
 

บริษทั พรีเชียส ชิพปิ� ง จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
รายงานการสอบทาน และ งบการเงินระหวา่งกาล 
สาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนสิ�นสุดวนัที$ 30 กนัยายน 2556 



 
 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั พรีเชียส ชิพปิ� ง จาํกดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัที$ 30 กนัยายน 2556 งบกาํไรขาดทุนรวมและ                              
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนสิ�นสุดวนัที$ 30 กนัยายน 2556 งบแสดง             
การเปลี$ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวมสาํหรับงวดเกา้เดือนสิ�นสุดวนัที$ 30 กนัยายน 2556 
และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมแบบยอ่ของบริษทั พรีเชียส ชิพปิ� ง จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ยและได้
สอบทานขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั พรีเชียส ชิพปิ� ง จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั ซึ$ งผูบ้ริหารของ
กิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่านี�ตามมาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัที$ 34 เรื$อง งบการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเกี$ยวกบัขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้  

ขอบเขตการสอบทาน  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410  เรื$อง การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ธีิการสอบถาม
บุคลากร ซึ$ งส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวเิคราะห์เปรียบเทียบและวธีิการสอบทานอื$น 
การสอบทานนี� มีขอบเขตจาํกดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วาม
เชื$อมั$นวา่จะพบเรื$องที$มีนยัสําคญัทั�งหมดซึ$งอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั�น ขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดงความเห็น 
ต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลที$สอบทาน 

ข้อสรุป  

ขา้พเจา้ไม่พบสิ$งที$เป็นเหตุใหเ้ชื$อวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํขึ�นตามมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัที$ 34 เรื$อง งบการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  

สุมาลี รีวราบณัฑิต 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3970 

บริษทั สาํนกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จาํกดั 
กรุงเทพฯ: 28 ตุลาคม 2556  



บริษทั พรีเชียส ชิพปิ� ง จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2556 31 ธนัวาคม 2555 30 กนัยายน 2556 31 ธนัวาคม 2555

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2,396,030       1,901,015       1,772,320       646,276           
เงินลงทุนชั.วคราว 2 -                     -                     -                     -                       
ลกูหนี1การคา้และลกูหนี1 อื.น 3, 4, 12 901,118          216,784          1,884,621       1,088,380        
เงินใหกู้ย้มืระยะสั1นแก่บริษทัยอ่ย 5 -                     -                     2,241,296       2,352,507        
เงินล่วงหนา้ค่าจา้งต่อเรือเดินทะเล - ส่วนที.จะไดรั้บคืน
   ภายในหนึ.งปี 12 1,721,945       482,996          1,133,172       391,959           
นํ1 ามนัเชื1อเพลิง 136,656          146,752          -                     -                       
สินทรัพยห์มุนเวียนอื.น
    เงินทดรองจ่ายแก่กปัตนัเรือ 128,979          103,108          -                     -                       
    ค่าสินไหมทดแทนคา้งรับ 31,062            23,720            -                     -                       
    อื.นๆ 84,386            67,071            46,590            44,848             
รวมสินทรัพยห์มุนเวียนอื.น 244,427          193,899          46,590            44,848             
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 5,400,176       2,941,446       7,077,999       4,523,970        
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 7 -                     -                     7,381,941       7,002,038        
เงินลงทุนในการร่วมคา้ 8 -                     -                     -                     -                       
เงินลงทุนในบริษทัร่วมที.ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย 9 80,350            104,694          -                     -                       
เงินลงทุนระยะยาวอื.น 8,168              7,971              8,168              7,971               
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการที.ควบคุมร่วมกนั 6 -                     -                     -                     410,035           
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย 6 -                     -                     483,480          -                       
ลกูหนี1ตามสัญญาแลกเปลี.ยนเงินตราต่างประเทศ 51,270            84,132            -                     -                       
ที.ดิน อาคารและอุปกรณ์ 10 18,151,113     16,212,572     7,244              7,859               
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 11 6,202              12,856            6,167              12,813             
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื.น
    ค่าความเสียหายจากการเดินเรือเดินทะเลรอเรียกคืน 117,021          45,635            -                     -                       
    เงินล่วงหนา้ค่าจา้งต่อเรือเดินทะเล - สุทธิจากส่วนที.
      จะไดรั้บคืนภายในหนึ.งปี 12 614,725          4,459,352       -                     3,858,844        
    ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจ่าย 13 95,139            125,212          72,185            100,561           
    ตน้ทุนสัญญารอตดัจ่าย 18.4 135,945          32,806            -                     -                       
    อื.นๆ 3,046              3,016              2,395              2,396               
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื.น 965,876          4,666,021       74,580            3,961,801        
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 19,262,979     21,088,246     7,961,580       11,402,517      
รวมสินทรัพย์ 24,663,155     24,029,692     15,039,579     15,926,487      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ.งของงบการเงินนี1



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

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2556 31 ธนัวาคม 2555 30 กนัยายน 2556 31 ธนัวาคม 2555

