
 
บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
รายงานการสอบทาน และ งบการเงินระหวา่งกาล 
สาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือน 
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2554 และ 2553 



 

 

 

 

รายงานการสอบทานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2554 งบกาํไรขาดทุนรวม งบกาํไร
ขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2554 และ 2553 งบแสดง
การเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวมสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี                 
30 กนัยายน 2554 และ 2553 ของบริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และไดส้อบทาน   
งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็น
ผูรั้บผดิชอบต่อความถูกตอ้งและครบถว้นของขอ้มูลในงบการเงินเหล่าน้ี ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบใน
การรายงานต่องบการเงินดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้ไม่ไดส้อบทานงบการเงิน    
ระหวา่งกาลของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศท่ีรวมอยูใ่นงบการเงินรวมน้ี ซ่ึงมียอดสินทรัพยคิ์ดเป็นร้อยละ 
17.90 ของยอดสินทรัพยร์วม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2554 ยอดรายไดคิ้ดเป็นร้อยละ 6.78 และร้อยละ 5.56 ของ
ยอดรายไดร้วมและยอดกาํไรคิดเป็นร้อยละ 4.97 และร้อยละ 2.41 ของยอดกาํไรรวมสาํหรับงวดสามเดือน
และเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2554 ตามลาํดบั (2553: ยอดรายไดคิ้ดเป็นร้อยละ 5.99 และร้อยละ 
4.88 ของยอดรายไดร้วม และยอดกาํไรคิดเป็นร้อยละ 1.08 และร้อยละ 1.71 ของยอดกาํไรรวมสาํหรับงวด
สามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2553 ตามลาํดบั) งบการเงินระหวา่งกาลของบริษทัยอ่ย
ดงักล่าวสอบทานโดยผูส้อบบญัชีอ่ืน โดยขา้พเจา้ไดรั้บรายงานการสอบทานของผูส้อบบญัชีนั้น และการ
เสนอรายงานของขา้พเจา้ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัจาํนวนเงินของรายการต่างๆของบริษทัยอ่ยดงักล่าวซ่ึง
รวมอยูใ่นงบการเงินรวมน้ีไดถื้อตามรายงานของผูส้อบบญัชีอ่ืนนั้น 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานการสอบทานงบการเงิน ซ่ึงกาํหนดใหข้า้พเจา้ตอ้งวางแผนและ
ปฏิบติังานสอบทาน เพื่อใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งพอประมาณวา่งบการเงินแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนั
เป็นสาระสาํคญัหรือไม่ การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดั โดยส่วนใหญ่ใชว้ิธีการสอบถามบุคลากรของกิจการ 
และการวิเคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลทางการเงิน จึงใหค้วามเช่ือมัน่นอ้ยกวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการ
สอบบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป เน่ืองจากขา้พเจา้ไม่ไดท้าํการตรวจสอบงบการเงินไดแ้ต่เพียงสอบทาน ดงันั้น 
ขา้พเจา้จึงไม่ไดเ้สนอรายงานการสอบบญัชี แต่เสนอเพียงรายงานการสอบทานเท่านั้น 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่งบการเงินดงักล่าวไม่ถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามหลกัการบญัชี
ท่ีรับรองทัว่ไปจากการสอบทานของขา้พเจา้และรายงานของผูส้อบบญัชีอ่ืน
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ขา้พเจา้ไดเ้คยตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และ      
งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั (มหาชน) สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 
ตามมาตรฐานการสอบบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปและเสนอรายงานไวอ้ยา่งไม่มีเง่ือนไขตามรายงานลงวนัท่ี           
27 มกราคม 2554 งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2553 ท่ีแสดงเปรียบเทียบไว ้ณ ท่ีน้ีเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินท่ีขา้พเจา้ไดต้รวจสอบและเสนอรายงานไว้
แลว้ดงักล่าวและจากรายงานของผูส้อบบญัชีอ่ืนของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศ และตามท่ีกล่าวในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ้ 1.4 และขอ้ 2 ในระหวา่งงวดบริษทัฯไดป้ฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัปรับปรุง
และมาตรฐานการบญัชีใหม่ท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบญัชีเพื่อจดัทาํและนาํเสนองบการเงินระหวา่งกาลน้ี 
บริษทัฯไดป้รับยอ้นหลงังบการเงินสาํหรับงวด 2553 ใหม่ เพื่อสะทอ้นถึงการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี
เน่ืองจากการนาํมาตรฐานการบญัชีใหม่มาถือปฏิบติั ขา้พเจา้เห็นวา่รายการปรับปรุงเพื่อจดัทาํงบการเงิน
ดงักล่าวมีความเหมาะสมและไดน้าํไปปรับปรุงงบการเงินตามสมควรแลว้ ยกเวน้กรณีตามท่ีกล่าวขา้งตน้น้ี 
ขา้พเจา้มิไดใ้ชว้ิธีการตรวจสอบอ่ืนใดภายหลงัจากวนัท่ีในรายงานนั้น 
 
 
 
สุมาลี รีวราบณัฑิต 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3970 

บริษทั สาํนกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จาํกดั 
กรุงเทพฯ: 27 ตุลาคม 2554 



บริษัท พรีเชียส ชิพป้ิง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ
(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2554 31 ธนัวาคม 2553 30 กนัยายน 2554 31 ธนัวาคม 2553
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) (ปรับปรุงใหม่) แต่สอบทานแลว้) (ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4,437,904 4,223,423 2,800,435 2,041,349
เงินลงทุนชัว่คราว - สุทธิ 4 -                        -                        -                        -                         
ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 5 124,599            34,006              -                        -                         
ลูกหน้ีและเงินทดรองจ่ายแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 -                        -                        587,817            288,402             
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย 7 -                        -                        1,988,480         1,923,653          
นํ้ามนัเช้ือเพลิง 27,313              5,739                -                        -                         
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน
   เงินทดรองจ่ายแก่กปัตนัเรือ 52,461              42,054              -                        -                         
   ค่าสินไหมทดแทนคา้งรับ 18,805              8,900                -                        -                         
   อ่ืนๆ 43,067 34,175 12,713 16,856
รวมสินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 114,333 85,129 12,713 16,856
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 4,704,149 4,348,297 5,389,445 4,270,260
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิ 9 -                        -                        5,904,507         5,712,011          
เงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 10 -                        -                        -                        -                         
เงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย 11 115,556            124,299            -                        -                         
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 8,110 7,846 8,110 7,846
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 8 -                        -                        266,481            257,794
ลูกหน้ีตามสญัญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ - สุทธิ 71,993              123,045 -                        -                         
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 12 7,149,042 6,400,333 7,686 10,870
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 13 24,764 30,349 24,705 30,349
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน
   คา่ความเสียหายจากการเดินเรือทะเลรอเรียกคืน 38,540              47,624              -                        -                         
   เงินล่วงหนา้ค่าซ้ือเรือเดินทะเล 14 247,781 -                        -                        -                         
   เงินล่วงหนา้ค่าจา้งต่อเรือเดินทะเล 15 7,404,620         8,548,113         5,515,791         7,112,688          
   ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจ่าย - สุทธิ 16 325,911            329,044            322,676            324,784             
   อ่ืนๆ 6,012                2,936                2,406                2,407                 
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 8,022,864 8,927,717 5,840,873 7,439,879
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 15,392,329 15,613,589 12,052,362 13,458,749
รวมสินทรัพย์ 20,096,478 19,961,886 17,441,807 17,729,009

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษัท พรีเชียส ชิพป้ิง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2554 31 ธนัวาคม 2553 30 กนัยายน 2554 31 ธนัวาคม 2553
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) (ปรับปรุงใหม่) แต่สอบทานแลว้) (ปรับปรุงใหม่)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เจา้หน้ีการคา้ 22,156 10,168 484 222
เจา้หน้ีและเงินทดรองจ่ายจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 139                   853                   2,771,543         2,527,362          
รายไดรั้บล่วงหนา้ 38,088              47,462              -                        -                         
เงินกูย้มืระยะยาว - ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 17 811,977            147,396            638,801            23,997               
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย -                        3,934                -                        -                         
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน
   ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัลูกเรือคา้งจ่าย 43,911              40,492              -                        -                         
   โบนสัพนกังานคา้งจ่าย - ส่วนท่ีถึงกาํหนดจ่าย
      ภายในหน่ึงปี 62,694 136,458 57,806 125,411
   ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 33,661 32,541 5,228 8,806
   ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายคา้งจ่าย 14,373 4,008 13,185 2,426
   อ่ืนๆ 18,503 16,791 9,546 9,520
รวมหน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 173,142 230,290 85,765 146,163
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 1,045,502 440,103 3,496,593 2,697,744
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

โบนสัพนกังานคา้งจ่าย - สุทธิจากส่วนท่ีถึง
   กาํหนดจ่ายภายในหน่ึงปี 46,797 76,278 43,173 70,045
ประมาณการค่าความเสียหายจากการเดินเรือเดินทะเล 58,255              67,237 -                        -                         
เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระ
   ภายในหน่ึงปี 17 3,623,928 4,766,302 1,655,364 3,371,799
สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 61,553 -                        55,579 -                         
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 3,790,533 4,909,817 1,754,116 3,441,844
รวมหนีสิ้น 4,836,035 5,349,920 5,250,709 6,139,588

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษัท พรีเชียส ชิพป้ิง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2554 31 ธนัวาคม 2553 30 กนัยายน 2554 31 ธนัวาคม 2553
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) (ปรับปรุงใหม่) แต่สอบทานแลว้) (ปรับปรุงใหม่)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้
   ทุนจดทะเบียน
      หุน้สามญั 1,039,520,600 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 1 บาท 1,039,521 1,039,521 1,039,521 1,039,521
   ทุนท่ีออกและชาํระแลว้
      หุน้สามญั 1,039,520,600 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 1 บาท 1,039,521 1,039,521 1,039,521 1,039,521
ส่วนเกินทุน
   ส่วนเกินมลูค่าหุน้สามญั 411,430 411,430 411,430 411,430
   ส่วนเกินทุนหุน้ทุนซ้ือคืน 172,446 172,446 172,446 172,446
กาํไรสะสม
   จดัสรรแลว้
      สาํรองตามกฎหมาย - บริษทัฯ 103,952 103,952 103,952 103,952
                                       - บริษทัยอ่ย 518,120            518,120 -                        -                         
      สาํรองเพื่อกิจกรรมความรับผดิชอบต่อสงัคม 18 16,600 14,336 16,600 14,336
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 14,667,469 14,505,953 10,710,901 10,510,151
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (1,700,914)        (2,183,075)        (263,752)           (662,415)            
ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 15,228,624 14,582,683 12,191,098 11,589,421
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 31,819              29,283 -                        -                         
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 15,260,443 14,611,966 12,191,098 11,589,421
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 20,096,478 19,961,886 17,441,807 17,729,009

0 0 0 0
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท พรีเชียส ชิพป้ิง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกาํไรขาดทุน
สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2554 และ 2553

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2554 2553 2554 2553
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

รายได้
รายไดจ้ากการเดินเรือ
   รายไดค้่าเช่าเรือ 496,223 682,868 -                        -                         
   รายไดค้่าระวางเรือ 238,571 40,284 -                        -                         
รวมรายไดจ้ากการเดินเรือ 734,794 723,152 -                        -                         
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 6 841 4,779 12,365 10,911
กาํไรจากการขายเรือเดินทะเลและอุปกรณ์ 41                     -                        41                     -                         
กาํไรจากการขายสญัญาสัง่ต่อเรือเดินทะเลใหม่
   ตามสญัญา Novation Agreement 15 130,678            -                        130,678            -                         
ดอกเบ้ียรับ 6 4,937 6,595 4,050 4,337
กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน 2,272 -                        4,226 -                         
รายไดอ่ื้น 2,163 6 8 -                         
เงินปันผลรับ 6 -                        -                        212,450            327,090             
รวมรายได้ 875,726 734,532 363,818 342,338
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนการเดินเรือ
   ค่าใชจ่้ายในการเดินเรือ 218,050 198,575 -                        -                         
   รายจ่ายท่าเรือ 39,621 5,834 -                        -                         
   นํ้ามนัเช้ือเพลิง 83,926 -                        -                        -                         
รวมตน้ทุนการเดินเรือ 341,597 204,409 -                        -                         
ค่าเส่ือมราคา 159,559 170,842 1,207 1,873
ตน้ทุนการใหบ้ริการ 917 855 -                        -                         
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 42,974 42,339 38,308 37,389
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 6 24,885 24,651 23,470 23,134
หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ -                        1,675 -                        -                         
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน -                        8,121                -                        9,434                 
รวมค่าใช้จ่าย 569,932 452,892 62,985 71,830
กาํไรก่อนส่วนแบ่งกาํไรจากเงนิลงทุนในบริษัทร่วม
   ค่าใช้จ่ายทางการเงนิและภาษีเงนิได้นิติบุคคล 305,794 281,640 300,833 270,508
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม
   ท่ีถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย 11.1 4,332                6,050                -                        -                         
กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและภาษีเงนิได้นิติบุคคล 310,126            287,690            300,833            270,508             
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (110,326)           (64,735)             (82,066)             (42,235)              
กาํไรก่อนภาษีเงนิได้นิติบุคคล 199,800            222,955            218,767            228,273             
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 84                     (610)                  -                        -                         
กาํไรสําหรับงวด 199,884 222,345 218,767 228,273

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



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

งบกาํไรขาดทุน (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2554 และ 2553

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2554 2553 2554 2553
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

การแบ่งปันกาํไร

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 199,779 217,878 218,767 228,273
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม
   ของบริษทัยอ่ย 105 4,467 -                        -                         
กาํไรสําหรับงวด 199,884 222,345 218,767 228,273

(หน่วย: บาท)
กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 19
กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.19 0.21 0.21 0.22

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท พรีเชียส ชิพป้ิง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2554 และ 2553

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2554 2553 2554 2553
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

กาํไรสําหรับงวด 199,884            222,345            218,767            228,273             

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่:

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน
    ของหน่วยงานในต่างประเทศ (12,311)             4,943                -                        -                         
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน
    จากสกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงาน
    เป็นสกุลเงินท่ีใชน้าํเสนองบการเงิน 204,389            (979,632)           166,093            (780,358)            
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่สําหรับงวด 192,078            (974,689)           166,093            (780,358)            

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 391,962            (752,344)           384,860            (552,085)            

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 391,426            (755,155)           384,860            (552,085)            
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 536                   2,811                -                        -                         

391,962            (752,344)           384,860            (552,085)            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท พรีเชียส ชิพป้ิง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกาํไรขาดทุน
สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2554 และ 2553

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2554 2553 2554 2553
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

รายได้
รายไดจ้ากการเดินเรือ
   รายไดค้่าเช่าเรือ 1,607,428 2,094,578 -                        -                         
   รายไดค้่าระวางเรือ 671,408 140,820 -                        -                         
รวมรายไดจ้ากการเดินเรือ 2,278,836 2,235,398 -                        -                         
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 6 3,505 9,100 37,870 58,492
กาํไรจากการขายเรือเดินทะเลและอุปกรณ์ 1,420                438,495            1,423                -                         
กาํไรจากการขายสญัญาสัง่ต่อเรือเดินทะเลใหม่
   ตามสญัญา Novation Agreement 15 319,168            -                        319,168            -                         
ดอกเบ้ียรับ 6 16,472 18,289 15,403 14,211
กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน -                        -                        224                   -                         
รายไดอ่ื้น 2,165 418 10 2
เงินปันผลรับ 6, 9 507                   -                        771,306            1,241,958          
รวมรายได้ 2,622,073 2,701,700 1,145,404 1,314,663
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนการเดินเรือ
   ค่าใชจ่้ายในการเดินเรือ 636,687 654,155 -                        -                         
   รายจ่ายท่าเรือ 92,493 19,920 -                        -                         
   นํ้ามนัเช้ือเพลิง 198,167 3,886 -                        -                         
รวมตน้ทุนการเดินเรือ 927,347 677,961 -                        -                         
ค่าเส่ือมราคา 12 474,549 518,236 3,647 5,677
ตน้ทุนการใหบ้ริการ 4,677 3,778 -                        -                         
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 137,967 155,548 118,463 135,393
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 6 75,693 85,108 71,586 79,773
หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ 124                   17,082 -                        -                         
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน 3,639                14,231              -                        21,741               
รวมค่าใช้จ่าย 1,623,996 1,471,944 193,696 242,584
กาํไรก่อนส่วนแบ่งกาํไรจากเงนิลงทุนในบริษัทร่วม
   ค่าใช้จ่ายทางการเงนิและภาษีเงนิได้นิติบุคคล 998,077 1,229,756 951,708 1,072,079
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม
   ท่ีถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย 11.1 2,989                8,443                -                        -                         
กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและภาษีเงนิได้นิติบุคคล 1,001,066         1,238,199         951,708            1,072,079          
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (286,707)           (236,006)           (208,636)           (181,439)            
กาํไรก่อนภาษีเงนิได้นิติบุคคล 714,359            1,002,193         743,072            890,640             
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (3,140)               (81,255)             -                        -                         
กาํไรสําหรับงวด 711,219 920,938 743,072 890,640

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



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

งบกาํไรขาดทุน (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2554 และ 2553

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2554 2553 2554 2553
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

การแบ่งปันกาํไร

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 709,695 913,337 743,072 890,640
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม
   ของบริษทัยอ่ย 1,524 7,601 -                        -                         
กาํไรสําหรับงวด 711,219 920,938 743,072 890,640

(หน่วย: บาท)
กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 19
กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.68 0.88 0.72 0.86

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท พรีเชียส ชิพป้ิง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2554 และ 2553

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2554 2553 2554 2553
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

กาํไรสําหรับงวด 711,219            920,938            743,072            890,640             

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่:

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน
    ของหน่วยงานในต่างประเทศ (12,925)             5,479                -                        -                         
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน
    จากสกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงาน
    เป็นสกุลเงินท่ีใชน้าํเสนองบการเงิน 496,098            (1,426,950)        398,663            (1,137,879)         
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่สําหรับงวด 483,173            (1,421,471)        398,663            (1,137,879)         

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 1,194,392         (500,533)           1,141,735         (247,239)            

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 1,191,856         (505,830)           1,141,735         (247,239)            
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 2,536                5,297                -                        -                         

1,194,392         (500,533)           1,141,735         (247,239)            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



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

งบกระแสเงนิสด

สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2554 และ 2553

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2554 2553 2554 2553
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไรก่อนภาษี 714,359 1,002,193 743,072 890,640
รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) 
   จากกิจกรรมดาํเนินงาน
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 481,356 525,248 10,450 12,688
   หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ 124                   17,082 -                        -                         
   กาํไรจากการขายเรือเดินทะเลและอุปกรณ์ (1,420) (438,495) (1,423) -                         
   กาํไรจากการขายสญัญาสัง่ต่อเรือเดินทะเลใหม่
      ตามสญัญา Novation Agreement (319,168) -                        (319,168) -                         
   ตดัจาํหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจ่าย 13,718 -                        13,718 -                         
   ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีถือหุน้
      โดยบริษทัยอ่ย (2,989)               (8,443)               -                        -                         
   โอนกลบัประมาณการค่าความเสียหายจากการเดินเรือเดินทะเล (472) (11,752) -                        -                         
   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 4,446 -                        4,301 -                         
   ขาดทุน (กาํไร) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (1,515) 2,384 (3,801) 9,655
   ตดัจาํหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินเป็นดอกเบ้ียจ่าย 4,322 3,989                -                        -                         
   ดอกเบ้ียจ่าย 69,687 50,212 -                        -                         
   ดอกเบ้ียรับ (15,203) (15,177) (15,133) (13,913)
กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง
   ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน 947,245 1,127,241 432,016 899,070
สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิ่มข้ึน) ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้ (87,270)             15,094              -                        -                         
   ลูกหน้ีและเงินทดรองจ่ายแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                        -                        639,733            34,557               
   นํ้ามนัเช้ือเพลิง (20,931) (34,918)             -                        -                         
   สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน (24,336) 11,786              6,118 5,308
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน (2,994)               240                   -                        225                    
หน้ีสินดาํเนินงานเพิ่มข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้ 11,190              (17,114)             270                   (1,488)                
   เจา้หน้ีและเงินทดรองจ่ายจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (295)                  (32)                    157,414            913,975             
   รายไดรั้บล่วงหนา้ (10,327)             (13,773)             -                        -                         
   หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน (57,906) (64,995) (58,700) (34,058)
   หน้ีสินไม่หมุนเวยีน (30,586) (100,188) (27,883) (92,205)
เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 723,790 923,341 1,148,968 1,725,384
   จ่ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลและภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย (10,069) (106,258) (2,378) (2,947)
เงนิสดสุทธิจากกจิกรรมดาํเนินงาน 713,721 817,083 1,146,590 1,722,437

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



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

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2554 และ 2553

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2554 2553 2554 2553
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

