
 

บริษทั พรีเชียส ชิพปิ� ง จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
รายงานการสอบทาน และ งบการเงินระหวา่งกาล 
สาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ�นสุดวนัที# 30 มิถุนายน 2562 



 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั พรีเชียส ชิพปิ� ง จาํกดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัที# 30 มิถุนายน 2562 งบกาํไรขาดทุนรวมและงบกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จรวมสาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ�นสุดวนัเดียวกนั งบแสดงการเปลี#ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวม 
และงบกระแสเงินสดรวมสาํหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมแบบยอ่
ของบริษทั พรีเชียส ชิพปิ� ง จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการของ      
บริษทั พรีเชียส ชิพปิ� ง จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั ซึ# งผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและ
นาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่านี�ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที# 34 เรื#อง การรายงานทางการเงิน
ระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเกี#ยวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจาก              
ผลการสอบทานของขา้พเจา้  

ขอบเขตการสอบทาน  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 เรื#อง การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ธีิการสอบถาม
บุคลากร ซึ# งส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวเิคราะห์เปรียบเทียบและวธีิการสอบทานอื#น 
การสอบทานนี� มีขอบเขตจาํกดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํใหข้า้พเจา้ไม่สามารถได ้      
ความเชื#อมั#นวา่จะพบเรื#องที#มีนยัสาํคญัทั�งหมดซึ#งอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั�น ขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดง
ความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลที#สอบทาน 

ข้อสรุป  

ขา้พเจา้ไม่พบสิ#งที#เป็นเหตุใหเ้ชื#อวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํขึ�นตามมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัที# 34 เรื#อง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
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ข้อมูลและเหตุการณ์ที$เน้น 

โดยมิไดเ้ป็นการใหข้อ้สรุปอยา่งมีเงื#อนไขต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลขา้งตน้ ขา้พเจา้ขอใหส้ังเกตหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ้ 9 และ 18 เรื#องการยกเลิกสัญญาสั#งต่อเรือและความไม่แน่นอนจากผลของกระบวนการ
อนุญาโตตุลาการในอนาคต 

 

 

วสิสุตา จริยธนากร 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3853 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 
กรุงเทพฯ: 1 สิงหาคม 2562 
 



บริษัท พรีเชียส ชิพปิ� ง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,459,833        1,842,832        644,560           496,614           
ลกูหนี/การคา้และลกูหนี/ อื1น 3, 4 206,060           254,214           3,962,585        4,155,581        
นํ/ ามนัเชื/อเพลิง 148,397           95,946             -                      -                      
สินทรัพยห์มุนเวียนอื1น
    เงินทดรองจ่ายแก่กปัตนัเรือ 75,246             87,398             -                      -                      
    ค่าสินไหมทดแทนคา้งรับ 2,069               6,222               -                      -                      
    อื1น ๆ 65,611             30,541             12,294             12,613             
รวมสินทรัพยห์มุนเวียนอื1น 142,926           124,161           12,294             12,613             
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,957,216        2,317,153        4,619,439        4,664,808        
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย 5 -                      -                      4,371,901        5,020,049        
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 6 -                      -                      6,156,678        6,498,212        
เงินลงทุนในบริษทัร่วมที1ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย 7 67,021             73,356             -                      -                      
เงินลงทุนระยะยาวอื1น 17,449             18,417             17,449             18,417             
ลกูหนี/ตามสัญญาแลกเปลี1ยนเงินตราต่างประเทศ 854,839           565,590           827,868           559,158           
ที1ดิน อาคารและอุปกรณ์ 8 20,824,369      22,409,263      8,123               9,440               
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 4                      7                      4                      7                      
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื1น
    ค่าความเสียหายจากการเดินเรือรอเรียกคืน 40,662             51,777             -                      -                      
    เงินล่วงหนา้ค่าต่อเรือ 9 2,087,551        2,203,355        2,079,682        2,195,049        
    ตน้ทุนสัญญารอตดัจ่าย 10 174,547           193,136           -                      -                      
    อื1น ๆ 4,758               4,853               3,993               4,083               
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื1น 2,307,518        2,453,121        2,083,675        2,199,132        
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 24,071,200      25,519,754      13,465,698      14,304,415      
รวมสินทรัพย์ 26,028,416      27,836,907      18,085,137      18,969,223      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ1งของงบการเงินนี/



บริษัท พรีเชียส ชิพปิ� ง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี�สินหมุนเวียน
เจา้หนี/การคา้และเจา้หนี/ อื1น
    เจา้หนี/การคา้และเจา้หนี/ อื1น 4 102,576           73,773             7,580               664                  
    เงินทดรองจากกิจการที1เกี1ยวขอ้งกนั 4 -                      -                      1,693,937        1,726,757        
    ค่าใชจ่้ายเกี1ยวกบัลกูเรือคา้งจ่าย 82,215             86,351             -                      -                      
    ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 210,216           192,952           54,115             43,037             
    โบนสัพนกังานคา้งจ่าย 17,443             35,609             12,526             25,532             
รวมเจา้หนี/การคา้และเจา้หนี/ อื1น 412,450           388,685           1,768,158        1,795,990        
รายไดรั้บล่วงหนา้ 52,653             19,938             -                      -                      
เงินกูย้มืระยะยาว - ส่วนที1ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ1งปี 11 2,255,268        1,877,206        -                      -                      
หุน้กู ้- ส่วนที1ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ1งปี 12 1,947,171        -                      1,947,171        -                      
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย -                      984                  -                      -                      
หนี/ สินหมุนเวียนอื1น 27,088             21,662             13,412             13,747             
รวมหนี�สินหมุนเวียน 4,694,630        2,308,475        3,728,741        1,809,737        
หนี�สินไม่หมุนเวียน
เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนที1ถึงกาํหนดชาํระ
   ภายในหนึ1งปี 11 5,770,376        7,150,290        -                      -                      
หุน้กู ้- สุทธิจากส่วนที1ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ1งปี 12 3,564,438        5,510,771        3,564,438        5,510,771        
ประมาณการค่าความเสียหายจากการเดินเรือ 13 47,356             59,786             -                      -                      
สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 14 148,173           112,129           117,259           89,758             
รวมหนี�สินไม่หมุนเวียน 9,530,343        12,832,976      3,681,697        5,600,529        
รวมหนี�สิน 14,224,973      15,141,451      7,410,438        7,410,266        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ1งของงบการเงินนี/

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



บริษัท พรีเชียส ชิพปิ� ง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุน้ 15

   ทุนจดทะเบียน
      หุน้สามญั 1,559,291,862 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท
         (31 ธนัวาคม 2561: หุน้สามญั 1,611,256,930 หุน้ 
          มูลค่าหุน้ละ 1 บาท) 1,559,292        1,611,257        1,559,292        1,611,257        
   ทุนที1ออกและชาํระแลว้
      หุน้สามญั 1,559,291,862 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 1,559,292        1,559,292        1,559,292        1,559,292        
   ส่วนเกินทุน
      ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 1,967,897        1,967,897        1,967,897        1,967,897        
      ส่วนเกินทุนหุน้ทุนซื/อคืน 172,446           172,446           172,446           172,446           
   กาํไรสะสม
      จดัสรรแลว้
         สาํรองตามกฎหมาย - บริษทัฯ 103,952           103,952           103,952           103,952           
         สาํรองตามกฎหมาย - บริษทัยอ่ย 523,320           523,320           -                      -                      
         สาํรองเพื1อกิจกรรมความรับผดิชอบต่อสังคม 17,692             17,393             17,692             17,393             
      ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 8,905,898        9,135,683        6,936,969        7,220,773        
องคป์ระกอบอื1นของส่วนของผูถื้อหุน้ (1,447,087)       (784,562)          (83,549)            517,204           
ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 11,803,410      12,695,421      10,674,699      11,558,957      
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียที1ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 33                    35                    -                      -                      
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 11,803,443      12,695,456      10,674,699      11,558,957      
รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 26,028,416      27,836,907      18,085,137      18,969,223      

-                      -                      -                      -                      
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ1งของงบการเงินนี/

กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท พรีเชียส ชิพปิ� ง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกาํไรขาดทุน
สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวันที- 30 มิถุนายน 2562

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

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561
รายได้
รายไดจ้ากการเดินเรือ
   รายไดค่้าเช่าเรือ 773,098           1,023,911        -                      -                      
   รายไดค่้าระวางเรือ 230,220           160,099           -                      -                      
รวมรายไดจ้ากการเดินเรือ 1,003,318        1,184,010        -                      -                      
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 4 3,926               886                  22,238             22,697             
กาํไรจากการขายอุปกรณ์ 387                  -                      -                      -                      
ดอกเบี/ยรับ 9,692               13,756             4,041               9,796               
รายไดอื้1น -                      1                      -                      1                      
รวมรายได้ 1,017,323        1,198,653        26,279             32,494             
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนการเดินเรือ
   ค่าใชจ่้ายในการเดินเรือ 416,686           395,491           -                      -                      
   รายจ่ายท่าเรือ 42,885             43,024             -                      -                      
   นํ/ ามนัเชื/อเพลิงใชไ้ป 74,612             55,195             -                      -                      
รวมตน้ทุนการเดินเรือ 534,183           493,710           -                      -                      
ค่าเสื1อมราคา 8 297,776           291,624           778                  720                  
ตน้ทุนการใหบ้ริการ 1,024               1,059               -                      -                      
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 4 114,203           92,261             76,962             62,381             
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 4 32,396             22,379             33,085             20,790             
หนี/ สูญและหนี/สงสัยจะสูญ 1,556               -                      -                      -                      
ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี1ยน 3,375               2,407               1,851               4,239               
รวมค่าใช้จ่าย 984,513           903,440           112,676           88,130             
กาํไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุน
   ในบริษัทร่วม ค่าใช้จ่ายทางการเงิน และรายได้ภาษีเงินได้ 32,810             295,213           (86,397)            (55,636)            
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม
   ที1ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย 7.1 7,917               3,207               -                      -                      
กาํไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและรายได้ภาษีเงินได้ 40,727             298,420           (86,397)            (55,636)            
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (181,787)          (206,541)          (73,360)            (79,454)            
กาํไร (ขาดทุน) ก่อนรายได้ภาษีเงินได้ (141,060)          91,879             (159,757)          (135,090)          
รายไดภ้าษีเงินได้ -                      46 -                      -                      
กาํไร (ขาดทุน) สําหรับงวด (141,060)          91,925             (159,757)          (135,090)          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ1งของงบการเงินนี/



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท พรีเชียส ชิพปิ� ง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกาํไรขาดทุน (ต่อ)
สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวันที- 30 มิถุนายน 2562

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

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561
การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน)
ส่วนที1เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (141,060)          91,925             (159,757)          (135,090)          
ส่วนที1เป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียที1ไม่มีอาํนาจควบคุม
   ของบริษทัยอ่ย -                      -                      -                      -                      
กาํไร (ขาดทุน) สําหรับงวด (141,060)          91,925             (159,757)          (135,090)          

กาํไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน 16

กาํไร (ขาดทุน) ส่วนที1เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (0.09) 0.06 (0.10) (0.09)

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลี1ยถ่วงนํ/าหนกั (พนัหุน้) 1,559,292 1,559,281 1,559,292 1,559,281

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ1งของงบการเงินนี/



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท พรีเชียส ชิพปิ� ง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวันที- 30 มิถุนายน 2562

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

2562 2561 2562 2561

กาํไร (ขาดทุน) สําหรับงวด (141,060)          91,925             (159,757)          (135,090)          

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื-น:
รายการที�จะถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปลี1ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
    ที1เป็นเงินตราต่างประเทศ (5,142)             (11,748)            -                      -                      
รายการที1จะถกูบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั (5,142)             (11,748)            -                      -                      

รายการที�จะไม่ถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (4,283)             -                      (3,370)             -                      
ผลต่างของอตัราแลกเปลี1ยนจากการแปลงค่างบการเงินจากสกลุเงิน
    ที1ใชใ้นการดาํเนินงานเป็นสกลุเงินที1ใชน้าํเสนองบการเงิน (413,763)          743,727           (372,308)          715,541           
รายการที1จะไม่ถกูบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั (418,046)          743,727           (375,678)          715,541           
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื-นสําหรับงวด (423,188)          731,979           (375,678)          715,541           

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (564,248)          823,904           (535,435)          580,451           

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที1เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (564,247)          823,901           (535,435)          580,451           
ส่วนที1เป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียที1ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (1)                    3                      -                      -                      

(564,248)          823,904           (535,435)          580,451           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ1งของงบการเงินนี/



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท พรีเชียส ชิพปิ� ง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกาํไรขาดทุน
สําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวันที- 30 มิถุนายน 2562