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี�สินหมุนเวียน
เจา้หนี1การคา้และเจา้หนี1 อื.น
    เจา้หนี1การคา้ 15,992 1,722 591 6
    เงินทดรองจากกิจการที.เกี.ยวขอ้งกนั 4 -                     -                     1,962,741 2,626,665
    ค่าใชจ่้ายเกี.ยวกบัลกูเรือคา้งจ่าย 83,291            74,210            -                     -                       
    ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 81,424 133,738 711 3,775
    โบนสัพนกังานคา้งจ่าย - ส่วนที.ถึงกาํหนดจ่าย
         ภายในหนึ.งปี 39,588 44,223 36,515 40,890
รวมเจา้หนี1การคา้และเจา้หนี1 อื.น 220,295 253,893 2,000,558 2,671,336
รายไดรั้บล่วงหนา้ 59,266            34,324            -                     -                       
เงินกูย้มืระยะยาว - ส่วนที.ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ.งปี 14 571,024          801,969          -                     481,890           
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 2,895              4,432              -                     -                       
หนี1 สินหมุนเวียนอื.น
    ภาษีเงินไดห้กั ณ ที.จ่ายคา้งจ่าย 4,161 11,048 2,838 9,722
    อื.นๆ 16,025 13,775 4,019 5,119
รวมหนี1 สินหมุนเวียนอื.น 20,186 24,823 6,857 14,841
รวมหนี�สินหมุนเวียน 873,666 1,119,441 2,007,415 3,168,067
หนี�สินไม่หมุนเวียน
โบนสัพนกังานคา้งจ่าย - สุทธิจากส่วนที.ถึง
   กาํหนดจ่ายภายในหนึ.งปี 22,974 22,986 21,120 21,227
เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนที.ถึงกาํหนดชาํระ
   ภายในหนึ.งปี 14 8,567,186       8,265,022       -                     712,681           
ประมาณการค่าความเสียหายจากการเดินเรือเดินทะเล 155,013 67,699 -                     -                       
สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 74,981 70,312 68,780 64,298
รวมหนี�สินไม่หมุนเวียน 8,820,154 8,426,019 89,900 798,206
รวมหนี�สิน 9,693,820 9,545,460 2,097,315 3,966,273

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ.งของงบการเงินนี1

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



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

(หน่วย: พนับาท)

30 กนัยายน 2556 31 ธนัวาคม 2555 30 กนัยายน 2556 31 ธนัวาคม 2555

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุน้
   ทุนจดทะเบียน
      หุน้สามญั 1,039,520,600 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 1,039,521 1,039,521 1,039,521 1,039,521
   ทุนที.ออกและชาํระแลว้
      หุน้สามญั 1,039,520,600 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 1,039,521 1,039,521 1,039,521 1,039,521
   ส่วนเกินทุน
      ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 411,430 411,430 411,430 411,430
      ส่วนเกินทุนหุน้ทุนซื1อคืน 172,446 172,446 172,446 172,446
   กาํไรสะสม
      จดัสรรแลว้
         สาํรองตามกฎหมาย - บริษทัฯ 103,952 103,952 103,952 103,952
                                         - บริษทัยอ่ย 523,320 518,120 -                     -                       
         สาํรองเพื.อกิจกรรมความรับผดิชอบต่อสังคม 15,917 14,951 15,917 14,951
      ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 14,334,217 14,193,833 11,357,760 10,694,210
องคป์ระกอบอื.นของส่วนของผูถื้อหุน้ (1,632,713)      (1,971,249)      (158,762)         (476,296)          
ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 14,968,090 14,483,004 12,942,264 11,960,214
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียที.ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 1,245 1,228 -                     -                       
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 14,969,335 14,484,232 12,942,264 11,960,214
รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 24,663,155 24,029,692 15,039,579 15,926,487

0 0 0 0
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ.งของงบการเงินนี1

กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั พรีเชียส ชิพปิ� ง จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุน

สําหรับงวดสามเดอืนสิ�นสุดวนัที- 30 กนัยายน 2556

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2556 2555 2556 2555

รายได้

รายไดจ้ากการเดินเรือ

   รายไดค้่าเช่าเรือ 637,287            575,593            -                       -                        

   รายไดค้่าระวางเรือ 296,458            238,791            -                       -                        

รวมรายไดจ้ากการเดินเรือ 933,745            814,384            -                       -                        

รายไดจ้ากการให้บริการ 4 2,196               5,390               23,453              18,173               

กาํไรจากการขายอุปกรณ์ -                       272                  -                       272                    

กาํไรจากการแปลงหนี1 ใหม่/ยกเลิกสญัญาสั.งต่อเรือเดินทะเล 12 193,706            305,101            178,408            305,101             

ดอกเบี1ยรับ 4 183                  2,730               2,296               4,269                 

กาํไรจากอตัราแลกเปลี.ยน 2,798               -                       2,601               -                        

รายไดอื้.น 903                  3,328               903                  2,737                 

เงินปันผลรับ 4 -                       -                       127,150            116,000             