ซ้ืออุปกรณ์และจ่ายค่าใชจ่้ายในการซ่อมแซม
   และสาํรวจเรือเดินทะเล (73,590)             (906,850)           (259)                  (3,288)                
ซ้ือคอมพิวเตอร์ซอฟทแ์วร์ (351)                  (702)                  (290)                  (702)                   
เงินสดจ่ายล่วงหนา้ค่าจา้งต่อเรือเดินทะเลและตน้ทุนทางตรงอ่ืน (1,339,485)        (475,199)           (944,329)           (207,334)            
เงินสดจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือเรือเดินทะเล (241,007)           -                        -                        -                         
เงินสดรับจากการขายสญัญาสัง่ต่อเรือเดินทะเลใหม่
   ตามสญัญา Novation Agreement 2,167,573         -                        2,167,573         -                         
เงินสดรับจากการขายเรือเดินทะเลและอุปกรณ์ 1,501                822,690 1,501                -                         
เงินสดรับเงินล่วงหนา้ค่าซ้ือหุน้ในบริษทัร่วมท่ีถือหุน้
   โดยบริษทัยอ่ย -                        10,335 -                        -                         
เงินปันผลรับจากบริษทัร่วมท่ีถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย 3,375                3,288 -                        -                         
ลงทุนเพิ่มในบริษทัยอ่ย -                        -                        -                        (49,000)              
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัเพิ่มข้ึน -                        -                        -                        (267,866)            
ดอกเบ้ียรับ 15,203 15,177 15,133 13,913
เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน 533,219 (531,261) 1,239,329 (514,277)
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ

เงินสดจ่ายดอกเบ้ีย (110,857)           (93,926)             (38,894)             (43,714)              
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจ่าย (333) (103,452) -                        (103,376)
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว 1,396,641         967,403 655,071            197,219
จ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาว (1,975,718) -                        (1,843,932) -                         
เงินปันผลจ่ายแก่ผูถื้อหุน้บริษทัฯ (488,507)           (1,091,320)        (488,507)           (1,091,320)         
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงนิ (1,178,774)        (321,295)           (1,716,262)        (1,041,191)         
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) 146,315 (518,867) 89,429 (220,496)
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ 214,481 (554,340) 759,086 (53,527)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 4,223,423 5,889,359 2,041,349 2,284,321
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายงวด 4,437,904 5,335,019 2,800,435 2,230,794

0 0 0 0
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษัท พรีเชียส ชิพป้ิง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2554 และ 2553

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2554 2553 2554 2553
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

ข้อมูลเพิม่เติมประกอบงบกระแสเงนิสด

รายการท่ีมิใช่เงินสด
   เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ยโดยหกักลบลบหน้ีกบั
      ลูกหน้ี/เจา้หน้ีบริษทัยอ่ย -                        -                        770,799            1,241,958          
   ตดัจาํหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินเป็นเงินล่วงหนา้
      ค่าจา้งต่อเรือเดินทะเล 1,389                2,320                1,237                2,320                 
   โอนดอกเบ้ียจ่ายเป็นเงินล่วงหนา้ค่าจา้งต่อเรือเดินทะเล 37,415              45,490              35,102              45,490               
   ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจ่ายโอนไปแสดงหกัจาก
      เงินกูย้มืระยะยาว 6,292                20,769              4,823                5,042                 
   ตดัจาํหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินเป็นดอกเบ้ียจ่าย 4,322                3,989                -                        -                         
   โอนค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจ่ายใหแ้ก่บริษทัยอ่ย
      ตามสดัส่วนการเบิกถอนเงินกูย้มื -                        -                        4,270                19,716               
   โอนเงินล่วงหนา้ค่าจา้งต่อเรือเดินทะเลเป็นเรือเดินทะเล
      และอุปกรณ์ของบริษทัยอ่ย 918,294            -                        918,294            -                         
   รายการปรับปรุงระหวา่งค่าธรรมเนียมทางการเงิน
      รอตดัจ่ายและเงินล่วงหนา้ค่าจา้งต่อเรือเดินทะเล (979)                  (6,055)               (979)                  (6,055)                
   รายการปรับปรุงสาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของ
      พนกังานกบักาํไรสะสมตน้งวด (57,408) -                        (51,551) -                         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แตส่อบทานแลว้)
บริษทั พรีเชียส ชิพปิ้ง จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น
สําหรับงวดเก้าเดอืนสิ้นสุดวันที่ 30 กนัยายน 2554 และ 2553

(หน่าย: พนับาท)  

ส่วนของผูม้ี
ส่วนเกินทุน ส่วนไดเ้สียที่

สาํรองเพื่อกิจกรรม ผลตา่งจาก จากการตีราคา รวม รวม ไม่มีอาํนาจ รวม
ส่วนเกินมูลคา่ ส่วนเกินทุน ความรับผิดชอบ การแปลงคา่ สินทรัพย์ องคป์ระกอบอื่น ส่วนของผูถ้ือหุน้ ควบคุม ส่วนของ

และชาํระแลว้ หุน้สามญั หุน้ทุนซื้อคืน บริษทัฯ บริษทัยอ่ย ตอ่สังคม ยงัไม่ไดจ้ดัสรร งบการเงิน ของบริษทัยอ่ย ของส่วนของผูถ้ือหุน้ ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ผูถ้ือหุน้
ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 - ตามที่รายงานไว้เดมิ 1,039,521           411,430              172,446              103,952              513,220              37,783               14,652,874         (22,851)              203,452              180,601              17,111,827         24,533               17,136,360         
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชีเกี่ยวกบั
   ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอตัราแลกเปลี่ยน
   เงินตราตา่งประเทศ (หมายเหตุ 1.4 และ 2) -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         (611,616)            -                         (611,616)            (611,616)            (2,611)                (614,227)            
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชีเกี่ยวกบั
  ที่ดินและอาคารชุดของบริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 1.4 และ 2) -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         (203,452)            (203,452)            (203,452)            -                         (203,452)            
ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 - หลงัการปรับปรุง 1,039,521           411,430              172,446              103,952              513,220              37,783               14,652,874         (634,467)            -                         (634,467)            16,296,759         21,922               16,318,681         
เงินปันผลจ่ายแก่ผูถ้ือหุน้บริษทัฯ -                         -                         -                         -                         -                         -                         (1,091,320)         -                         -                         -                         (1,091,320)         -                         (1,091,320)         
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด (ปรับปรุงใหม่) -                         -                         -                         -                         -                         -                         913,337              (1,419,167)         -                         (1,419,167)         (505,830)            5,297                 (500,533)            
จดัสรรสาํรองตามกฎหมาย -                         -                         -                         -                         4,900                 -                         (4,900)                -                         -                         -                         -                         -                         -                         
จดัสรรสาํรองเพื่อกิจกรรมความรับผิดชอบตอ่สังคม
   (หมายเหตุ 18) -                         -                         -                         -                         -                         (23,160)              23,160               -                         -                         -                         -                         -                         -                         
ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 30 กนัยายน 2553 - หลงัการปรับปรุง 1,039,521           411,430              172,446              103,952              518,120              14,623               14,493,151         (2,053,634)         -                         (2,053,634)         14,699,609         27,219               14,726,828         

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 - ตามที่รายงานไว้เดมิ 1,039,521           411,430              172,446              103,952              518,120              14,336               14,333,075         (25,252)              147,288              122,036              16,714,916         34,569               16,749,485         
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชีเกี่ยวกบั
  ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอตัราแลกเปลี่ยน
  เงินตราตา่งประเทศ (หมายเหตุ 1.4 และ 2) -                         -                         -                         -                         -                         -                         172,878              (2,157,823)         -                         (2,157,823)         (1,984,945)         (5,286)                (1,990,231)         
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชีเกี่ยวกบั

  ที่ดินและอาคารชุดของบริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 1.4 และ 2) -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         (147,288)            (147,288)            (147,288)            -                         (147,288)            
ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 - หลงัการปรับปรุง 1,039,521           411,430              172,446              103,952              518,120              14,336               14,505,953         (2,183,075)         -                         (2,183,075)         14,582,683         29,283               14,611,966         
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชีเกี่ยวกบั
   ผลประโยชน์ของพนกังาน (หมายเหตุ 1.4 และ 2) -                         -                         -                         -                         -                         -                         (57,408)              -                         -                         -                         (57,408)              -                         (57,408)              
เงินปันผลจ่ายแก่ผูถ้ือหุน้บริษทัฯ (หมายเหตุ 21) -                         -                         -                         -                         -                         -                         (488,507)            -                         -                         -                         (488,507)            -                         (488,507)            
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                         -                         -                         -                         -                         -                         709,695              482,161              -                         482,161              1,191,856           2,536                 1,194,392           
จดัสรรสาํรองเพื่อกิจกรรมความรับผิดชอบตอ่สังคม
   (หมายเหตุ 18) -                         -                         -                         -                         -                         2,264                 (2,264)                -                         -                         -                         -                         -                         -                         
ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 30 กนัยายน 2554 1,039,521           411,430              172,446              103,952              518,120              16,600               14,667,469         (1,700,914)         -                         (1,700,914)         15,228,624         31,819               15,260,443         

-                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ทุนเรือนหุน้ที่ออก สาํรองตามกฎหมาย

งบการเงินรวม
ส่วนของผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้

กาํไรสะสม
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น

จดัสรรแลว้



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กนัยายน 2554 และ 2553

(หน่าย: พนับาท)  

 - กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น
สาํรองเพือ่กิจกรรม ผลต่างจาก รวม

ทุนเรือนหุ้นที่ออก ส่วนเกินมูลค่า ส่วนเกินทุน สาํรอง ความรับผดิชอบ การแปลงค่า ส่วนของ
และชาํระแลว้ หุ้นสามญั หุ้นทุนซื้อคืน ตามกฎหมาย ต่อสงัคม ยงัไม่ไดจ้ดัสรร งบการเงิน ผูถ้ือหุ้น

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 - ตามที่รายงานไว้เดิม 1,039,521            411,430               172,446               103,952               37,783                 10,690,601          -                                                    12,455,733          
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชีเกี่ยวกบั
  ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอตัราแลกเปลี่ยน
  เงินตราต่างประเทศ (หมายเหตุ 1.4 และ 2) -                           -                           -                           -                           -                           -                           576,030                                            576,030               
ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 - หลงัการปรับปรุง 1,039,521            411,430               172,446               103,952               37,783                 10,690,601          576,030                                            13,031,763          
เงินปันผลจ่ายแก่ผูถ้ือหุ้นบริษทัฯ -                           -                           -                           -                           -                           (1,091,320)           -                                                        (1,091,320)           
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด (ปรับปรุงใหม่) -                           -                           -                           -                           -                           890,640               (1,137,879)                                       (247,239)              
จดัสรรสาํรองเพือ่กิจกรรมความรับผดิชอบต่อสงัคม
   (หมายเหตุ 18) -                           -                           -                           -                           (23,160)                23,160                 -                                                        -                           
ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 30 กนัยายน 2553 - หลงัการปรับปรุง 1,039,521            411,430               172,446               103,952               14,623                 10,513,081          (561,849)                                           11,693,204          

-                       
ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 - ตามที่รายงานไว้เดิม 1,039,521            411,430               172,446               103,952               14,336                 10,418,381          -                                                        12,160,066          
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชีเกี่ยวกบั
  ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอตัราแลกเปลี่ยน
  เงินตราต่างประเทศ (หมายเหตุ 1.4 และ 2) -                           -                           -                           -                           -                           91,770                 (662,415)                                           (570,645)              
ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 - หลงัการปรับปรุง 1,039,521            411,430               172,446               103,952               14,336                 10,510,151          (662,415)                                           11,589,421          
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชีเกี่ยวกบั
  ผลประโยชน์ของพนกังาน (หมายเหตุ 1.4 และ 2) -                           -                           -                           -                           -                           (51,551)                -                                                        (51,551)                
เงินปันผลจ่ายแก่ผูถ้ือหุ้นบริษทัฯ (หมายเหตุ 21) -                           -                           -                           -                           -                           (488,507)              -                                                        (488,507)              
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                           -                           -                           -                           -                           743,072               398,663                                            1,141,735            
จดัสรรสาํรองเพือ่กิจกรรมความรับผดิชอบต่อสงัคม
   (หมายเหตุ 18) -                           -                           -                           -                           2,264                   (2,264)                  -                                                        -                           
ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 30 กนัยายน 2554 1,039,521            411,430               172,446               103,952               16,600                 10,710,901          (263,752)                                           12,191,098          

-                       -                       -                       -                       -                       -                       -                                                    -                       
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินเฉพาะกจิการ
กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้
องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุ้น 
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บริษัท พรีเชียส ชิพป้ิง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2554 และ 2553 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 ข้อมูลทัว่ไปของบริษัทฯ 

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

1.2 เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงินระหว่างกาล 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง งบการเงิน
ระหวา่งกาล โดยบริษทัฯเลือกนาํเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบยอ่ อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯไดแ้สดง
รายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุน งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลง
ส่วนของผูถื้อหุน้และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีแสดงหน่วยเงินตราเป็นสกุลเงินบาทซ่ึงต่างจากสกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงาน
ของบริษทัฯ คือ สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 1.4 
การแสดงหน่วยเงินตราเป็นสกลุเงินบาทเพ่ือใหเ้ป็นไปตามกฎระเบียบของหน่วยงานในประเทศไทย 

งบการเงินระหวา่งกาลสกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานไดแ้ปลงค่า
เป็นสกุลเงินบาทซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการนาํเสนองบการเงิน สินทรัพยแ์ละหน้ีสินแปลงค่าเป็นเงิน
บาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีรายงาน รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัรา
แลกเปล่ียนท่ีประมาณข้ึนซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราแลกเปล่ียนจริง ณ วนัท่ีเกิดรายการ ผลต่างซ่ึงเกิดข้ึน
จากการแปลงค่าดงักล่าวไดแ้สดงไวเ้ป็นรายการ “ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน” ในกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืนซ่ึงเป็นองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจาํปีท่ีนาํเสนอคร้ังล่าสุด 
ดงันั้น งบการเงินระหว่างกาลจึงเนน้การให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ๆ    
เพื่อไม่ให้ขอ้มูลท่ีนาํเสนอซํ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ช้งบการเงินควรใช้งบการเงิน   
ระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย          
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

  2

 

1.3 เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงินรวม 

 งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีได้จัดทาํข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษัท พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกัด 
(มหาชน) บริษทัยอ่ย บริษทัร่วมและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั (รวมเรียกวา่ “กลุ่มบริษทั”) และไดจ้ดัทาํ
ข้ึนโดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกับงบการเงินรวมสําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 ยกเว้น             
การเปล่ียนแปลงวิธีการในการแปลงค่างบการเงินของหน่วยงานต่างประเทศ เน่ืองจากการนํา
มาตรฐานการบญัชีฉบบัปรับปรุงและมาตรฐานการบญัชีใหม่มาถือปฏิบติั ดงัน้ี 

  งบการเงินของบริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัจดัทาํข้ึนโดยใชส้กุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงาน
ของแต่ละกิจการ ในกรณีท่ีสกุลเงินท่ีใช้ในการดาํเนินงานไม่ใช่สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา           
งบการเงินเหล่านั้นจะถูกแปลงค่าเป็นเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาโดยใช้อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ี
รายงานสําหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน และใช้อตัราแลกเปล่ียนท่ีประมาณข้ึนซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัรา
แลกเปล่ียนจริง ณ วนัท่ีเกิดรายการสาํหรับรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย  ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจะแสดง
ภายใต ้“ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน” ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนซ่ึงเป็นองคป์ระกอบอ่ืนของ
ส่วนของผูถื้อหุน้ 

 ไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของกลุ่มบริษทัในระหวา่งงวดปัจจุบนั 

1.4 การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีใหม่ในระหว่างงวด 

  ในระหว่างงวด บริษทัฯไดป้ฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัปรับปรุงและมาตรฐานการบญัชีใหม่        
ท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบญัชีดงัน้ี 

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2552) การนาํเสนองบการเงิน 
ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2552) สินคา้คงเหลือ 
ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2552) งบกระแสเงินสด 
ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2552) นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชี และ

ขอ้ผดิพลาด 
ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2552) เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2552) สญัญาก่อสร้าง 
ฉบบัท่ี 12 ภาษีเงินได ้
ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2552) ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 
ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2552) สญัญาเช่า 
ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2552) รายได ้
ฉบบัท่ี 19  ผลประโยชน์ของพนกังาน 
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ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศ 

ฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2552) ตน้ทุนการกูย้มื 
ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2552) การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
ฉบบัท่ี 26  การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เม่ือออกจากงาน 
ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2552) งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2552) เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
ฉบบัท่ี 29  การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 
ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2552) ส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ 
ฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2552) กาํไรต่อหุน้ 
ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2552) งบการเงินระหวา่งกาล 
ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2552) การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
ฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2552) ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน และสินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึน 
ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2552) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2552) อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 2  การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2552) การรวมธุรกิจ 
ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2552) สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พื่อขายและการดาํเนินงานท่ียกเลิก 
ฉบบัท่ี 6 การสาํรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 15 สญัญาการก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการบญัชี  
ฉบบัท่ี 21 ภาษีเงินได ้- การไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยท่ี์ไม่ไดคิ้ดค่าเส่ือม

ราคาท่ีตีราคาใหม่ 
ฉบบัท่ี 25 ภาษีเงินได ้- การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของ

ผูถื้อหุน้ 
ฉบบัท่ี 31 รายได ้- รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริการโฆษณา 

 มาตรฐานการบญัชีขา้งตน้ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินสาํหรับงวดปัจจุบนั ยกเวน้
มาตรฐานการบญัชีดงัต่อไปน้ี 
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มาตรฐานการบัญชีฉบับที ่1 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง การนําเสนองบการเงิน 

   ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2554 กลุ่มบริษทัถือปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2552) 
เร่ือง การนาํเสนองบการเงิน เป็นผลใหก้ลุ่มบริษทัแสดงการเปล่ียนแปลงทั้งหมดของส่วนของเจา้ของ
ในงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และแสดงการเปล่ียนแปลงทั้งหมดท่ีไม่ใช่ส่วนของ
เจา้ของในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ  

   ขอ้มูลเปรียบเทียบได้มีการนําเสนอใหม่เพื่อให้เป็นไปตามขอ้กาํหนดของมาตรฐานการบัญชีท่ี
ปรับปรุงใหม่ จากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าวกระทบเพียงการนาํเสนองบการเงินไม่
กระทบต่อกาํไรต่อหุน้ 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที ่12 เร่ือง ภาษีเงนิได้ 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีกาํหนดใหกิ้จการระบุผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดจากความแตกต่างของมูลค่า
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินระหวา่งเกณฑท์างบญัชีและภาษีอากร เพื่อรับรู้ผลกระทบทางภาษีเป็นสินทรัพย์
หรือหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนด  

กลุ่มบริษทัเลือกท่ีจะนาํมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 เร่ือง ภาษีเงินได ้มาถือปฏิบติัก่อนวนัท่ีกาํหนด
ซ่ึงคือปี 2556 การเปล่ียนแปลงดังกล่าวไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่อกาํไรสะสมของ    
บริษัทฯ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และกําไรสําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี                   
30 กนัยายน 2554 และ 2553 เน่ืองจากผูบ้ริหารพิจารณาว่าไม่มีสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีท่ีตอ้ง
รับรู้เน่ืองจากไม่มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่ากิจการจะมีกาํไรทางภาษีท่ีเพียงพอท่ีจะนาํสินทรัพย์
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดจากผลแตกต่างชัว่คราวมาใชป้ระโยชน์ทางภาษีได ้

มาตรฐานการบัญชีฉบับที ่16 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 

กลุ่มบริษทัเปล่ียนวิธีปฏิบติัทางบญัชีเก่ียวกบัท่ีดินและอาคารชุดจากวิธีการตีราคาใหม่มาเป็นวิธีราคา
ทุนตามท่ีไดก้าํหนดไวใ้นมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง ท่ีดิน อาคารและ
อุปกรณ์ ในการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าว กลุ่มบริษทัไดป้รับยอ้นหลงังบการเงินรวมงวด
ก่อนท่ีนาํมาแสดงเปรียบเทียบเสมือนว่ากลุ่มบริษทัไดถื้อปฏิบติัเก่ียวกบัการบนัทึกบญัชีเก่ียวกบัท่ีดิน
และอาคารชุดของบริษทัยอ่ยตามวิธีราคาทุนมาโดยตลอด การเปล่ียนแปลงดงักล่าวเป็นผลใหเ้กิดการ
กลบัรายการส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยท่ี์เคยรับรู้ในส่วนของเจา้ของ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2553 และ 2552 จาํนวนเงิน 147.29 ลา้นบาท และ 203.45 ลา้นบาท ตามลาํดบั และทาํใหมู้ลค่าตาม
บญัชีของท่ีดินและอาคารชุดภายใตบ้ญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 
2552 ลดลงเป็นจาํนวนเงิน 147.29 ลา้นบาท และ 203.45 ลา้นบาท ตามลาํดบั กาํไรในงบกาํไรขาดทุน
รวมสาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2554 เพิ่มข้ึนเป็นจาํนวนเงิน 12.50 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