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

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561
รายได้
รายไดจ้ากการเดินเรือ
   รายไดค่้าเช่าเรือ 1,619,874        2,038,639        -                      -                      
   รายไดค่้าระวางเรือ 332,274           233,707           -                      -                      
รวมรายไดจ้ากการเดินเรือ 1,952,148        2,272,346        -                      -                      
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 4 4,949               1,804               44,452             44,734             
กาํไรจากการขายอุปกรณ์ 387                  -                      -                      -                      
ดอกเบี/ยรับ 18,920             16,320             7,263               11,669             
รายไดอื้1น 119                  4                      -                      3                      
รวมรายได้ 1,976,523        2,290,474        51,715             56,406             
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนการเดินเรือ
   ค่าใชจ่้ายในการเดินเรือ 814,830           774,874           -                      -                      
   รายจ่ายท่าเรือ 67,262             49,538             -                      -                      
   นํ/ ามนัเชื/อเพลิงใชไ้ป 101,112           71,928             -                      -                      
รวมตน้ทุนการเดินเรือ 983,204           896,340           -                      -                      
ค่าเสื1อมราคา 8 595,084           569,317           1,532               1,465               
ตน้ทุนการใหบ้ริการ 3,228               2,994               -                      -                      
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 4 196,665           185,177           128,590           121,833           
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 4 52,295             44,328             52,853             41,589             
หนี/ สูญและหนี/สงสัยจะสูญ (โอนกลบั) 1,589               (1,957)             -                      -                      
ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี1ยน 4,510               2,223               975                  1,487               
รวมค่าใช้จ่าย 1,836,575        1,698,422        183,950           166,374           
กาํไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุน
   ในบริษัทร่วม ค่าใช้จ่ายทางการเงิน และรายได้ภาษีเงินได้ 139,948           592,052           (132,235)          (109,968)          
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม
   ที1ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย 7.1 4,982               6,842               -                      -                      
กาํไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและรายได้ภาษีเงินได้ 144,930           598,894           (132,235)          (109,968)          
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (370,133)          (399,341)          (147,900)          (152,256)          
กาํไร (ขาดทุน) ก่อนรายได้ภาษีเงินได้ (225,203)          199,553           (280,135)          (262,224)          
รายไดภ้าษีเงินได้ -                      46 -                      -                      
กาํไร (ขาดทุน) สําหรับงวด (225,203)          199,599 (280,135)          (262,224)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ1งของงบการเงินนี/



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท พรีเชียส ชิพปิ� ง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกาํไรขาดทุน (ต่อ)
สําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวันที- 30 มิถุนายน 2562

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

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561
การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน)
ส่วนที1เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (225,203)          199,599           (280,135)          (262,224)          
ส่วนที1เป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียที1ไม่มีอาํนาจควบคุม
   ของบริษทัยอ่ย -                      -                      -                      -                      
กาํไร (ขาดทุน) สําหรับงวด (225,203)          199,599           (280,135)          (262,224)          

กาํไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน 16

กาํไร (ขาดทุน) ส่วนที1เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (0.14) 0.13 (0.18) (0.17)

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลี1ยถ่วงนํ/าหนกั (พนัหุน้) 1,559,292 1,559,281 1,559,292 1,559,281

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ1งของงบการเงินนี/



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท พรีเชียส ชิพปิ� ง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวันที- 30 มิถุนายน 2562

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

2562 2561 2562 2561

กาํไร (ขาดทุน) สําหรับงวด (225,203)          199,599           (280,135)          (262,224)          

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื-น:
รายการที�จะถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปลี1ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
    ที1เป็นเงินตราต่างประเทศ 3,141               (669)                -                      -                      
รายการที1จะถกูบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 3,141               (669)                -                      -                      

รายการที�จะไม่ถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (4,283)             -                      (3,370)             -                      
ผลต่างของอตัราแลกเปลี1ยนจากการแปลงค่างบการเงินจากสกลุเงิน
    ที1ใชใ้นการดาํเนินงานเป็นสกลุเงินที1ใชน้าํเสนองบการเงิน (665,668)          193,426           (600,753)          171,488           
รายการที1จะไม่ถกูบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั (669,951)          193,426           (604,123)          171,488           
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื-นสําหรับงวด (666,810)          192,757           (604,123)          171,488           

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (892,013)          392,356           (884,258)          (90,736)            

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที1เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (892,011)          392,355           (884,258)          (90,736)            
ส่วนที1เป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียที1ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (2)                    1                      -                      -                      

(892,013)          392,356           (884,258)          (90,736)            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ1งของงบการเงินนี/



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ� ง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี ยนแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวนัที  30 มิถุนายน 2562

(หน่วย: พนับาท)

องคป์ระกอบอื!น

 - กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื!น

สาํรองเพื!อกิจกรรม ผลต่างจาก รวม

ทุนเรือนหุน้ที!ออก ส่วนเกินมูลคา่ ส่วนเกินทุน สาํรอง ความรับผิดชอบ การแปลงคา่ ส่วนของ

และชาํระแลว้ หุน้สามญั หุน้ทุนซื/อคืน ตามกฎหมาย ต่อสงัคม ยงัไม่ไดจ้ดัสรร งบการเงิน ผูถ้ือหุน้

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

ขาดทุนสาํหรับงวด -                                -                                -                                -                                -                                (262,224)                   -                                (262,224)                   

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื!นสาํหรับงวด -                                -                                -                                -                                -                                -                                171,488                    171,488                    

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

ออกหุน้สามญัจากการใชส้ิทธิใบสาํคญัแสดงสิทธิ

   ที!จะซื/อหุน้สามญัของบริษทัฯ 11                             181                           -                                -                                -                                -                                -                                192                           

จดัสรรสาํรองเพื!อกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสงัคม -                                -                                -                                -                                302                           (302)                          -                                -                                

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

ยอดคงเหลอื ณ วนัที  1 มกราคม 2562 1,559,292                 1,967,897                 172,446                    103,952                    17,393                      7,220,773                 517,204                    11,558,957               

ขาดทุนสาํหรับงวด -                                -                                -                                -                                -                                (280,135)                   -                                (280,135)                   

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื!นสาํหรับงวด -                                -                                -                                -                                -                                (3,370)                       (600,753)                   (604,123)                   

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                                -                                -                                -                                -                                (283,505)                   (600,753)                   (884,258)                   

จดัสรรสาํรองเพื!อกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสงัคม -                                -                                -                                -                                299                           (299)                          -                                -                                

ยอดคงเหลอื ณ วนัที  30 มิถุนายน 2562 1,559,292                 1,967,897                 172,446                    103,952                    17,692                      6,936,969                 (83,549)                     10,674,699               

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ!งของงบการเงินนี/

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

กาํไรสะสม ของส่วนของผูถ้ือหุน้ 

จดัสรรแลว้



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ� ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวันที  30 มิถุนายน 2562

   (หน่วย: พนับาท)

องคป์ระกอบอื!น

ของส่วนของผูถ้ือหุน้

 - กาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอื!น ส่วนของผูม้ี

ส่วนไดเ้สียที!

สาํรองเพื!อกิจกรรม ผลต่างจาก รวม ไม่มีอาํนาจ รวม

ทุนเรือนหุน้ที!ออก ส่วนเกินมูลค่า ส่วนเกินทุน ความรับผดิชอบ การแปลงค่า ส่วนของผูถ้ือหุน้ ควบคุม ส่วนของ

และชาํระแลว้ หุน้สามญั หุน้ทุนซื0อคืน บริษทัฯ บริษทัยอ่ย ต่อสงัคม ยงัไม่ไดจ้ดัสรร งบการเงิน ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วันที  1 มกราคม 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              

กาํไรสาํหรับงวด -                            -                            -                            -                              -                              -                            199,599                   -                              199,599                   -                              199,599                   

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื!นสาํหรับงวด -                            -                            -                            -                              -                              -                            -                              192,756                   192,756                   1                              192,757                   

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

ออกหุน้สามญัจากการใชส้ิทธิใบสาํคญัแสดงสิทธิ

   ที!จะซื0อหุน้สามญัของบริษทัฯ 11                         181                       -                            -                              -                              -                            -                              -                              192                          -                              192                          

จดัสรรสาํรองเพื!อกิจกรรมความรับผดิชอบต่อสงัคม -                            -                            -                            -                              -                              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              

ยอดคงเหลือ ณ วันที  1 มกราคม 2562 1,559,292             1,967,897             172,446                103,952                   523,320                   17,393                   9,135,683                (784,562)                 12,695,421              35                            12,695,456              

ขาดทุนสาํหรับงวด -                            -                            -                            -                              -                              -                            (225,203)                 -                              (225,203)                 -                              (225,203)                 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื!นสาํหรับงวด -                            -                            -                            -                              -                              -                            (4,283)                     (662,525)                 (666,808)                 (2)                            (666,810)                 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                            -                            -                            -                              -                              -                            (229,486)                 (662,525)                 (892,011)                 (2)                            (892,013)                 

จดัสรรสาํรองเพื!อกิจกรรมความรับผดิชอบต่อสงัคม -                            -                            -                            -                              -                              299                        (299)                        -                              -                              -                              -                              

ยอดคงเหลือ ณ วันที  30 มิถุนายน 2562 1,559,292             1,967,897             172,446                103,952                   523,320                   17,692                   8,905,898                (1,447,087)              11,803,410              33                            11,803,443              

-                            -                            -                            -                              -                              -                            -                              -                              -                              -                              -                              

-                            -                            -                            -                              -                              -                            -                              -                              -                              -                              -                              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ!งของงบการเงินนี0

สาํรองตามกฎหมาย

งบการเงินรวม

ส่วนของผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท พรีเชียส ชิพปิ� ง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวันที- 30 มิถุนายน 2562

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

2562 2561 2562 2561
กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนินงาน
กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี (225,203)          199,553           (280,135)          (262,224)          
รายการปรับกระทบยอดกาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) 
   จากกิจกรรมดาํเนินงาน
   ค่าเสื1อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 595,087           569,568           1,535               1,715               
   หนี/ สูญและหนี/สงสัยจะสูญ (โอนกลบั) 1,589               (1,957)             -                      -                      
   กาํไรจากการขายอุปกรณ์ (387)                -                      -                      -                      
   ตดัจาํหน่ายตน้ทุนสัญญารอตดัจ่าย 8,644               8,792               -                      -                      
   ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม
       ที1ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย (4,982)             (6,842)             -                      -                      
   โอนกลบัประมาณการค่าความเสียหายจากการเดินเรือ (915)                (7,671)             -                      -                      
   สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 38,516             4,325               30,888             2,915               
   ขาดทุน (กาํไร) จากอตัราแลกเปลี1ยนที1ยงัไม่เกิดขึ/นจริง 251                  (1,368)             (1,489)             (934)                
   ตดัจาํหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินเป็นดอกเบี/ยจ่าย 6,597               14,063             -                      -                      
   ดอกเบี/ยจ่าย 359,057           374,706           143,636           148,402           
   ตดัจาํหน่ายค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กู้ 2,925               2,953               2,925               2,953               
   ตดัจาํหน่ายภาษีเงินไดห้กั ณ ที1จ่าย -                      115                  -                      -                      
กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานก่อนการเปลี1ยนแปลง
   ในสินทรัพยแ์ละหนี/ สินดาํเนินงาน 781,179           1,156,237        (102,640)          (107,173)          
สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิ1มขึ/น) ลดลง
   ลกูหนี/การคา้และลกูหนี/ อื1น 34,099             25,891             (25,940)            239,278           
   นํ/ ามนัเชื/อเพลิง (58,802)            (12,185)            -                      -                      
   สินทรัพยห์มุนเวียนอื1น (23,951)            (24,211)            872                  (3,859)             
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื1น 2                      -                      2                      -                      
หนี/ สินดาํเนินงานเพิ1มขึ/น (ลดลง)
   เจา้หนี/การคา้และเจา้หนี/ อื1น 42,838             201                  66,266             (183,977)          
   รายไดรั้บล่วงหนา้ 34,574             20,130             -                      -                      
   หนี/ สินหมุนเวียนอื1น 6,134               9,324               (76)                  2,203               
   หนี/ สินไม่หมุนเวียน (6,888)             (3,374)             (6,888)             (3,374)             
เงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 809,185           1,172,013        (68,404)            (56,902)            
   จ่ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลและภาษีเงินไดห้กั ณ ที1จ่าย (2,380)             (1,608)             (832)                (860)                
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมดําเนินงาน 806,805           1,170,405        (69,236)            (57,762)            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ1งของงบการเงินนี/



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท พรีเชียส ชิพปิ� ง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวันที- 30 มิถุนายน 2562

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

2562 2561 2562 2561
กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน
ซื/ออุปกรณ์และจ่ายค่าใชจ่้ายในการซ่อมแซมและสาํรวจเรือ (178,035)          (156,113)          (692)                (344)                
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ 405                  -                      -                      -                      
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ยลดลง -                      -                      393,725           -                      
เงินปันผลรับจากบริษทัร่วมที1ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย 6,759               16,523             -                      -                      
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (170,871)          (139,590)          393,033           (344)                
กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน
เงินสดจ่ายดอกเบี/ย (360,795)          (373,051)          (145,374)          (146,747)          
จ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาว (568,233)          (230,661)          -                      -                      
จ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาวก่อนกาํหนด -                      (208,783)          -                      -                      
เงินสดรับค่าหุน้จากการใชสิ้ทธิใบสาํคญัแสดงสิทธิ -                      192                  -                      192                  
เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงิน (929,028)          (812,303)          (145,374)          (146,555)          
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ1มขึ/น (ลดลง) (89,905)            32,349             (30,477)            3,145               
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ-มขึ�น (ลดลง) (382,999)          250,861           147,946           (201,516)          
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 1,842,832        1,853,618        496,614           1,240,080        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 1,459,833        2,104,479        644,560           1,038,564        