รวมรายได้ 1,133,531         1,131,205         334,811            446,552             

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนการเดินเรือ

   ค่าใชจ่้ายในการเดินเรือ 441,933            304,171            -                       -                        

   รายจ่ายท่าเรือ 35,629              44,667              -                       -                        

   นํ1ามนัเชื1อเพลิงใชไ้ป 126,512            103,095            -                       -                        

รวมตน้ทุนการเดินเรือ 604,074            451,933            -                       -                        

ค่าเสื.อมราคา 302,926            236,201            598                  949                    

ตน้ทุนการให้บริการ 1,007               587                  -                       -                        

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 4 50,539              46,951              44,816              42,224               

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 4 25,816              25,044              24,466              23,599               

หนี1 สูญและหนี1สงสยัจะสูญ 12,285              570                  -                       -                        

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี.ยน -                       5,226               -                       4,546                 

รวมค่าใช้จ่าย 996,647            766,512            69,880              71,318               

กาํไรก่อนส่วนแบ่งกาํไรจากเงนิลงทุนในบริษทัร่วม

   ค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 136,884            364,693            264,931            375,234             

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม

   ที.ถือหุ้นโดยบริษทัยอ่ย 9.1 7,863               1,745               -                       -                        

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 144,747            366,438            264,931            375,234             

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (122,884)          (145,489)          (27,071)            (75,832)              

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 21,863              220,949            237,860            299,402             

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (1,453)              (1,383)              -                       -                        

กาํไรสําหรับงวด 20,410              219,566            237,860            299,402             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ.งของงบการเงินนี1



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั พรีเชียส ชิพปิ� ง จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุน (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดอืนสิ�นสุดวนัที- 30 กนัยายน 2556

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2556 2555 2556 2555

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน)

ส่วนที.เป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 20,412 219,229 237,860 299,402

ส่วนที.เป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียที.ไม่มีอาํนาจควบคุม

   ของบริษทัยอ่ย (2) 337 -                       -                        

กาํไรสําหรับงวด 20,410 219,566 237,860 299,402

(หน่วย: บาท)

กาํไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน 15

กาํไรส่วนที.เป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 0.02 0.21 0.23 0.29

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ.งของงบการเงินนี1



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั พรีเชียส ชิพปิ� ง จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดอืนสิ�นสุดวนัที- 30 กนัยายน 2556

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2556 2555 2556 2555

กาํไรสําหรับงวด 20,410              219,566            237,860            299,402             

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื-น:

ผลต่างของอตัราแลกเปลี.ยนจากการแปลงค่างบการเงิน

    ของหน่วยงานในต่างประเทศ (16,759)            6,072               -                       -                        

ผลต่างของอตัราแลกเปลี.ยนจากการแปลงค่างบการเงิน

    จากสกุลเงินที.ใชใ้นการดาํเนินงาน

    เป็นสกุลเงินที.ใชน้าํเสนองบการเงิน 125,916            (475,084)          105,085            (385,357)            

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื-นสําหรับงวด 109,157            (469,012)          105,085            (385,357)            

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 129,567            (249,446)          342,945            (85,955)              

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนที.เป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 129,558            (249,776)          342,945            (85,955)              

ส่วนที.เป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียที.ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 9                      330                  -                       -                        

129,567            (249,446)          342,945            (85,955)              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ.งของงบการเงินนี1



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั พรีเชียส ชิพปิ� ง จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุน

สําหรับงวดเก้าเดอืนสิ�นสุดวนัที- 30 กนัยายน 2556

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2556 2555 2556 2555

รายได้

รายไดจ้ากการเดินเรือ

   รายไดค้่าเช่าเรือ 1,882,792 1,615,620 -                       -                        

   รายไดค้่าระวางเรือ 812,133 977,184 -                       -                        

รวมรายไดจ้ากการเดินเรือ 2,694,925 2,592,804 -                       -                        

รายไดจ้ากการให้บริการ 4 8,643 8,245 67,355 51,837

กาํไรจากการขายอุปกรณ์ -                       272                  -                       272                    

กาํไรจากการแปลงหนี1 ใหม่/ยกเลิกสญัญาสั.งต่อเรือเดินทะเล 12 866,673            305,101 829,234 305,101

ดอกเบี1ยรับ 4 3,999 15,157              7,613 17,808               

กาํไรจากอตัราแลกเปลี.ยน 6,576 -                       7,405 -                        

รายไดอื้.น 2,032 3,330 2,032 2,739

เงินปันผลรับ 4, 7 -                       -                       386,650            380,750             

รวมรายได้ 3,582,848 2,924,909 1,300,289 758,507

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนการเดินเรือ

   ค่าใชจ่้ายในการเดินเรือ 1,208,808 886,647 -                       -                        

   รายจ่ายท่าเรือ 118,759 152,250 -                       -                        

   นํ1ามนัเชื1อเพลิงใชไ้ป 381,331 443,179 -                       -                        

รวมตน้ทุนการเดินเรือ 1,708,898 1,482,076 -                       -                        

ค่าเสื.อมราคา 10 833,575 658,624 2,184 3,006

ตน้ทุนการให้บริการ 3,918 3,480 -                       -                        

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 4 166,330 132,994 144,470 115,940