  5

ลา้นบาท (0.01 บาทต่อหุน้) และ 37.24 ลา้นบาท (0.03 บาทต่อหุน้) ตามลาํดบั (2553: เพิ่มข้ึนเป็น
จาํนวนเงิน 12.50 ลา้นบาท (0.01 บาทต่อหุน้) และ 37.24 ลา้นบาท (0.03 บาทต่อหุน้) ตามลาํดบั) ผล
สะสมของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีดังกล่าวได้แสดงไวใ้นหัวข้อ “ผลสะสมจากการ
เปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีเก่ียวกับท่ีดินและอาคารชุดของบริษัทย่อย” ในงบแสดงการ
เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวม โดยไม่ไดมี้ผลกระทบต่องบการเงินเฉพาะกิจการ การเปล่ียนแปลง
ดงักล่าวไม่ไดเ้ป็นขอ้บงัคบัตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง ท่ีดิน อาคารและ
อุปกรณ์ แต่เป็นการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีโดยความสมคัรใจเพ่ือให้การจดัทาํงบการเงินได้
สะดวกข้ึน โดยการลดความถ่ีในการตีราคาใหม่เพิ่มข้ึนในส่วนเกินทุนจากการตีราคาและค่าเส่ือม
ราคาท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนเกินทุนดงักล่าวท่ีรับรู้ในงบกาํไรขาดทุน 

 มาตรฐานการบัญชีฉบับที ่19 เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน 

 มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีกาํหนดให้กิจการรับรู้ผลประโยชน์ท่ีให้กับพนักงานเป็นค่าใช้จ่ายเม่ือ
กิจการไดรั้บบริการจากพนักงานแลว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจการจะตอ้งประเมินและบนัทึกหน้ีสิน
เก่ียวกบัผลประโยชน์ของพนกังานเน่ืองจากเกษียณอายหุรือจากโครงการผลประโยชน์หลงัออกจาก
งานและผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนท่ีให้กับพนักงาน โดยใช้การคาํนวณตามหลักคณิตศาสตร์
ประกนัภยั ซ่ึงเดิมกลุ่มบริษทัรับรู้ผลประโยชน์ท่ีใหก้บัพนกังานดงักล่าวเม่ือเกิดรายการ  

 กลุ่มบริษัทได้เปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีดังกล่าวในปีปัจจุบันและรับรู้หน้ีสินในช่วงท่ี
เปล่ียนแปลงโดยบนัทึกปรับปรุงกบักาํไรสะสม ณ วนัตน้งวดของงวดปัจจุบนั โดยไม่ตอ้งปรับปรุง
ขอ้มูลเปรียบเทียบยอ้นหลงั การเปล่ียนแปลงน้ีทาํให้กาํไรสะสมรวม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2554 ลดลง 
และหน้ีสินสาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานในงบการเงินรวมเพิ่มข้ึนเป็นจาํนวนเงิน 57.41 
ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 51.55 ลา้นบาท) และทาํให้กาํไรในงบการเงินรวมสาํหรับงวด  
สามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2554 ลดลงเป็นจาํนวนเงิน 1.50 ลา้นบาท (0.0014 
บาทต่อหุน้) และ 4.45 ลา้นบาท (0.0042 บาทต่อหุน้) ตามลาํดบั (งบการเงินเฉพาะกิจการ: กาํไรลดลง
เป็นจํานวนเงิน  1.45 ล้านบาท  (0.0014 บาทต่อหุ้น) และ  4.30 ล้านบาท  (0.0042 บาทต่อหุ้น) 
ตามลาํดบั) ผลสะสมของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าวไดแ้สดงไวใ้นหัวขอ้ “ผลสะสม
จากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีเก่ียวกับผลประโยชน์ของพนักงาน” ในงบแสดงการ
เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ของงบการเงินรวมและเฉพาะกิจการ 

 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศ 

กลุ่มบริษทัถือปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง ผลกระทบจากการ
เปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศก่อนวนัท่ีกาํหนดซ่ึงคือปี 2556  ซ่ึงมาตรฐาน
การบัญชีฉบับน้ีกําหนดให้แต่ละกิจการกําหนดสกุลเงินท่ีใช้ในการดําเนินงาน และวดัผลการ
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ดาํเนินงานและฐานะการเงินในสกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานนั้น ตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีได้
ให้ความหมายของสกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานว่าเป็นสกุลเงินท่ีพิจารณาว่าเป็นสกุลเงินในสภาวะ
แวดลอ้มทางเศรษฐกิจท่ีกิจการนั้นประกอบกิจการ และสกลุเงินท่ีใชน้าํเสนองบการเงินเป็นสกุลเงินท่ี
ใชใ้นการเสนองบการเงิน 

กลุ่มบริษทัดาํเนินงานในสภาวะแวดลอ้มทางเศรษฐกิจท่ีเป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา ซ่ึงเป็น
สกุลเงินท่ีใชใ้นการกาํหนดและชาํระราคาของรายการซ้ือและขายเกือบทั้งหมด ดงันั้น ผูบ้ริหารจึง
กาํหนดให้ใชส้กุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานในธุรกิจเดินเรือทาง
ทะเลของกลุ่มบริษทัและใชส้กลุเงินบาทเป็นสกลุเงินท่ีใชน้าํเสนองบการเงิน 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีกาํหนดใหก้ารรับรู้รายการคา้เม่ือเร่ิมแรกดว้ยสกลุเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงาน 
(สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา) รายการคา้ท่ีไม่ไดเ้ป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาถือเป็นรายการท่ี
เป็นเงินตราต่างประเทศ และผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดจากการแปลงค่าจะถูกรับรู้ในกาํไรหรือ
ขาดทุน ผลต่างอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงินจากสกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานเป็น
สกุลเงินท่ีใชน้าํเสนองบการเงินจะถูกรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนซ่ึงเป็นองคป์ระกอบอ่ืนของ
ส่วนของผู ้ถือหุ้น  ในกรณีท่ีเงินบาทท่ีใช้นําเสนองบการเงินแข็งค่าเม่ือเทียบกับเงินเหรียญ
สหรัฐอเมริกาท่ีใชใ้นการดาํเนินงาน มูลค่าทางบญัชีของสินทรัพย ์หน้ีสิน และผลต่างจากการแปลงค่า
งบการเงินท่ีบันทึกในส่วนของเจ้าของจะลดลง ในทางกลับกันถ้าเงินบาทอ่อนค่าเม่ือเทียบกับ         
เงินเหรียญสหรัฐอเมริกา มูลค่าทางบญัชีของสินทรัพย ์หน้ีสิน และผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ท่ีบนัทึกในส่วนของเจา้ของจะเพ่ิมข้ึน 

การถือปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีถือเป็นการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีตามมาตรฐาน
การบญัชีฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชี
และขอ้ผิดพลาด ซ่ึงกาํหนดให้ปรับยอ้นหลงังบการเงินงวดก่อนท่ีนาํมาแสดงเปรียบเทียบเสมือนว่า
กลุ่มบริษทัไดจ้ดัทาํงบการเงินดว้ยสกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงาน (สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา) มา           
โดยตลอด 

ผลสะสมของการเปล่ียนแปลงนโยบายบัญชีดังกล่าวได้แสดงไว้ในหัวข้อ “ผลสะสมจากการ
เปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเก่ียวกบัผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน” ใน      
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ของงบการเงินรวมและเฉพาะกิจการ  

รายการปรับปรุงท่ีเกิดจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2552) ซ่ึงกระทบ
ต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั และคาํอธิบายเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ้ 2  
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มาตรฐานการบัญชีฉบับที ่ 24 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลเกีย่วกบับุคคลหรือกจิการ        
ทีเ่กีย่วข้องกนั 

   กลุ่มบริษทัถือปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูล
เก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2554 ภายใตม้าตรฐาน
ฉบบัน้ีกลุ่มบริษทัตอ้งเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัค่าตอบแทนท่ีจ่ายใหผู้บ้ริหารสาํคญัของกิจการทั้งจาํนวน
รวมและประเภทของค่าตอบแทนซ่ึงบริษทัฯไดน้าํมาเปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินน้ี
ตามท่ีกาํหนดไวใ้นมาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ี  

1.5   นโยบายการบัญชีทีสํ่าคญั 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้น     
งบการเงินสําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 ยกเว้นการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี
ดงัต่อไปน้ีเน่ืองจากการนาํมาตรฐานการบญัชีฉบบัปรับปรุงและมาตรฐานการบญัชีใหม่มาถือปฏิบติั 

ภาษเีงินได้ 

ภาษีเงินไดส้ําหรับปีประกอบด้วยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี บริษทัฯและ
บริษทัย่อยในประเทศไทยบนัทึกภาษีเงินไดโ้ดยคาํนวณจากกาํไรทางภาษีตามกฎหมายภาษีอากร 
บริษทัย่อยในต่างประเทศคาํนวณภาษีเงินไดต้ามวิธีและอตัราภาษีท่ีระบุในกฎหมายภาษีอากรของ
ประเทศนั้น 

ภาษีเงินไดปั้จจุบนั 

ภาษีเงินไดปั้จจุบนัไดแ้ก่ภาษีท่ีคาดว่าจะจ่ายหรือรับชาํระโดยคาํนวณจากกาํไรหรือขาดทุนประจาํปีท่ี
ตอ้งเสียภาษี โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดว่ามีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน ตลอดจนการ
ปรับปรุงทางภาษีท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายการในปีก่อนๆ 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกโดยคาํนวณจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดข้ึนระหว่างมูลค่าตามบญัชี
ของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินและจาํนวนท่ีใชเ้พื่อความมุ่งหมายทางภาษี  ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะไม่
ถูกรับรู้เม่ือเกิดจากผลแตกต่างชัว่คราวต่อไปน้ี  การรับรู้ค่าความนิยมในคร้ังแรก  การรับรู้สินทรัพย์
หรือหน้ีสินในคร้ังแรกซ่ึงเป็นรายการท่ีไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อกาํไร
ทางบญัชีหรือกาํไรทางภาษี และผลแตกต่างท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินลงทุนในบริษทัย่อยและกิจการร่วมคา้
หากเป็นไปไดว้่าจะไม่มีการกลบัรายการในอนาคตอนัใกล ้ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีวดัมูลค่าโดยใช้
อตัราภาษีท่ีคาดว่าจะใชก้บัผลแตกต่างชัว่คราวเม่ือมีการกลบัรายการโดยอิงกบักฎหมายท่ีประกาศใช้
หรือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินได้
รอการตดับญัชีจะหักกลบรายการไดต่้อเม่ือมีสิทธิตามกฎหมายท่ีจะหักกลบรายการสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินภาษีเงินไดปั้จจุบนั ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการเรียกเก็บภาษีเงินไดจ้ากหน่วยงานจดัเก็บภาษีเดียวกนั
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และเป็นหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนัแต่มีความตั้งใจท่ีจะชาํระโดยการสุทธิหน้ีสินภาษี
เงินไดปั้จจุบนัและสินทรัพยภ์าษีเงินไดปั้จจุบนัโดยการหักกลบหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพยแ์ละจ่าย
ชาํระหน้ีสินในเวลาเดียวกนั 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนวา่กาํไรเพื่อเสีย
ภาษีในอนาคตจะมีจาํนวนเพียงพอกบัการใชป้ระโยชนจ์ากผลแตกต่างชัว่คราวดงักล่าว  สินทรัพย์
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าท่ีประโยชน์ทาง
ภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้ริง 
ทีด่ิน อาคารและอปุกรณ์ 

ท่ีดินและอาคารชุดแสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
(ถา้มี) 

ผลประโยชน์พนักงาน 

 ก) ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังาน 

 ภาระผกูพนัของผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังานซ่ึงประกอบดว้ย เงินเดือน ค่าแรง โบนสัและ
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมวดัมูลค่าโดยมิได้คิดลดกระแสเงินสดและเป็นค่าใช้จ่ายเม่ือ
พนกังานทาํงานให ้

 ข) ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน 

 กลุ่มบริษทัไดบ้นัทึกผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานจากการตั้งโครงการสมทบเงิน 
(ภายใต้ข้อกําหนดตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530) และโครงการ
ผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไว  ้(ภาระผูกพนัเม่ือพนักงานเกษียณอายุตามพระราชบญัญติัคุม้ครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541)  

 - โครงการสมทบเงิน 

  โครงการสมทบเงินเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน ซ่ึงกิจการ
จ่ายสมทบเป็นจาํนวนเงินท่ีแน่นอนไปอีกกิจการหน่ึงแยกต่างหาก (กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ) 
และจะไม่มีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัโดยอนุมานท่ีจะตอ้งจ่ายสมทบ
เพิ่มเติม ภาระผกูพนัในการสมทบเขา้โครงการสมทบเงินจะถูกรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายพนกังาน
ในกาํไรหรือขาดทุนในรอบระยะเวลาท่ีพนกังานไดท้าํงานใหแ้ก่กิจการ   

 - โครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไว ้

  โครงการผลประโยชน์ท่ีกําหนดไว้เ ป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน
นอกเหนือจากโครงการสมทบเงิน ภาระผูกพันสุทธิของกลุ่มบริษัทจากโครงการ
ผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวถู้กคาํนวณจากการประมาณผลประโยชน์ในอนาคตท่ีเกิดจากการ
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ทาํงานของพนักงานในปัจจุบนัและในงวดก่อนๆ  ผลประโยชน์ดงักล่าวไดมี้การคิดลด
กระแสเงินลดเพื่อให้เป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัรา ณ วนัท่ีรายงานของพนัธบตัรรัฐบาล 
ซ่ึงมีระยะเวลาครบกาํหนดใกลเ้คียงกบัระยะเวลาครบกาํหนดชาํระภาระพูกพนัของกลุ่ม
บริษทั และมีสกุลเงินเดียวกบัสกุลเงินของผลประโยชน์ท่ีคาดว่าจะจ่าย การคาํนวณนั้น
จดัทาํโดยนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั โดยใชว้ิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้

  เม่ือมีการเพิ่มผลประโยชน์ในโครงการผลประโยชน์ สัดส่วนท่ีเพิ่มข้ึนของผลประโยชน์ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัตน้ทุนบริการในอดีตของพนักงานรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรง
ตามระยะเวลาถวัเฉล่ียจนถึงวนัท่ีไดรั้บสิทธิประโยชน์นั้น หากผลประโยชน์นั้นเป็นสิทธิ
ขาดทนัที ค่าใชจ่้ายจะถูกรับรู้ทนัทีในกาํไรหรือขาดทุน 

  กลุ่มบริษทัรับรู้กาํไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัทั้งหมดท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการผลประโยชน์ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนในงวดท่ีเกิดรายการ 

 ค) ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนกังาน 

 ภาระผูกพนัของกลุ่มบริษทัท่ีเก่ียวกบัโบนัสพนักงานคา้งจ่ายถูกจดัประเภทเป็นผลประโยชน์
ระยะยาวของพนกังานนอกเหนือจากโครงการผลประโยชน์เม่ือเกษียณอาย ุโดยเป็นผลประโยชน์
ในอนาคตท่ีตอบแทนพนกังานจากการทาํงานในปัจจุบนัและในงวดก่อน 

 ง) ผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้ง  

 ผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้งรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือกลุ่มบริษทัแสดงเจตนาผกูพนัอยา่งชดัเจนเก่ียวกบั
การเลิกจา้งและไม่มีความเป็นไปไดท่ี้จะยกเลิก มีรายละเอียดอยา่งเป็นทางการทั้งการเลิกจา้งก่อน
วนัเกษียณตามปกติหรือการสนบัสนุนการออกจากงานโดยสมคัรใจ 

เงินตราต่างประเทศ 

สกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินท่ีใช้นําเสนองบการเงินของกลุ่มบริษทั ซ่ึงแตกต่างจากสกุลเงินเหรียญ
สหรัฐอเมริกาท่ีเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงาน กิจการในกลุ่มบริษทัจะกาํหนดสกุลเงินท่ีใชใ้น
การดาํเนินงานของแต่ละกิจการและรายการบญัชีในงบการเงินจะวดัมูลค่าดว้ยสกุลเงินท่ีใชใ้นการ
ดาํเนินงาน 

 ก) รายการและยอดคงเหลือ 

  รายการบัญชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศจะบันทึกรายการเร่ิมแรกเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการ
ดาํเนินงานของแต่ละกิจการในกลุ่มบริษทั รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศท่ีเกิดข้ึนระหว่าง
เดือนแปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียของเดือนก่อน
เดือนท่ีเกิดรายการ  
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  สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงเป็นเงินตราต่างประเทศจะถูกแปลงค่าดว้ยอตัราแลกเปล่ียน
ทนัทีของสกุลเงินท่ีใช้ในการดาํเนินงาน ณ วนัท่ีรายงาน  กาํไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่า
บนัทึกในงบกาํไรขาดทุน 

  รายการท่ีไม่เป็นตวัเงินท่ีอยูใ่นรูปเงินตราต่างประเทศซ่ึงเคยบนัทึกไวด้ว้ยราคาทุนเดิมจะถูกแปลง
ค่าโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ รายการท่ีไม่เป็นตวัเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ
ซ่ึงบนัทึกไวด้้วยมูลค่ายุติธรรมจะถูกแปลงค่าโดยใช้อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีกาํหนดมูลค่า
ยติุธรรมนั้น 

 ข) กิจการในกลุ่มบริษทั 

  สินทรัพย์และหน้ีสินของกิจการในกลุ่มบริษัทท่ีสกุลเงินท่ีใช้ในการดําเนินงานไม่ใช่สกุล         
เงินเหรียญสหรัฐอเมริกาจะถูกแปลงค่าเป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน 
ณ วนัท่ีรายงาน และรายการในงบกาํไรขาดทุนและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จจะถูกแปลงค่าโดยใช้
อตัราแลกเปล่ียนท่ีประมาณข้ึนซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราแลกเปล่ียนจริง ณ วนัท่ีเกิดรายการ 

  ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดจากการแปลงค่า จะรับรู้ไวใ้นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนจนกว่ามี
การจาํหน่ายเงินลงทุนในกิจการนั้นออกไป จึงรับรู้ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดจากการ
แปลงค่าในงบกาํไรขาดทุน 

2. ผลสะสมจากการเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชีเน่ืองจากการนํามาตรฐานการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติ 

ในระหว่างงวดปัจจุบนั บริษทัฯไดเ้ปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญัตามท่ีกล่าวในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ้ 1.4 เน่ืองจากบริษทัฯนาํมาตรฐานการบญัชีฉบบัปรับปรุงและมาตรฐานการ
บญัชีใหม่มาถือปฏิบติั ผลสะสมของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าวแสดงเป็นรายการแยก
ต่างหากในงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ภายใตอ้งคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 

จํานวนเงินของรายการปรับปรุงท่ีมีผลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ  วันท่ี                  
31 ธนัวาคม 2553 และงบกาํไรขาดทุนสาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
2553 มีดงัน้ี 
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 (หน่วย: พนับาท) 

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ผลกระทบ ผลกระทบ 

จากการ จากการ 

ตามท่ี เปล่ียนแปลง ตามท่ี เปล่ียนแปลง 

  
เคยรายงาน นโยบายบญัชี ปรับปรุงใหม่ เคยรายงาน นโยบายบญัชี ปรับปรุงใหม่ 

สินทรัพย์ 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด      4,210,310             13,113  4,223,423       2,031,532  9,817        2,041,349  

ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 33,855 151 34,006 - - - 

ลูกหน้ีและเงินทดรองจ่ายแก่กิจการท่ี 

   เก่ียวขอ้งกนั - - - 317,568 (29,166) 288,402 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย - - -  1,914,402  9,251  1,923,653  

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 
 

            92,543  (1,675) 90,868 16,199                  657  16,856  

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีนอืน่ 
 

   4,336,708              11,589  4,348,297  4,279,701               (9,441) 4,270,260  

เงินลงทุน         173,241         (41,096)      132,145     5,762,157             (42,300) 5,719,857  

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีควบคุม 

   ร่วมกนั - - -      256,554                  1,240         257,794  

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ (ก)         7,518,078       (1,117,745) 6,400,333       12,033               (1,163) 10,870  

เงินล่วงหนา้ค่าจา้งต่อเรือเดินทะเล (ก) 9,517,341         (969,228)  8,548,113     8,081,917            (969,229)  7,112,688  

ค่าความเสียหายจากการเดินเรือทะเล 

   รอเรียกคืน (ข) - 47,624    47,624  - - - 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 
 

     526,258             (40,884)       485,374   412,051              (54,511) 357,540  

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 
 

17,734,918       (2,121,329) 15,613,589  14,524,712  (1,065,963) 13,458,749  

รวมสินทรัพย์ 
 

     22,071,626        (2,109,740) 19,961,886  18,804,413        (1,075,404) 17,729,009  

หนีสิ้น 

เจา้หน้ีการคา้       11,100               (932)           10,168         658                  (436)      222  

เจา้หน้ีและเงินทดรองจ่ายจากกิจการท่ี 

   เก่ียวขอ้งกนั -               853              853       3,016,659            (489,297) 2,527,362  

รายไดรั้บล่วงหนา้     47,683          (221)  47,462  -                        -                        -    

เงินกูย้มืระยะยาว - ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระ 

   ภายในหน่ึงปี 147,610 (214) 147,396 24,100 (103) 23,997 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 
 

    236,292   (2,068)       234,224        146,199                   (36) 146,163  

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 
 

442,685            (2,582)      440,103        3,187,616  (489,872) 2,697,744  

โบนสัพนกังานคา้งจ่าย - สุทธิจากส่วน 

   ท่ีถึงกาํหนดจ่ายภายในหน่ึงปี   76,645                 (367)  76,278     70,382                (337) 70,045  

