเพ่ิม 18.00 18.00 

  และนาํเขา้แห่งประเทศไทย        

วงเงนิกู้ยมืเพือ่นําไปใช้ในการจดัซื้อเรือ     

วงเงินท่ี 1 ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) บริษทัฯและบริษทัยอ่ยในประเทศ MLR-1 สาํหรับเงินกูย้มื   142.00 ลา้น   142.00 ลา้น 

  และ 2 ธนาคารอ่ืน รวม 3 ธนาคาร     สกลุเงินบาทและ LIBOR     เหรียญ    เหรียญ 

         บวกส่วนเพ่ิมสาํหรับ    สหรัฐอเมริกา    สหรัฐอเมริกา 

      เงินกูย้มืสกลุเงินเหรียญ    และ    และ 

      สหรัฐอเมริกา    1,502.35     1,502.35  

       ลา้นบาท    ลา้นบาท 

วงเงินท่ี 2 ธนาคารเพ่ือการส่งออก บริษทัฯและบริษทัยอ่ยในประเทศ LIBOR บวกส่วนเพ่ิม 64.82 64.82 

  และนาํเขา้แห่งประเทศไทย        

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 กลุ่มบริษทัมีวงเงินกูย้มืระยะยาวท่ียงัไม่ไดเ้บิกใชค้งเหลือจาํนวน 18 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา 
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 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 กลุ่มบริษทัมียอดเงินกูย้ืมจากธนาคารคงคา้งจาํนวนเงิน 2,704.33 ลา้นบาท 

ซ่ึงกลุ่มบริษทัไม่สามารถปฏิบติัตามขอ้กาํหนดทางการเงินบางขอ้ตามท่ีระบุในสัญญาเงินกูย้มืได ้กลุ่ม

บริษทัอยู่ระหวา่งการเจรจากบัทางธนาคารหลายแห่งเพื่อขอผอ่นปรนสําหรับการทดสอบขอ้กาํหนด

ทางการเงินบางขอ้สาํหรับช่วงระยะเวลาหน่ึง เพื่อวตัถุประสงคใ์นการรายงานตามมาตรฐานการบญัชี

ท่ีรับรองทัว่ไป ในการจดัทาํงบการเงินสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 กลุ่มบริษทั

ไดจ้ดัประเภทของเงินกูย้มืดงักล่าวเป็นหน้ีสินหมุนเวยีน  

12. หุ้นกู้ 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 รายละเอียดของหุน้กูร้ะยะยาวมีดงัต่อไปน้ี 

     (หน่วย: พนับาท) 

      มูลค่าตามบญัชี 

 วนัท่ีครบกาํหนด จาํนวน มูลค่าตราไว ้  กาํหนดชาํระ 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 

ชุดท่ี ไถ่ถอน หน่วย ต่อหน่วย อตัราดอกเบ้ีย ดอกเบ้ีย 2561 2560 

  (พนัหน่วย) (บาท) (ร้อยละต่อปี)    

1 ทั้งจาํนวนในวนัท่ี 3,590 1,000 5.25 ทุกไตรมาส 3,572,701 3,571,824 

  22 มกราคม 2564       

  (5 ปี)       

2 ทั้งจาํนวนในวนัท่ี 1,960 1,000 5.00 ทุกไตรมาส 1,950,555 1,950,077 

  9 มิถุนายน 2563        

  (3.5 ปี)       

รวม      5,523,256 5,521,901 

หกั: ค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กูร้อตดับญัชี   (14,529) (17,351) 

หุน้กูร้ะยะยาว - สุทธิ   5,508,727 5,504,550 

เน่ืองจากสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาเป็นสกุลเงินในการดาํเนินงานของบริษทัฯ เพื่อเป็นการจาํกดั

ความเส่ียงต่อการขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศจากหน้ีสินของบริษทัฯท่ีมีอยูใ่นรูป

สกุลเงินบาท บริษทัฯจึงไดแ้ปลงเงินท่ีไดจ้ากการออกหุ้นกูร้วมจาํนวน 3,590 ลา้นบาท เป็นสกุลเงิน

เหรียญสหรัฐอเมริกาจาํนวน 99.72 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา โดยเขา้ทาํสัญญาแลกเปล่ียนอตัรา

แลกเปล่ียนสกุลเงิน (Cross Currency Swap) เม่ือวนัท่ี 22 มกราคม 2559 อีกทั้งไดท้าํการแลกเปล่ียน