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 4 82,641 66,171 77,859 63,003

หนี1 สูญและหนี1สงสยัจะสูญ 1,292               20,034              -                       -                        

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี.ยน -                       5,867               -                       7,047                 

รวมค่าใช้จ่าย 2,796,654 2,369,246 224,513 188,996

กาํไรก่อนส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงนิลงทุนในบริษทัร่วม

   ค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 786,194 555,663 1,075,776 569,511

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม

   ที.ถือหุ้นโดยบริษทัยอ่ย 9.1 25,185              (9,146)              -                       -                        

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 811,379            546,517            1,075,776         569,511             

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (350,384)          (349,648)          (99,645)            (154,426)            

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 460,995            196,869            976,131            415,085             

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (2,843)              (3,621)              -                       -                        

กาํไรสําหรับงวด 458,152 193,248 976,131 415,085

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ.งของงบการเงินนี1



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั พรีเชียส ชิพปิ� ง จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุน (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดอืนสิ�นสุดวนัที- 30 กนัยายน 2556

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2556 2555 2556 2555

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน)

ส่วนที.เป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 458,165 191,411 976,131 415,085

ส่วนที.เป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียที.ไม่มีอาํนาจควบคุม

   ของบริษทัยอ่ย (13) 1,837 -                       -                        

กาํไรสําหรับงวด 458,152 193,248 976,131 415,085

(หน่วย: บาท)

กาํไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน 15

กาํไรส่วนที.เป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 0.44 0.18 0.94 0.40

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ.งของงบการเงินนี1



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั พรีเชียส ชิพปิ� ง จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดเก้าเดอืนสิ�นสุดวนัที- 30 กนัยายน 2556

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2556 2555 2556 2555

กาํไรสําหรับงวด 458,152            193,248            976,131            415,085             

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื-น:

ผลต่างของอตัราแลกเปลี.ยนจากการแปลงค่างบการเงิน

    ของหน่วยงานในต่างประเทศ (28,133)            4,280               -                       -                        

ผลต่างของอตัราแลกเปลี.ยนจากการแปลงค่างบการเงิน

    จากสกุลเงินที.ใชใ้นการดาํเนินงาน

    เป็นสกุลเงินที.ใชน้าํเสนองบการเงิน 366,699            (418,593)          317,534            (339,507)            

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื-นสําหรับงวด 338,566            (414,313)          317,534            (339,507)            

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 796,718            (221,065)          1,293,665         75,578               

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนที.เป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 796,701            (222,533)          1,293,665         75,578               

ส่วนที.เป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียที.ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 17                    1,468               -                       -                        

796,718            (221,065)          1,293,665         75,578               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ.งของงบการเงินนี1



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั พรีเชียส ชิพปิ� ง จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด

สําหรับงวดเก้าเดอืนสิ�นสุดวนัที- 30 กนัยายน 2556

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2556 2555 2556 2555

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไรก่อนภาษี 460,995 196,869 976,131 415,085

รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษี

   เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน

   ค่าเสื.อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 840,345 665,606 8,945 9,978

   หนี1 สูญและหนี1สงสยัจะสูญ 1,292               20,034              -                       -                        

   กาํไรจากการขายอุปกรณ์ -                       (272)                 -                       (272)                  

   ตดัจาํหน่ายอุปกรณ์ 51                    -                       51                    -                        

   กาํไรจากการแปลงหนี1 ใหม่/ยกเลิกสญัญาสั.งต่อเรือเดินทะเล (866,673)          (305,101)          (829,234)          (305,101)            

   ตดัจาํหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจ่าย

      เนื.องจากการยกเลิกวงเงินกูย้มื 30,960 43,124 20,519 43,124

   ส่วนแบ่ง (กาํไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม

      ที.ถือหุ้นโดยบริษทัยอ่ย (25,185)            9,146               -                       -                        

   ประมาณการค่าความเสียหายจากการเดินเรือเดินทะเล 15,130 1,215 -                       -                        

   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 4,685 4,357 4,499 4,201

   ขาดทุน (กาํไร) จากอตัราแลกเปลี.ยนที.ยงัไม่เกิดขึ1นจริง 915 7,133 (1,338) 6,338

   ตดัจาํหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินเป็นดอกเบี1ยจ่าย 25,515 20,395 -                       -                        

   ดอกเบี1ยจ่าย 209,062 172,087 -                       -                        

   ดอกเบี1ยรับ (2,880) (14,466) (6,923) (17,387)

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลี.ยนแปลง

   ในสินทรัพยแ์ละหนี1 สินดาํเนินงาน 694,212 820,127 172,650 155,966

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิ.มขึ1น) ลดลง

   ลูกหนี1การคา้และลูกหนี1 อื.น (65,933)            (101,068)          605,216            1,024,595          