-                      -                      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ1งของงบการเงินนี/



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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บริษัท พรีเชียส ชิพปิ� ง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ�นสุดวนัที$ 30 มิถุนายน 2562 

1. ข้อมูลทั$วไป 

1.1 ข้อมูลทั$วไปของบริษัทฯ 

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

1.2 เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงินระหว่างกาล 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการระหวา่งกาลของบริษทัฯจดัทาํขึ นตามมาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัที* 34 เรื*อง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล โดยบริษทัฯเลือกนาํเสนองบการเงินระหว่างกาล
แบบย่อ อย่างไรก็ตาม บริษทัฯได้แสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุน งบกาํไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี*ยนแปลงส่วนของผู ้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสด ในรูปแบบ
เช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี 

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

งบการเงินระหวา่งกาลสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาซึ* งเป็นสกุลเงินที*ใชใ้นการดาํเนินงานไดแ้ปลงค่า
เป็นสกุลเงินบาทซึ* งเป็นสกุลเงินที*ใช้ในการนาํเสนองบการเงิน สินทรัพยแ์ละหนี สินแปลงค่าเป็น              
เงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปลี*ยน ณ วนัสิ นรอบระยะเวลารายงาน รายได้และค่าใช้จ่ายแปลงค่าเป็น                 
เงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลี*ยนที*ประมาณขึ นซึ* งใกลเ้คียงกบัอตัราแลกเปลี*ยนจริง ณ วนัที*เกิดรายการ 
ผลต่างซึ* งเกิดขึ นจากการแปลงค่าดงักล่าวไดแ้สดงไวเ้ป็นรายการ “ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน” 
ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื*นซึ* งเป็นองคป์ระกอบอื*นของส่วนของผูถื้อหุน้ 

งบการเงินระหว่างกาลนี จดัทาํขึ นเพื*อให้ขอ้มูลเพิ*มเติมจากงบการเงินประจาํปีที*นาํเสนอครั งล่าสุด 
ดงันั น งบการเงินระหวา่งกาลจึงเนน้การให้ขอ้มูลเกี*ยวกบักิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ ๆ    
เพื*อไม่ให้ข้อมูลที*นําเสนอซํ าซ้อนกับขอ้มูลที*ได้รายงานไปแล้ว ผูใ้ช้งบการเงินควรใช้งบการเงิน   
ระหวา่งกาลนี ควบคู่ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัที*บริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย          
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยนี  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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1.3 เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงินรวม 

 งบการเงินรวมระหว่างกาลนี ได้จัดทําขึ นโดยรวมงบการเงินของบริษัท พรีเชียส ชิพปิ ง จาํกัด 
(มหาชน) บริษทัย่อยและบริษทัร่วม (รวมเรียกว่า “กลุ่มบริษทั”) และไดจ้ดัทาํขึ นโดยใช้หลกัเกณฑ์
เดียวกบังบการเงินรวมสําหรับปีสิ นสุดวนัที* 31 ธันวาคม 2561 โดยไม่มีการเปลี*ยนแปลงโครงสร้าง
ของกลุ่มบริษทัในระหวา่งงวดปัจจุบนั 

1.4  มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

 ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที$เริ$มมีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน 

ในระหว่างงวด บริษทัฯและบริษทัย่อยได้นาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบบัใหม่ จาํนวนหลาย
ฉบบั ซึ* งมีผลบงัคบัใชส้ําหรับงบการเงินที*มีรอบระยะเวลาบญัชีที*เริ*มในหรือหลงัวนัที* 1 มกราคม 
2562 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ น
เพื*อให้มีเนื อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่    
เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเกี*ยวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบั
ผูใ้ช้มาตรฐาน การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติันี ไม่มีผลกระทบ    
อย่างเป็นสาระสําคัญต่องบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย อย่างไรก็ตาม มาตรฐาน            
การรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ซึ* งไดมี้การเปลี*ยนแปลงหลกัการสาํคญั สามารถสรุปไดด้งันี    

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที$ 15 เรื$อง รายได้จากสัญญาที$ทาํกบัลูกค้า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที* 15 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐาน
การบญัชีที*เกี*ยวขอ้งต่อไปนี   

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที* 11 (ปรับปรุง 2560) เรื*อง สัญญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที* 18 (ปรับปรุง 2560) เรื*อง รายได ้
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที* 31 (ปรับปรุง 2560) เรื*อง รายได ้- รายการแลกเปลี*ยน

เกี*ยวกบับริการโฆษณา 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที* 13 

(ปรับปรุง 2560)  
เรื*อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที* 15 
(ปรับปรุง 2560)  

เรื*อง สัญญาสาํหรับการก่อสร้าง
อสังหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที* 18 
(ปรับปรุง 2560)  

เรื*อง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

3 

กิจการต้องใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที* 15 กบัสัญญาที*ทาํกบัลูกค้าทุกสัญญา 
ยกเวน้สัญญาที*อยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับอื*น มาตรฐานฉบับนี ได้กําหนด
หลกัการ 5 ขั นตอนสําหรับการรับรู้รายไดที้*เกิดขึ นจากสัญญาที*ทาํกบัลูกคา้ โดยกิจการจะรับรู้
รายไดใ้นจาํนวนเงินที*สะทอ้นถึงสิ*งตอบแทนที*กิจการคาดวา่จะมีสิทธิไดรั้บจากการแลกเปลี*ยน
สินคา้หรือบริการที*ได้ส่งมอบให้แก่ลูกคา้ และกาํหนดให้กิจการตอ้งใช้ดุลยพินิจและพิจารณา
ขอ้เทจ็จริงและเหตุการณ์ที*เกี*ยวขอ้งทั งหมดในการพิจารณาตามหลกัการในแต่ละขั นตอน  

มาตรฐานฉบบันี ไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที$จะมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินที$มีรอบระยะเวลาบัญชี                                  
ที$เริ$มในหรือหลงัวนัที$ 1 มกราคม 2563 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบบัใหม่ ซึ* งจะมีผลบงัคบัใชส้ําหรับงบการเงินที*มีรอบระยะเวลาบญัชีที*เริ*ม
ในหรือหลงัวนัที* 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ดงักล่าวไดมี้การ
เปลี*ยนแปลงหลกัการสาํคญัซึ* งสามารถสรุปไดด้งันี  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื$องมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื* องมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและ                                                                       
การตีความมาตรฐาน จาํนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัที* 7 การเปิดเผยขอ้มูลเครื*องมือทางการเงิน 
ฉบบัที* 9 เครื*องมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัที* 32  การแสดงรายการเครื*องมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัที* 16 การป้องกนัความเสี*ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัที* 19 การชาํระหนี สินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ กาํหนดหลกัการเกี*ยวกบัการจดัประเภท
และการวดัมูลค่าเครื*องมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตดัจาํหน่ายโดยพิจารณา
จากประเภทของตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของ
กิจการ (Business Model) หลกัการเกี*ยวกบัวิธีการคาํนวณการด้อยค่าของเครื*องมือทางการเงิน
โดยใชแ้นวคิดของผลขาดทุนดา้นเครดิตที*คาดวา่จะเกิดขึ น และหลกัการเกี*ยวกบัการบญัชีป้องกนั
ความเสี*ยง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลเครื*องมือทางการเงิน และเมื*อมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินกลุ่มนี มีผลบงัคบัใช้ จะทาํให้มาตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐาน  
การบญัชี และแนวปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบัที*มีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 
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ปัจจุบันฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที*อาจมีต่อ       
งบการเงินในปีที*เริ*มนาํมาตรฐานกลุ่มดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที$ 16 เรื$อง สัญญาเช่า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที* 16 ใช้แทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที* 17 เรื*อง สัญญา
เช่า และการตีความมาตรฐานบญัชีที*เกี*ยวขอ้ง มาตรฐานฉบบันี ไดก้าํหนดหลกัการของการรับรู้
รายการ การวดัมูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า และกาํหนดให้ผูเ้ช่า
รับรู้สินทรัพยแ์ละหนี สินสําหรับสัญญาเช่าทุกรายการที*มีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน 
เวน้แต่สินทรัพยอ์า้งอิงนั นมีมูลค่าตํ*า 

การบญัชีสําหรับผูใ้ห้เช่าไม่มีการเปลี*ยนแปลงอย่างมีสาระสําคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที* 
17 ผูใ้ห้เช่ายงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุนโดยใช้
หลกัการเช่นเดียวกนักบัมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที* 17 

ปัจจุบันฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที*อาจมีต่อ       
งบการเงินในปีที*เริ*มนาํมาตรฐานฉบบันี มาถือปฏิบติั 

2. นโยบายการบัญชีที$สําคัญ 

 งบการเงินระหว่างกาลนี จดัทาํขึ นโดยใช้นโยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัที*ใช้ใน    
งบการเงินสาํหรับปีสิ นสุดวนัที* 31 ธนัวาคม 2561 

3. ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื$น 

     (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

30 มิถุนายน 
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

ลูกหนี การคา้ - กิจการที*ไม่เกี*ยวขอ้งกนั     
อายหุนี คงคา้งนบัจากวนัที*ในใบแจง้หนี      
คา้งชาํระ     
 ไม่เกิน 3 เดือน  196,267 250,030 - - 
 3 - 6 เดือน 6,877 1,574 - - 
 6 - 12 เดือน 4,436 1,728 - - 
 มากกวา่ 12 เดือน - 882 - - 

รวม 207,580 254,214 - - 
หกั: ค่าเผื*อหนี สงสยัจะสูญ (1,520) - - - 

รวมลูกหนี การคา้ - กิจการที*ไม่เกี*ยวขอ้งกนั, สุทธิ 206,060 254,214 - - 
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     (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

30 มิถุนายน 
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

ลูกหนี อื*น - กิจการที*เกี*ยวขอ้งกนั 
เงินทดรองแก่กิจการที*เกี*ยวขอ้งกนั (หมายเหตุ 4) - - 3,962,585 4,155,581 

รวมลูกหนี อื*น  - - 3,962,585 4,155,581 

รวมลูกหนี การคา้และลูกหนี อื*น - สุทธิ 206,060 254,214 3,962,585 4,155,581 

4. รายการธุรกจิกบักจิการที$เกี$ยวข้องกนั 

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

  (หน่วย: พนับาท) 
 สาํหรับงวดสามเดือนสิ นสุดวนัที* 30 มิถุนายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 2562 2561 2562 2561 นโยบายการกาํหนดราคา 

รายการธุรกจิกบับริษัทย่อย      
(ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ - ค่าบริหาร - - 22,238 22,697 อตัราคงที*ต่อลาํต่อวนัโดยอ้างอิงกับ

ค่าใชจ่้ายในการบริหารของบริษทัฯ 
ค่าเช่าอาคารชุดจ่าย - - 1,740 1,742 ราคาตลาด 
รายการธุรกจิกบับริษัทร่วม      
เงินปันผลรับ - 6,993 - - ตามที*ประกาศจ่าย 
รายการธุรกจิกบับริษัทที$เกี$ยวข้องกนั      
ค่าตั[วเครื*องบินจ่าย 1,203 2,075 345 998 ราคาตลาด 
ค่าเช่าและบริการจ่าย 2,107 2,337 1,985 2,021 ราคาตลาด 

 
  (หน่วย: พนับาท) 
 สาํหรับงวดหกเดือนสิ นสุดวนัที* 30 มิถุนายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 2562 2561 2562 2561 นโยบายการกาํหนดราคา 

รายการธุรกจิกบับริษัทย่อย      
(ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ - ค่าบริหาร - - 44,452 44,734 อตัราคงที*ต่อลาํต่อวนัโดยอ้างอิงกับ

ค่าใชจ่้ายในการบริหารของบริษทัฯ 
ค่าเช่าอาคารชุดจ่าย - - 3,474 3,446 ราคาตลาด 
รายการธุรกจิกบับริษัทร่วม      
เงินปันผลรับ 6,759 16,523 - - ตามที*ประกาศจ่าย 
รายการธุรกจิกบับริษัทที$เกี$ยวข้องกนั      
ค่าตั[วเครื*องบินจ่าย 3,494 5,072 966 1,984 ราคาตลาด 
ค่าเช่าและบริการจ่าย 7,597 7,373 6,108 5,972 ราคาตลาด 
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 ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัฯและกิจการที*เกี*ยวขอ้งกนัมีรายละเอียดดงันี  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

30 มิถุนายน 
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

ลูกหนี�อื$น - กจิการที$เกี$ยวข้องกนั (หมายเหตุ 3)   
บริษทัยอ่ย - - 3,962,585 4,155,581 

รวมลูกหนี อื*น - กิจการที*เกี*ยวขอ้งกนั - - 3,962,585 4,155,581 

เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื$น - กจิการที$เกี$ยวข้องกนั   
บริษทัยอ่ย - - 1,693,937 1,726,757 
บริษทัที*เกี*ยวขอ้งกนั 265 285 45 12 

รวมเจา้หนี การคา้และเจา้หนี อื*น - กิจการ     
   ที*เกี*ยวขอ้งกนั 265 285 1,693,982 1,726,769 