ประมาณการค่าความเสียหายจากการ 

   เดินเรือเดินทะเล (ข) 20,768 46,469 67,237 - - - 

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึง 

   กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 
 

4,782,043          (15,741) 4,766,302   3,386,349    (14,550) 3,371,799  

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 
 

4,879,456  30,361  4,909,817   3,456,731         (14,887)     3,441,844  

รวมหนีสิ้น 
 

   5,322,141  27,779  5,349,920  6,644,347      (504,759) 6,139,588  
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(หน่วย: พนับาท) 

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ผลกระทบ ผลกระทบ 

จากการ จากการ 

ตามท่ี เปล่ียนแปลง ตามท่ี เปล่ียนแปลง 

  
เคยรายงาน นโยบายบญัชี ปรับปรุงใหม่ เคยรายงาน นโยบายบญัชี ปรับปรุงใหม่ 

ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

ทุนเรือนหุน้       1,039,521                        -          1,039,521  1,039,521  - 1,039,521  

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 
 

411,430                        -    411,430  411,430  - 411,430  

ส่วนเกินทุนหุน้ทุนซ้ือคืน 
 

172,446                        -      172,446  172,446  - 172,446  

กาํไรสะสม - จดัสรรแลว้ 
 

636,408                        -    636,408  118,288  - 118,288  

กาํไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 14,333,075  172,878 14,505,953  10,418,381  91,770  10,510,151  

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 
       

   ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ์
       

      ของบริษทัยอ่ย - สุทธิ (ค) 147,288      (147,288)                       -    - - - 

   ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (ง) (25,252)    (2,157,823) (2,183,075) -      (662,415) (662,415) 

ส่วนของผู้ถอืหุ้นของบริษทัฯ 16,714,916     (2,132,233) 14,582,683  12,160,066         (570,645) 11,589,421  
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจ 

       
   ควบคุมของบริษทัยอ่ย 

 34,569           (5,286) 29,283  - - - 

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 
 

16,749,485  (2,137,519) 14,611,966  12,160,066  (570,645) 11,589,421  

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น 
 

22,071,626    (2,109,740)  19,961,886    18,804,413  (1,075,404) 17,729,009  

(หน่วย: พนับาท) 

งบกาํไรขาดทุนสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2553 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ผลกระทบ ผลกระทบ 

จากการ จากการ 

ตามท่ี เปล่ียนแปลง ตามท่ี เปล่ียนแปลง 

  
เคยรายงาน นโยบายบญัชี ปรับปรุงใหม่ เคยรายงาน นโยบายบญัชี ปรับปรุงใหม่ 

รายได้ 

รายไดจ้ากการเดินเรือ 

   รายไดค่้าเช่าเรือ  738,692 (55,824) 682,868 - - - 

   รายไดค่้าระวางเรือ  - 40,284 40,284 - - - 

รวมรายไดจ้ากการเดินเรือ  738,692 (15,540) 723,152 - - - 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ  4,843 (64) 4,779 11,040 (129) 10,911 

ดอกเบ้ียรับ  6,679 (84) 6,595 4,325 12 4,337 

รายไดอ่ื้น  6 - 6 1 (1) - 

เงินปันผลรับ  - - - 327,090 - 327,090 

รวมรายได้  750,220 (15,688) 734,532 342,456 (118) 342,338 

ค่าใช้จ่าย        

ตน้ทุนการเดินเรือ        

   ค่าใชจ่้ายในการเดินเรือ  198,589 (14) 198,575 - - - 

   รายจ่ายท่าเรือ  5,560 274 5,834 - - - 

รวมตน้ทุนการเดินเรือ  204,149 260 204,409 - - - 
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(หน่วย: พนับาท) 

งบกาํไรขาดทุนสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  2553 
งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ผลกระทบ ผลกระทบ 

 
จากการ จากการ 

 
ตามท่ี เปล่ียนแปลง ตามท่ี เปล่ียนแปลง 

 
เคยรายงาน นโยบายบญัชี ปรับปรุงใหม่ เคยรายงาน นโยบายบญัชี ปรับปรุงใหม่ 

ค่าเส่ือมราคา 202,419 (31,577) 170,842 2,192 (319) 1,873 
ตน้ทุนการใหบ้ริการ 894 (39) 855 - - - 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 41,468 871 42,339 36,573 816 37,389 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 23,508 1,143 24,651 22,157 977 23,134 
หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ 643 1,032 1,675 - - - 
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน 40,792 (32,671) 8,121 72,950 (63,516) 9,434 
รวมค่าใช้จ่าย 513,873 (60,981) 452,892 133,872 (62,042) 71,830 
กาํไรก่อนส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 

      
   ค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษเีงินได้นิติบุคคล 236,347 45,293 281,640 208,584 61,924 270,508 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 

      
   ท่ีถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย 6,280 (230) 6,050 - - - 
กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและ 

      
   ภาษเีงินได้นิติบุคคล 242,627 45,063 287,690 208,584 61,924 270,508 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (66,217) 1,482 (64,735) (42,986) 751 (42,235) 
กาํไรก่อนภาษเีงินได้นิติบุคคล 176,410 46,545 222,955 165,598 62,675 228,273 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (637) 27 (610) - - - 
กาํไรสําหรับงวด 175,773 46,572 222,345 165,598 62,675 228,273 

      
การแบ่งปันกาํไร 

      
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 173,903 43,975 217,878 165,598 62,675 228,273 
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจ 

      
   ควบคุมของบริษทัยอ่ย 1,870 2,597 4,467 - - - 
กาํไรสําหรับงวด 175,773 46,572 222,345 165,598 62,675 228,273 

     
(หน่วย: บาท) 

กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 
   

  
   

กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ                    0.16  0.05 0.21  0.16                 0.06     0.22 

 (หน่วย: พนับาท) 
งบกาํไรขาดทุนสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  2553 

งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ผลกระทบ ผลกระทบ 

 
จากการ จากการ 

 
ตามท่ี เปล่ียนแปลง ตามท่ี เปล่ียนแปลง 

 
เคยรายงาน นโยบายบญัชี ปรับปรุงใหม่ เคยรายงาน นโยบายบญัชี ปรับปรุงใหม่ 

รายได้   
รายไดจ้ากการเดินเรือ   

 
   รายไดค่้าเช่าเรือ 2,235,868 (141,290) 2,094,578 - - - 
   รายไดค่้าระวางเรือ 18,026 122,794 140,820 - - - 
รวมรายไดจ้ากการเดินเรือ 2,253,894 (18,496) 2,235,398 - - - 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 9,163 (63) 9,100 58,610 (118) 58,492 
กาํไรจากการขายเรือเดินทะเลและอุปกรณ์ 390,434 48,061 438,495 - - - 
ดอกเบ้ียรับ 18,347 (58) 18,289 14,151 60 14,211 
รายไดอ่ื้น 422 (4) 418 2 - 2 
เงินปันผลรับ - - - 1,241,958 - 1,241,958 
รวมรายได้ 2,672,260 29,440 2,701,700 1,314,721 (58) 1,314,663 
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(หน่วย: พนับาท) 
งบกาํไรขาดทุนสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  2553 

งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ผลกระทบ ผลกระทบ 

 
จากการ จากการ 

 
ตามท่ี เปล่ียนแปลง ตามท่ี เปล่ียนแปลง 

 
เคยรายงาน นโยบายบญัชี ปรับปรุงใหม่ เคยรายงาน นโยบายบญัชี ปรับปรุงใหม่ 

ค่าใช้จ่าย 
      

ตน้ทุนการเดินเรือ 
      

   ค่าใชจ่้ายในการเดินเรือ 655,304 (1,149) 654,155 - - - 
   รายจ่ายท่าเรือ 17,744 2,176 19,920 - - - 
   นํ้ามนัเช้ือเพลิง 3,900 (14) 3,886 - - - 
รวมตน้ทุนการเดินเรือ 676,948 1,013 677,961 - - - 
ค่าเส่ือมราคา 599,525 (81,289) 518,236 6,488 (811) 5,677 
ตน้ทุนการใหบ้ริการ 3,766 12 3,778 - - - 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 152,059 3,489 155,548 132,255 3,138 135,393 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 81,397 3,711 85,108 76,528 3,245 79,773 
หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ 16,832 250 17,082 - - - 
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน 103,700 (89,469) 14,231 107,862 (86,121) 21,741 
รวมค่าใช้จ่าย 1,634,227 (162,283) 1,471,944 323,133 (80,549) 242,584 
กาํไรก่อนส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 

      
   ค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษเีงินได้นิติบุคคล 1,038,033 191,723 1,229,756 991,588 80,491 1,072,079 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 

      
   ท่ีถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย 8,683 (240) 8,443 - - - 
กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและ 

      
   ภาษเีงินได้นิติบุคคล 1,046,716 191,483 1,238,199 991,588 80,491 1,072,079 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (238,166) 2,160 (236,006) (182,582) 1,143 (181,439) 
กาํไรก่อนภาษเีงินได้นิติบุคคล 808,550 193,643 1,002,193 809,006 81,634 890,640 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (80,531) (724) (81,255) - - - 
กาํไรสําหรับงวด 728,019 192,919 920,938 809,006 81,634 890,640 

การแบ่งปันกาํไร 
   

  
   

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 720,282 193,055 913,337 809,006 81,634 890,640 
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจ 

      
   ควบคุมของบริษทัยอ่ย 7,737 (136) 7,601 - - - 
กาํไรสําหรับงวด 728,019 192,919 920,938 809,006 81,634 890,640 

     
(หน่วย: บาท) 

กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 
   

  
   

กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ  0.69  0.19                        0.88  0.78  0.08  0.86 

 

หมายเหตุ: 

(ก) สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัท่ีเสนองบการเงิน และ
สกลุเงินบาทเป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นการเสนองบการเงินของกลุ่มบริษทั มูลค่าของเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา
ลดลงเม่ือเทียบกบัเงินบาทในช่วงระยะเวลาสองสามปีท่ีผ่านมา ซ่ึงส่งผลกระทบอย่างมีสาระสาํคญัต่อ
มูลค่าของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถูกแปลงค่าจากสกุลเหรียญสหรัฐอเมริกามาเป็นเงินบาท โดยเฉพาะ
สินทรัพยท่ี์ซ้ือมาและหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2554 ซ่ึงเป็นวนัท่ีถือปฏิบติัตามมาตรฐานการ
บญัชีฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2552) ผลจากเงินเหรียญสหรัฐอเมริกามีมูลค่าลดลงทาํให้มูลค่าของท่ีดิน 
อาคารและอุปกรณ์ และเงินล่วงหน้าค่าจา้งต่อเรือเดินทะเลในสกุลเงินท่ีใชใ้นการนาํเสนองบการเงิน      
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ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 ลดลงอย่างมีสาระสําคญัเม่ือเทียบกบัยอดคงเหลือตามท่ีเคยรายงานไวใ้น         
คร้ังก่อน 

(ข) ผลกระทบจากการจดัประเภทรายการเก่ียวกบัประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน โดยกลุ่ม
บริษทัรับรู้ประมาณการค่าความเสียหายจากการเดินเรือเดินทะเลและค่าความเสียหายจากการเดินเรือ
ทะเลรอเรียกคืนแยกจากกนั แทนท่ีจะแสดงดว้ยยอดสุทธิ  

(ค) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเก่ียวกบัท่ีดินและอาคารชุดจากวิธีการตีราคาใหม่มา
เป็นวิธีราคาทุน ตามท่ีไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 1.4  

(ง) การเปล่ียนแปลงในมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเกิดจากการแปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้น
การดาํเนินงานถูกบนัทึกในบญัชีผลสะสมจากการแปลงค่างบการเงินในส่วนของเจ้าของ รายการ        
ส่วนใหญ่ท่ีทาํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงในผลสะสมจากการแปลงค่างบการเงินประกอบดว้ยมูลค่าของเรือ
เดินทะเลและเงินล่วงหนา้ค่าจา้งต่อเรือเดินทะเล 

3. มาตรฐานการบัญชีใหม่ทีอ่อกในระหว่างงวดแต่ยงัไม่มีผลบังคบัใช้ 

 ในระหว่างงวดปัจจุบนั สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกมาตรฐานการบญัชีใหม่ตามท่ีระบุขา้งล่างน้ี มาตรฐาน
การบญัชีดงักล่าวมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2556 

การตีความมาตรฐานการบญัชี 
    ฉบบัท่ี 10 ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งอยา่งเฉพาะเจาะจงกบั

กิจกรรมดาํเนินงาน 
    ฉบบัท่ี 21 ภาษีเงินได ้- การไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยท่ี์ไม่ไดคิ้ดค่าเส่ือมราคาท่ีตีราคาใหม่ 
    ฉบบัท่ี 25 ภาษีเงินได ้- การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผูถื้อหุน้ 

 บริษทัฯเลือกท่ีจะนาํการตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 21 และฉบบัท่ี 25 มาถือปฏิบติัในปี 2554 โดย
การนาํการตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัดงักล่าวมาถือปฏิบติัในปี 2554 ไม่มีผลกระทบอย่างเป็น
สาระสาํคญัต่อกาํไรสะสม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และกาํไรสาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 กนัยายน 2554 และ 2553 ของบริษทัฯ 
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4. เงินลงทุนช่ัวคราว 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

    มูลค่าตามบญัชีตาม 
 ทุนเรียกชาํระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน วิธีส่วนไดเ้สีย 

 30 
กนัยายน 
2554 

31 
ธนัวาคม 
2553 

30 
กนัยายน 
2554 

31 
ธนัวาคม 
2553 

30 
กนัยายน 
2554 

31    
ธนัวาคม 
2553 

30 
กนัยายน 
2554 

31    
ธนัวาคม 
2553 

 พนัอินเดีย
รูปี 

พนัอินเดีย
รูปี 

% %  (ปรับปรุง
ใหม่) 

(ปรับปรุง
ใหม่) 

เงนิลงทุนในบริษัทร่วมที่ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย       
บริษทั เซาทเ์ทอร์น แอลพีจี ลิมิเตด 64,592 64,592 50.00 50.00 27,201 26,314 17,115 16,557 

หกั: ค่าเผื่อผลขาดทุนจากเงินลงทุน       (17,115) (16,557) 

เงินลงทุนชัว่คราว - สุทธิ       - - 

 บริษทัยอ่ย (บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง (เมอริเชียส) ลิมิเตด) บนัทึกเงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีจดทะเบียน
จัดตั้ งข้ึนในประเทศอินเดีย ตามวิธีส่วนได้เสียจนถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2543 เท่านั้ น เน่ืองจาก          
ฝ่ายบริหารของบริษทัฯมีความตั้งใจท่ีจะเสนอขายเงินลงทุนดงักล่าว ดงันั้น จึงไดจ้ดัประเภทเงิน
ลงทุนดงักล่าวเป็นเงินลงทุนชัว่คราวในสินทรัพยห์มุนเวียนและบนัทึกค่าเผือ่ผลขาดทุนจากเงินลงทุน
เตม็จาํนวน  

5. ลูกหนีก้ารค้า 

 ยอดคงเหลือของบญัชีลูกหน้ีการคา้แยกตามอายหุน้ีท่ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีในใบแจง้หน้ีไดด้งัน้ี  

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 30 กนัยายน 
2554 

31 ธนัวาคม 
2553 

  (ปรับปรุงใหม่) 
อายุหนีค้้างชําระ   
 ไม่เกิน 3 เดือน 101,626 33,087 
 3 - 6 เดือน 3,305 - 
 6 - 12 เดือน 19,668 919 
 มากกวา่ 12 เดือน 19,777 19,008 
รวม 144,376 53,014 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (19,777) (19,008) 
ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 124,599 34,006 
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6. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 นอกเหนือจากความสัมพนัธ์ระหว่างบริษทัฯกับบริษทัย่อยตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบ       
งบการเงินขอ้ 9 กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 10 และ
บริษทัร่วมตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 11 รายการธุรกิจและความสัมพนัธ์กบั
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืนสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

ช่ือบริษทั รายการธุรกิจ ความสมัพนัธ์ 

บริษทั โกลเบก๊ซ์ คอร์ปอเรชัน่ 
จาํกดั 

 

ไม่มี เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ โดยถือหุน้
เป็นจาํนวนร้อยละ 25.65 และมีกรรมการ
บริษทัฯ บางท่านเป็นผูถื้อหุน้และ
กรรมการในกิจการดงักล่าว 

บริษทั ยนิูสเตรทช ์จาํกดั ค่าเช่าสาํนกังานและ
ค่าบริการอ่ืนๆ 

มีผูถื้อหุน้และกรรมการบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั แอมบิกา้ ทวัร์ เอเยนซ่ี จาํกดั ค่าตัว๋เคร่ืองบิน มีผูถื้อหุน้และกรรมการบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั จีพ ีแอร์เซอร์วสิ จาํกดั ค่าตัว๋เคร่ืองบิน มีผูถื้อหุน้และกรรมการบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั แมสโทร คอนโทรลส์ จาํกดั ค่าบาํรุงรักษาระบบ 

   เคร่ืองปรับอากาศ 

มีผูถื้อหุน้และกรรมการบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั แมกซ์วนิ บิลเดอร์ส จาํกดั ค่าบริหารจดัการหอ้งพกั
และค่าบริการอ่ืนๆ 

มีผูถื้อหุน้และกรรมการบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั อินชวัร์เอก็ซ์เซลเลนซ์       
อินชวัร์รันซ์ โบรกเกอร์ส จาํกดั 

ค่าเบ้ียประกนัภยั มีสมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดของกรรมการ
ของบริษทัฯ เป็นผูถื้อหุน้ในกิจการดงักล่าว 

บริษทั อินชวัร์เอก็ซ์เซลเลนซ์ ไลฟ์ 
อินชวัร์รันซ์ โบรกเกอร์ส จาํกดั 

ค่าเบ้ียประกนัภยั มีสมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดของกรรมการ
ของบริษทัฯ เป็นผูถื้อหุน้ในกิจการดงักล่าว 

บริษทั ควดิแลบ จาํกดั ซ้ือคอมพวิเตอร์ 
ฮาร์ดแวร์ หรือซอฟแวร์ 

มีสมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดของผูบ้ริหาร
ของบริษทัฯ เป็นผูถื้อหุน้ และกรรมการใน
กิจการดงักล่าว 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯ บริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัมีรายการธุรกิจท่ีสาํคญักบับุคคลหรือ
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงกนั
ระหว่างบริษทัฯและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้นซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถ
สรุปไดด้งัน้ี  
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(หน่วย: พนับาท) 
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 2554 2553 2554 2553 นโยบายการกาํหนดราคา 

  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่)  
รายการธุรกจิกบับริษัทย่อย      
(ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ - ค่าบริหาร - - 11,759 10,911 อตัราคงท่ีต่อลาํต่อวนัโดย

อา้งอิงกบัค่าใชจ่้ายในการ
บริหารของบริษทัฯ 

เงินปันผลรับ - - 212,450 327,090 ตามท่ีประกาศจ่าย 
ดอกเบ้ียรับ - - 1,977 1,532 อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.40 ต่อปี 

(2553: ร้อยละ 0.30 ต่อปี) 
ค่าเช่าอาคารชุดจ่าย - - 2,346 2,275 ราคาตลาด 
รายการธุรกจิกบักจิการที่ควบคุมร่วมกนั      
(ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมตาม    
    สัดส่วนท่ีบริษทัฯถือหุน้แลว้) 

     

รายไดค่้าควบคุมการต่อเรือเดินทะเล 304 - 606 - 200,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา
ต่อลาํตามสัญญาซ่ึงเป็นไป
ตามธรรมเนียมปฏิบติัใน
ตลาด 

รายการธุรกจิกบับริษัทที่เกีย่วข้องกนั      
เงินปันผลรับ 3,375 3,288 - - ตามท่ีประกาศจ่าย 
ค่าตัว๋เคร่ืองบินจ่าย 1,777 2,914 684 942 ราคาตลาด 
ค่าเช่าและบริการจ่าย 747 778 546 597 ราคาตลาด 
ซ้ือคอมพิวเตอร์ 72 3,472 72 2,915 ราคาตลาด 

(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 2554 2553 2554 2553 นโยบายการกาํหนดราคา 

  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่)  
รายการธุรกจิกบับริษัทย่อย      
(ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ - ค่าบริหาร - - 33,603 33,439 อตัราคงท่ีต่อลาํต่อวนัโดย

อา้งอิงกบัค่าใชจ่้ายในการ
บริหารของบริษทัฯ 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ - ค่านายหนา้ - - - 25,053 ร้อยละ 3 ของราคาขาย 
   ขายเรือเดินทะเล        เรือเดินทะเล 
เงินปันผลรับ - - 770,799 1,241,958 ตามท่ีประกาศจ่าย 
ดอกเบ้ียรับ - - 8,827 4,674 อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.40      

และ 0.70 ต่อปี 
 (2553: ร้อยละ 0.30 ต่อปี) 

ค่าเช่าอาคารชุดจ่าย - - 7,037 6,932 ราคาตลาด 
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(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 2554 2553 2554 2553 นโยบายการกาํหนดราคา 

  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่)  
รายการธุรกจิกบักจิการที่ควบคุมร่วมกนั      
(ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมตาม 
    สัดส่วนท่ีบริษทัฯถือหุน้แลว้) 

     