   นํ1ามนัเชื1อเพลิง 9,737 (35,262) -                       -                        

   สินทรัพยห์มุนเวียนอื.น (46,037) (22,503) 1,325 2,266

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื.น (64,535)            (17,207)            -                       1                        

หนี1 สินดาํเนินงานเพิ.มขึ1น (ลดลง)

   เจา้หนี1การคา้และเจา้หนี1 อื.น (40,763)            (19,429)            (716,492)          (486,499)            

   รายไดรั้บล่วงหนา้ 24,055              (57,518)            -                       -                        

   หนี1 สินหมุนเวียนอื.น (4,543) 2,660 (7,745) (8,166)

   หนี1 สินไม่หมุนเวียน 87 (33,390) (15) (30,766)

เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 506,280 536,410 54,939 657,397

   จ่ายภาษีเงินไดห้กั ณ ที.จ่าย (3,409) (3,711) (2,470) (2,449)

เงนิสดสุทธิจากกจิกรรมดาํเนินงาน 502,871 532,699 52,469 654,948

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ.งของงบการเงินนี1



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั พรีเชียส ชิพปิ� ง จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดอืนสิ�นสุดวนัที- 30 กนัยายน 2556

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2556 2555 2556 2555

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

ซื1อเรือเดินทะเลและอุปกรณ์และจ่ายค่าใชจ่้ายในการซ่อมแซม

   และสาํรวจเรือเดินทะเล (1,723,742)       (2,081,529)       (1,424)              (3,626)               

เงินสดจ่ายล่วงหนา้ค่าจา้งต่อเรือเดินทะเลและตน้ทุนทางตรงอื.น (691,597)          (1,570,315)       (231,312)          (165,036)            

เงินสดจ่ายล่วงหนา้ค่าซื1อเรือเดินทะเล -                       (239,231)          -                       -                        

เงินสดรับจากการแปลงหนี1 ใหม่/ยกเลิกสญัญาสั.งต่อเรือเดินทะเล 3,667,107         1,725,562         3,078,716         1,725,562          

เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ -                       272                  -                       272                    

เงินสดจ่ายซื1อเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (414,474)          -                       (414,474)          -                        

ลงทุนเพิ.มในบริษทัยอ่ย -                       -                       (197,800)          (909,000)            

เงินสดรับจากการรับชาํระคืนเงินให้กูย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย -                       -                       195,243            -                        

เงินให้กูย้มืระยะสั1นแก่บริษทัยอ่ยลดลง (เพิ.มขึ1น) -                       -                       149,450            (165,142)            

เงินปันผลรับจากบริษทัร่วมที.ถือหุ้นโดยบริษทัยอ่ย 25,263              -                       -                       -                        

ดอกเบี1ยรับ 2,880               14,466              6,923               17,387               

เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน 865,437            (2,150,775)       2,585,322         500,417             

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ

เงินสดจ่ายดอกเบี1ยและค่าธรรมเนียมในการรักษาวงเงินกู้ (236,862)          (228,571)          (8,845)              (24,129)              

เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจ่าย (1,712)              (49,681)            -                       (35,318)              

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว 2,025,831         2,669,609         -                       -                        

จ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาว (625,149)          (2,129,762)       (355,544)          (1,261,372)         

จ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาวก่อนกาํหนด (890,470)          -                       -                       -                        

จ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาวก่อนกาํหนดเนื.องจากยกเลิกวงเงินกูย้มื (833,968)          -                       (833,968)          -                        

เงินปันผลจ่ายแก่ผูถื้อหุ้นบริษทัฯ (311,615)          (363,764)          (311,615)          (363,764)            

เงินปันผลจ่ายแก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียที.ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย -                       (34,183)            -                       -                        

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงนิ (873,945)          (136,352)          (1,509,972)       (1,684,583)         

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง (1,114)              (101,685)          (1,775)              (71,633)              

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิ-มขึ�น (ลดลง) สุทธิ 493,249            (1,856,113)       1,126,044         (600,851)            

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 1,901,015         4,374,711         646,276            2,719,519          

เงินสดเพิ.มขึ1นจากการซื1อเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 1,766               -                       -                       -                        

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายงวด 2,396,030         2,518,598         1,772,320         2,118,668          

0 0

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ.งของงบการเงินนี1
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บริษทั พรีเชียส ชิพปิ� ง จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดอืนสิ�นสุดวนัที- 30 กนัยายน 2556

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2556 2555 2556 2555

ข้อมูลเพิ-มเติมประกอบงบกระแสเงนิสด

รายการที.มิใช่เงินสด

   เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ยโดยหกักลบลบหนี1กบั

      ลูกหนี1 /เจา้หนี1บริษทัยอ่ย -                       -                       386,650            380,750             

   โอนดอกเบี1ยจ่ายและค่าธรรมเนียมในการรักษา

      วงเงินกูย้มืเป็นเงินล่วงหนา้ค่าจา้งต่อเรือเดินทะเล 25,286              60,951              6,501               20,083               

   ตดัจาํหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินเป็นเงินล่วงหนา้

      ค่าจา้งต่อเรือเดินทะเล 606 981 175 725

   โอนค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจ่ายไปแสดงหกัจาก

      เงินกูย้มืระยะยาว 24,513              56,297              1,257               1,221                 

   โอนค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจ่ายให้แก่บริษทัยอ่ย

      ตามสดัส่วนการเบิกถอนเงินกูย้มื -                       -                       12,223              4,358                 

   โอนเงินล่วงหนา้ค่าจา้งต่อเรือเดินทะเลเป็นเรือเดินทะเล

      และอุปกรณ์ของบริษทัยอ่ย 580,029            2,638,309         580,029            917,527             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ.งของงบการเงินนี1
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บริษัท พรีเชียส ชิพปิ� ง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ�นสุดวนัที% 30 กนัยายน 2556 

1. ข้อมูลทั%วไป 

1.1 ข้อมูลทั%วไปของบริษัทฯ 

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

1.2 เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงินระหว่างกาล 

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

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

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

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

งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัที*บริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย          
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยนี  
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1.3 เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงินรวม 

 งบการเงินรวมระหว่างกาลนี ได้จัดทาํขึ นโดยรวมงบการเงินของบริษัท พรีเชียส ชิพปิ ง จาํกัด 
(มหาชน) บริษทัย่อยและบริษทัร่วม (รวมเรียกวา่ “กลุ่มบริษทั”) และไดจ้ดัทาํขึ นโดยใชห้ลกัเกณฑ์
เดียวกบังบการเงินรวมสาํหรับปีสิ นสุดวนัที* 31 ธนัวาคม 2555 ยกเวน้การเปลี*ยนแปลงโครงสร้างของ
กลุ่มบริษทัฯในระหวา่งงวดปัจจุบนัดงันี  

 เมื*อวนัที* 18 มกราคม 2556 บริษทัฯ (“ผูซื้ อ”) ลงนามในหนงัสือสัญญาซื อขายหุ้นกบั Varada Marine 
Pte. Ltd. (“ผูข้าย”) เพื*อซื อหุน้สามญัของกิจการที*ควบคุมร่วมกนั บริษทั แอสโซซิเอท บลัค ์แคริเออร์ 
พีทีอี ลิมิเตด (“บริษทั เอบีซี”) ในราคาหุ้นละ 1 เหรียญสหรัฐอเมริกา ในวนัสรุปสัญญาเมื*อวนัที*       
18 มกราคม 2556 บริษทัฯไดช้าํระค่าซื อหุ้นจาํนวน  1 เหรียญสหรัฐอเมริกาหรือประมาณ 30.64 บาท 
บวกกบัการชาํระเงินใหแ้ก่ผูข้ายเพื*อเป็นการชาํระคืนเงินกูย้มืจากผูถื้อหุน้คงเหลือซึ*งผูข้ายไดเ้คยให้แก่
บริษทั เอบีซี เป็นจาํนวนเงิน 13.99 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาหรือประมาณ 414.47 ลา้นบาท ดงันั น
บริษทั เอบีซี ได้กลายมาเป็นบริษทัย่อยของบริษทัฯตั งแต่วนัที* 18 มกราคม 2556 และไม่ถือเป็น
กิจการที*ควบคุมร่วมกนัอีกต่อไป รายการดงักล่าวเป็นไปตามมติอนุมติัของที*ประชุมคณะกรรมการ
บริหาร ครั งที* 1/2556 เมื*อวนัที* 17 มกราคม 2556 

1.4 มาตรฐานการบัญชีใหม่  

 มาตรฐานการบญัชีที*เริ*มมีผลบงัคบัในงวดบญัชีปัจจุบนัและที*จะมีผลบงัคบัในอนาคตมีรายละเอียด
ดงันี  

 ก.  มาตรฐานการบัญชีที%เริ%มมีผลบังคับในงวดบัญชีปัจจุบัน 

มาตรฐานการบญัชี  
ฉบบัที* 20 (ปรับปรุง 2552) การบญัชีสาํหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิดเผยขอ้มูล

เกี*ยวกบัความช่วยเหลือจากรัฐบาล 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัที* 8 ส่วนงานดาํเนินงาน 
การตีความมาตรฐานการบญัชี  

ฉบบัที* 10 ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที*ไม่มีความเกี*ยวขอ้งอย่าง
เฉพาะเจาะจงกบักิจกรรมดาํเนินงาน 

แนวปฏิบติัทางบญัชีเกี*ยวกบัการโอนและการรับโอนสินทรัพยท์างการเงิน 

 มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชีและแนว
ปฏิบติัทางบญัชีขา้งตน้ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินนี  
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 ข.   มาตรฐานการบัญชีที%จะมีผลบังคับในอนาคต 

  วนัที*มีผลบงัคบัใช ้
มาตรฐานการบญัชี  

ฉบบัที* 12 (ปรับปรุง 2555) ภาษีเงินได ้ 1 มกราคม 2557 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ฉบบัที* 4 สัญญาประกนัภยั 1 มกราคม 2559 
การตีความมาตรฐานการบญัชี   