อตัราดอกเบ้ียสกุลเงินบาทท่ีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 5.25 ต่อปี เป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาท่ี

อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 5.99 ต่อปี 
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ต่อมา เม่ือวนัท่ี 4 มกราคม 2560 บริษทัฯไดแ้ปลงเงินท่ีไดจ้ากการออกหุ้นกูร้วมจาํนวน 1,960 ลา้นบาท 

เป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาจาํนวน 54.90 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา โดยเข้าทาํสัญญา

แลกเปล่ียนอตัราแลกเปล่ียนสกุลเงิน (Cross Currency Swap) อีกทั้งไดท้าํการแลกเปล่ียนอตัรา

ดอกเบ้ียสกุลเงินบาทท่ีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 5.00 ต่อปี เป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาท่ีอตัรา

ดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 5.75 ต่อปี 

บริษทัฯมีขอ้กาํหนดตอ้งดาํรงอตัราส่วน Debt to Equity ไม่เกินกวา่ 2 ต่อ 1 

 13. ประมาณการค่าความเสียหายจากการเดินเรือ 

 (หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินรวม 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561  83,139 

ประมาณการเพิ่มข้ึนสาํหรับงวด  12,785 

ประมาณการลดลง (รวมค่าความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจริง) สาํหรับงวด (34,122) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน  132 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561  61,934 

14. ทุนเรือนหุ้น 

 ในระหวา่งงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 บริษทัฯไดจ้ดทะเบียนการเพิ่มทุนออกจาํหน่าย

และเรียกชาํระแลว้กบักระทรวงพาณิชยเ์ป็นจาํนวน 10,965 บาท ซ่ึงทุนท่ีเพิ่มดงักล่าวเกิดจากการใช้

สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯจาํนวน 10,965 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 17.50 

บาท คิดเป็นจาํนวนเงิน 191,887.50 บาท โดยมีส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญัจากการออกหุ้นดงักล่าว

เพิ่มข้ึนดว้ยจาํนวน 180,922.50 บาท  

15. ใบสําคัญแสดงสิทธิ 

 เม่ือวนัท่ี 16 มิถุนายน 2558 บริษทัฯได้ออกและจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิเพื่อซ้ือหุ้นสามญัของ

บริษทัฯ (PSL-W1) 3 6ชนิดระบุช่ือผูถื้อและโอนเปล่ียนมือได3้ 6ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมจาํนวน 51,975,666 

หน่วย โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
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จาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีออก : 51,975,666 หน่วย 

ราคาเสนอขาย : หน่วยละ 0 บาท 

วธีิการเสนอขาย : จดัสรรให้ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯท่ีไดจ้องซ้ือและชาํระ

ค่าหุน้สามญัเพิ่มทุนในอตัราส่วน 10 หุ้นสามญัใหม่ต่อ 1 

หน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

อตัราการใชสิ้ทธิและราคาใชสิ้ทธิ : ใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุ้นสามญั 1 หุ้น 

ในราคา 17.50 บาทต่อหุน้ 

อายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ : ไม่เกิน 3 ปี นบัแต่วนัท่ีออกใบสาํคญัแสดงสิทธิคร้ังแรก 

วนัส้ินสุดอาย ุ : 15 มิถุนายน 2561 

วนักาํหนดการใชสิ้ทธิ : ทุกวนัทาํการสุดทา้ยของแต่ละไตรมาสหลงัจากครบรอบ

ปีท่ีสองของการออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ                 

(วนัท่ี 16 มิถุนายน 2560) จนถึงวนัหมดอายขุอง

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ ดงันั้น วนัแรกและวนัสุดทา้ยของ

การใชสิ้ทธิคือวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และ 15 มิถุนายน 

2561 ตามลาํดบั 

 ในระหวา่งงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือ

หุน้สามญัของบริษทัฯ (PSL-W1) ไดใ้ชสิ้ทธิในการซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯจาํนวน 10,965 หุ้น ราคา

ใชสิ้ทธิหุน้ละ 17.50 บาท คิดเป็นจาํนวนรวม 191,887.50 บาท 

16.    กาํไรต่อหุ้นข้ันพืน้ฐาน 

 กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยหารกาํไร (ขาดทุน) สําหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ  

(ไม่รวมกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัของหุ้นสามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่ง