รายไดค่้าควบคุมการต่อเรือเดินทะเล 2,134 - 4,267 - 200,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา
ต่อลาํตามสัญญาซ่ึงเป็นไป
ตามธรรมเนียมปฏิบติัใน
ตลาด 

รายการธุรกจิกบับริษัทที่เกีย่วข้องกนั      
เงินปันผลรับ 3,375 3,288 - - ตามท่ีประกาศจ่าย 
ค่าตัว๋เคร่ืองบินจ่าย 5,740 7,155 2,605 2,824 ราคาตลาด 
ค่าเช่าและบริการจ่าย 4,984 4,621 4,039 3,706 ราคาตลาด 
ซ้ือคอมพิวเตอร์ 404 3,644 404 3,087 ราคาตลาด 

 ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2554 และ 31 ธันวาคม 
2553 มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 2554 2553 2554 2553 

  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 
ลูกหนีแ้ละเงนิทดรองจ่ายแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
บริษทัย่อย     
บริษทั พรีเชียส แลนด ์จาํกดั - - 25,362 - 
บริษทั พรีเชียส การ์เน็ตส์ จาํกดั - - - 734 
บริษทั พรีเชียส ออคิดส์ จาํกดั - - - 31,267 
บริษทั เนดเทก็ซ์ จาํกดั - - 186 169 
บริษทั พรีเชียส สตอเรจ เทอมินลัส์ จาํกดั  - - 125 110 
บริษทั เทบส์ พีทีอี ลิมิเตด - - 955 888 
บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง (ปานามา) เอส เอ - - 15,851 15,998 
บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง (เมอริเชียส) ลิมิเตด - - 90,312 85,839 
บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง (สิงคโปร์) พีทีอี ลิมิเตด - - 279,848 17,954 
บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง (ยเูค) ลิมิเตด - - 31,832 9,312 
บริษทั เกรท เซอร์เคิล ชิปป้ิง เอเยนซ่ี จาํกดั - - 121,420 116,604 
บริษทั พรีเชียส โปรเจคส์ พีทีอี ลิมิเตด - - 854 602 
รวม - - 566,745 279,477 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 2554 2553 2554 2553 

  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 
กจิการทีค่วบคุมร่วมกนั     

บริษทั แอสโซซิเอท บลัค ์แคริเออร์ พีทีอี ลิมิเตด - - 21,072 8,925 
รวมลูกหน้ีและเงินทดรองจ่ายแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 587,817 288,402 

เจ้าหนีแ้ละเงนิทดรองจ่ายจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
บริษทัย่อย     
บริษทั พรีเชียส เมท็ทลัซ์  จาํกดั - - 151,437 227,661 
บริษทั พรีเชียส วชิเชส จาํกดั - - 196,555 191,642 
บริษทั พรีเชียส สโตนส์ ชิปป้ิง จาํกดั - - 90,761 19,645 
บริษทั พรีเชียส มิเนอรัลส์ จาํกดั - - 87,258 71,058 
บริษทั พรีเชียส แลนด ์จาํกดั - - - 55,877 
บริษทั พรีเชียส ริเวอร์ส จาํกดั - - 82,773 78,171 
บริษทั พรีเชียส เลคส์ จาํกดั - - 105,095 101,463 
บริษทั พรีเชียส ซีส์ จาํกดั - - 80,097 88,865 
บริษทั พรีเชียส สตาร์ส จาํกดั - - 81,575 87,898 
บริษทั พรีเชียส โอเชียนส์ จาํกดั - - 82,806 82,655 
บริษทั พรีเชียส แพลนเนตส์ จาํกดั - - 18,064 97,887 
บริษทั พรีเชียส ไดมอนดส์ จาํกดั - - 83,107 87,741 
บริษทั พรีเชียส แซฟไฟร์ส จาํกดั - - 68,844 79,302 
บริษทั พรีเชียส เอม็เมอรัลส์ จาํกดั - - 81,055 43,694 
บริษทั พรีเชียส รูบีส์ จาํกดั - - 84,639 81,898 
บริษทั พรีเชียส โอปอลส์ จาํกดั - - 84,280 81,599 
บริษทั พรีเชียส การ์เน็ตส์ จาํกดั - - 82,817 - 
บริษทั พรีเชียส เพิร์ลส์ จาํกดั - - 77,310 73,126 
บริษทั พรีเชียส ฟลาวเวอร์ส จาํกดั - - 84,173 81,622 
บริษทั พรีเชียส ฟอเรสท ์จาํกดั - - 101,511 98,259 
บริษทั พรีเชียส ทรีส์ จาํกดั - - 70,263 68,010 
บริษทั พรีเชียส พอนดส์ จาํกดั - - 94,792 91,067 
บริษทั พรีเชียส เวน็เจอร์ส จาํกดั - - 64,979 62,914 
บริษทั พรีเชียส แคปปิตอลส์ จาํกดั - - 58,924 80,706 
บริษทั พรีเชียส จสัมินส์ จาํกดั - - 98,653 92,139 
บริษทั พรีเชียส ออคิดส์ จาํกดั - - 13,613 - 
บริษทั พรีเชียส ลากนูส์ จาํกดั - - 85,383 93,252 
บริษทั พรีเชียส คลิฟส์ จาํกดั - - 94,975 46,871 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 2554 2553 2554 2553 

  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 
บริษทั พรีเชียส ฮิลส์ จาํกดั - - 84,353 26,140 
บริษทั พรีเชียส เมาน์เท่นส์ จาํกดั - - 86,775 20,160 
บริษทั พรีเชียส รีสอร์ทส์ จาํกดั - - 70,460 39,892 
บริษทั พรีเชียส ซิต้ีส์ จาํกดั - - 83,251 47,787 
บริษทั พรีเชียส คอมเมท็ส์ จาํกดั - - 71,563 65,731 
บริษทั พรีเชียส ออนาเมน้ทส์ จาํกดั - - 69,349 62,197 
รวม - - 2,771,490 2,526,929 
กจิการทีเ่กีย่วข้องกนัอืน่     

บริษทั ยนิูสเตรทช ์จาํกดั - 7 - - 

บริษทั แอมบิกา้ ทวัร์ เอเยนซ่ี จาํกดั 86 458 - 96 

บริษทั แมกซ์วนิ บิลเดอร์ส จาํกดั 53 337 53 337 

บริษทั แมสโทรคอนโทรลส์ จาํกดั - 51 - - 

รวม 139 853 53 433 

รวมเจา้หน้ีและเงินทดรองจ่ายจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 139 853 2,771,543 2,527,362 

 ยอดคงเหลือของลูกหน้ี/เจา้หน้ีบริษทัย่อยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัเป็นรายการท่ีเกิดจากบญัชี
เดินสะพดัระหว่างบริษทัฯและบริษทัย่อยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัเหล่านั้น ซ่ึงฝ่ายบริหารของ
บริษทัฯเช่ือว่าไม่มีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งบนัทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญสาํหรับหน้ีดงักล่าว เงินทดรอง
จ่ายแก่/จากบริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัไม่มีการคิดดอกเบ้ีย 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

ในระหวา่งงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2554 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีค่าใชจ่้าย
สาํหรับผลประโยชน์พนกังานของกรรมการและผูบ้ริหารเป็นจาํนวนเงิน 24.88 ลา้นบาท และ 75.69 
ลา้นบาท ตามลาํดบั (เฉพาะของบริษทัฯ: 23.47 ลา้นบาทและ 71.59 ลา้นบาท ตามลาํดบั) (2553: 24.65 
ลา้นบาทและ 85.11 ลา้นบาท เฉพาะของบริษทัฯ: 23.13 ลา้นบาทและ 79.77 ลา้นบาท ตามลาํดบั) 
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7. เงินให้กู้ยมืระยะส้ันแก่บริษัทย่อย  

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2554 เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ยซ่ึงบริษทัฯถือหุน้ทั้งหมดเป็นตัว๋สัญญา
ใชเ้งินสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาจาํนวนเงิน 63.80 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (31 ธนัวาคม 2553: 
63.80 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) ซ่ึงคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 0.40 ต่อปี (31 ธนัวาคม 2553: ร้อยละ 
0.70 ต่อปี) และมีกาํหนดชาํระคืนเม่ือทวงถาม โดยมีรายการเคล่ือนไหวในระหวา่งงวดดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม ผลต่างจากอตัรา 30 กนัยายน 
 2553 แลกเปล่ียน 2554 

 (ปรับปรุงใหม่)   
เงนิให้กู้ยมืระยะส้ันแก่บริษัทย่อย    
บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง (สิงคโปร์) พีทีอี ลิมิเตด 1,923,653 64,827 1,988,480 

8. เงินให้กู้ยมืระยะยาวแก่กจิการทีค่วบคุมร่วมกนั 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2554 เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัเป็นตัว๋สัญญาใชเ้งินสกุล
เงินเหรียญสหรัฐอเมริกาจาํนวนเงิน 8.55 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (31 ธนัวาคม 2553: 8.55 ลา้น
เหรียญสหรัฐอเมริกา) ซ่ึงไม่มีการคิดดอกเบ้ียและมีกาํหนดชาํระคืนเม่ือทวงถาม อย่างไรก็ตาม   
บริษทัฯไม่มีความตั้งใจท่ีจะเรียกชาํระคืนเงินให้กูย้มืในอนาคตอนัใกล ้ดงันั้น เงินให้กูย้ืมดงักล่าวจึง
จดัประเภทเป็นเงินใหกู้ย้มืระยะยาว เงินใหกู้ย้ืมน้ีเป็นเงินสนบัสนุนจากบริษทัฯท่ีจ่ายใหแ้ก่กิจการท่ี
ควบคุมร่วมกนัตามสัดส่วนท่ีบริษทัฯถือหุ้น (ร้อยละ 50) กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัไดรั้บเงินจาํนวนท่ี
เท่ากันน้ีจากผูร่้วมค้าอีกฝ่ายด้วย เงินให้กู้ยืมดังกล่าวจ่ายไปเพ่ือให้บริษัทย่อยท่ีจัดตั้ งข้ึนเพื่อ
วตัถุประสงคเ์ฉพาะ 3 บริษทัซ่ึงกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัถือหุ้นอยู่นาํไปจ่ายชาํระเงินงวดให้แก่ผูรั้บ   
ต่อเรือ รายการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืในระหวา่งงวดมีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม ผลต่างจากอตัรา 30 กนัยายน 
 2553 แลกเปล่ียน 2554 

 (ปรับปรุงใหม่)   
เงนิให้กู้ยมืระยะยาวแก่กจิการที่ควบคุมร่วมกนั  
บริษทั แอสโซซิเอท บลัค ์แคริเออร์    
   พีทีอี ลิมิเตด 257,794 8,687 266,481 
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9. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ประกอบดว้ยเงินลงทุนในหุน้สามญัของบริษทัดงัต่อไปน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั ทุนชาํระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน เงินปันผลรับ 

       สาํหรับงวดเกา้เดือน 
 30 31 30 31 30 31 ส้ินสุดวนัท่ี             
 กนัยายน ธนัวาคม กนัยายน ธนัวาคม กนัยายน ธนัวาคม 30 กนัยายน 

 2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553 

   % %  (ปรับปรุง
ใหม่) 

 (ปรับปรุง
ใหม่) 

บริษทั พรีเชียส เมท็ทลัซ์ จาํกดั 250,000 250,000 99.99 99.99 305,562 295,601 - 45,000 
บริษทั พรีเชียส วิชเชส จาํกดั 230,000 230,000 99.99 99.99 281,117 271,952 23,000 275,999 
บริษทั พรีเชียส สโตนส์ ชิปป้ิง จาํกดั 260,000 260,000 99.99 99.99 262,598 254,037 5,200 26,000 
บริษทั พรีเชียส มิเนอรัลส์ จาํกดั 230,000 230,000 99.99 99.99 238,788 231,006 32,200 - 
บริษทั พรีเชียส แลนด ์จาํกดั 84,000 84,000 99.99 99.99 76,797 74,294 - - 
บริษทั พรีเชียส ริเวอร์ส จาํกดั 234,000 234,000 99.99 99.99 198,628 192,152 70,200 - 
บริษทั พรีเชียส เลคส์ จาํกดั 99,000 99,000 99.99 99.99 87,995 85,126 - 188,099 
บริษทั พรีเชียส ซีส์ จาํกดั 100,000 100,000 99.99 99.99 122,225 118,240 72,000 - 
บริษทั พรีเชียส สตาร์ส จาํกดั 105,000 105,000 99.99 99.99 128,336 124,152 31,500 - 
บริษทั พรีเชียส โอเชียนส์ จาํกดั 175,000 175,000 99.99 99.99 213,894 206,920 63,000 35,000 
บริษทั พรีเชียส แพลนเนตส์ จาํกดั 100,000 100,000 99.99 99.99 122,225 118,240 - - 
บริษทั พรีเชียส ไดมอนดส์ จาํกดั 205,000 205,000 99.99 99.99 181,578 175,658 92,250 20,500 
บริษทั พรีเชียส แซฟไฟร์ส จาํกดั 144,000 144,000 99.99 99.99 123,192 119,176 57,600 36,000 
บริษทั พรีเชียส เอม็เมอรัลส์ จาํกดั 366,000 366,000 99.99 99.99 295,396 285,766 36,600 54,900 
บริษทั พรีเชียส รูบีส์ จาํกดั 84,000 84,000 99.99 99.99 76,797 74,294 - - 
บริษทั พรีเชียส โอปอลส์ จาํกดั 74,000 74,000 99.99 99.99 68,887 66,641 - - 
บริษทั พรีเชียส การ์เน็ตส์ จาํกดั 379,000 379,000 99.99 99.99 304,682 294,749 7,580 56,850 
บริษทั พรีเชียส เพิร์ลส์ จาํกดั 73,000 73,000 99.99 99.99 74,563 72,133 - - 
บริษทั พรีเชียส ฟลาวเวอร์ส จาํกดั 76,000 76,000 99.99 99.99 76,937 74,428 - - 
บริษทั พรีเชียส ฟอเรสท ์จาํกดั 96,000 96,000 99.99 99.99 93,189 90,151 - - 
บริษทั พรีเชียส ทรีส์ จาํกดั 80,000 80,000 99.99 99.99 80,532 77,907 - - 
บริษทั พรีเชียส พอนดส์ จาํกดั 84,000 84,000 99.99 99.99 80,247 77,631 - 100,800 
บริษทั พรีเชียส เวน็เจอร์ส จาํกดั 80,000 80,000 99.99 99.99 97,780 94,592 - - 
บริษทั พรีเชียส แคปปิตอลส์ จาํกดั 200,000 200,000 99.99 99.99 244,450 236,480 40,000 10,000 
บริษทั พรีเชียส จสัมินส์ จาํกดั 147,000 147,000 99.99 99.99 166,077 160,663 - 73,500 
บริษทั พรีเชียส ออคิดส์ จาํกดั 217,000 217,000 99.99 99.99 187,673 181,555 2,170 65,100 
บริษทั พรีเชียส ลากนูส์ จาํกดั 140,000 140,000 99.99 99.99 171,115 165,536 60,200 - 
บริษทั พรีเชียส คลิฟส์ จาํกดั 140,000 140,000 99.99 99.99 171,115 165,536 23,800 - 
บริษทั พรีเชียส ฮิลส์ จาํกดั 140,000 140,000 99.99 99.99 171,115 165,536 42,000 28,000 
บริษทั พรีเชียส เมาน์เท่นส์ จาํกดั 140,000 140,000 99.99 99.99 171,115 165,536 28,000 35,000 
บริษทั พรีเชียส รีสอร์ทส์ จาํกดั 140,000 140,000 99.99 99.99 171,115 165,536 7,000 28,000 
บริษทั พรีเชียส ซิต้ีส์ จาํกดั 170,000 170,000 99.99 99.99 194,579 188,236 76,499 85,000 
บริษทั พรีเชียส คอมเมท็ส์ จาํกดั 71,100 71,100 99.99 99.99 56,287 54,452 - 78,210 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั ทุนชาํระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน เงินปันผลรับ 

       สาํหรับงวดเกา้เดือน 
 30 31 30 31 30 31 ส้ินสุดวนัท่ี               
 กนัยายน ธนัวาคม กนัยายน ธนัวาคม กนัยายน ธนัวาคม 30 กนัยายน 

 2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553 

   % %  (ปรับปรุง
ใหม่) 

 (ปรับปรุง
ใหม่) 

บริษทั พรีเชียส ออนาเมน้ทส์ จาํกดั 68,100 68,100 99.99 99.99 53,914 52,156 - - 
บริษทั เนดเทก็ซ์ จาํกดั 2,500 2,500 69.99 69.99 792 766 - - 
บริษทั พรีเชียส สตอเรจ เทอมินลัส์ จาํกดั 6,000 6,000 69.99 69.99 5,133 4,966 - - 
บริษทั เทบส์ พีทีอี ลิมิเตด 0.0365 0.0365 100.00 100.00 - - - - 
บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง (ปานามา) เอส เอ 250 250 99.99 99.99 312 301 - - 
บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง (เมอริเชียส) ลิมิเตด 250 250 100.00 100.00 312 301 - - 
บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง (สิงคโปร์) พีทีอี ลิมิเตด 363,338 363,338 100.00 100.00 326,963 316,303 - - 
บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง (ยเูค) ลิมิเตด 250 250 99.99 99.99 312 301 - - 
บริษทั เกรท เซอร์เคิล ชิปป้ิง เอเยนซ่ี จาํกดั 100,000 100,000 99.99 99.99 226,420 219,039 - - 
บริษทั พรีเชียส โปรเจคส์ พีทีอี ลิมิเตค  0.0345 0.0345 100.00 100.00 - - - - 

รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย      5,910,744 5,718,045 770,799 1,241,958 

หกั: ค่าเผือ่ผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย     (6,237) (6,034)   

รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิ     5,904,507 5,712,011   

 เม่ือวนัท่ี 7 เมษายน 2554 บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง (สิงคโปร์) พีทีอี ลิมิเตดไดล้งทุนในบริษทัยอ่ย           
2 บริษทัซ่ึงจดัตั้งข้ึนใหม่ภายใตก้ฎหมายของประเทศสิงคโปร์ คือ บริษทั พรีเชียส ฟราแกรนซ์ พีทีอี 
ลิมิเตด และบริษทั พรีเชียส ธอทส์ พีทีอี ลิมิเตด โดยแต่ละบริษทัมีทุนจดทะเบียนและชาํระแลว้
จาํนวน 1 เหรียญสิงคโปร์ บริษทัยอ่ยดงักล่าวถูกจดัตั้งข้ึนเพื่อเป็นเจา้ของเรือเดินทะเลและบริหาร
จดัการเรือเดินทะเลสัง่ต่อใหม่ท่ีบริษทัฯไดส้ัง่ต่อไปก่อนหนา้น้ีแลว้ 

บริษทัฯไดน้ําเงินปันผลรับไปหักกลบลบหน้ีกบัยอดคงคา้งบญัชีลูกหน้ี/เจา้หน้ีบริษทัย่อยใน     
งบแสดงฐานะการเงิน 

การเปลี ่ยนแปลงในราคาทุนของบญัชีเง ินลงทุนในบริษทัย ่อยเกิดจากผลต่างของอตัรา
แลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงินจากสกุลเงินที่ใชใ้นการดาํเนินงานเป็นสกุลเงินที่ใช้
นาํเสนองบการเงิน 
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10.  เงินลงทุนในกจิการทีค่วบคุมร่วมกนั 

10.1 รายละเอยีดของเงินลงทุนในกจิการทีค่วบคุมร่วมกนั 

(หน่วย: บาท) 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั ลกัษณะธุรกิจ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 
มูลค่าตามบญัชี        
ตามวธีิราคาทุน 

  30 
กนัยายน 

31 
ธนัวาคม 

30 
กนัยายน 

31 
ธนัวาคม 

30 
กนัยายน 

31 
ธนัวาคม 

  2554 2553 2554 2553 2554 2553 

  ร้อยละ ร้อยละ  (ปรับปรุง
ใหม่) 

 (ปรับปรุง
ใหม่) 

บริษทั แอสโซซิเอท บลัค ์ โฮลด้ิง คมัพานี       
   แคริเออร์ พทีีอี ลิมิเตด  50 50 31 30 31 30 

 การเปลี่ยนแปลงในราคาทุนของบญัชีเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกนัเกิดจากผลต่างของ
อตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงินจากสกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานเป็นสกุลเงินท่ีใช้
นาํเสนองบการเงิน 

10.2 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของกิจการที่ควบคุมร่วมกัน 

งบการเงินรวมไดร้วมส่วนไดเ้สียในสินทรัพย  ์หน้ีสิน รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายที่บริษทัฯมีอยู่ใน 
บริษทั แอสโซซิเอท บลัค ์แคริเออร์ พีทีอี ลิมิเตด โดยคิดตามสัดส่วนของสัญญาการร่วมทุนดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 30 กนัยายน 2554 31 ธนัวาคม 2553 
  (ปรับปรุงใหม่) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2,175 2,086 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 999 - 
เงินล่วงหนา้ค่าจา้งต่อเรือเดินทะเล 446,815 343,887 
ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจ่าย 3,235 4,261 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 3,047 - 
รวมสินทรัพย ์ 456,271 350,234 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 769 1,776 
เงินกูย้มืระยะยาว - ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 8,742 - 
เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระ   
   ภายในหน่ึงปี 166,095 83,107 
รวมหน้ีสิน 175,606 84,883 
สินทรัพยสุ์ทธิ 280,665 265,351 
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(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือน 
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