ฉบบัที* 15 สัญญาเช่าดาํเนินงาน - สิ*งจูงใจที*ใหแ้ก่ผูเ้ช่า 1 มกราคม 2557 
ฉบบัที* 27 การประเมินเนื อหาสัญญาเช่าที*ทาํขึ นตาม

รูปแบบกฎหมาย 
1 มกราคม 2557 

ฉบบัที* 29 การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 1 มกราคม 2557 
ฉบบัที* 32 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ตน้ทุนเวบ็ไซต ์ 1 มกราคม 2557 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
ฉบบัที* 1 การเปลี*ยนแปลงในหนี สินที*เกิดขึ นจากการ

รื อถอน การบูรณะ และหนี สินที*มีลกัษณะ
คลา้ยคลึงกนั 

1 มกราคม 2557 

ฉบบัที* 4 การประเมินว่าขอ้ตกลงประกอบด้วยสัญญา
เช่าหรือไม่ 

1 มกราคม 2557 

ฉบบัที* 5 สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื อถอน 
การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม 

1 มกราคม 2557 

ฉบบัที* 7 การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการ
บญัชี ฉบบัที* 29 เรื*อง การรายงานทางการเงิน
ในสภาพเศรษฐกิจที*มีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง 

1 มกราคม 2557 

ฉบบัที* 10 งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 1 มกราคม 2557 
ฉบบัที* 12 ขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 1 มกราคม 2557 
ฉบบัที* 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 1 มกราคม 2557 
ฉบบัที* 17 การจ่ายสินทรัพยที์*ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 1 มกราคม 2557 
ฉบบัที* 18 การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 1 มกราคม 2557 

 ฝ่ายบริหารของบริษทัฯได้ประเมินแล้วเห็นว่ามาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินขา้งตน้ไม่
มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินเมื*อนาํมาถือปฏิบติั 
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2. เงินลงทุนชั%วคราว 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
    มูลค่าตามบญัชีตาม 
 ทุนเรียกชาํระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน วิธีส่วนไดเ้สีย 
 30 

กนัยายน 
2556 

31 
ธนัวาคม 

2555 

30 
กนัยายน 

2556 

31 
ธนัวาคม 

2555 

30 
กนัยายน 

2556 

31    
ธนัวาคม 

2555 

30 
กนัยายน 

2556 

31    
ธนัวาคม 

2555 

 พนัอินเดีย
รูปี 

พนัอินเดีย
รูปี 

ร้อยละ ร้อยละ    

เงนิลงทุนในบริษัทร่วมที%ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย     
บริษทั เซาทเ์ทอร์น แอลพีจี ลิมิเตด 64,592 64,592 50.00 50.00 27,396 26,733 17,238 16,821 

หกั: ค่าเผื*อผลขาดทุนจากเงินลงทุน       (17,238) (16,821) 
เงินลงทุนชั*วคราว - สุทธิ       - - 

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

3. ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื%น 
     (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2556 

31 ธนัวาคม 
2555 

30 กนัยายน 
2556 

31 ธนัวาคม 
2555 

ลูกหนี การคา้ - กิจการที*ไม่เกี*ยวขอ้งกนั     
อายหุนี คงคา้งนบัจากวนัที*ในใบแจง้หนี      

คา้งชาํระ     

 ไม่เกิน 3 เดือน  283,418 209,034 - - 
 3 - 6 เดือน 1,703 1,034 - - 
 6 - 12 เดือน 4,728 6,716 - - 
 มากกวา่ 12 เดือน 3,870 25,119 - - 

รวม 293,719 241,903 - - 
หกั: ค่าเผื*อหนี สงสยัจะสูญ (3,870) (25,119) - - 

รวมลูกหนี การคา้ - กิจการที*ไม่เกี*ยวขอ้งกนั, สุทธิ 289,849 216,784 - - 
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     (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2556 

31 ธนัวาคม 
2555 

30 กนัยายน 
2556 

31 ธนัวาคม 
2555 

ลูกหนี อื*น - กิจการที*ไม่เกี*ยวขอ้งกนั     
ลูกหนี ตามสญัญาคํ าประกนั (หมายเหตุ 12) 611,269 - 611,269 - 
ลูกหนี อื*น - กิจการที*เกี*ยวขอ้งกนั     
เงินทดรองแก่กิจการที*เกี*ยวขอ้งกนั (หมายเหตุ 4) - - 1,273,352 1,088,380 

รวมลูกหนี อื*น  611,269 - 1,884,621 1,088,380 

รวมลูกหนี การคา้และลูกหนี อื*น - สุทธิ 901,118 216,784 1,884,621 1,088,380 

4. รายการธุรกจิกบักจิการที%เกี%ยวข้องกนั 

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

 (หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนสิ นสุดวนัที* 30 กนัยายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 2556 2555 2556 2555 นโยบายการกาํหนดราคา 

รายการธุรกจิกบับริษัทย่อย    
(ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)     
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ - ค่าบริหาร - - 21,557 16,298 อตัราคงที*ต่อลาํต่อวนัโดยอา้งอิงกบั