ยอดคงเหลือของลูกหนี /เจา้หนี บริษทัย่อยเป็นรายการที*เกิดจากบญัชีเดินสะพดัระหว่างบริษทัฯและ
บริษทัยอ่ยเหล่านั น ซึ* งฝ่ายบริหารของบริษทัฯเชื*อวา่ไม่มีความจาํเป็นที*จะตอ้งบนัทึกค่าเผื*อหนี สงสัย
จะสูญสาํหรับหนี ดงักล่าว เงินทดรองจ่ายแก่/จากบริษทัยอ่ยไม่มีการคิดดอกเบี ย 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหวา่งงวดสามเดือนและหกเดือนสิ นสุดวนัที* 30 มิถุนายน 2562 และ 2561 กลุ่มบริษทัมีค่าใชจ่้าย
ผลประโยชน์พนกังานที*ใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปนี  

(หน่วย: พนับาท) 
 สาํหรับงวดสามเดือนสิ นสุดวนัที* 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

ผลประโยชน์ระยะสั น 20,221 21,884 20,910 20,295 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 12,175 495 12,175 495 

รวม 32,396 22,379 33,085 20,790 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 สาํหรับงวดหกเดือนสิ นสุดวนัที* 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

ผลประโยชน์ระยะสั น 39,497 43,343 40,055 40,605 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 12,798 985 12,798 984 

รวม 52,295 44,328 52,853 41,589 

 ภาระคํ าประกนักบักิจการที*เกี*ยวขอ้งกนั 

บริษัทฯมีภาระจากการคํ าประกันให้แก่บริษัทย่อยในการกู้ยืมเงินจากธนาคารโดยไม่มีการคิด
ค่าธรรมเนียมการคํ าประกนั 

5. เงินให้กู้ยมืระยะยาวแก่บริษัทย่อย 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย ประกอบดว้ย 

1) ณ วนัที* 30 มิถุนายน 2562 เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษทัย่อยซึ* งบริษัทฯถือหุ้นทั งหมด (บริษัท   
แอสโซซิเอท บัลค์ แคริเออร์ พี ที อี ลิมิเตด) เป็นตั[วสัญญาใช้เงินจํานวน 9.70 ล้านเหรียญ
สหรัฐอเมริกา (31 ธันวาคม 2561: 9.70 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา) ซึ* งไม่มีการคิดดอกเบี ยและ                              
มีกาํหนดชาํระคืนเมื*อทวงถาม บริษทัฯไม่มีความตั งใจที*จะเรียกชาํระคืนเงินให้กูย้ืมในอนาคต                             
อนัใกล ้ดงันั น เงินใหกู้ย้มืดงักล่าวจึงจดัประเภทเป็นเงินใหกู้ย้มืระยะยาว 

2) เมื*อวนัที* 28 ธันวาคม 2561 บริษทัฯได้ทาํสัญญาขยายระยะเวลาการชําระหนี เงินทดรองและ                        
เงินกูย้ืมให้แก่บริษทั พรีเชียส ชิพปิ ง (สิงคโปร์) พีทีอี ลิมิเตด (“บริษทั พีเอสเอสพี”) จาํนวน 145 
ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา ออกไปอีก 4 ปี ณ วนัที* 30 มิถุนายน 2562 บริษทัฯมีหนี เงินทดรองและ
เงินกูย้ืมให้แก่บริษทั พีเอสเอสพี จาํนวน 132.50 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา (31 ธันวาคม 2561: 
145 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) 

รายการเคลื*อนไหวของเงินใหกู้ย้มืในระหวา่งงวดมีดงัต่อไปนี  

(หน่วย: พนับาท)
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที* 1 มกราคม 2562 5,020,049 
ลดลง (393,725) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (254,423) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที* 30 มิถุนายน 2562 4,371,901 
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6. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยประกอบดว้ยเงินลงทุนในหุน้สามญัของบริษทัดงัต่อไปนี  

   (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ชื*อบริษทัยอ่ย ทุนชาํระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 
 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

   % %   
บริษทั พรีเชียส เมท็ทลัซ์ จาํกดั                                275,000 275,000 99.99 99.99 325,756 343,827 
บริษทั พรีเชียส วิชเชส จาํกดั 230,000 230,000 99.99 99.99 277,301 292,684 
บริษทั พรีเชียส สโตนส์ ชิปปิ ง จาํกดั 260,000 260,000 99.99 99.99 259,034 273,403 
บริษทั พรีเชียส มิเนอรัลส์ จาํกดั 230,000 230,000 99.99 99.99 235,547 248,614 
บริษทั พรีเชียส แลนด ์จาํกดั 306,000 306,000 99.99 99.99 298,103 314,640 
บริษทั พรีเชียส ริเวอร์ส จาํกดั 234,000 234,000 99.99 99.99 195,931 206,800 

บริษทั พรีเชียส เลคส์ จาํกดั 184,000 184,000 99.99 99.99 171,934 181,472 
บริษทั พรีเชียส ซีส์ จาํกดั 100,000 100,000 99.99 99.99 120,566 127,254 
บริษทั พรีเชียส สตาร์ส จาํกดั 105,000 105,000 99.99 99.99 126,594 133,616 
บริษทั พรีเชียส โอเชียนส์ จาํกดั 175,000 175,000 99.99 99.99 210,990 222,694 
บริษทั พรีเชียส แพลนเนตส์ จาํกดั 270,000 270,000 99.99 99.99 286,090 301,961 
บริษทั พรีเชียส ไดมอนดส์ จาํกดั 205,000 205,000 99.99 99.99 179,113 189,049 
บริษทั พรีเชียส แซฟไฟร์ส จาํกดั 144,000 144,000 99.99 99.99 121,520 128,261 
บริษทั พรีเชียส เอม็เมอรัลส์ จาํกดั 366,000 366,000 99.99 99.99 291,386 307,550 
บริษทั พรีเชียส รูบีส์ จาํกดั 259,360 259,360 99.99 99.99 243,290 256,786 
บริษทั พรีเชียส โอปอลส์ จาํกดั 249,360 249,360 99.99 99.99 235,486 248,550 
บริษทั พรีเชียส การ์เน็ตส์ จาํกดั 379,000 379,000 99.99 99.99 300,546 317,219 
บริษทั พรีเชียส เพิร์ลส์ จาํกดั 173,000 173,000 99.99 99.99 171,659 181,182 
บริษทั พรีเชียส ฟลาวเวอร์ส จาํกดั 336,000 336,000 99.99 99.99 330,972 349,332 
บริษทั พรีเชียส ฟอเรสท ์จาํกดั 286,000 286,000 99.99 99.99 257,311 271,585 
บริษทั พรีเชียส ทรีส์ จาํกดั 202,000 202,000 99.99 99.99 200,870 212,013 
บริษทั พรีเชียส พอนดส์ จาํกดั 124,000 124,000 99.99 99.99 120,821 127,523 
บริษทั พรีเชียส เวน็เจอร์ส จาํกดั 202,000 202,000 99.99 99.99 217,883 229,970 
บริษทั พรีเชียส แคปปิตอลส์ จาํกดั 200,000 200,000 99.99 99.99 241,131 254,508 
บริษทั พรีเชียส จสัมินส์ จาํกดั 147,000 147,000 99.99 99.99 163,823 172,911 
บริษทั พรีเชียส ออคิดส์ จาํกดั 217,000 217,000 99.99 99.99 185,126 195,395 
บริษทั พรีเชียส ลากูนส์ จาํกดั 140,000 140,000 99.99 99.99 168,792 178,155 
บริษทั พรีเชียส คลิฟส์ จาํกดั 140,000 140,000 99.99 99.99 168,792 178,155 
บริษทั พรีเชียส ฮิลส์ จาํกดั 140,000 140,000 99.99 99.99 168,792 178,155 
บริษทั พรีเชียส เมาน์เท่นส์ จาํกดั 140,000 140,000 99.99 99.99 168,792 178,155 
บริษทั พรีเชียส รีสอร์ทส์ จาํกดั 140,000 140,000 99.99 99.99 168,792 178,155 
บริษทั พรีเชียส ซิตี ส์ จาํกดั 170,000 170,000 99.99 99.99 191,938 202,585 
บริษทั พรีเชียส คอมเมท็ส์ จาํกดั 141,000 141,000 99.99 99.99 128,329 135,448 
บริษทั พรีเชียส ออนาเมน้ทส์ จาํกดั 156,000 156,000 99.99 99.99 140,843 148,656 
บริษทั พรีเชียส มูนส์ จาํกดั 1,000 1,000 99.98 99.98 939 991 
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   (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ชื*อบริษทัยอ่ย ทุนชาํระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 
 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

   % %   

บริษทั พรีเชียส วีนสั จาํกดั 298,800 298,800 99.99 99.99 260,694 275,156 
บริษทั พรีเชียส เนปจูน จาํกดั 298,800 298,800 99.99 99.99 260,694 275,156 
บริษทั พรีเชียส ชิพปิ ง (ปานามา) เอส เอ 250 250 99.99 99.99 307 325 
บริษทั พรีเชียส ชิพปิ ง (สิงคโปร์) พีทีอี ลิมิเตด 363,338 363,338 100.00 100.00 322,524 340,416 
บริษทั พรีเชียส ชิพปิ ง (ยเูค) ลิมิเตด 250 250 100.00 100.00 307 325 
บริษทั เกรท เซอร์เคิล ชิปปิ ง เอเยนซี* จาํกดั 210,000 210,000 99.99 99.99 333,397 351,892 
บริษทั แอสโซซิเอท บลัค ์แคริเออร์ พีทีอี ลิมิเตด 0.0664 0.0664 100.00 100.00 - - 

รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย      8,252,715 8,710,524 
หกั: ค่าเผื*อผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย     (2,096,037) (2,212,312) 
รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิ     6,156,678 6,498,212 

ณ วนัที*  30 มิถุนายน 2562 บริษทัฯได้จาํนําหุ้นของบริษัทย่อย 25 บริษทั ซึ* งมีมูลค่าตามวิธีราคาทุน                     
รวม  4,606.52 ล ้าน บ าท  (สุท ธิจาก ค ่า เผื *อ ผ ล ข าด ท ุน จาก เงิน ล งท ุน ) (31 ธ ัน วาค ม  2561:         
บริษทัย่อย 25 บริษทั มูลค่ารวม 4,862.06 ล้านบาท) ไวก้บัธนาคารเพื*อคํ าประกนัเงินกูย้ืมระยะยาว
ตามที*กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 11 

 การเปลี*ยนแปลงในราคาทุนของบญัชีเงินลงทุนในบริษทัย่อยเกิดจากผลต่างของอตัราแลกเปลี*ยน
จากการแปลงค่างบการเงินจากสกุล เงินที *ใช ้ในการดําเนินงานเป็นสกุล เงินที *ใช ้นํา เสนอ                                
งบการเงิน 

ณ วนัที* 30 มิถุนายน 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 ค่าเผื*อผลขาดทุนของเงินลงทุนในบริษทัย่อยใน               
งบการเงินเฉพาะกิจการส่วนใหญ่บันทึกสําหรับบริษัทย่อยที* มีการขายเรือและยงัไม่มีแผนใน                                    
การซื อเรือใหม่ทดแทนในอนาคตอนัใกล ้

7. เงินลงทุนในบริษัทร่วมที$ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย 

7.1 รายละเอียดของบริษัทร่วมที$ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย 
 (หน่วย: พนับาท) 

    งบการเงินรวม 

    มูลค่าตามบญัชีตาม 
   สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน วิธีส่วนไดเ้สีย 

   30 31 30 31 30 31 
  จดัตั งขึ นใน มิถุนายน ธนัวาคม มิถุนายน ธนัวาคม มิถุนายน ธนัวาคม 

ชื*อบริษทัร่วม ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

   ร้อยละ ร้อยละ     
บริษทั อินเตอร์เนชั*นแนล ซีพอร์ทส์          
   (ฮาลเดีย) ไพรเวท ลิมิเตด    จดัการท่าเรือ อินเดีย 22.40 22.40 62,646 66,121 67,021 73,356 
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 การเปลี*ยนแปลงในราคาทุนของบญัชีเงินลงทุนในบริษทัร่วมที*ถือหุ้นโดยบริษทัย่อยเกิดจาก
ผลต่างของอตัราแลกเปลี*ยนจากการแปลงค่างบการเงินจากสกุลเงินที*ใช้ในการดาํเนินงานเป็น
สกุลเงินที*ใช้นาํเสนองบการเงิน 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับงวดสามเดือนสิ นสุดวนัที* 30 มิถุนายน 

ชื*อบริษทัร่วม ส่วนแบ่งกาํไร เงินปันผลรับ 

 2562 2561 2562 2561 

บริษทั อินเตอร์เนชั*นแนล ซีพอร์ทส์ (ฮาลเดีย)     
 ไพรเวท ลิมิเตด  7,917 3,207 - 6,993 

  

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับงวดหกเดือนสิ นสุดวนัที* 30 มิถุนายน 

ชื*อบริษทัร่วม ส่วนแบ่งกาํไร เงินปันผลรับ 

 2562 2561 2562 2561 

บริษทั อินเตอร์เนชั*นแนล ซีพอร์ทส์ (ฮาลเดีย)     
 ไพรเวท ลิมิเตด  4,982 6,842 6,759 16,523 

 ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมที*ถือหุ้นโดยบริษทัยอ่ยสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือน
สิ นสุดวนัที*  30 มิถุนายน 2562 และ 2561 ซึ* งรวมอยู่ในงบกําไรขาดทุนรวม คํานวณจากข้อมูล            
ทางการเงินสาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ นสุดวนัที* 31 มีนาคม 2562 และ 2561 ตามลาํดบั  