งวด 

 กาํไรต่อหุ้นปรับลดคาํนวณโดยหารกาํไร (ขาดทุน) สําหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษัทฯ              

(ไม่รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยผลรวมของจาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัท่ีออกอยูใ่น

ระหวา่งงวดกบัจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัของหุ้นสามญัท่ีบริษทัฯอาจตอ้งออกเพื่อแปลงหุ้นสามญั

เทียบเท่าปรับลดทั้งส้ินให้เป็นหุ้นสามญั โดยสมมติว่าไดมี้การแปลงเป็นหุ้นสามญั ณ วนัตน้ปีหรือ         

ณ วนัออกหุน้สามญัเทียบเท่า 

 ไม่มีการคํานวณกําไรต่อหุ้นปรับลดสําหรับใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญสําหรับงวด                

สามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 เพราะไม่มีจาํนวนของหุ้นสามญัเทียบเท่าท่ี

บริษทัฯอาจตอ้งออกสําหรับใบสําคญัแสดงสิทธิดงักล่าว เน่ืองจากราคาใชสิ้ทธิสูงกวา่มูลค่ายุติธรรม

ถวัเฉล่ียของหุน้สามญัของบริษทัฯ 
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17. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

 ข้อมูลส่วนงานดาํเนินงานท่ีนําเสนอน้ีสอดคล้องกับรายงานภายในของกลุ่มบริษัทท่ีผูมี้อาํนาจ

ตัดสินใจสูงสุดด้านการดําเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสมํ่ าเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจ               

ในการจดัสรรทรัพยากรใหก้บัส่วนงานและประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน 

 กลุ่มบริษทัประกอบธุรกิจส่วนใหญ่ภายใตส่้วนงานทางธุรกิจเดียว คือ เป็นเจา้ของเรืออเนกประสงค์

ขนาดเล็ก (Handysize) และขนาดกลาง (Supramax และ Ultramax) สําหรับขนสินคา้เทกองระหว่าง

ประเทศ โดยให้บริการแบบไม่ประจํา เส้นทาง (tramp shipping basis) รายได้เ กือบทั้ งหมด                                                

มาจากส่วนงานน้ี ดงันั้น กลุ่มบริษทัจึงไม่มีส่วนงานทางธุรกิจด้านอ่ืนนอกจากส่วนงานหลกัดงัท่ี               

ไดก้ล่าวไวข้า้งตน้  

 กิจกรรมทางธุรกิจในส่วนงานน้ี ไดแ้ก่  การใหบ้ริการเช่าเรือขนส่งสินคา้ โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท 

คือ การเช่าเป็นระยะเวลา (Time charter) และการเช่าเป็นรายเท่ียว (Voyage charter) สําหรับการเช่า

เป็นระยะเวลา ผูเ้ช่าเรือ (ลูกคา้) จะจ่ายค่าเช่าแก่ผูใ้ห้เช่าเรือ (ในอตัราต่อวนัตามท่ีตกลงกนั โดยส่วนใหญ่

จะตกลงชาํระค่าเช่าเป็นเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา) ตามระยะเวลาท่ีกาํหนด ในกรณีดงักล่าวผูเ้ช่าเรือ 

จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินเรือทั้งหมด รวมทั้งรายจ่ายท่าเรือและนํ้ ามนัเช้ือเพลิง สําหรับ             

การเช่าเป็นรายเท่ียว ผูเ้ช่าเรือจะจ่ายค่าระวางเรือในอตัราต่อตนั (ส่วนใหญ่จะตกลงกนัเป็นเงินเหรียญ

สหรัฐอเมริกา) เพื่อขนส่งสินคา้ท่ีระบุเฉพาะระหว่างท่าเรือท่ีกาํหนดตั้งแต่สองท่าข้ึนไป ในกรณีน้ี 

กลุ่มบริษทัจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินเรือทั้งหมด ซ่ึงค่าใชจ่้ายดงักล่าวแสดงไวใ้นงบการเงิน

ภา ยใ ต้ ช่ือ  “รา ย จ่า ย ท่ า เ รือ” (Voyage disbursement) แล ะ  “นํ้ า มัน เ ช้ือ เพลิ ง ใช้ไ ป” (Bunker 

consumption) การเช่าเป็นระยะเวลานั้น เส้นทางเดินเรือจะถูกกาํหนดหรือควบคุมโดยผูเ้ช่าเรือและ