สาํหรับงวดเกา้เดือน 
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 2554 2553 2554 2553 

 (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 
 รายได ้ 1 14 3 14 
 ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (164) (68) (366) (355) 
 ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน - (2) (3) (4) 
 ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (545) (3) (2,852) (4) 
 ขาดทุนสาํหรับงวด (708) (59) (3,218) (349) 

11. เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย 

11.1 รายละเอียดของบริษัทร่วมทีถื่อหุ้นโดยบริษัทย่อย 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

    มูลค่าตามบญัชีตาม 
   สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน วิธีส่วนไดเ้สีย 

   30 31 30 31 30 31 
  จดัตั้งข้ึนใน กนัยายน ธนัวาคม กนัยายน ธนัวาคม กนัยายน ธนัวาคม 

ช่ือบริษทัร่วม ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ 2554 2553 2554 2553 2554 2553 

   % %  (ปรับปรุง
ใหม่) 

 (ปรับปรุง
ใหม่) 

บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล ซีพอร์ทส์  ก่อสร้างและพฒันา        
   (ฮาลเดีย) ไพรเวท ลิมิเตด    ท่าเทียบเรือ อินเดีย 22.40 22.40 63,508 61,438 115,556 124,299 

 การเปลี่ยนแปลงในราคาทุนของบญัชีเงินลงทุนในบริษทัร่วมที่ถือหุ้นโดยบริษทัย่อยเกิดจาก
ผลต่างของอตัราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงินจากสกุลเงินที่ใชใ้นการดาํเนินงานเป็น
สกุลเงินท่ีใชน้าํเสนองบการเงิน 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุน 

 ในบริษทัร่วมท่ีถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย 

 สาํหรับงวดสามเดือน สาํหรับงวดเกา้เดือน 
ช่ือบริษทัร่วม ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 2554 2553 2554 2553 

  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 
บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล ซีพอร์ทส์ (ฮาลเดีย)     
 ไพรเวท ลิมิเตด  4,332 6,050 2,989 8,443 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 เงินปันผลรับจากบริษทัร่วมท่ีถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย 
 สาํหรับงวดสามเดือน สาํหรับงวดเกา้เดือน 

ช่ือบริษทัร่วม ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 2554 2553 2554 2553 

     
บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล ซีพอร์ทส์ (ฮาลเดีย)     
 ไพรเวท ลิมิเตด  3,375 3,288 3,375 3,288 

 ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีถือหุ้นโดยบริษทัยอ่ยสาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2554 และ 2553 ซ่ึงรวมอยูใ่นงบกาํไรขาดทุนรวม คาํนวณจากงบการเงิน       
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2554 และ 2553 ตามลาํดบั ซ่ึงจดัทาํโดยฝ่ายบริหารของบริษทัร่วมและยงัไม่ได้
สอบทานโดยผูส้อบบญัชีของบริษทันั้น 

11.2 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทร่วมทีถื่อหุ้นโดยบริษัทย่อย 
(หน่วย: พนับาท) 

 ทุนเรียกชาํระ สินทรัพยร์วม หน้ีสินรวม 
รายไดร้วมสาํหรับงวด     

เกา้เดือนส้ินสุด 
กาํไรสาํหรับงวด         
เกา้เดือนส้ินสุด 

ช่ือบริษทัร่วม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 
 2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553 

 พนัอินเดียรูปี พนัอินเดียรูปี  (ปรับปรุง
ใหม่) 

 (ปรับปรุง
ใหม่) 

 (ปรับปรุง
ใหม่) 

 (ปรับปรุง
ใหม่) 

บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล ซีพอร์ทส์           
   (ฮาลเดีย) ไพรเวท ลิมิเตด  440,580 440,580 683,252 807,298 168,507 205,621 158,405 374,979 13,342 37,691 

12. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์  

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
2554 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงิน 
 งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2554 6,400,333 10,870 
   (ปรับปรุงใหม่)   
ซ้ืออุปกรณ์และจ่ายค่าใชจ่้ายในการซ่อมแซม 73,590 259 
   และสาํรวจเรือเดินทะเลระหวา่งงวด - ราคาทุน   
โอนจากเงินล่วงหนา้ค่าจา้งต่อเรือเดินทะเล 918,294 - 
ปรับปรุง (285) - 
จาํหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี   
 ณ วนัท่ีจาํหน่าย (79) (78) 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (474,549) (3,647) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 231,738 282 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2554 7,149,042 7,686 
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13. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

รายการเปล่ียนแปลงของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนซ่ึงประกอบดว้ยคอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์สําหรับงวด    
เกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2554 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงิน 
 งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2554  30,349 30,349 
   (ปรับปรุงใหม่)   
ซ้ือเพิ่ม - ราคาทุน 351 290 
ตดัจาํหน่ายระหวา่งงวด (6,807) (6,803) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 871 869 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2554 24,764 24,705 

14. เงินล่วงหน้าค่าซ้ือเรือเดินทะเล 

 ในระหวา่งงวดปัจจุบนั บริษทัยอ่ยในประเทศ 3 แห่งไดล้งนามในบนัทึกขอ้ตกลงเพื่อซ้ือเรือเดินทะเล     
ซุปราแมกซ์บริษทัละ 1 ลาํกบับริษทัต่างประเทศแห่งหน่ึงคิดเป็นจาํนวนเงิน 26.50 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกาต่อลาํ โดยบริษทัย่อยแต่ละแห่งไดจ่้ายเงินมดัจาํเป็นจาํนวนเงิน 2.65 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา (หรือประมาณ 82.59 ลา้นบาท) คิดเป็นจาํนวนเงินรวม 7.95 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา 
(หรือประมาณ 247.78 ลา้นบาท) (ร้อยละ 10 ของราคาขายของเรือเดินทะเล) โดยยอดคงเหลือจะจ่าย
เม่ือรับมอบเรือเดินทะเล        
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15. เงินล่วงหน้าค่าจ้างต่อเรือเดนิทะเล 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินล่วงหน้าค่าจา้งต่อเรือเดินทะเลสําหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี      
30 กนัยายน 2554 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงิน 
 งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2554 (ปรับปรุงใหม่) 8,548,113 7,112,688 
จ่ายเพิ่ม 1,311,252 924,140 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 37,415 35,102 
ตดัจาํหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน 1,389 1,237 
ตน้ทุนทางตรงอ่ืน 28,233 20,189 
ขายสญัญาสัง่ต่อเรือเดินทะเลใหม่ตามสญัญา (1,848,405) (1,848,405) 
   Novation Agreement   
โอนไปเป็นตน้ทุนเรือเดินทะเลและอุปกรณ์ของบริษทัยอ่ย (918,294) (918,294) 
ปรับปรุง (979) (979) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 245,896 190,113 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2554 7,404,620 5,515,791 

 ในระหว่างงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2554 บริษทัฯไดจ่้ายเงินงวดให้แก่ผูรั้บต่อเรือเดิน
ทะเลเป็นจาํนวนเงิน 30.47 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาหรือประมาณ 924.14 ลา้นบาท 

ในระหว่างงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2554 บริษทัยอ่ยเอสพีซี 4 บริษทั (โดยการถือหุ้น
ผา่นบริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง (สิงคโปร์) พีทีอี ลิมิเตด) ไดจ่้ายเงินงวดใหแ้ก่อู่ต่อเรือเดินทะเลในประเทศ
จีนเป็นจาํนวนเงินรวม 9.80 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาหรือประมาณ 300.71 ลา้นบาท 

ในระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2554 บริษทัยอ่ยเอสพีวีแห่งหน่ึงซ่ึงถือหุน้โดยบริษทั 
เอบีซี (ซ่ึงเป็นกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั) จ่ายเงินงวดตามท่ีระบุไวใ้นสัญญาสั่งต่อเรือเดินทะเลให้แก่
ผูรั้บต่อเรือเดินทะเลเป็นจาํนวนเงิน 5.70 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาหรือประมาณ 172.80 ลา้นบาท 
เน่ืองจากบริษทัฯถือหุ้นร้อยละ 50 ในแต่ละบริษทัยอ่ยเอสพีวี (ผา่นบริษทั เอบีซี) ดงันั้น ส่วนท่ีเป็น
ของบริษทัฯในรายการดงักล่าวจึงเท่ากบัร้อยละ 50 ของมูลค่ารวมหรือคิดเป็นจาํนวนเงิน 2.85 ลา้น
เหรียญสหรัฐอเมริกาหรือประมาณ 86.40 ลา้นบาท 
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ในระหว่างงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2554 ตน้ทุนการกูย้ืมไดบ้นัทึกเขา้เป็นราคาทุนของ
เงินล่วงหนา้ค่าจา้งต่อเรือเดินทะเลเป็นจาํนวนเงิน 37.42 ลา้นบาทในงบการเงินรวม และจาํนวนเงิน 
35.10 ลา้นบาทในงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยคาํนวณจากอตัราการตั้งข้ึนเป็นทุนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั
ในอตัราร้อยละ 1.45 - 2.76 ในงบการเงินรวม และอตัราร้อยละ 1.45 - 1.54 ในงบการเงินเฉพาะ
กิจการ 

เม่ือวนัท่ี 18 มีนาคม 2554 บริษทัฯ ไดล้งนามในสัญญา Novation Agreement 3 ฉบบั กบั Global Bulk 
Carriers Pte Ltd. (ผูซ้ื้อรายใหม่) เพื่อจาํหน่ายสัญญาสั่งต่อเรือเดินทะเลใหม่ 3 ฉบบั ลงวนัท่ี               
20 กรกฎาคม 2550 ลงวนัท่ี 20 กรกฎาคม 2550 และลงวนัท่ี 14 กนัยายน 2550 สาํหรับตวัเรือเดินทะเล 
(Hull) หมายเลข 329 330 และ 313 ตามลาํดบั ซ่ึงบริษทัฯไดท้าํสัญญาไปแลว้กบัอู่ต่อเรือ ABG 
Shipyard ประเทศอินเดีย เพื่อสั่งต่อเรือเดินทะเลและส่งมอบเรือเดินทะเลใหม่ 3 ลาํตามหมายเลข      
ตวัเรือเดินทะเลท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ เน่ืองจากการประมาณเพ่ือปรับเปล่ียนกาํหนดวนัส่งมอบ
ภายใตเ้ง่ือนไขและขอ้บงัคบัปัจจุบนัของสัญญาสั่งต่อเรือเดินทะเลไม่เหมาะสมกบับริษทัฯ ดงันั้น 
บริษทัฯจึงเลือกท่ีจะจาํหน่ายสัญญาสั่งต่อเรือเดินทะเลเพราะการจาํหน่ายสัญญาสั่งต่อเรือเดินทะเล
ดงักล่าวภายใตเ้ง่ือนไขเหล่าน้ีจะทาํให้บริษทัฯไดรั้บเงินงวดคืนเต็มจาํนวนตามท่ีบริษทัฯไดช้าํระ
ใหแ้ก่อู่ต่อเรือพร้อมดอกเบ้ียร้อยละ 7.50 ต่อปีนบัจากวนัท่ีบริษทัฯไดช้าํระเงินงวดไปแต่ละงวด และ
ได้รับเงินเพิ่มอีกจํานวน 100,000 เหรียญสหรัฐอเมริกาต่อหน่ึงสัญญาสั่งต่อเรือเดินทะเลใหม่ 
รายละเอียดสินทรัพยท่ี์จาํหน่ายมีดงัน้ี 

ตวัเรือเดนิ
ทะเล  

หมายเลข 

เดทเวทตนั วนัทีข่องสัญญา 
ส่ังต่อเรือเดนิทะเล 

มูลค่าตามสัญญา
(เหรียญสหรัฐฯ) 

เงนิงวดทีบ่ริษัทฯได้ชําระ 
ให้แก่ผู้ต่อเรือไปแล้ว 

(เหรียญสหรัฐฯ) 

329 32,000 20 กรกฎาคม 2550 29,999,997 17,999,997 
330 32,000 20 กรกฎาคม 2550 29,999,997 17,999,997 
313 54,000 14 กนัยายน 2550 37,999,998 22,799,998 
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ผูซ้ื้อรายใหม่จะชาํระเงินใหแ้ก่บริษทัฯดงัต่อไปน้ี 
สัญญา Novation 

Agreement สําหรับ      
ตวัเรือเดนิทะเลหมายเลข 

กรณชํีาระเงนิภายในวนัที ่
กาํหนดชําระเงนิแรก 

(คอืวนัที ่1 เมษายน 2554) 

กรณชํีาระเงนิในช่วง 
ขยายระยะเวลาการชําระเงนิ 
(วนัที ่2 - 30 เมษายน 2554) 

ตวัเรือเดินทะเล 
   หมายเลข 329 

จาํนวนเงินเท่ากบั 21,694,997 
เหรียญสหรัฐฯ 

จาํนวนเงินตามท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ 
(21,694,997 เหรียญสหรัฐฯ) บวก
ดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.50 ต่อปี 
คาํนวณจากจาํนวนเงิน 17,999,997 
เหรียญสหรัฐฯ (เงินงวดท่ีบริษทัฯได้
ชาํระใหแ้ก่ผูต่้อเรือไป) นบัจากวนัท่ี     
1 เมษายน 2554 ถึงวนัท่ีชาํระเงิน
ในช่วงขยายระยะเวลา 

ตวัเรือเดินทะเล 
   หมายเลข 330  

จาํนวนเงินเท่ากบั 21,567,997 
เหรียญสหรัฐฯ 

จาํนวนเงินตามท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ 
(21,567,997 เหรียญสหรัฐฯ) บวก
ดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.50 ต่อปี 
คาํนวณจากจาํนวนเงิน 17,999,997 
เหรียญสหรัฐฯ (เงินงวดท่ีบริษทัฯได้
ชาํระใหแ้ก่ผูต่้อเรือไป) นบัจากวนัท่ี     
1 เมษายน 2554 ถึงวนัท่ีชาํระเงิน
ในช่วงขยายระยะเวลา 

สัญญา Novation 
Agreement สําหรับ      

ตวัเรือเดนิทะเลหมายเลข 

กรณชํีาระเงนิภายในวนัที ่    
กาํหนดชําระเงนิแรก           

(คอืวนัที ่27 กรกฎาคม 2554) 

กรณชํีาระเงนิในช่วง                  
ขยายระยะเวลาการชําระเงนิ          

(วนัที ่28 - 31 กรกฎาคม 2554) 
ตวัเรือเดินทะเล 
   หมายเลข 313  
 

จาํนวนเงินเท่ากบั 27,985,998 
เหรียญสหรัฐฯ 

จาํนวนเงินตามท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ 
(27,985,998 เหรียญสหรัฐฯ) บวก
ดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.50 ต่อปี 
คาํนวณจากจาํนวนเงิน 22,799,998 
เหรียญสหรัฐฯ (เงินงวดท่ีบริษทัฯได้
ชาํระใหแ้ก่ผูต่้อเรือไป) นบัจากวนัท่ี 
27 กรกฎาคม 2554 ถึงวนัท่ีชาํระเงิน
ในช่วงขยายระยะเวลา 

 รวมทั้งส้ิน 71,248,992 เหรียญ
สหรัฐฯ 

กรณีชาํระเงินในวนัสุดทา้ยของช่วง
ขยายระยะเวลาจะมีจาํนวนเงินสูงสุด
เท่ากบั 71,489,650 เหรียญสหรัฐฯ 
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 เม่ือวนัท่ี 26 27 และ 28 เมษายน 2554 และวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2554 บริษทัฯไดรั้บเงินจาํนวนรวม 
43.45 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาจากการขายสัญญาสั่งต่อเรือเดินทะเลจาํนวน 2 ฉบบัสาํหรับเรือเดิน
ทะเลหมายเลข 329 และ 330 และในระหว่างเดือนสิงหาคมและกันยายน 2554 บริษทัฯไดรั้บเงิน
จาํนวนรวม 28.02 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาจากการขายสัญญาสั่งต่อเรือเดินทะเลจาํนวน 1 ฉบบั 
สาํหรับเรือเดินทะเลหมายเลข 313 โดยมีกาํไรจากการขายสัญญาสั่งต่อเรือเดินทะเลใหม่ตามสัญญา 
Novation Agreement ดงักล่าวเป็นจาํนวนเงิน 4.31 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (หรือประมาณ 130.68 
ลา้นบาท) และ 10.52 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (หรือประมาณ 319.17 ลา้นบาท) บนัทึกในงบกาํไร
ขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุนเฉพาะกิจการสําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี             
30 กนัยายน 2554 ตามลาํดบั 

เม่ือวนัท่ี 14 มิถุนายน 2554 เรือเดินทะเลลาํแรกของสัญญาสัง่ต่อเรือเดินทะเลใหม่กบัอู่ต่อเรือ ABG 
Shipyard Ltd. ไดเ้สร็จส้ินสมบูรณ์และไดส่้งมอบให้แก่บริษทัยอ่ยทางออ้มของบริษทัฯในประเทศ
สิงคโปร์ (บริษทั พรีเชียส ฟอเรสท ์พีทีอี ลิมิเตด) ดงันั้น บริษทัฯจึงไดโ้อนเงินล่วงหนา้ค่าจา้งต่อเรือ
เดินทะเลและตน้ทุนทางตรงอ่ืนๆในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัเรือเดินทะเลลาํดงักล่าวจาํนวนรวม 30.27 ลา้น
เหรียญสหรัฐอเมริกาหรือประมาณ 918.29 ลา้นบาทไปเป็นตน้ทุนเรือเดินทะเลและอุปกรณ์ของ
บริษทัยอ่ย 

16.  ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่าย 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจ่ายสําหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี        
30 กนัยายน 2554 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
                  

งบการเงินรวม     
งบการเงิน     
เฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2554 (ปรับปรุงใหม่) 329,044 324,784 
จ่ายเพิ่ม 333 - 
โอนไปแสดงหกัจากเงินกูย้มืระยะยาว (6,292) (4,823) 
ตดัจาํหน่ายจากการขายสญัญาสัง่ต่อเรือเดินทะเลใหม่   
   ตามสญัญา Novation Agreement (7,877) (7,877) 
ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียน 10,703 10,592 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2554 325,911 322,676 

ในระหว่างงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2554 บริษทัฯไดต้ดัจาํหน่ายค่าธรรมเนียมทางการ
เงินรอตดัจ่ายสําหรับการขอวงเงินสินเช่ือท่ีไดจ่้ายไปในปีก่อนๆ เป็นจาํนวนเงิน 7.88 ลา้นบาท 
เน่ืองจากมีการชาํระคืนเงินกูย้ืมก่อนกาํหนดและการลดวงเงินสินเช่ือตามท่ีไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ้ 17 การตดัจาํหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจ่ายน้ีใชห้ลกัการจดัสรรตาม
สดัส่วนของวงเงินกูท่ี้ลดลง 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

  33

17. วงเงินกู้ยมืระยะยาว 

ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2554 และ 31 ธนัวาคม 2553 เงินกูย้มืระยะยาวแสดงไดด้งันี้ 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 
วงเงินสินเชื่อเพื่อนาํไปใชใ้นการสัง่ต่อเรือเดินทะเลใหม่ 

วงเงินสินเชื่อเพื่อนาํไปจดัซื้อ      
เรือเดินทะเล  

 วงเงินที่ 1 วงเงินที่ 2 วงเงินที่ 1 รวม 

 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553 

  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 
เงินกูย้มืระยะยาว 2,933,904 3,413,127 177,654 85,931 1,371,002 1,464,008 4,482,560 4,963,066 
หกั: ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจ่าย (16,437) (17,331) (2,817) (1,415) (27,401) (30,622) (46,655) (49,368) 
รวม 2,917,467 3,395,796 174,837 84,516 1,343,601 1,433,386 4,435,905 4,913,698 
หกั: ส่วนที่ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ่งปี (681,064) (23,997) (8,741) (1,409) (122,172) (121,990) (811,977) (147,396) 
เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึง         
   กาํหนดชาํระภายในหนึ่งปี 2,236,403 3,371,799 166,096 83,107 1,221,429 1,311,396 3,623,928 4,766,302 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 วงเงินสินเช่ือเพื่อนาํไปใช ้
 ในการสัง่ต่อเรือเดินทะเลใหม่ 
 วงเงินท่ี 1 
 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 2554 2553 

  (ปรับปรุงใหม่) 
เงินกูย้มืระยะยาว 2,306,387 3,413,127 
หกั: ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจ่าย (12,222) (17,331) 
รวม 2,294,165 3,395,796 
หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (638,801) (23,997) 
เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนด   
   ชาํระภายในหน่ึงปี 1,655,364 3,371,799 

การเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกูย้ืมระยะยาวสําหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2554 มี
รายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
 วงเงินสินเช่ือ วงเงินสินเช่ือ  
 เพื่อนาํไปใชใ้นการสัง่ต่อ เพื่อนาํไปจดัซ้ือ   
 เรือเดินทะเลใหม่ เรือเดินทะเล    
 วงเงินท่ี 1 วงเงินท่ี 2 วงเงินท่ี 1 รวม 

 ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2554     
   (ปรับปรุงใหม่) 3,395,796 84,516 1,433,386 4,913,698 
บวก: เบิกเงินกูเ้พิม่ 1,310,242 86,399 - 1,396,641 
         ตดัจาํหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน 1,405 152 4,154 5,711 
     ตดัจาํหน่ายจากการขายสญัญา     
        สัง่ต่อเรือเดินทะเลใหม่ตามสญัญา     
        Novation Agreement 5,841 - - 5,841 
หกั: ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจ่าย (4,823) (1,469) - (6,292) 
     จ่ายชาํระคืนเงินกู ้ (1,888,382) - (87,336) (1,975,718) 
       กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงั      
          ไม่เกิดข้ึนจริง   -  (51,605) (51,605) 
     รายการปรับปรุง (979) - - (979) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 98,367 5,239 45,002 148,608 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2554 2,917,467 174,837 1,343,601 4,435,905 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 วงเงินสินเช่ือเพื่อนาํไปใช ้
 ในการสัง่ต่อเรือเดินทะเลใหม่ 

 วงเงินท่ี 1 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2554 (ปรับปรุงใหม่) 3,395,796 
บวก: เบิกเงินกูเ้พิ่ม 655,071 
          ตดัจาํหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน 1,237 
 ตดัจาํหน่ายจากการขายสญัญาสัง่ต่อเรือเดินทะเลใหม่  

            ตามสญัญา Novation Agreement 5,841 
          โอนไปบริษทัยอ่ย 4,270 
หกั:    ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจ่าย (4,823) 
          จ่ายชาํระคืนเงินกู ้ (1,843,932) 
 รายการปรับปรุง (979) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 81,684 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2554 2,294,165 

 ในระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2554 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยในประเทศไดล้งนามใน
สญัญาใหสิ้นเช่ือแกไ้ขเพ่ิมเติมกบัธนาคารดงัน้ี 

  วงเงินสินเช่ือเพือ่นําไปใช้ในการส่ังต่อเรือเดินทะเลใหม่ 

 วงเงินท่ี 1 

 เน่ืองจากบริษัทฯได้จาํหน่ายสัญญาสั่งต่อเรือเดินทะเลจาํนวน 3 ฉบับ สําหรับตัวเรือเดินทะเล
หมายเลข 329 330 และ 313 ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 15 บริษทัฯ จึงทาํการ
แจง้การชาํระคืนเงินกูก่้อนกาํหนดและการยกเลิกวงเงินสินเช่ือต่อธนาคารท่ีให้วงเงินสินเช่ือเพื่อจะ
ชาํระคืนเงินกูท่ี้ไดเ้บิกถอนแลว้สาํหรับสัญญาของตวัเรือเดินทะเลดงักล่าวขา้งตน้ และยกเลิกวงเงินกู้
ส่วนคงเหลือท่ียงัไม่ไดเ้บิกถอนของสัญญา โดยมีรายละเอียดของการชาํระคืนเงินกูก่้อนกาํหนดและ
การยกเลิกวงเงินกูด้งัน้ี 
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ตวัเรือเดินทะเล 

 
จาํนวนเงินกูช้าํระ
คืนก่อนกาํหนด 

 
จาํนวนวงเงินสินเช่ือ

ท่ียกเลิก 

วนัท่ีชาํระคืนเงินกู้
ก่อนกาํหนดและ
ยกเลิกวงเงิน 

หมายเลข (เหรียญสหรัฐฯ) (เหรียญสหรัฐฯ) สินเช่ือ 
329 11,999,998 12,000,000 26 เมษายน 2554 
330 11,999,998 12,000,000 7 เมษายน 2554 
313 15,199,999 15,200,000 26 กรกฎาคม 2554 

 เม่ือวนัท่ี 7 เมษายน 2554 วนัท่ี 26 เมษายน 2554 และวนัท่ี 26 กรกฎาคม 2554 บริษทัฯไดจ่้ายคืนเงิน
กูย้มืระยะยาวก่อนกาํหนดสาํหรับเงินกูย้มืระยะยาวท่ีไดเ้บิกถอนสาํหรับการต่อเรือเดินทะเลหมายเลข 
330 329 และ 313 ตามลาํดบั 

 วงเงินสินเช่ือเพือ่นําไปจัดซ้ือเรือเดินทะเล 

 วงเงินท่ี 1 

 เม่ือวนัท่ี 31 มกราคม 2554 บริษทัฯไดล้งนามในสัญญาแกไ้ขวงเงินสินเช่ือมีหลกัประกนั (เพื่อซ้ือเรือ
เดินทะเลมือสอง) กบัธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) และธนาคารในประเทศอีก 2 แห่ง เพื่อ (1) 
เปล่ียนวงเงินท่ียงัไม่ไดเ้บิกใชข้องส่วน A (Tranche A) ณ วนัส้ินสุดระยะเวลาเบิกเงินกูส่้วน A เป็น
วงเงินกูส้กุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาจาํนวน 200 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (2) ขยายระยะเวลาเบิก
เงินกูไ้ปจนถึงวนัท่ี 29 ธนัวาคม 2554 (3) ขยายขอบเขตการป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 
เพื่อใหค้รอบคลุมการเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียของสัญญาแลกเปล่ียนเงินตรา (swaps) และขยายระยะเวลา
ของวงเงินการป้องกนัความเส่ียง 

 วงเงินท่ี 2 

 ระยะเวลาการเบิกถอนเงินกูย้ืมสาํหรับวงเงินสินเช่ือเพื่อนาํไปจดัซ้ือเรือเดินทะเลวงเงินท่ี 2 ได้
หมดอายใุนวนัท่ี 30 มิถุนายน 2554 ต่อมา เม่ือวนัท่ี 18 กรกฎาคม 2554 บริษทัฯไดล้งนามในสัญญา
แกไ้ขและเปล่ียนแปลงวงเงินสินเช่ือมีหลกัประกนัวงเงิน 250.00 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา          
(ฉบบัแรก) สาํหรับใชซ้ื้อเรือเดินทะเลมือสองเพ่ิมกบัธนาคารผูใ้หกู้ห้ลายแห่งเพื่อขยายระยะเวลาเบิก
เงินกูข้องวงเงินสินเช่ือไปจนถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2555 และยกเลิกธนาคารในประเทศแห่งหน่ึงจาก
ผูใ้หกู้ ้และลดวงเงินสินเช่ือรวมเหลือ 200.00 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา 
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ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2554 บริษทัฯ บริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัมีวงเงินกูท่ี้ยงัไม่ไดเ้บิกใช ้
ซ่ึงสรุปไดด้งัน้ี 
   วงเงินกูท่ี้ยงัไม่ได ้

  วงเงินสินเช่ือสูงสุด เบิกใช ้ณ วนัท่ี 
วงเงิน สกลุเงิน ตามสญัญาเงินกู ้ 30 กนัยายน 2554 

วงเงนิสินเช่ือเพือ่นําไปใช้ในการส่ังต่อเรือเดนิทะเลใหม่ 
วงเงินท่ี 1 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 320.00 222.00 
วงเงินท่ี 2 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 22.80 11.40 
วงเงินสินเช่ือเพือ่นําไปจัดซ้ือเรือเดินทะเล  

วงเงินท่ี 1 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 200.00 200.00 
วงเงินท่ี 2 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 200.00 200.00 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2554 จาํนวนเงินท่ียงัไม่ไดมี้การเบิกใชข้องวงเงินสินเช่ือเพื่อนาํไปใชใ้นการสั่ง
ต่อเรือเดินทะเลใหม่วงเงินท่ี 2 คงเหลือจาํนวน 11.40 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา เน่ืองจากบริษทัฯถือ
หุ้นร้อยละ 50 ในบริษทัย่อยเอสพีวี (ผ่านบริษทั เอบีซี) ดงันั้น วงเงินสินเช่ือสูงสุดตามสัญญาท่ียงั
ไม่ไดเ้บิกใช ้ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2554 ท่ีเป็นส่วนของบริษทัฯ ในรายการดงักล่าวจึงเท่ากบัร้อยละ 50 
ของมูลค่ารวม หรือคิดเป็นจาํนวนเงิน 5.70 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา 

18. สํารองเพือ่กจิกรรมความรับผดิชอบต่อสังคม 

ในระหว่างงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2554 บริษทัฯไดจ้ดัสรรสาํรองเพื่อกิจกรรมความ
รับผิดชอบต่อสังคมเป็นจาํนวนเงิน 3.54 ลา้นบาท และกลบัรายการสาํรองเน่ืองจากมีการจ่ายเงิน
บริจาคท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาํรองดงักล่าวเป็นจาํนวนเงิน 1.28 ลา้นบาท 

ในระหว่างงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2553 บริษทัฯไดจ้ดัสรรสาํรองเพื่อกิจกรรมความ
รับผิดชอบต่อสังคมเป็นจาํนวนเงิน 3.60 ลา้นบาท และกลบัรายการสาํรองเน่ืองจากมีการจ่ายเงิน
บริจาคท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาํรองดงักล่าวเป็นจาํนวนเงิน 26.76 ลา้นบาท  
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19.    กาํไรต่อหุ้น        

 กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสาํหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวด 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554 2553 2554 2553 

  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 
กาํไรสาํหรับงวด  (พนับาท) 199,779 217,878 218,767 228,273 
กาํไรต่อหุน้ (บาท/หุน้) 0.19 0.21       0.21       0.22 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554 2553 2554 2553 

  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 
กาํไรสาํหรับงวด  (พนับาท) 709,695 913,337 743,072 890,640 
กาํไรต่อหุน้ (บาท/หุน้) 0.68       0.88       0.72       0.86 

 จาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัของหุ้นสามญัท่ีออกอยูใ่นระหว่างงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 
30 กนัยายน 2554 และ 2553 เป็นจาํนวน 1,039,520,600 หุน้ 

20. ข้อมูลทางการเงินจําแนกส่วนงาน 

 บริษทัฯ และบริษทัย่อยประกอบธุรกิจส่วนใหญ่ภายใตส่้วนงานทางธุรกิจเดียว คือ เป็นเจา้ของเรือ
เอนกประสงคข์นาดเลก็สาํหรับขนสินคา้แห้งเทกอง (small handy sized dry bulk ships) ระหว่าง
ประเทศ โดยใหบ้ริการแบบไม่ประจาํเส้นทาง (tramp shipping basis) รายไดเ้กือบทั้งหมดมาจากส่วน
งานน้ี ดงันั้น บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจึงไม่มีส่วนงานทางธุรกิจดา้นอ่ืน นอกจากส่วนงานหลกัดงัท่ีได้
กล่าวไวข้า้งตน้  

 กิจกรรมทางธุรกิจในส่วนงานน้ี ไดแ้ก่  การใหบ้ริการเช่าเรือขนส่งสินคา้ โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท 
คือ การเช่าเป็นระยะเวลา (Time charter) และการเช่าเป็นรายเท่ียว (Voyage charter) สาํหรับการเช่า
เป็นระยะเวลาผูเ้ช่าเรือ (ลูกคา้) จะจ่ายค่าเช่าแก่ผูใ้ห้เช่าเรือ (ในอตัราต่อวนัตามท่ีตกลงกนั โดยส่วน
ใหญ่จะตกลงชาํระค่าเช่าเป็นเงินดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา) ตามระยะเวลาท่ีกาํหนด ในกรณีดงักล่าว      
ผูเ้ช่าเรือจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินเรือทั้งหมด รวมทั้งรายจ่ายท่าเรือและนํ้ ามนัเช้ือเพลิง 
สาํหรับการเช่าเป็นรายเท่ียว ผูเ้ช่าเรือจะจ่ายค่าระวางเรือในอตัราต่อตนั (ส่วนใหญ่จะตกลงกนัเป็น
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เงินดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา) เพื่อขนส่งสินคา้ท่ีระบุเฉพาะระหว่างท่าเรือท่ีกาํหนดตั้งแต่สองท่าข้ึนไป 
ในกรณีน้ีบริษทัฯ (หรือบริษทัยอ่ย) จะรับผดิชอบค่าใชจ่้ายในการเดินเรือทั้งหมด ซ่ึงค่าใชจ่้ายดงักล่าว
แสดงไวใ้นงบการเงินภายใตช่ื้อ “รายจ่ายท่าเรือ” (Voyage disbursement) และ “นํ้ ามนัเช้ือเพลิง” 
(Bunker consumption) การเช่าเป็นระยะเวลานั้น เส้นทางเดินเรือจะถูกกาํหนดหรือควบคุมโดยผูเ้ช่า
เรือและภายใตส้ญัญาเช่าเรือ โดยเสน้ทางการเดินเรือจะแตกต่างกนัไปในแต่ละเท่ียวการเดินเรือ ข้ึนอยู่
กบัปัจจยัต่างๆซ่ึงอยูน่อกเหนือการควบคุมของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ดงันั้น บริษทัฯและบริษทัยอ่ย
จึงไม่นาํเสนอขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานทางภูมิศาสตร์ เพราะอาจไม่ส่ือความหมายและ
อาจทาํใหเ้กิดความเขา้ใจท่ีไม่ถูกตอ้ง 

 จากขอ้มูลดงักล่าวขา้งตน้ ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานของรายไดจ้ากการเดินเรือ (และ
ค่าใชจ่้ายในการเดินเรือท่ีเก่ียวกบัการเช่าเป็นรายเท่ียว) สาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 
30 กนัยายน 2554 และ 2553 จึงจาํแนกไดเ้ป็นสองประเภท คือ รายไดจ้ากการเช่าเป็นระยะเวลา และ
การเช่าเป็นรายเท่ียว ซ่ึงแสดงภายใตช่ื้อ “รายไดค่้าเช่าเรือ” (Hire income) และ “รายไดค่้าระวางเรือ” 
(Freight income) ตามลาํดบัดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 การเช่าเป็นระยะเวลา การเช่าเป็นรายเท่ียว รวม ตดับญัชี รวม 

 2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553 

  (ปรับปรุง
ใหม่) 

 (ปรับปรุง
ใหม่) 

 (ปรับปรุง
ใหม่) 

 (ปรับปรุง
ใหม่) 

 (ปรับปรุง
ใหม่) 

รายไดค่้าเช่าเรือ 503,163 693,024 - - 503,163 693,024 (6,940) (10,156) 496,223 682,868 
รายไดค่้าระวางเรือ - - 238,571 40,284 238,571 40,284 - - 238,571 40,284 
รวมรายไดจ้ากการเดินเรือ 503,163 693,024 238,571 40,284 741,734 733,308 (6,940) (10,156) 734,794 723,152 
รายจ่ายท่าเรือ - - (46,561) (15,990) (46,561) (15,990) 6,940 10,156 (39,621) (5,834) 
นํ้ามนัเช้ือเพลิง - - (83,926) - (83,926) - - - (83,926) - 
รวมค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการเช่า           
 เป็นรายเท่ียว - - (130,487) (15,990) (130,487) (15,990) 6,940 10,156 (123,547) (5,834) 
รายไดจ้ากการเดินเรือสุทธิ/           
 รายไดเ้ทียบเท่าจากการเช่า           
 เรือเป็นระยะเวลา 503,163 693,024 108,084 24,294 611,247 717,318 - - 611,247 717,318 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 การเช่าเป็นระยะเวลา การเช่าเป็นรายเท่ียว รวม ตดับญัชี รวม 

 2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553 

  (ปรับปรุง
ใหม่) 

 (ปรับปรุง
ใหม่) 

 (ปรับปรุง
ใหม่) 

 (ปรับปรุง
ใหม่) 

 (ปรับปรุง
ใหม่) 

รายไดค่้าเช่าเรือ 1,639,126 2,125,556 - - 1,639,126 2,125,556 (31,698) (30,978) 1,607,428 2,094,578 
รายไดค่้าระวางเรือ - - 788,241 140,820 788,241 140,820 (116,833) - 671,408 140,820 
รวมรายไดจ้ากการเดินเรือ 1,639,126 2,125,556 788,241 140,820 2,427,367 2,266,376 (148,531) (30,978) 2,278,836 2,235,398 
รายจ่ายท่าเรือ - - (241,024) (50,898) (241,024) (50,898) 148,531 30,978 (92,493) (19,920) 
นํ้ามนัเช้ือเพลิง - - (198,167) (3,886) (198,167) (3,886) - - (198,167) (3,886) 
รวมค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการเช่า           
 เป็นรายเท่ียว - - (439,191) (54,784) (439,191) (54,784) 148,531 30,978 (290,660) (23,806) 
รายไดจ้ากการเดินเรือสุทธิ/           
 รายไดเ้ทียบเท่าจากการเช่า           
 เรือเป็นระยะเวลา 1,639,126 2,125,556 349,050 86,036 1,988,176 2,211,592 - - 1,988,176 2,211,592 
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21. เงินปันผลจ่าย 

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

 เงินปันผลที่ประกาศจ่ายในระหวา่งงวดเกา้เดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2554 มีดงันี้ 

  หุน้ที่มีสิทธิไดร้ับ หุน้ที่นายทะเบียน เงินปันผล                     
 อนุมตัิโดย เงินปันผล หลกัทรัพยเ์ป็นผูถ้ือ ต่อหุน้ เงินปันผลจ่าย วนัที่จ่ายเงินปันผล 
  (หุน้) (หุน้) (บาท) (ลา้นบาท)  
ก) เงินปันผลระหวา่งกาลจากกาํไรสะสม ที่ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 1,039,376,100 144,500 0.15 155.91 2 กนัยายน 2554 
     ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2554  วนัที่ 4 สิงหาคม 2554      
ข) เงินปันผลระหวา่งกาลจากกาํไรสะสม ที่ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 1,039,373,000 147,600 0.10 103.94 8 มิถุนายน 2554 
     ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2554  วนัที่ 12 พฤษภาคม 2554      
ค)   เงินปันผลงวดสุดทา้ยจากกาํไรสะสม ที่ประชุมสามญัประจาํปีผูถ้ือหุน้ 1,039,378,200 142,400 0.22 228.66 25 มีนาคม 2554 
     ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2553  วนัที่ 14 มีนาคม 2554      
รวม    0.47 488.51  
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22. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

22.1  ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาส่ังต่อเรือเดินทะเล 

 บริษทัฯ บริษทัย่อยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัมีภาระผูกพนัเก่ียวกบัสัญญาสั่งต่อเรือเดินทะเลท่ี
จะตอ้งจ่ายในอนาคตดงัน้ี 

 30 กนัยายน 2554 31 ธนัวาคม 2553 

 (ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา) 

(เทียบเท่า          
ลา้นบาท) 

(ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา) 

(เทียบเท่า          
ลา้นบาท) 

บริษทัฯ 286.40 8,926.34 357.20 10,770.04 
บริษทัยอ่ย 58.80 1,832.65 68.60 2,068.38 

กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั - ตาม     

    สัดส่วนท่ีบริษทัฯถือหุน้ (50%) 28.50 888.27 31.35 945.24 
รวม 373.70 11,647.26 457.15 13,783.66 

22.2  ภาระผูกพนัเกีย่วกบัค่าธรรมเนียมในการรักษาวงเงินกู้ทีย่งัไม่ได้เบิกใช้ 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2554 บริษทัฯ บริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัมีภาระผกูพนัเก่ียวกบั
ค่าธรรมเนียมในการรักษาวงเงินกูท่ี้ยงัไม่ไดเ้บิกใช ้ซ่ึงสรุปไดด้งัน้ี 

 
 

 
ค่าธรรมเนียม 

วงเงินสินเช่ือ
สูงสุด 

วงเงินกูท่ี้ยงัไม่ได ้
เบิกใช ้ณ วนัท่ี 

 
 

 
วนัส้ินสุดระยะเวลา 

วงเงิน ท่ีจ่ายโดยบริษทัฯ ตามสัญญาเงินกู ้ 30 กนัยายน 2554 กาํหนดจ่ายชาํระ เบิกใชเ้งินกู ้

  (ลา้นเหรียญ    
  สหรัฐอเมริกา)    
วงเงนิสินเช่ือเพือ่นําไปใช้ ในการส่ังต่อเรือเดนิทะเลใหม่    
วงเงินท่ี 1 ร้อยละ 0.35 ต่อปี ของ

วงเงินกูย้มืท่ียงัไม่ได้
เบิกใช ้

320.00 222.00 ทุกสามเดือนนบัจากวนัท่ี 
3 กรกฎาคม 2551 
จนกระทัง่ส้ินสุด
ระยะเวลาเบิกใช ้

เม่ือส่งมอบเรือเดินทะเล      
แต่ละลาํ 

วงเงินท่ี 2 ร้อยละ 1.20 ต่อปี ของ
วงเงินกูย้มืท่ียงัไม่ได้
เบิกใช ้

22.80 11.40 ทุกสามเดือนนบัจากวนัท่ี 
28 ตุลาคม 2553 
จนกระทัง่ส้ินสุด
ระยะเวลาเบิกใช ้

เม่ือส่งมอบเรือเดินทะเล      

วงเงนิสินเช่ือเพือ่นําไปจัดซ้ือเรือเดนิทะเล   
วงเงินท่ี 1 ร้อยละ 1.00 ต่อปี ของ

วงเงินกูย้มืท่ียงัไม่ได้
เบิกใช ้

200.00 200.00 ทุกส้ินไตรมาสนบัจาก 
วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2553 
จนกระทัง่ส้ินสุดระยะ 
เวลาเบิกใช ้

29 ธนัวาคม 2554 

วงเงินท่ี 2 ร้อยละ 0.70 ต่อปี ของ
วงเงินกูย้มืท่ียงัไม่ได้
เบิกใช ้

200.00 200.00 ทุกส้ินไตรมาสนบัจาก
วนัท่ี 14 มกราคม 2553 
จนกระทัง่ส้ินสุด
ระยะเวลาเบิกใช ้