7.2 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทร่วมที$ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย 
(หน่วย: พนับาท) 

 ทุนเรียกชาํระ สินทรัพยร์วม หนี สินรวม 
รายไดร้วมสาํหรับงวด       

หกเดือนสิ นสุด 
กาํไรสาํหรับงวด            
หกเดือนสิ นสุด 

ชื*อบริษทัร่วม ณ วนัที* 31 มีนาคม ณ วนัที* 31 มีนาคม ณ วนัที* 31 มีนาคม วนัที* 31 มีนาคม วนัที* 31 มีนาคม 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

 พนัอินเดียรูปี พนัอินเดียรูปี         

บริษทั อินเตอร์เนชั*นแนล ซีพอร์ทส์           
   (ฮาลเดีย) ไพรเวท ลิมิเตด  440,580 440,580 336,016 340,858 36,814 42,648 234,504 235,455 22,241 30,546 

 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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8. ที$ดิน อาคารและอุปกรณ์  

 รายการเปลี*ยนแปลงของบญัชีที*ดิน อาคารและอุปกรณ์สําหรับงวดหกเดือนสิ นสุดวนัที* 30 มิถุนายน 
2562 สรุปไดด้งันี  

(หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงิน 
 งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที* 1 มกราคม 2562 22,409,263 9,440 
ซื ออุปกรณ์และจ่ายค่าใชจ่้ายในการซ่อมแซม   
 และสาํรวจเรือระหวา่งงวด - ราคาทุน 178,035 692 
จาํหน่าย (18) - 
ค่าเสื*อมราคาสาํหรับงวด (595,084) (1,532) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (1,167,827) (477) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที* 30 มิถุนายน 2562 20,824,369 8,123 

ณ วนัที* 30 มิถุนายน 2562 บริษทัย่อยไดจ้ดจาํนองเรือจาํนวน 32 ลาํ (31 ธันวาคม 2561: 32 ลาํ) ซึ* งมี
มูลค่าสุทธิตามบญัชีจาํนวนเงิน 18,871.62 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2561: 20,309.16 ลา้นบาท) ไวก้บั
ธนาคารเพื*อคํ าประกนัเงินกูย้มืระยะยาวตามที*กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 11 

9. เงินล่วงหน้าค่าต่อเรือ 

ณ วนัที*  30 มิถุนายน 2562 กลุ่มบริษัทมีเงินล่วงหน้าค่าต่อเรือคงเหลือจาํนวน 67.90 ล้านเหรียญ
สหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 2,087.55 ลา้นบาท (รวมเงินจ่ายล่วงหนา้และค่าใชจ่้ายอื*น ๆ ที*เกี*ยวขอ้ง)  
ซึ* งเกี* ยวเนื* องกับสัญญาสั* งต่อเรือจํานวน 9 ฉบับ ที*ท ําสัญญากับ Sainty Marine Corporation Ltd. 
(“Sainty”) สํ าห รั บ ตัว เรือ ห ม าย เล ข  SAM1 4 0 1 7 B ถึ ง  SAM1 4 0 2 3 B แ ล ะ  SAM1 4 0 2 7 B ถึ ง 
SAM14028B ซึ* งอยูใ่นกระบวนการอนุญาโตตุลาการ 

รายการเปลี*ยนแปลงของบญัชีเงินล่วงหน้าค่าต่อเรือสําหรับงวดหกเดือนสิ นสุดวนัที* 30 มิถุนายน 
2562 สรุปไดด้งันี  

 (หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงิน 
 งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที* 1 มกราคม 2562 2,203,355 2,195,049 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (115,804) (115,367) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที* 30 มิถุนายน 2562 2,087,551 2,079,682 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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 ในระหว่างปี 2559 และ 2558 บริษทัฯได้ปฏิเสธการรับเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองขนาด 64,000               
เดทเวทตัน จาํนวน 12 ลํา ที*ท ําสัญญากับ Sainty Marine Corporation Ltd. ประเทศจีน (“Sainty”)                   
เมื*อวนัที* 24 และ 26 กุมภาพนัธ์ 2557 สาํหรับตวัเรือหมายเลข SAM14017B ถึง SAM14028B (“เรือ”) 

 เนื*องจากความล่าชา้ในการต่อเรือทาํให้ทางอู่ต่อเรือไม่สามารถส่งมอบเรือภายในระยะเวลาที*กาํหนด
ในสัญญาสั*งต่อเรือ (“สัญญา”) บริษทัฯจึงไดใ้ชสิ้ทธิตามสัญญาในการยกเลิกสัญญาเนื*องจากล่วงเลย
กาํหนดส่งมอบเรือและไดเ้รียกร้องให้อู่ต่อเรือคืนเงินงวดที*ไดช้าํระไปพร้อมดอกเบี ยตามที*ระบุไวใ้น
สัญญา 

บริษทัฯไดย้ื*นหนงัสือเรียกร้องให้ธนาคารที*ให้การคํ าประกนั กล่าวคือ Export-Import Bank of China 
สาขา Jiangsu (“CEXIM”) ชาํระเงินตามหนงัสือคํ าประกนัประเภทเพิกถอนไม่ไดที้*ไดอ้อกใหบ้ริษทัฯ 
ภายใตส้ัญญา เพื*อเรียกร้องเงินงวดค่าต่อเรือที*จ่ายไปแลว้พร้อมดอกเบี ยคืน ในระหว่างปี 2559 และ 
2560 บริษทัฯไดรั้บคืนเงินงวดพร้อมดอกเบี ยสําหรับตวัเรือสามลาํ บริษทัฯไดรั้บแจง้วา่อู่ต่อเรือไดย้ื*น
เสนอขอ้พิพาทเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการสําหรับเรืออีกเก้าลาํที* เหลือ ตาม
ข้อกําหนดในหนังสือคํ าประกันประเภทเพิกถอนไม่ได้ และตามสัญญาสั*งต่อเรือนั น หนังสือ             
ค ํ าประกนัประเภทเพิกถอนไม่ไดที้*เกี*ยวเนื*องกบัเรือลาํดงักล่าวไดรั้บการขยายระยะเวลาออกไปจนถึง 
90 วนัหลงัจากวนัที*มีการเผยแพร่คาํชี ขาดของอนุญาโตตุลาการ ขณะนี ขอ้พิพาทสําหรับเรือทั งเกา้ลาํ
ดังกล่าวยงัคงอยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการตามที*กล่าวไวใ้นหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ้ 18 

 ณ วนัที* 30 มิถุนายน 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 รายละเอียดของการยกเลิกสัญญาสั*งต่อเรือที*ยกเลิก
โดยบริษทัฯและ Sainty (ภายใตก้ารคดัคา้นของบริษทัฯ) แสดงไดด้งัต่อไปนี  

ตัวเรือหมายเลข 

วนัที$ทําสัญญา 

สั$งต่อเรือ ยกเลกิโดย 

วนัที$ในหนังสือบอกเลกิ

สัญญาสั$งต่อเรือ 

วนัที$ได้รับแจ้งจากอู่ต่อเรือ  

ว่ามีการยื$นเสนอข้อพิพาท 

ราคาตามสัญญา 

(ล้านเหรียญ

สหรัฐอเมริกา) 

เงนิงวดจ่าย

ล่วงหน้าที$เรียกคนื 

(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 Sainty  

บริษทัฯ 
15 กนัยายน 2558 
30 มีนาคม 2559 

7 ธนัวาคม 2558 27.47 2.74 

SAM14027B 26 กุมภาพนัธ์ 2557 Sainty  
บริษทัฯ 

20 พฤศจิกายน 2558 
29 สิงหาคม 2559 

6 กนัยายน 2559 27.97 2.79 

SAM14028B 26 กุมภาพนัธ์ 2557 Sainty  
บริษทัฯ 

20 พฤศจิกายน 2558 
29 สิงหาคม 2559 

6 กนัยายน 2559 27.97 2.79 

    รวม 251.09 64.12 
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10.  ต้นทุนสัญญารอตัดจ่าย 

 รายการเปลี*ยนแปลงของบญัชีตน้ทุนสัญญารอตดัจ่ายสําหรับงวดหกเดือนสิ นสุดวนัที* 30 มิถุนายน 
2562 สรุปไดด้งันี  

 (หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินรวม         

ยอดคงเหลือ ณ วนัที* 1 มกราคม 2562  193,136 
ตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด  (8,644) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน  (9,945) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที* 30 มิถุนายน 2562  174,547 

 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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11. วงเงินกู้ยมืระยะยาว 

ณ วนัที* 30 มิถุนายน 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 บญัชีเงินกูย้มืระยะยาวแสดงไดด้งันี  
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 วงเงินกูย้มืเพื*อนาํไปใชใ้นการสั*งต่อและจดัซื อเรือใหม่ วงเงินกูย้มืเพื*อนาํไปใชใ้นการจดัซื อเรือ  

 วงเงินที* 1 วงเงินที* 2 วงเงินที* 3 วงเงินที* 4 วงเงินที* 5 วงเงินที* 6 วงเงินที* 7 วงเงินที* 8 วงเงินที* 9 วงเงินที* 1 วงเงินที* 2 รวม 

 30 มิถุนายน 
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

30 มิถุนายน 
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

30 มิถุนายน 
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

30 มิถุนายน 
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

30 มิถุนายน 
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

30 มิถุนายน 
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

30 มิถุนายน 
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

30 มิถุนายน 
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

30 มิถุนายน 
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

30 มิถุนายน 
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

30 มิถุนายน 
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

30 มิถุนายน 
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

เงินกูย้มืระยะยาว 587,305 661,976 1,057,112 1,207,651 799,487 885,506 416,302 460,320 331,153 381,298 1,670,612 1,855,609 697,992 769,162 615,270 676,173 374,696 415,256 889,702 979,082 594,681 751,408 8,034,312 9,043,441 
บวก (หกั): ค่าธรรมเนียมทางการเงิน                         
     รอตดัจ่าย (721) (1,317) (5,915) (8,788) (8,058) (9,617) (1,889) (2,238) (1,301) (1,618) 47,479 51,814 (8,832) (10,740) (18,678) (22,201) (5,215) (6,110) (17,463) (22,271) 11,925 17,141 (8,668) (15,945) 

รวม 586,584 660,659 1,051,197 1,198,863 791,429 875,889 414,413 458,082 329,852 379,680 1,718,091 1,907,423 689,160 758,422 596,592 653,972 369,481 409,146 872,239 956,811 606,606 768,549 8,025,644 9,027,496 
หกั: ส่วนที*ถึงกาํหนดชาํระ                         
    ภายในหนึ*งปี (586,584) (91,841) (173,163) (182,459) (78,161) (82,433) (39,468) (41,644) (59,973) (63,280) (179,996) (189,893) (689,160) (758,422) (49,189) (51,785) (36,948) (38,966) (123,573) (123,452) (239,053) (253,031) (2,255,268) (1,877,206) 

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วน                         
   ที*ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ*งปี - 568,818 878,034 1,016,404 713,268 793,456 374,945 416,438 269,879 316,400 1,538,095 1,717,530 - - 547,403 602,187 332,533 370,180 748,666 833,359 367,553 515,518 5,770,376 7,150,290 

 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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การเปลี*ยนแปลงของบญัชีเงินกูย้มืระยะยาวสาํหรับงวดหกเดือนสิ นสุดวนัที* 30 มิถุนายน 2562 มีรายละเอียดดงันี  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

  วงเงินกูย้มืเพื*อนาํไปใช ้  
 วงเงินกูย้มืเพื*อนาํไปใชใ้นการสั*งต่อและจดัซื อเรือใหม่ ในการจดัซื อเรือ    

 วงเงินที* 1 วงเงินที* 2 วงเงินที* 3 วงเงินที* 4 วงเงินที* 5 วงเงินที* 6 วงเงินที* 7 วงเงินที* 8 วงเงินที* 9 วงเงินที* 1 วงเงินที* 2 รวม 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที* 1 มกราคม 2562 660,659 1,198,863 875,889 458,082 379,680 1,907,423 758,422 653,972 409,146 956,811 768,549 9,027,496 
บวก: ตดัจาํหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจ่าย 540 2,470 1,080 236 237 (1,650) 1,377 2,413 588 3,727 (4,421) 6,597 
          ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี*ยนที*ยงัไม่เกิดขึ นจริง - - - - - - - - - 21,383 - 21,383 
หกั: จ่ายคืนเงินกู ้ (40,848) (89,193) (40,442) (20,308) (30,839) (89,605) (31,495) (25,983) (19,192) (60,233) (120,095) (568,233) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (33,767) (60,943) (45,098) (23,597) (19,226) (98,077) (39,144) (33,810) (21,061) (49,449) (37,427) (461,599) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที* 30 มิถุนายน 2562 586,584 1,051,197 791,429 414,413 329,852 1,718,091 689,160 596,592 369,481 872,239 606,606 8,025,644 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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 รายละเอียดวงเงินกูย้มืจากธนาคารของกลุ่มบริษทั สรุปไดด้งันี  

 