ภายใตส้ัญญาเช่าเรือ โดยเส้นทางการเดินเรือจะแตกต่างกนัไปในแต่ละเท่ียวการเดินเรือ ข้ึนอยู่กบั

ปัจจยัต่าง ๆ ซ่ึงอยู่นอกเหนือการควบคุมของกลุ่มบริษทั ดงันั้น กลุ่มบริษทัจึงไม่นาํเสนอขอ้มูลทาง

การเงินจาํแนกตามส่วนงานทางภูมิศาสตร์ เพราะอาจไม่ส่ือความหมายและอาจทาํให้เกิดความเขา้ใจท่ี

ไม่ถูกตอ้ง 

 จากขอ้มูลดงักล่าวขา้งตน้ ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานของรายได้จากการเดินเรือ (และ

ค่าใชจ่้ายในการเดินเรือท่ีเก่ียวกบัการเช่าเป็นรายเท่ียว) จึงจาํแนกไดเ้ป็นสองประเภท คือ จากการเช่า

เป็นระยะเวลา และจากการเช่าเป็นรายเท่ียว ซ่ึงแสดงภายใตช่ื้อ “รายไดค้่าเช่าเรือ” (Hire income) และ 

“รายไดค้่าระวางเรือ” (Freight income) ตามลาํดบั 
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 รายได้จากการเดินเรือสุทธิจากการเช่าเป็นระยะเวลา และจากการเช่าเป็นรายเท่ียวของกลุ่มบริษทั 

สาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 มีดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 การเช่าเป็นระยะเวลา การเช่าเป็นรายเท่ียว รวม ตดับญัชี รวม 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

รายไดค้่าเช่าเรือ 1,023,911 917,589 - - 1,023,911 917,589 - - 1,023,911 917,589 

รายไดค่้าระวางเรือ - - 160,099 185,533 160,099 185,533 - (23,207) 160,099 162,326 

รวมรายไดจ้ากการเดินเรือ 1,023,911 917,589 160,099 185,533 1,184,010 1,103,122 - (23,207) 1,184,010 1,079,915 

รายจ่ายท่าเรือ - - (43,024) (64,927) (43,024) (64,927) - 23,207 (43,024) (41,720) 

นํ้ามนัเช้ือเพลิงใชไ้ป - - (55,195) (50,799) (55,195) (50,799) - - (55,195) (50,799) 

รวมค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการเช่า           

 6เป็นรายเท่ียว - - (98,219) (115,726) (98,219) (115,726) - 23,207 (98,219) (92,519) 

รายไดจ้ากการเดินเรือสุทธิ/           

 8รายไดเ้ทียบเท่าจากการเช่า           

 9เรือเป็นระยะเวลา 1,023,911 917,589 61,880 69,807 1,085,791 987,396 - - 1,085,791 987,396 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 การเช่าเป็นระยะเวลา การเช่าเป็นรายเท่ียว รวม ตดับญัชี รวม 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

รายไดค่้าเช่าเรือ 2,038,639 1,725,879 - - 2,038,639 1,725,879 - - 2,038,639 1,725,879 

รายไดค่้าระวางเรือ - - 233,595 457,336 233,595 457,336 112 (57,953) 233,707 399,383 

รวมรายไดจ้ากการเดินเรือ 2,038,639 1,725,879 233,595 457,336 2,272,234 2,183,215 112 (57,953) 2,272,346 2,125,262 

รายจ่ายท่าเรือ - - (49,426) (155,628) (49,426) (155,628) (112) 57,953 (49,538) (97,675) 

นํ้ามนัเช้ือเพลิงใชไ้ป - - (71,928) (115,372) (71,928) (115,372) - - (71,928) (115,372) 

รวมค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการเช่า           

 16เป็นรายเท่ียว - - (121,354) (271,000) (121,354) (271,000) (112) 57,953 (121,466) (213,047) 

รายไดจ้ากการเดินเรือสุทธิ/           

 18รายไดเ้ทียบเท่าจากการเช่า           

 19เรือเป็นระยะเวลา 2,038,639 1,725,879 112,241 186,336 2,150,880 1,912,215 - - 2,150,880 1,912,215 
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18. งบการเงินในสกุลเงินทีใ่ช้ในการดําเนินงาน 

 งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 และงบกาํไรขาดทุนสําหรับ

งวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 ในสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา

ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานแสดงไดด้งัน้ี 

บริษัท พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
  

งบแสดงฐานะการเงนิ 
      

      
(หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐฯ) 

  
งบการเงนิรวม 

 
งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  

30 มิถุนายน 

2561  

31 ธนัวาคม 

2560  

30 มิถุนายน 

2561  

31 ธนัวาคม 

2560 

สินทรัพย์ 
        

สินทรัพย์หมุนเวยีน 
        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 

63,451 
 

56,719 
 

31,313 
 

37,945 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 
 

5,173 
 

5,918 
 

122,631 
 

130,027 

นํ้ ามนัเช้ือเพลิง 
 

2,084 
 

1,714 
 

- 
 

- 

สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 
 

       

   เงินทดรองจ่ายแก่กปัตนัเรือ 
 

2,903 
 

2,600 
 

- 
 

- 

   ค่าสินไหมทดแทนคา้งรับ 
 

298 
 

616 
 

- 
 

- 

   อ่ืน ๆ 
 

1,649 
 

1,298 
 

530 
 

389 

รวมสินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 
 

4,850  4,514  530  389 

รวมสินทรัพย์หมนุเวยีน 
 

75,558 
 

68,865 
 

154,474 
 

168,361 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวยีน         

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย  -  -  154,702  154,702 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย  
 

- 
 

- 
 

203,510 
 

203,510 

เงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย 
 

2,014 
 

2,310 
 

- 
 

- 

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 
 

568 
 

568 
 

568 
 

568 

ลูกหน้ีตามสญัญาแลกเปล่ียนเงินตรา     

   ต่างประเทศ 
 

 

13,310 
 

 

16,128 
 

 

13,446 
 

 

16,007 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  
 

705,287 
 

718,300 
 

290 
 

326 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  
 

3 
 

11 
 

3 
 

11 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน         

   ค่าความเสียหายจากการเดินเรือรอเรียกคืน  1,593  1,583  -  - 

   เงินล่วงหนา้ค่าต่อเรือ  67,900  67,900  67,644  67,644 

   ตน้ทุนสญัญารอตดัจ่าย  6,232  6,508  -  - 

   อ่ืน ๆ  92  93  72  73 

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน  75,817  76,084  67,716  67,717 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน  796,999  813,401  440,235  442,841 

รวมสินทรัพย์  872,557  882,266  594,709  611,202 
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บริษัท พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
  

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ) 
      

      
(หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐฯ) 

  
งบการเงนิรวม 

 
งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  

30 มิถุนายน 

2561  

31 ธนัวาคม 

2560  

30 มิถุนายน 

2561  

31 ธนัวาคม 

2560 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น 
     

 
  

หนีสิ้นหมุนเวยีน 
     

 
  

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 
 

       

   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน  2,316  2,152  367  79 

   เงินทดรองจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  -  -  52,988  58,745 

   ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัลูกเรือคา้งจ่าย 
 

2,707 
 

2,667 
 

- 
 

- 

   ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 
 

8,777 
 

8,582 
 

4,665 
 

4,701 

   โบนสัพนกังานคา้งจ่าย 
 

545 
 

1,108 
 

380 
 

793 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน  14,345  14,509  58,400  64,318 

รายไดรั้บล่วงหนา้ 
 

1,737  1,122  -            - 

เงินกูย้มืระยะยาว - ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระ 
 

 
   

 
  

   ภายในหน่ึงปี 
 

104,087 
 

24,555 
 

- 
 

- 

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 
 

- 
 

6 
 

-            - 

หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 
 

895 
 

624 
 

444 
 

390 

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 
 

121,064 
 

40,816 
 

58,844 
 

64,708 

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 
 

 
   

 
  

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนด 
 

 
   

 
  

   ชาํระภายในหน่ึงปี 
 

196,955 
 

290,181 
 

- 
 

- 

หุน้กู ้  166,090  168,433  166,090  168,433 

ประมาณการค่าความเสียหายจากการเดินเรือ  1,867 
 

2,544 
 

-            - 

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน  2,827 
 

2,839 
 

2,223 
 

2,270 

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน  367,739 
 

463,997 
 

168,313 
 

170,703 

รวมหนีสิ้น  488,803 
 

504,813 
 

227,157 
 

235,411 
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บริษัท พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
  