30 มิถุนายน 2555 
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22.3 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัเงินลงทุนระยะยาวอืน่ 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2554 บริษทัฯมีภาระผกูพนัเก่ียวกบัส่วนของเงินลงทุนระยะยาวอ่ืนท่ียงัไม่เรียก
ชาํระเป็นจาํนวนเงิน 10.13 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2553: 10.13 ลา้นบาท) 

22.4   ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาให้บริการเรือเดินทะเลระยะยาว 

ตามบนัทึกความเขา้ใจขอ้ตกลงซ่ึงบริษทัฯไดล้งนามเม่ือเดือนตุลาคม 2552 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 2 ธนัวาคม 
2552 บริษทัฯไดล้งนามในสัญญาให้บริการเช่าเรือเดินทะเลต่อใหม่สําหรับขนส่งซีเมนต์ระยะยาว
จาํนวน 4 ลาํ (เป็นท่ีแน่นอนแลว้จาํนวน 3 ลาํและอีก 1 ลาํตอ้งแจง้ความประสงคจ์ะใชบ้ริการเรือเดิน
ทะเลเพ่ิมภายในวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2554) กบับริษทัแห่งหน่ึงซ่ึงดาํเนินกิจการในประเทศอินเดีย      
(ผูเ้ช่าเรือ) สญัญาเช่าเรือเดินทะเลมีระยะเวลา 15 ปี ในอตัราค่าบริการคงท่ีต่อลาํต่อวนัตามท่ีระบุไวใ้น
สญัญา และผูเ้ช่าเรือมีสิทธิเลือกต่ออายสุัญญาไดอี้กคร้ังละ 5 ปีเป็นจาํนวน 2 คร้ัง ในอตัราค่าบริการท่ี
ลดลงตามท่ีระบุไวใ้นสญัญา  เรือเดินทะเลดงักล่าวเป็นเรือเดินทะเลท่ีสั่งต่อใหม่สาํหรับขนส่งซีเมนต ์
โดยมีกาํหนดส่งมอบเรือเดินทะเลให้แก่ผูเ้ช่าเรือในระหว่างปี 2554 ถึง 2557 ในกรณีท่ีบริษทัฯไม่
สามารถส่งมอบเรือเดินทะเลใหแ้ก่ผูเ้ช่าเรือไดภ้ายในระยะเวลาท่ีกาํหนด บริษทัฯจะตอ้งชาํระค่าปรับ
จาํนวน 4,250 เหรียญสหรัฐอเมริกาต่อลาํต่อวนัท่ีไดส่้งมอบเรือเดินทะเลล่าชา้ 

22.5    ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาซ้ือเรือเดินทะเล 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2554 บริษทัยอ่ยในประเทศ 3 แห่งมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายตามบนัทึกขอ้ตกลง
เพื่อซ้ือเรือเดินทะเลซุปราแมกซ์บริษทัละ 1 ลาํกบับริษทัต่างประเทศแห่งหน่ึงตามท่ีไดก้ล่าวไวใ้น
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ  14 เป็นจํานวนเงิน  23.85 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาต่อลํา            
(หรือประมาณ  743.34 ล้านบาท)  คิดเป็นจํานวนเงินรวม  71.55 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา              
(หรือประมาณ 2,230.02 ลา้นบาท) 

23. เหตุการณ์ภายหลงัวนัทีใ่นงบการเงิน 

23.1 เม่ือวนัท่ี 14 ตุลาคม 2554 บริษทัยอ่ยซ่ึงจดัตั้งในประเทศสิงคโปร์เพื่อวตัถุประสงคเ์ฉพาะ 4 บริษทั 
(SPCs) ของบริษทัย่อยในประเทศสิงคโปร์ของบริษทัฯ ไดล้งนามในสัญญาเงินกูจ้าํนวนเงิน 84.96 
ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา กบัธนาคาร ING Bank N.V. สาขาประเทศสิงคโปร์ และธนาคาร DnB 
NOR Bank ASA, สาขาประเทศสิงคโปร์ สาํหรับใชช้าํระในวงเงินสูงสุดไม่เกินร้อยละ 80  ของตน้ทุน
รวมของการไดม้าของเรือขนส่งสินคา้เทกองซุปราแมกซ์ต่อใหม่ขนาดระวางบรรทุกลาํละ 57,000  
เดดเวทตนั จาํนวน 4 ลาํ ซ่ึงบริษทั SPCs ไดส้ัง่ต่อเรือในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 
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23.2 เม่ือวนัท่ี 21 ตุลาคม 2554 บริษทัฯ ไดล้งนามในบนัทึกแกไ้ขเพ่ิมเติมฉบบัท่ี 2 ของวงเงินกูท่ี้ใชส้าํหรับ
การสั่งต่อเรือเดินทะเลใหม่ (วงเงินท่ี 1) เพื่อชาํระคืนเงินกูก่้อนกาํหนดสาํหรับการต่อเรือเดินทะเล
หมายเลข 333 และยกเลิกวงเงินกูส่้วนคงเหลือท่ียงัไม่ไดเ้บิกถอน บริษทัฯไดจ่้ายคืนเงินกูย้มืระยะยาว
ก่อนกาํหนดจาํนวนเงิน 11,999,998 เหรียญสหรัฐอเมริกาในวนัท่ี 25 ตุลาคม 2554 

24. งบการเงินในสกลุเงินทีใ่ช้ในการดําเนินงาน 

 งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2554 และ 31 ธนัวาคม 2553 และงบกาํไรขาดทุนสาํหรับ
งวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2554 และ 2553 ในสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา
ซ่ึงเป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานแสดงไดด้งัน้ี 
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บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย       
งบแสดงฐานะการเงนิ 

        
      

(หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐฯ) 

  
งบการเงนิรวม 

 
งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  
30 กนัยายน 
2554  

31 ธนัวาคม         
2553  

30 กนัยายน 
2554  

31 ธนัวาคม      
2553 

  
(ยงัไม่ได ้

 
(ตรวจสอบแลว้) 

 
(ยงัไม่ได ้

 
(ตรวจสอบแลว้) 

  ตรวจสอบ  (ปรับปรุงใหม่) 
 

ตรวจสอบ  (ปรับปรุงใหม่) 

  
แต่สอบทาน 

   
แต่สอบทาน 

  
สินทรัพย์ 

 
แลว้) 

   
แลว้) 

  
สินทรัพย์หมุนเวยีน         
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 
142,389 

 
140,074  

 
89,851 

 
67,703  

เงินลงทุนชัว่คราว - สุทธิ 
 

- 
 

-  
 

- 
 

                  -  
ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ  3,998      1,128   -                    -  
ลูกหน้ีและเงินทดรองจ่ายแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 
- 

 
-  

 
18,860 

 
     9,565  

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย 
 

- 
 

-  
 

63,800 
 

63,800 
นํ้ามนัเช้ือเพลิง  876          190   -                    -  
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 

        
   เงินทดรองจ่ายแก่กปัตนัเรือ  1,683      1,395   -                    -  
   ค่าสินไหมทดแทนคา้งรับ 

 
603 

 
     295  

 
- 

 
                  -  

   อ่ืนๆ 
 

1,382 
 

1,134  
 

408 
 

559  
รวมสินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 

 
3,668 

 
2,824  

 
408 

 
559  

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน  150,931  144,216   172,919  141,627  
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 

        
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิ  -  -   189,445        189,445  
เงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 

 
- 

 
-     -                      -  

เงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย 
 

3,708 
 

    4,123  
 

- 
 

                  -  
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน  260  260   260  260  
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 

 
- 

 
-  

 
8,550 

 
8,550  

ลูกหน้ีตามสญัญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ - สุทธิ 2,310 
 

4,081  
 

-                   -  
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ  229,376  212,274   247  360  
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 

 
794 

 
1,007  

 
793 

 
1,007  

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 
       

   ค่าความเสียหายจากการเดินเรือทะเลรอเรียกคืน 
 

1,237 
 

   1,579  
 

- 
 

                  -  
   เงินล่วงหนา้ค่าซ้ือเรือเดินทะเล 

 
7,950 

 
- 

 
- 

 
- 

   เงินล่วงหนา้ค่าจา้งต่อเรือเดินทะเล   237,576     283,507   176,973    235,900  
   ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจ่าย - สุทธิ 

 
10,457 

 
      10,913  

 
10,353 

 
    10,772  

   อ่ืนๆ 
 

193 
 

            97  
 

77 
 

            80  
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 

 
257,413 

 
296,096  

 
187,403 

 
246,752  

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน  493,861  517,841   386,698  446,374  
รวมสินทรัพย์ 

 
644,792 

 
662,057  

 
559,617 

 
588,001  
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บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย       
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ) 

        
      

(หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐฯ) 

  
งบการเงนิรวม 

 
งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  
30 กนัยายน 
2554  

31 ธนัวาคม       
2553  

30 กนัยายน 
2554  

31 ธนัวาคม 
2553 

  
(ยงัไม่ได ้

 
(ตรวจสอบแลว้) 

 
(ยงัไม่ได ้

 
(ตรวจสอบแลว้) 

  ตรวจสอบ  (ปรับปรุงใหม่) 
 

ตรวจสอบ  (ปรับปรุงใหม่) 

  
แต่สอบทาน 

   
แต่สอบทาน 

  
  

แลว้) 
   

แลว้) 
  

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น         
หนีสิ้นหมุนเวยีน 

        เจา้หน้ีการคา้ 
 

711 
 

337  
 

16 
 

7  
เจา้หน้ีและเงินทดรองจ่ายจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  4                 28   88,924     83,823  
รายไดรั้บล่วงหนา้ 

 
1,222 

 
          1,574  

 
-    - 

เงินกูย้มืระยะยาว - ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระ 
        

   ภายในหน่ึงปี  26,052        4,889   20,496  796  
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 

 
- 

 
131 

 
-    - 

หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 
        

  ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัลูกเรือคา้งจ่าย 
 

1,409 
 

      1,343  
 

- 
 

- 
  โบนสัพนกังานคา้งจ่าย - ส่วนท่ีถึงกาํหนดจ่าย 

        
     ภายในหน่ึงปี  2,011  4,526   1,855  4,159  
  ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 

 
1,080 

 
1,079  

 
168 

 
292  

  ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายคา้งจ่าย 
 

461 
 

133  
 

423 
 

80 
  อ่ืนๆ  594  557   306  316  
รวมหน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 

 
5,555 

 
7,638 

 
2,752 

 
4,847 

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 
 

33,544 
 

14,597  
 

112,188 
 

89,473 
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน         
โบนสัพนกังานคา้งจ่าย - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนด 

           จ่ายภายในหน่ึงปี 
 

1,502 
 

2,530  
 

1,385 
 

2,323  
ประมาณการค่าความเสียหายจากการเดินเรือเดิน         
   ทะเล 

 
1,869 

 
2,230  

 
-    - 

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระ 
        

   ภายในหน่ึงปี  116,273  158,079   53,112  111,829  
สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 

 
1,975 

 
- 

 
1,783 

 
- 

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน  121,619  162,839   56,280  114,152  
รวมหนีสิ้น 

 
155,163 

 
177,436  

 
168,468 

 
203,625  
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บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย       
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ) 

        
      

(หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐฯ) 

  
งบการเงนิรวม 

 
งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  
30 กนัยายน  
2554  

31 ธนัวาคม 
2553  

30 กนัยายน  
2554  

31 ธนัวาคม    
2553 

  
(ยงัไม่ได ้

 
(ตรวจสอบแลว้) 

 
(ยงัไม่ได ้

 
(ตรวจสอบแลว้) 

  ตรวจสอบ  (ปรับปรุงใหม่) 
 

ตรวจสอบ  (ปรับปรุงใหม่) 

  
แต่สอบทาน 

   
แต่สอบทาน 

  
  

แลว้) 
   

แลว้) 
  

ส่วนของผู้ถอืหุ้น         
ทุนเรือนหุน้ 

           ทุนจดทะเบียน 
 

35,308 
 

35,308  
 

35,308 
 

35,308  
   ทุนท่ีออกและชาํระแลว้ 

 
35,308 

 
35,308  

 
35,308 

 
35,308  

ส่วนเกินทุน 
        

   ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั  16,135  16,135   16,135  16,135  
   ส่วนเกินทุนหุน้ทุนซ้ือคืน 

 
4,819 

 
4,819  

 
4,819 

 
4,819  

กาํไรสะสม 
        

   จดัสรรแลว้         
      สาํรองตามกฎหมาย - บริษทัฯ 

 
2,802 

 
2,802  

 
2,802 

 
2,802  

                                       - บริษทัยอ่ย 
 

14,285 
 

14,285  
 

-             -  
      สาํรองเพ่ือกิจกรรมความรับผดิชอบต่อสงัคม  509  429   509  429 
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 

 
415,531 

 
410,250  

 
331,576 

 
324,883  

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 
 

(781) 
 

(378) 
 

- 
 

- 
ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 

 
488,608 

 
483,650  

 
391,149 

 
384,376  

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 
        

   ของบริษทัยอ่ย  1,021  971   -  - 
รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 

 
489,629 

 
484,621  

 
391,149 

 
384,376 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น 
 

644,792 
 

662,057  
 

559,617 
 

588,001  

         
  

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

      
งบกาํไรขาดทุน         
สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2554 และ 2553 

      
      

(หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐฯ) 

  
งบการเงนิรวม 

 
งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  
2554 

 
2553 

 
2554 

 
2553 

    
(ปรับปรุงใหม่) 

   
(ปรับปรุงใหม่) 

รายได้ 
        

รายไดจ้ากการเดินเรือ         
   รายไดค่้าเช่าเรือ 

 
16,368 

 
21,796 

 
- 

 
- 

   รายไดค่้าระวางเรือ  7,870  1,286  -  - 
รวมรายไดจ้ากการเดินเรือ 

 
24,238 

 
23,082 

   
- 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ  28  153  408  349 
กาํไรจากการขายเรือเดินทะเลและอุปกรณ์ 

 
1 

 
- 

 
1 

 
- 

กาํไรจากการขายสญัญาสัง่ต่อเรือเดินทะเลใหม่ 
        

   ตามสญัญา Novation Agreement  4,311  -  4,311  - 
ดอกเบ้ียรับ 

 
163 

 
210 

 
134 

 
138 

กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน 
 

76 
 

- 
 

139 
 

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

      
งบกาํไรขาดทุน (ต่อ) 

        
สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2554 และ 2553       
      

(หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐฯ) 

  
งบการเงนิรวม 

 
งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  
2554 

 
2553 

 
2554 

 
2553 

    (ปรับปรุงใหม่) 
   (ปรับปรุงใหม่) 

รายไดอ่ื้น 
 

71 
 

- 
 

- 
 

- 
เงินปันผลรับ 

 
- 

 
- 

 
7,110 

 
10,319 

รวมรายได้ 
 

28,888 
 

23,445 
 

12,103 
 

10,806 
ค่าใช้จ่าย         
ตน้ทุนการเดินเรือ 

        
   ค่าใชจ่้ายในการเดินเรือ  7,193  6,338  -  - 
   รายจ่ายท่าเรือ 

 
1,307 

 
186 

 
- 

 
- 

   นํ้ามนัเช้ือเพลิง 
 

2,768 
 

- 
 

- 
 

- 
รวมตน้ทุนการเดินเรือ 

 
11,268 

 
6,524 

 
- 

 
- 

ค่าเส่ือมราคา 
 

5,263 
 

5,453 
 

40 
 

60 
ตน้ทุนการใหบ้ริการ  30  27  -  - 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 

 
1,418 

 
1,352 

 
1,263 

 
1,193 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 
 

821 
 

787 
 

774 
 

739 
หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ  -  54  -  - 
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน 

 
- 

 
259 

 
- 

 
301 

รวมค่าใช้จ่าย  18,800  14,456  2,077  2,293 
กาํไรก่อนส่วนแบ่งกาํไรจากเงนิลงทุนใน 

        
   บริษทัร่วม ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ         
   และภาษเีงนิได้นิติบุคคล 

 
10,088 

 
8,989 

 
10,026 

 
8,513 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 
        

   ท่ีถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย  142  193  -  - 
กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและภาษเีงนิได้ 

        
   นิติบุคคล 

 
10,230  9,182  10,026  8,513 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน 
 

(3,639) 
 

(2,066) 
 

(2,707) 
 

(1,348) 
กาํไรก่อนภาษเีงนิได้นิติบุคคล  6,591  7,116  7,319  7,165 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 

 
3 

 
(19) 

 
- 

 
- 

กาํไรสําหรับงวด  6,594  7,097  7,319  7,165 

         การแบ่งปันกาํไร 
        

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ  6,590  6,954  7,319  7,165 
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม  
   ของบริษทัยอ่ย  

 
4  

 
143  

 
-  

 
- 

กาํไรสําหรับงวด 
 

6,594 
 

7,097 
 

7,319 
 

7,165 

      
(หน่วย: เหรียญสหรัฐฯ)  

กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 
        

กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ  0.0064  0.0067  0.0070  0.0069 
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  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

      
งบกาํไรขาดทุน 

        
สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2554 และ 2553       
      

(หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐฯ) 

  
งบการเงนิรวม 

 
งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  
2554 

 
2553 

 
2554 

 
2553 

    (ปรับปรุงใหม่) 
   (ปรับปรุงใหม่) 

รายได้ 
        รายไดจ้ากการเดินเรือ 
        

   รายไดค่้าเช่าเรือ 
 

52,784 
 

65,023 
 

- 
 

- 
   รายไดค่้าระวางเรือ 

 
22,081 

 
4,362 

 
- 

 
- 

รวมรายไดจ้ากการเดินเรือ 
 

74,865 
 

69,385 
 

- 
 

- 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 

 
115 

 
285 

 
1,244 

 
1,803 

กาํไรจากการขายเรือเดินทะเลและอุปกรณ์  46  13,375  47  - 
กาํไรจากการขายสญัญาสัง่ต่อเรือเดินทะเลใหม่ 

           ตามสญัญา Novation Agreement 
 

10,525 
 

- 
 

10,525 
 

- 
ดอกเบ้ียรับ  541  569  505  441 
กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน 

 
- 

 
- 

 
10 

 
- 

รายไดอ่ื้น 
 

71 
 

13 
 

- 
 

- 
เงินปันผลรับ  17  -  25,460  38,209 
รวมรายได้ 

 
86,180 

 
83,627 

 
37,791 

 
40,453 

ค่าใช้จ่าย 
        ตน้ทุนการเดินเรือ 
        

   ค่าใชจ่้ายในการเดินเรือ 
 

20,912 
 

20,288 
 

- 
 

- 
   รายจ่ายท่าเรือ 

 
3,043 

 
617 

 
- 

 
- 

   นํ้ามนัเช้ือเพลิง  6,517  119  -  - 
รวมตน้ทุนการเดินเรือ 

 
30,472 

 
21,024 

 
- 

 
- 

ค่าเส่ือมราคา 15,588  16,094  120  176 
ตน้ทุนการใหบ้ริการ 154 

 
117 

 
- 

 
- 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 4,531 
 

4,816 
 

3,890 
 

4,192 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 2,486  2,637  2,351  2,472 
หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ 4 

 
523 

 
- 

 
- 

ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน 116 
 

439 
 

- 
 

673 
รวมค่าใช้จ่าย 53,351 

 
45,650 

 
6,361 

 
7,513 

กาํไรก่อนส่วนแบ่งกาํไรจากเงนิลงทุนใน         
   บริษทัร่วม ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ 

        
   และภาษเีงนิได้นิติบุคคล 

 
32,829 

 
37,977 

 
31,430 

 
32,940 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม         
   ท่ีถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย 

 
98 

 
265 

 
- 

 
- 

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและภาษเีงนิได้ 
        

   นิติบุคคล 
 

32,927 
 

38,242 
 

31,430 
 

32,940 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน 

 
(9,415) 

 
(7,304) 

 
(6,850) 

 
(5,601) 

กาํไรก่อนภาษเีงนิได้นิติบุคคล 
 

23,512 
 

30,938 
 

24,580 
 

27,339 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 

 
(102) 

 
(2,496) 

 
- 

 
- 

กาํไรสําหรับงวด 
 

23,410 
 

28,442 
 

24,580 
 

27,339 
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  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

      
งบกาํไรขาดทุน (ต่อ) 

        
สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2554 และ 2553       
      

(หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐฯ) 

  
งบการเงนิรวม 

 
งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  
2554 

 
2553 

 
2554 

 
2553 

    (ปรับปรุงใหม่) 
   (ปรับปรุงใหม่) 

การแบ่งปันกาํไร 
        ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 
 

23,360 
 

28,204 
 

24,580 
 

27,339 
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม  
   ของบริษทัยอ่ย  

 
50  

 
238  

 
-  

 
- 

กาํไรสําหรับงวด  23,410  28,442  24,580  27,339 

      
(หน่วย: เหรียญสหรัฐฯ) 

กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน         
กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 

 
0.0225 

 
0.0271 

 
0.0236 

 
0.0263 

25. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีได้รับอนุมัติให้ออกโดยกรรมการผู ้มีอ ํานาจของบริษัทฯ  เ ม่ือวันท่ี                    
27 ตุลาคม 2554 