   อตัราดอกเบี ย 
ตามสญัญาเงินกู/้ 

วงเงิน ธนาคารผูใ้ห้กู ้ บริษทัผูกู้ ้ สญัญาแกไ้ขเพิ*มเติม 

วงเงนิกู้ยมืเพื$อนําไปใช้ในการสั$งต่อและจัดซื�อเรือใหม่  
วงเงินที* 1 DNB Asia Ltd. และ 5 ธนาคารอื*น บริษทัฯและบริษทัยอ่ยทางออ้ม LIBOR บวกส่วนเพิ*ม 
  รวม 6 ธนาคาร    ในประเทศสิงคโปร์  
วงเงินที* 2 ING Bank N.V. สาขาประเทศ บริษทัยอ่ยทางออ้มในประเทศสิงคโปร์ LIBOR บวกส่วนเพิ*ม 
  สิงคโปร์ และ DNB Asia Ltd.    4 บริษทั     
วงเงินที* 3 ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) บริษทั เอบีซี ทู พีทีอี ลิมิเตด และ บริษทั LIBOR บวกส่วนเพิ*ม 

  สาขาประเทศสิงคโปร์    เอบีซี ทรี พีทีอี ลิมิเตด      
วงเงินที* 4 ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) บริษทั เอบีซี โฟร์ พีทีอี ลิมิเตด LIBOR บวกส่วนเพิ*ม 
  สาขาประเทศสิงคโปร์          
วงเงินที* 5 ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) บริษทั เอบีซี วนั พีทีอี ลิมิเตด LIBOR บวกส่วนเพิ*ม 
วงเงินที* 6 ธนาคารเพื*อการส่งออก บริษทัฯและบริษทัยอ่ยในประเทศ LIBOR บวกส่วนเพิ*ม 

  และนาํเขา้แห่งประเทศไทย      
วงเงินที* 7 DNB Asia Ltd. และธนาคารเพื*อการส่งออก บริษทัฯและบริษทัยอ่ยทางออ้ม LIBOR บวกส่วนเพิ*ม 

  และนาํเขา้แห่งประเทศจีน    ในประเทศสิงคโปร์  
วงเงินที* 8 BNP Paribas บริษทัฯและบริษทัยอ่ยทางออ้ม LIBOR บวกส่วนเพิ*ม 
     ในประเทศสิงคโปร์  
วงเงินที* 9 BNP Paribas บริษทัฯและบริษทัยอ่ยทางออ้ม LIBOR บวกส่วนเพิ*ม 
     ในประเทศสิงคโปร์  
วงเงินที* 10 ธนาคารเพื*อการส่งออก บริษทัฯและบริษทัยอ่ยในประเทศ LIBOR บวกส่วนเพิ*ม 
  และนาํเขา้แห่งประเทศไทย      
วงเงนิกู้ยมืเพื$อนําไปใช้ในการจัดซื�อเรือ   
วงเงินที* 1 ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) บริษทัฯและบริษทัยอ่ยในประเทศ MLR-1 สาํหรับเงินกูย้มื 
  และ 2 ธนาคารอื*น รวม 3 ธนาคาร     สกุลเงินบาทและ LIBOR  
         บวกส่วนเพิ*มสาํหรับ 
      เงินกูย้มืสกุลเงินเหรียญ 
      สหรัฐอเมริกา 
วงเงินที* 2 ธนาคารเพื*อการส่งออก บริษทัฯและบริษทัยอ่ยในประเทศ LIBOR บวกส่วนเพิ*ม 

  และนาํเขา้แห่งประเทศไทย      



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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ในระหวา่งงวด กลุ่มบริษทัมีรายการที*เกี*ยวขอ้งกบัวงเงินกูย้มื ดงันี  

 วงเงินกู้ยมืเพื$อนําไปใช้ในการสั$งต่อและจัดซื�อเรือใหม่ 

 วงเงินที$ 1 และวงเงินที$ 2 

 ณ วนัที* 30 มิถุนายน 2562 บริษทัฯไม่สามารถปฏิบติัตามเงื*อนไขทางการเงินเกี*ยวกบัการดาํรงรักษา
อตัราส่วนทางการเงินบางเงื*อนไข บริษทัฯอยู่ระหว่างการเจรจากบัธนาคารหลายแห่งเพื*อขอผ่อนปรน
สําหรับการทดสอบขอ้กาํหนดทางการเงินดงักล่าวสําหรับช่วงระยะเวลาหนึ* ง อยา่งไรก็ตาม จากการ
พิจารณาความเห็นของที*ปรึกษาทางกฎหมายทั งภายในและภายนอกของบริษทัฯ ผูบ้ริหารของบริษทัฯ
เชื*อวา่การผดิเงื*อนไขทางการเงินดงักล่าวไม่ไดเ้ป็นเหตุการณ์ที*ถือวา่เป็นการผดิสัญญาที*ทาํใหเ้งินกูถึ้ง
กาํหนดชาํระทนัที บริษทัฯจึงไดจ้ดัประเภทของเงินกูย้ืมจากธนาคารคงคา้งในส่วนที*ไม่ครบกาํหนด
ชาํระภายใน 12 เดือน ดงักล่าวเป็นหนี สินไม่หมุนเวยีน 

 วงเงินที$ 6 

เมื*อวนัที* 12 กรกฎาคม 2562 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยในประเทศ 4 แห่งไดล้งนามแกไ้ขสัญญาเงินกูที้*
ทาํกับธนาคารเพื*อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย ซึ* งการทดสอบข้อกําหนดอตัราส่วน              
ทางการเงิน เกี* ยวกับ การดํารงอัตราส่ วน net funded debt to EBITDA ถูกแท นที* ด้วย เงื*อนไข               
ทางการเงิน 2 ขอ้ ทั งนี  เงื*อนไขทางการเงินภายหลงัจากการแกไ้ขดงักล่าวเป็นดงันี  

ก) ดาํรงอตัราส่วนความสามารถในการชาํระหนี ไม่นอ้ยกวา่ 1.1 ต่อ 1 

ข) ดํารงอัตราส่ วน  debt to equity ไม่ เกิน  2 ต่อ  1 แล ะดํารงส่ วน ข องผู ้ถื อหุ้ น รวม ขั น ตํ* า 
300,000,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา 

ค) ดาํรงเงินสดอย่างน้อยเท่ากบั 100,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา ต่อเรือ 1 ลาํ ซึ* งกลุ่มบริษทัเป็น
เจา้ของ 

 วงเงินที$ 7 

 ณ วนัที*  30 มิถุนายน 2562 บริษัทฯมียอดเงินกู้ยืมคงค้างจาํนวน 689.16 ล้านบาท ซึ* งบริษัทฯไม่
สามารถปฏิบติัตามเงื*อนไขทางการเงินบางเงื*อนไขตามที*ระบุไวใ้นสัญญาเงินกูย้ืมได ้ซึ* งบริษทัฯอยู่
ระหว่างการเจรจากับธนาคารผูใ้ห้กู้เพื*อขอผ่อนปรนสําหรับการทดสอบข้อกําหนดทางการเงิน
ดงักล่าวสําหรับช่วงระยะเวลาหนึ* ง ทั งนี  เพื*อให้การจดัทาํงบการเงินสําหรับงวดหกเดือนสิ นสุดวนัที*    
30 มิถุนายน 2562 เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีที*รับรองทั*วไป บริษทัฯไดจ้ดัประเภทของเงินกูย้ืม
จากธนาคารคงคา้งดงักล่าวเป็นหนี สินหมุนเวยีน 
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 วงเงินที$ 10 

เมื*อวนัที* 12 กรกฎาคม 2562 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยในประเทศแห่งหนึ*งไดล้งนามแกไ้ขสัญญาเงินกู้
ที*ทาํกบัธนาคารเพื*อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทยโดยหลกัเพื*อขยายระยะเวลาเบิกเงินกู ้                    
ไปจนถึงวนัที* 15 พฤศจิกายน 2562 (จากเดิมถึงวนัที* 28 มิถุนายน 2562)  

ณ วนัที*  30 มิถุนายน 2562 บริษัทฯมีวงเงินกู้ที* ยงัไม่ได้เบิกใช้คงเหลือจํานวน 18 ล้านเหรียญ
สหรัฐอเมริกา  

วงเงินกู้ยมืเพื$อนําไปใช้ในการจัดซื�อเรือ 

วงเงินที$ 1 

เมื*อวนัที* 10 พฤษภาคม 2562 ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) ในฐานะตวัแทนของวงเงินกูย้ืมไดมี้
หนังสือถึงบริษัทฯ แจ้งการอนุมัติของธนาคารผูใ้ห้กู้สําหรับการยกเวน้การทดสอบข้อกําหนด
อตัราส่วนทางการเงินเกี*ยวกบัการดาํรงอตัราส่วน Debt to EBITDA ไปจนถึงวนัที* 31 ธนัวาคม 2562 
เงื*อนไขหลักของการอนุมัตินี คือบริษัทฯไม่สามารถจ่ายเงินปันผลหรือผลตอบแทนอื*นใดให้แก่            
ผูถื้อหุน้ในช่วงระยะเวลาที*ไดรั้บยกเวน้การทดสอบ 

วงเงินที$ 2 

เมื*อวนัที* 12 กรกฎาคม 2562 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยในประเทศ 5 แห่งไดล้งนามแกไ้ขสัญญาเงินกู ้               
ที*ทาํกับธนาคารเพื*อการส่งออกและนําเขา้แห่งประเทศไทย ซึ* งการทดสอบข้อกาํหนดอตัราส่วน              
ทางการเงิน เกี* ยวกับ การดํารงอัตราส่ วน net funded debt to EBITDA ถูกแท นที* ด้วย เงื*อนไข                              
ทางการเงิน 2 ขอ้ ทั งนี  เงื*อนไขทางการเงินภายหลงัการแกไ้ขดงักล่าวเป็นดงันี  

ก) ดาํรงอตัราส่วนความสามารถในการชาํระหนี ไม่นอ้ยกวา่ 1.1 ต่อ 1 
ข) ดํารงอัตราส่ วน  debt to equity ไม่ เกิน  2 ต่อ  1 และดํารงส่ วน ข องผู ้ถื อหุ้ น รวม ขั น ตํ* า 

300,000,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา 
ค) ดาํรงเงินสดอย่างน้อยเท่ากบั 100,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา ต่อเรือ 1 ลาํ ซึ* งกลุ่มบริษทัเป็น

เจา้ของ 
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12. หุ้นกู้ 

ณ วนัที* 30 มิถุนายน 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 รายละเอียดของหุน้กูมี้ดงัต่อไปนี  

     (หน่วย: พนับาท) 
      มูลค่าตามบญัชี 

 วนัที*ครบกาํหนด จาํนวน มูลค่าตราไว ้  กาํหนดชาํระ 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 
ชุดที* ไถ่ถอน หน่วย ต่อหน่วย อตัราดอกเบี ย ดอกเบี ย 2562 2561 

  (พนัหน่วย) (บาท) (ร้อยละต่อปี)  
1 ทั งจาํนวนในวนัที* 3,590 1,000 5.25 ทุกไตรมาส 3,570,154 3,571,838 
  22 มกราคม 2564      
  (5 ปี)     

2 ทั งจาํนวนในวนัที* 1,960 1,000 5.00 ทุกไตรมาส 1,949,165 1,950,084 
  9 มิถุนายน 2563       
  (3.5 ปี)     

รวม    5,519,319 5,521,922 
หกั: ค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กูร้อตดับญัชี  (7,710) (11,151) 

หุน้กู ้- สุทธิ 5,511,609 5,510,771 
หกั: ส่วนที*ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ*งปี  (1,947,171) - 

หุน้กู ้- สุทธิจากส่วนที*ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ*งปี 3,564,438 5,510,771 

เนื*องจากสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาเป็นสกุลเงินในการดาํเนินงานของบริษทัฯ เพื*อเป็นการจาํกดั
ความเสี*ยงต่อการขาดทุนจากอตัราแลกเปลี*ยนเงินตราต่างประเทศจากหนี สินของบริษทัฯที*มีอยูใ่นรูป
สกุลเงินบาท บริษทัฯจึงไดแ้ปลงเงินที*ไดจ้ากการออกหุ้นกูร้วมจาํนวน 3,590 ลา้นบาท เป็นสกุลเงิน
เหรียญสหรัฐอเมริกาจาํนวน 99.72 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา โดยเข้าทาํสัญญาแลกเปลี*ยนอตัรา
แลกเปลี*ยนสกุลเงิน (Cross Currency Swap) เมื*อวนัที* 22 มกราคม 2559 อีกทั งไดท้าํการแลกเปลี*ยน
อตัราดอกเบี ยสกุลเงินบาทที*อตัราดอกเบี ยคงที*ร้อยละ 5.25 ต่อปี เป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาที*
อตัราดอกเบี ยคงที*ร้อยละ 5.99 ต่อปี 

ต่อมา เมื*อวนัที* 4 มกราคม 2560 บริษทัฯไดแ้ปลงเงินที*ไดจ้ากการออกหุ้นกูร้วมจาํนวน 1,960 ลา้นบาท 
เป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาจํานวน 54.90 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา โดยเข้าทําสัญญา
แลกเปลี*ยนอัตราแลกเปลี*ยนสกุลเงิน (Cross Currency Swap) อีกทั งได้ทําการแลกเปลี*ยนอัตรา
ดอกเบี ยสกุลเงินบาทที*อตัราดอกเบี ยคงที*ร้อยละ 5.00 ต่อปี เป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาที*อตัรา
ดอกเบี ยคงที*ร้อยละ 5.75 ต่อปี 