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ) 
      

      
(หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐฯ) 

  
งบการเงนิรวม 

 
งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  

30 มิถุนายน 

2561  

31 ธนัวาคม 

2560  

30 มิถุนายน 

2561  

31 ธนัวาคม 

2560 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 
        

ทุนเรือนหุน้ 
        

   ทุนจดทะเบียน 
 

52,598 
 

52,598 
 

52,598 
 

52,598 

   ทุนท่ีออกและชาํระแลว้ 
 

51,055 
 

51,055 
 

51,055 
 

51,055 

ส่วนเกินทุน 
 

 
   

 
  

   ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 
 

63,290 
 

63,284 
 

63,290 
 

63,284 

   ส่วนเกินทุนหุน้ทุนซ้ือคืน 
 

4,819 
 

4,819 
 

4,819 
 

4,819 

กาํไรสะสม 
 

 
   

 
  

   จดัสรรแลว้ 
 

 
   

 
  

      สาํรองตามกฎหมาย - บริษทัฯ 
 

2,802 
 

2,802 
 

2,802 
 

2,802 

                                       - บริษทัยอ่ย 
 

14,460 
 

14,460 
 

-            - 

      สาํรองเพ่ือกิจกรรมความรับผดิชอบต่อสงัคม 
 

526 
 

516 
 

526 
 

516 

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 
 

248,796 
 

242,520 
 

245,060 
 

253,315 

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 
 

(1,995) 
 

(2,004) 
 

- 
 

- 

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 
 

383,753 
 

377,452 
 

367,552 
 

375,791 

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 
 

 
   

 
  

   ของบริษทัยอ่ย 
 

1 
 

1 
 

- 
 

- 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 
 

383,754 
 

377,453 
 

367,552 
 

375,791 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 
 

872,557 
 

882,266 
 

594,709 
 

611,202 
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บริษัท พรีเชียส ชิพป้ิง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
  

งบกาํไรขาดทุน 
      

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2561 
      

 
(หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐฯ ยกเวน้กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานแสดงเป็นเหรียญสหรัฐฯ) 

  
งบการเงินรวม 

 
งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  
2561 

 
2560 

 
2561 

 
2560 

รายได้ 
        

รายไดจ้ากการเดินเรือ 
        

   รายไดค่้าเช่าเรือ 
 

31,768  26,803  -  - 

   รายไดค่้าระวางเรือ  4,968  4,741  -  - 

รวมรายไดจ้ากการเดินเรือ  36,736  31,544  -  - 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ  28  29  704  670 

กาํไรจากการขายเรือและอุปกรณ์  -  881  -  - 

ดอกเบ้ียรับ  427  173  304  132 

รวมรายได้  37,191  32,627  1,008  802 

ค่าใช้จ่าย         

ตน้ทุนการเดินเรือ         

   ค่าใชจ่้ายในการเดินเรือ  12,271  12,306  -  - 

   รายจ่ายท่าเรือ  1,335  1,219  -  - 

   นํ้ ามนัเช้ือเพลิงใชไ้ป  1,713  1,484  -  - 

รวมตน้ทุนการเดินเรือ  15,319  15,009  -  - 

ค่าเส่ือมราคา  9,048  8,682  22  31 

ตน้ทุนการใหบ้ริการ  32  27  -  - 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย  -  -  -  2,779 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร  2,863  2,064  1,936  1,748 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร  694  603  645  593 

หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ   -  18  -  7 

ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน  75  56  132  27 

รวมค่าใช้จ่าย  28,031  26,459  2,735  5,185 

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จาก         

   เงินลงทุนในบริษัทร่วม ค่าใช้จ่ายทางการเงิน         

   และรายได้ภาษีเงินได้  9,160  6,168  (1,727)  (4,383) 

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม         

   ท่ีถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย  99  (31)  -  - 

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน         

   และรายได้ภาษีเงินได้  9,259  6,137  (1,727)  (4,383) 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน  (6,409)  (6,288)  (2,465)  (2,388) 

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนรายได้ภาษีเงินได้  2,850  (151)  (4,192)  (6,771) 

รายไดภ้าษีเงินได ้  2  -  -  - 

กาํไร (ขาดทุน) สําหรับงวด  2,852  (151)  (4,192)  (6,771) 



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

งบกาํไรขาดทุน (ต่อ)         