บริษทัฯมีขอ้กาํหนดตอ้งดาํรงอตัราส่วน Debt to Equity ไม่เกินกวา่ 2 ต่อ 1 
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 13. ประมาณการค่าความเสียหายจากการเดินเรือ 

 (หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงินรวม 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที* 1 มกราคม 2562  59,786 
ประมาณการเพิ*มขึ นสาํหรับงวด  11,601 
ประมาณการลดลง (รวมค่าความเสียหายที*เกิดขึ นจริง) สาํหรับงวด (21,108) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน  (2,923) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที* 30 มิถุนายน 2562  47,356 

14. สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 

เมื*อวนัที*  5 เมษายน 2562 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที*  7) พ.ศ. 2562 ได้ประกาศลงใน                 
ราชกิจจานุเบกษา ซึ* งได้กาํหนดอตัราค่าชดเชยเพิ*มเติมกรณีนายจา้งเลิกจา้ง สําหรับลูกจา้งซึ* งทาํงาน
ติดต่อกนัครบ 20 ปีขึ นไปให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอตัราสุดท้าย 400 วนั กฎหมาย
ดงักล่าวมีผลบงัคบัใช้ตั งแต่วนัที* 5 พฤษภาคม 2562 เป็นตน้ไป การเปลี*ยนแปลงดังกล่าวถือเป็นการ
แกไ้ขโครงการสําหรับโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน ในระหว่างงวดสามเดือนและหกเดือน
สิ นสุดวนัที* 30 มิถุนายน 2562 กลุ่มบริษทับนัทึกผลกระทบจากการเปลี*ยนแปลงดงักล่าวโดยรับรู้ตน้ทุน
บริการในอดีตจาํนวน 32.93 ล้านบาท (เฉพาะของบริษทัฯ: 27.15 ล้านบาท) เป็นค่าใช้จ่ายในงบกาํไร
ขาดทุน  

15. ทุนเรือนหุ้น 

เมื*อวนัที* 4 เมษายน 2562 ที*ประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้นได้มีมติอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของ
บริษัทฯจาํนวน 51,965,068 บาท จากเดิม 1,611,256,930 บาท เป็น 1,559,291,862 บาท โดยการ                  
ตัดหุ้นจดทะเบียนที*จาํหน่ายไม่ได้จาํนวน 51,965,068 หุ้น มูลค่าที*ตราไวหุ้้นละ 1 บาท ซึ* งหุ้น                          
จดทะเบียนที*จาํหน่ายไม่ไดด้งักล่าวส่วนใหญ่มาจากใบสําคญัแสดงสิทธิซึ* งไม่มีการใช้สิทธิแปลง
สภาพเป็นหุ้นสามัญ ต่อมาเมื*อวนัที*  9 เมษายน 2562 บริษัทฯได้ดําเนินการจดทะเบียนลดทุน                           
จดทะเบียนของบริษทัฯดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้ 

16.    กาํไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน 

 กาํไรต่อหุ้นขั นพื นฐานคาํนวณโดยหารกาํไร (ขาดทุน) สําหรับงวดที*เป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ  
(ไม่รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื*น) ดว้ยจาํนวนถวัเฉลี*ยถ่วงนํ าหนกัของหุ้นสามญัที*ออกอยูใ่นระหวา่งงวด 
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17. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

 ข้อมูลส่วนงานดําเนินงานที*นําเสนอนี สอดคล้องกับรายงานภายในของกลุ่มบริษัทที*ผูมี้อาํนาจ
ตัดสินใจสูงสุดด้านการดําเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสมํ* าเสมอเพื*อใช้ในการตัดสินใจ               
ในการจดัสรรทรัพยากรใหก้บัส่วนงานและประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน 

 กลุ่มบริษทัประกอบธุรกิจส่วนใหญ่ภายใตส่้วนงานทางธุรกิจเดียว คือ เป็นเจา้ของเรืออเนกประสงค์
ขนาดเล็ก (Handysize) และขนาดกลาง (Supramax และ Ultramax) สําหรับขนสินคา้เทกองระหว่าง
ป ระเท ศ โดยให้ บ ริการแบ บ ไม่ป ระจําเส้ นท าง (tramp shipping basis) รายได้ เกือบ ทั งหม ด                                    
มาจากส่วนงานนี  ดงันั น กลุ่มบริษทัจึงไม่มีส่วนงานทางธุรกิจด้านอื*นนอกจากส่วนงานหลกัดงัที*               
ไดก้ล่าวไวข้า้งตน้  

 กิจกรรมทางธุรกิจในส่วนงานนี  ไดแ้ก่ การให้บริการเช่าเรือขนส่งสินคา้ โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท 
คือ การเช่าเป็นระยะเวลา (Time charter) และการเช่าเป็นรายเที*ยว (Voyage charter) สําหรับการเช่า
เป็นระยะเวลา ผูเ้ช่าเรือ (ลูกคา้) จะจ่ายค่าเช่าแก่ผูใ้ห้เช่าเรือ (ในอตัราต่อวนัตามที*ตกลงกนั โดยส่วนใหญ่
จะตกลงชาํระค่าเช่าเป็นเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา) ตามระยะเวลาที*กาํหนด ในกรณีดงักล่าวผูเ้ช่าเรือ 
จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินเรือทั งหมด รวมทั งรายจ่ายท่าเรือและนํ ามนัเชื อเพลิง สําหรับ             
การเช่าเป็นรายเที*ยว ผูเ้ช่าเรือจะจ่ายค่าระวางเรือในอตัราต่อตนั (ส่วนใหญ่จะตกลงกนัเป็นเงินเหรียญ
สหรัฐอเมริกา) เพื*อขนส่งสินคา้ที*ระบุเฉพาะระหว่างท่าเรือที*กาํหนดตั งแต่สองท่าขึ นไป ในกรณีนี  
กลุ่มบริษทัจะรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในการเดินเรือทั งหมด ซึ* งค่าใชจ่้ายดงักล่าวแสดงไวใ้นงบการเงิน
ภ าย ใต้ ชื* อ  “ราย จ่ าย ท่ า เรือ ” (Voyage disbursement) แ ล ะ  “นํ ามัน เชื อ เพ ลิ ง ใช้ ไ ป ” (Bunker 
consumption) การเช่าเป็นระยะเวลานั น เส้นทางเดินเรือจะถูกกาํหนดหรือควบคุมโดยผูเ้ช่าเรือและ
ภายใตส้ัญญาเช่าเรือ โดยเส้นทางการเดินเรือจะแตกต่างกนัไปในแต่ละเที*ยวการเดินเรือ ขึ นอยู่กบั
ปัจจยัต่าง ๆ ซึ* งอยู่นอกเหนือการควบคุมของกลุ่มบริษทั ดงันั น กลุ่มบริษทัจึงไม่นาํเสนอขอ้มูลทาง
การเงินจาํแนกตามส่วนงานทางภูมิศาสตร์ เพราะอาจไม่สื*อความหมายและอาจทาํใหเ้กิดความเขา้ใจที*
ไม่ถูกตอ้ง 

 จากขอ้มูลดงักล่าวขา้งตน้ ข้อมูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานของรายได้จากการเดินเรือ (และ
ค่าใช้จ่ายในการเดินเรือที*เกี*ยวกบัการเช่าเป็นรายเที*ยว) จึงจาํแนกไดเ้ป็นสองประเภท คือ จากการเช่า
เป็นระยะเวลา และจากการเช่าเป็นรายเที*ยว ซึ* งแสดงภายใตชื้*อ “รายไดค้่าเช่าเรือ” (Hire income) และ 
“รายไดค้่าระวางเรือ” (Freight income) ตามลาํดบั 
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 รายได้จากการเดินเรือสุทธิจากการเช่าเป็นระยะเวลา และจากการเช่าเป็นรายเที*ยวของกลุ่มบริษทั 
สาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ นสุดวนัที* 30 มิถุนายน 2562 และ 2561 มีดงัต่อไปนี  
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 สาํหรับงวดสามเดือนสิ นสุดวนัที* 30 มิถุนายน 

 การเช่าเป็นระยะเวลา การเช่าเป็นรายเที*ยว รวม ตดับญัชี รวม 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

รายไดค่้าเช่าเรือ 773,098 1,023,911 - - 773,098 1,023,911 - - 773,098 1,023,911 
รายไดค่้าระวางเรือ - - 292,769 160,099 292,769 160,099 (62,549) - 230,220 160,099 

รวมรายไดจ้ากการเดินเรือ 773,098 1,023,911 292,769 160,099 1,065,867 1,184,010 (62,549) - 1,003,318 1,184,010 

รายจ่ายท่าเรือ - - (105,434) (43,024) (105,434) (43,024) 62,549 - (42,885) (43,024) 
นํ ามนัเชื อเพลิงใชไ้ป - - (74,612) (55,195) (74,612) (55,195) - - (74,612) (55,195) 

รวมค่าใชจ่้ายเกี*ยวกบัการเช่า           
 เป็นรายเที*ยว - - (180,046) (98,219) (180,046) (98,219) 62,549 - (117,497) (98,219) 

รายไดจ้ากการเดินเรือสุทธิ/           
 รายไดเ้ทียบเท่าจากการเช่า           
 เรือเป็นระยะเวลา 773,098 1,023,911 112,723 61,880 885,821 1,085,791 - - 885,821 1,085,791 

 
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 สาํหรับงวดหกเดือนสิ นสุดวนัที* 30 มิถุนายน 

 การเช่าเป็นระยะเวลา การเช่าเป็นรายเที*ยว รวม ตดับญัชี รวม 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

รายไดค่้าเช่าเรือ 1,619,874 2,038,639 - - 1,619,874 2,038,639 - - 1,619,874 2,038,639 
รายไดค่้าระวางเรือ - - 428,065 233,595 428,065 233,595 (95,791) 112 332,274 233,707 

รวมรายไดจ้ากการเดินเรือ 1,619,874 2,038,639 428,065 233,595 2,047,939 2,272,234 (95,791) 112 1,952,148 2,272,346 

รายจ่ายท่าเรือ - - (163,053) (49,426) (163,053) (49,426) 95,791 (112) (67,262) (49,538) 
นํ ามนัเชื อเพลิงใชไ้ป - - (101,112) (71,928) (101,112) (71,928) - - (101,112) (71,928) 

รวมค่าใชจ่้ายเกี*ยวกบัการเช่า           
 เป็นรายเที*ยว - - (264,165) (121,354) (264,165) (121,354) 95,791 (112) (168,374) (121,466) 

รายไดจ้ากการเดินเรือสุทธิ/           
 รายไดเ้ทียบเท่าจากการเช่า           
 เรือเป็นระยะเวลา 1,619,874 2,038,639 163,900 112,241 1,783,774 2,150,880 - - 1,783,774 2,150,880 

18. หนี�สินที$อาจเกดิขึ�นจากข้อพพิาทภายใต้กระบวนการอนุญาโตตุลาการที$เกี$ยวข้องกบัการยกเลกิสัญญา
สั$งต่อเรือกบั Sainty  

ตามที*กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 9 ข้อพิพาทจากการยกเลิกสัญญาสั*งต่อเรือกับ 
Sainty จาํนวน 9 ฉบบัเพื*อสั*งต่อเรือจาํนวน 9 ลาํ คือ ตวัเรือหมายเลข SAM14017B ถึง SAM14023B 
และ SAM14027B ถึง SAM14028B ยงัคงอยูภ่ายใตก้ระบวนการอนุญาโตตุลาการ  
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คาํชี ขาดของอนุญาโตตุลาการจะตดัสินว่าบริษทัฯจะไดรั้บคืนเงินงวดที*ไดช้าํระให้แก่ Sainty พร้อม
ดอกเบี ย และ/หรือ ค่าเสียหาย หรือบริษทัฯจะตอ้งชาํระเงินที*เรียกร้องอนัรวมไปถึงค่าเสียหายให้แก่ 
Sainty  

ในกรณีที*คาํชี ขาดของอนุญาโตตุลาการตดัสินให้บริษทัฯแพค้ดีพิพาททั ง 9 คดีดังกล่าว บริษัทฯ 
อาจจะสูญเสียเงินล่วงหน้าค่าต่อเรือทั งสิ น 64.12 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา รวมถึงค่าใช้จ่ายอื*น ๆ                                               
ที*เกี*ยวขอ้ง และอาจมีหนี สินส่วนเพิ*มที*ตอ้งจ่ายชาํระให้แก่ Sainty อีก 19.83 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา 
รวมถึงค่าเสียหายอื*น ๆ ค่าความสูญเสีย ดอกเบี ย และ/หรือค่าใชจ่้ายอื*นที*เกี*ยวขอ้งกบัคดีพิพาท 

ภายหลงัจากที*ไดพ้ิจารณาความเห็นของที*ปรึกษาทางกฎหมายภายในของบริษทัฯแลว้นั น ผูบ้ริหาร
ของบริษทัฯเชื*อว่าผลการตดัสินของคณะอนุญาโตตุลาการยงัมีความไม่แน่นอนและไม่สามารถ
ประมาณยอดหนี สินที*อาจเกิดขึ นในอนาคตไดอ้ย่างน่าเชื*อถือ ดงันั น บริษทัฯจึงยงัไม่สามารถรับรู้
ประมาณการความเสียหายที*อาจจะเกิดขึ นได้ อย่างไรก็ตาม ทางบริษัทฯได้ตระหนักถึงหนี สิน           
ที*อาจจะเกิดขึ นในอนาคตและไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุขา้งตน้นี  