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2561         

 (หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐฯ ยกเวน้กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานแสดงเป็นเหรียญสหรัฐฯ) 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  2561  2560  2561  2560 

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน)         

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ  2,852  (151)  (4,192)  (6,771) 

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม  

   ของบริษทัยอ่ย 
 

-  -  -  - 

กาํไร (ขาดทุน) สําหรับงวด  2,852  (151)  (4,192)  (6,771) 

       

       

กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน         

กาํไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ  0.0018  (0.0001)  (0.0027)  (0.0044) 

       

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (พนัหุน้)  1,559,281  1,559,281  1,559,281  1,559,281 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

งบกาํไรขาดทุน 
      

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2561 
      

  
(หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐฯ ยกเวน้กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานแสดงเป็นเหรียญสหรัฐฯ) 

  
งบการเงนิรวม 

 
งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  
2561 

 
2560 

 
2561 

 
2560 

รายได้ 
        

รายไดจ้ากการเดินเรือ 
        

   รายไดค้่าเช่าเรือ 
 

64,129  50,002  -  - 

   รายไดค้่าระวางเรือ  7,315  11,545  -  - 

รวมรายไดจ้ากการเดินเรือ  71,444  61,547  -  - 

รายไดจ้ากการให้บริการ  57  56  1,407  1,264 

กาํไรจากการขายเรือและอุปกรณ์  -  938  -  57 

กาํไรจากการยกเลิกสญัญาสัง่ต่อเรือ  -  180  -  180 

ดอกเบ้ียรับ  509  240  364  179 

รายไดอ่ื้น  -  4  -  - 

รวมรายได้  72,010  62,965  1,771  1,680 

ค่าใช้จ่าย         

ตน้ทุนการเดินเรือ         

   ค่าใชจ่้ายในการเดินเรือ  24,370  24,217  -  - 

   รายจ่ายท่าเรือ  1,543  2,825  -  - 

   นํ้ามนัเช้ือเพลิงใชไ้ป  2,246  3,337  -  - 

รวมตน้ทุนการเดินเรือ  28,159  30,379  -  - 

ค่าเส่ือมราคา  17,904  16,900  46  51 

ตน้ทุนการให้บริการ  94  83  -  - 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย  -  -  -  2,779 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร  5,826  3,981  3,832  3,355 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร  1,394  1,150  1,308  1,133 

หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ  (โอนกลบั)  (62)  (293)  -  81 

ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน  69  254  44  162 

รวมค่าใช้จ่าย  53,384  52,454  5,230  7,561 

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนแบ่งกาํไรจากเงนิลงทุน         

ในบริษัทร่วม ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ        

  และรายได้ภาษเีงนิได้  18,626  10,511  (3,459)  (5,881) 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม         

   ท่ีถือหุ้นโดยบริษทัยอ่ย  215  50  -  - 

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิ         

   และรายได้ภาษเีงนิได้  18,841  10,561  (3,459)  (5,881) 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน  (12,557)  (12,414)  (4,787)  (4,666) 

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนรายได้ภาษีเงนิได้  6,284  (1,853)  (8,246)  (10,547) 

รายไดภ้าษีเงินได ้  2  -  -  - 

กาํไร (ขาดทุน) สําหรับงวด  6,286  (1,853)  (8,246)  (10,547) 

 
  

   

   



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

งบกาํไรขาดทุน (ต่อ) 
      

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2561 
      

  
(หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐฯ ยกเวน้กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานแสดงเป็นเหรียญสหรัฐฯ) 

  
งบการเงนิรวม 

 
งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  
2561 

 
2560 

 
2561 

 
2560 

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน)  
        

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ  6,286  (1,853)  (8,246)  (10,547) 

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม  

   ของบริษทัยอ่ย 
 

-  -  -  - 

กาํไร (ขาดทุน) สําหรับงวด  6,286  (1,853)  (8,246)  (10,547) 

 

กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 
 

       

กาํไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ  0.0040  (0.0012)  (0.0053)  (0.0068) 

         

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (พนัหุ้น)  1,559,281  1,559,281  1,559,281  1,559,281 

19. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีได้รับอนุมัติให้ออกโดยกรรมการผู ้มีอ ํานาจของบริษัทฯ เม่ือว ันท่ี                   

26 กรกฎาคม 2561 
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