19. งบการเงินในสกุลเงินที$ใช้ในการดําเนินงาน 

 งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที* 30 มิถุนายน 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 และงบกาํไรขาดทุนสําหรับ
งวดสามเดือนและหกเดือนสิ นสุดวนัที* 30 มิถุนายน 2562 และ 2561 ในสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา
ซึ* งเป็นสกุลเงินที*ใชใ้นการดาํเนินงานแสดงไดด้งันี  

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ� ง จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย   

งบแสดงฐานะการเงนิ       
      (หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐฯ) 
  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  30 มิถุนายน 
2562 

 31 ธนัวาคม 
2561 

 30 มิถุนายน 
2562 

 31 ธนัวาคม 
2561 

สินทรัพย์      

สินทรัพย์หมุนเวยีน      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  47,483 56,790 20,965      15,304 
ลูกหนี การคา้และลูกหนี อื*น  6,702 7,834 128,888 128,062 
นํ ามนัเชื อเพลิง  4,827 2,957 - - 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอื*น         
   เงินทดรองจ่ายแก่กปัตนัเรือ  2,448  2,693  -  - 
   ค่าสินไหมทดแทนคา้งรับ  67  192  -  - 
   อื*น ๆ  2,134  941  400  389 
รวมสินทรัพยห์มุนเวยีนอื*น  4,649  3,826  400  389 

รวมสินทรัพย์หมนุเวยีน  63,661  71,407  150,253  143,755 
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บริษัท พรีเชียส ชิพปิ� ง จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย   

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)       
      (หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐฯ) 
  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  30 มิถุนายน 
2562 

 31 ธนัวาคม 
2561 

 30 มิถุนายน 
2562 

 31 ธนัวาคม 
2561 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวยีน         
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย  -  -  142,202  154,702 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย   -  -  200,254  200,254 
เงินลงทุนในบริษทัร่วมที*ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย  2,180  2,261  -  - 
เงินลงทุนระยะยาวอื*น  568  568  568  568 
ลูกหนี ตามสญัญาแลกเปลี*ยนเงินตราต่างประเทศ 27,805  17,430  26,928  17,231 
ที*ดิน อาคารและอุปกรณ์   677,341  690,582  264  291 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  -  -  -  - 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื*น        
   ค่าความเสียหายจากการเดินเรือรอเรียกคืน  1,322  1,595 - - 
   เงินล่วงหนา้ค่าต่อเรือ  67,900  67,900 67,644 67,644 
   ตน้ทุนสญัญารอตดัจ่าย  5,677  5,952 - - 
   อื*น ๆ  155  150 130 126 
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื*น  75,054  75,597  67,774 67,770 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน  782,948  786,438  437,990 440,816 
รวมสินทรัพย์  846,609  857,845  588,243 584,571 

หนี�สินและส่วนของผู้ถอืหุ้น         

หนี�สินหมุนเวยีน         

เจา้หนี การคา้และเจา้หนี อื*น         
   เจา้หนี การคา้และเจา้หนี อื*น  3,337 2,274 247  21 
   เงินทดรองจากกิจการที*เกี*ยวขอ้งกนั  - - 55,098  53,213 
   ค่าใชจ่้ายเกี*ยวกบัลูกเรือคา้งจ่าย  2,674 2,661 -  - 
   ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย  6,837 5,946 1,760  1,326 
   โบนสัพนกังานคา้งจ่าย  567 1,097 407  787 
รวมเจา้หนี การคา้และเจา้หนี อื*น  13,415 11,978 57,512  55,347 
รายไดรั้บล่วงหนา้  1,713 614 -  - 
เงินกูย้มืระยะยาว - ส่วนที*ถึงกาํหนดชาํระ       
   ภายในหนึ*งปี  73,356 57,850 -  - 
หุน้กู ้- ส่วนที*ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ*งปี  63,334 - 63,334  - 
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย  - 30 -  - 
หนี สินหมุนเวยีนอื*น  881 668 436  424 
รวมหนี�สินหมุนเวยีน  152,699 71,140 121,282  55,771 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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บริษัท พรีเชียส ชิพปิ� ง จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย   

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)       
      (หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐฯ) 
  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  30 มิถุนายน 
2562 

 31 ธนัวาคม 
2561 

 30 มิถุนายน 
2562 

 31 ธนัวาคม 
2561 

หนี�สินไม่หมนุเวยีน         

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนที*ถึงกาํหนด       
   ชาํระภายในหนึ*งปี  187,689 220,349 -  - 
หุน้กู ้- สุทธิจากส่วนที*ถึงกาํหนด       
   ชาํระภายในหนึ*งปี  115,938 169,824 115,938  169,824 
ประมาณการค่าความเสียหายจากการเดินเรือ  1,540 1,843 -  - 
สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน  4,820 3,456 3,814  2,766 

รวมหนี�สินไม่หมุนเวยีน  309,987 395,472 119,752  172,590 

รวมหนี�สิน  462,686 466,612 241,034  228,361 

ส่วนของผู้ถือหุ้น         
ทุนเรือนหุน้         
   ทุนจดทะเบียน  51,055 52,598 51,055 52,598 

   ทุนที*ออกและชาํระแลว้  51,055 51,055 51,055  51,055 
ส่วนเกินทุน       
   ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั  63,290 63,290 63,290  63,290 
   ส่วนเกินทุนหุน้ทุนซื อคืน  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 -  - 
      สาํรองเพื*อกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสงัคม          552 543 552  543 
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร  249,252 256,547 224,691  233,701 
องคป์ระกอบอื*นของส่วนของผูถื้อหุน้  (2,308) (2,284) -  - 
ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ  383,922 391,232 347,209  356,210 
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียที*ไม่มีอาํนาจควบคุม       
   ของบริษทัยอ่ย  1 1 -  - 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  383,923 391,233 347,209  356,210 

รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น  846,609 857,845 588,243  584,571 
       



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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บริษัท พรีเชียส ชิพปิ� ง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย   

งบกาํไรขาดทุน       

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวันที$ 30 มิถุนายน 2562       
 (หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐฯ ยกเวน้กาํไรต่อหุน้ขั นพื นฐานแสดงเป็นเหรียญสหรัฐฯ) 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
  2562  2561  2562  2561 
รายได้         

รายไดจ้ากการเดินเรือ         

   รายไดค่้าเช่าเรือ  24,560  31,768  -  - 
   รายไดค่้าระวางเรือ  7,313  4,968  -  - 
รวมรายไดจ้ากการเดินเรือ  31,873  36,736  -  - 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ  125  28  706  704 
กาํไรจากการขายอุปกรณ์  12  -  -  - 
ดอกเบี ยรับ  308  427  129  304 
รวมรายได้  32,318  37,191  835  1,008 
ค่าใช้จ่าย         
ตน้ทุนการเดินเรือ         
   ค่าใชจ่้ายในการเดินเรือ  13,237  12,271  -  - 
   รายจ่ายท่าเรือ  1,362  1,335  -  - 
   นํ ามนัเชื อเพลิงใชไ้ป  2,370  1,713  -  - 
รวมตน้ทุนการเดินเรือ  16,969  15,319  -  - 
ค่าเสื*อมราคา  9,460  9,048  25  22 
ตน้ทุนการใหบ้ริการ  32  32  -  - 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร  3,628  2,863  2,445  1,936 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร  1,030  694  1,051  645 
หนี สูญและหนี สงสัยจะสูญ   50  -  -  - 
ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี*ยน  107  75  59  132 
รวมค่าใช้จ่าย  31,276  28,031  3,580  2,735 
กาํไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนแบ่งกาํไรจาก       
   เงินลงทุนในบริษัทร่วม ค่าใช้จ่ายทางการเงิน         
   และรายได้ภาษีเงินได้  1,042  9,160  (2,745)  (1,727) 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม         
   ที*ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย  251  99  -  - 
กาํไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน         
   และรายได้ภาษีเงินได้  1,293  9,259  (2,745)  (1,727) 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน  (5,775)  (6,409)  (2,330)  (2,465) 
กาํไร (ขาดทุน) ก่อนรายได้ภาษีเงินได้  (4,482)  2,850  (5,075)  (4,192) 
รายไดภ้าษีเงินได ้  -  2  -  - 
กาํไร (ขาดทุน) สําหรับงวด  (4,482)  2,852  (5,075)  (4,192) 
 
 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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บริษัท พรีเชียส ชิพปิ� ง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย       
งบกาํไรขาดทุน (ต่อ)         
สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวันที$ 30 มิถุนายน 2562         
 (หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐฯ ยกเวน้กาํไรต่อหุน้ขั นพื นฐานแสดงเป็นเหรียญสหรัฐฯ) 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
  2562  2561  2562  2561 
การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน)         
ส่วนที*เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ  (4,482)  2,852  (5,075)  (4,192) 
ส่วนที*เป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียที*ไม่มีอาํนาจควบคุม  
   ของบริษทัยอ่ย 

 
-  -  -  - 

กาํไร (ขาดทุน) สําหรับงวด  (4,482)  2,852  (5,075)  (4,192) 

       
กาํไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน         
กาํไร (ขาดทุน) ส่วนที*เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ  (0.0029)  0.0018  (0.0033)  (0.0027) 

       
จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลี*ยถ่วงนํ าหนกั (พนัหุน้)  1,559,292  1,559,281  1,559,292  1,559,281 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

งบกาํไรขาดทุน       

สําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวนัที$ 30 มิถุนายน 2562       
  (หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐฯ ยกเวน้กาํไรต่อหุ้นขั นพื นฐานแสดงเป็นเหรียญสหรัฐฯ) 
  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  2562  2561  2562  2561 
รายได้         

รายไดจ้ากการเดินเรือ         

   รายไดค้่าเช่าเรือ  51,432  64,129  -  - 
   รายไดค้่าระวางเรือ  10,552  7,315  -  - 
รวมรายไดจ้ากการเดินเรือ  61,984  71,444  -  - 
รายไดจ้ากการให้บริการ  157  57  1,411  1,407 
กาํไรจากการขายอุปกรณ์  12  -  -  - 
ดอกเบี ยรับ  601  509  231  364 
รายไดอื้*น  4  -  -  - 
รวมรายได้  62,758  72,010  1,642  1,771 
ค่าใช้จ่าย         
ตน้ทุนการเดินเรือ         
   ค่าใชจ่้ายในการเดินเรือ  25,872  24,370  -  - 
   รายจ่ายท่าเรือ  2,136  1,543  -  - 
   นํ ามนัเชื อเพลิงใชไ้ป  3,211  2,246  -  - 
รวมตน้ทุนการเดินเรือ  31,219  28,159  -  - 
ค่าเสื*อมราคา  18,895  17,904  49  46 
ตน้ทุนการให้บริการ  102  94  -  - 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร  6,245  5,826  4,083  3,832 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร  1,661  1,394  1,678  1,308 
หนี สูญและหนี สงสยัจะสูญ (โอนกลบั)  51  (62)  -  - 
ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี*ยน  143  69  31  44 
รวมค่าใช้จ่าย  58,316  53,384  5,841  5,230 
กาํไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนแบ่งกาํไรจากเงนิลงทุน         

ในบริษัทร่วม ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ        
  และรายได้ภาษเีงนิได้  4,442  18,626  (4,199)  (3,459) 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม         
   ที*ถือหุ้นโดยบริษทัยอ่ย  158  215  -  - 
กาํไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิ         
   และรายได้ภาษเีงนิได้  4,600  18,841  (4,199)  (3,459) 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน  (11,752)  (12,557)  (4,696)  (4,787) 
กาํไร (ขาดทุน) ก่อนรายได้ภาษีเงนิได้  (7,152)  6,284  (8,895)  (8,246) 
รายไดภ้าษีเงินได ้  -  2  -  - 
กาํไร (ขาดทุน) สําหรับงวด  (7,152)  6,286  (8,895)  (8,246) 
   

   
   

 



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

สําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวนัที$ 30 มิถุนายน 2562       
  (หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐฯ ยกเวน้กาํไรต่อหุ้นขั นพื นฐานแสดงเป็นเหรียญสหรัฐฯ) 
  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  2562  2561  2562  2561 

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน)          

ส่วนที*เป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ  (7,152)  6,286  (8,895)  (8,246) 
ส่วนที*เป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียที*ไม่มีอาํนาจควบคุม  
   ของบริษทัยอ่ย 

 
-  -  -  - 

กาํไร (ขาดทุน) สําหรับงวด  (7,152)  6,286  (8,895)  (8,246) 

 

กาํไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน 
 

       
กาํไร (ขาดทุน) ส่วนที*เป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ  (0.0046)  0.0040  (0.0057)  (0.0053) 

         
จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลี*ยถ่วงนํ าหนกั (พนัหุ้น)       1,559,292 1,559,281  1,559,292  1,559,281 

20. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลนี ได้รับอนุมัติให้ออกโดยกรรมการผู ้มีอ ํานาจของบริษัทฯ เมื*อว ันที*                  
1 สิงหาคม 2562 