ค่าใชจ่้ายในการบริหารของบริษทัฯ 
รายไดค้่าควบคุมการต่อเรือเดินทะเล - - 1,896 - ตามสัญญาซึ* งเป็นไปตามธรรมเนียม

ปฏิบติัในตลาด 
เงินปันผลรับ - - 127,150 116,000 ตามที*ประกาศจ่าย 
ดอกเบี ยรับ - - 2,276 2,454 อตัราดอกเบี ยร้อยละ 0.40 ต่อปี 

(2555: ร้อยละ 0.40 ต่อปี) 
ค่าเช่าอาคารชุดจ่าย - - 2,256 2,274 ราคาตลาด 
รายการธุรกจิกบักจิการที%ควบคุมร่วมกนั      
(ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมตาม 
   สดัส่วนที*บริษทัฯถือหุน้แลว้) 

     

รายไดค้่าควบคุมการต่อเรือเดินทะเล - 938 - 1,875 ตามสญัญาซึ*งเป็นไปตามธรรมเนียม
ปฏิบติัในตลาด 

รายการธุรกจิกบับริษัทที%เกี%ยวข้องกนั      
ค่าตัhวเครื*องบินจ่าย 2,489 1,686 635 805 ราคาตลาด 
ค่าเช่าและบริการจ่าย 979 794 509 644 ราคาตลาด 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนสิ นสุดวนัที* 30 กนัยายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 2556 2555 2556 2555 นโยบายการกาํหนดราคา 

รายการธุรกจิกบับริษัทย่อย    
(ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)     
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ - ค่าบริหาร - - 61,869 46,230 อตัราคงที*ต่อลาํต่อวนัโดยอา้งอิงกบั

ค่าใชจ่้ายในการบริหารของบริษทัฯ 
รายไดค้่าควบคุมการต่อเรือเดินทะเล - - 5,486 - ตามสญัญาซึ*งเป็นไปตามธรรมเนียม

ปฏิบติัในตลาด 
เงินปันผลรับ - - 386,650 380,750 ตามที*ประกาศจ่าย 
ดอกเบี ยรับ - - 6,277 7,007 อตัราดอกเบี ยร้อยละ 0.40 ต่อปี 

(2555: ร้อยละ 0.40 ต่อปี) 
ค่าเช่าอาคารชุดจ่าย - - 6,678 6,945 ราคาตลาด 
ขายเรือเดินทะเลที*ต่อใหม่ - - 580,029 917,527 ราคาทุน 
รายการธุรกจิกบักจิการที%ควบคุมร่วมกนั      
(ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมตาม 
   สดัส่วนที*บริษทัฯถือหุน้แลว้) 

     

รายไดค้่าควบคุมการต่อเรือเดินทะเล - 2,804 - 5,607 ตามสญัญาซึ*งเป็นไปตามธรรมเนียม
ปฏิบติัในตลาด 

รายการธุรกจิกบับริษัทที%เกี%ยวข้องกนั      
ค่าตัhวเครื*องบินจ่าย 8,804 7,647 2,253 2,979 ราคาตลาด 
ค่าเช่าและบริการจ่าย 5,250 5,426 4,195 4,595 ราคาตลาด 
ซื อคอมพิวเตอร์ 254 1,119 254 418 ราคาตลาด 

 ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัฯและกิจการที*เกี*ยวขอ้งกนัมีรายละเอียดดงันี  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2556 

31 ธนัวาคม 
2555 

30 กนัยายน 
2556 

31 ธนัวาคม 
2555 

ลูกหนี�อื%น - กจิการที%เกี%ยวข้องกนั (หมายเหตุ 3)   
บริษทัยอ่ย - - 1,273,352 921,754 
กิจการที*ควบคุมร่วมกนั - - - 166,626 

รวมลูกหนี อื*น - กิจการที*เกี*ยวขอ้งกนั - - 1,273,352 1,088,380 

เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื%น - กจิการที%เกี%ยวข้องกนั   
บริษทัยอ่ย - - 1,962,741 2,626,665 

รวมเจา้หนี การคา้และเจา้หนี อื*น - กิจการ     
   ที*เกี*ยวขอ้งกนั - - 1,962,741 2,626,665 
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ยอดคงเหลือของลูกหนี /เจ้าหนี บริษทัย่อยและกิจการที*ควบคุมร่วมกนัเป็นรายการที*เกิดจากบญัชี
เดินสะพดัระหว่างบริษทัฯและบริษทัย่อยและกิจการที*ควบคุมร่วมกนัเหล่านั น ซึ* งฝ่ายบริหารของ
บริษทัฯเชื*อวา่ไม่มีความจาํเป็นที*จะตอ้งบนัทึกค่าเผื*อหนี สงสัยจะสูญสําหรับหนี ดงักล่าว เงินทดรอง
จ่ายแก่/จากบริษทัยอ่ยและกิจการที*ควบคุมร่วมกนัไม่มีการคิดดอกเบี ย 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

กลุ่มบริษทัมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานของกรรมการและผูบ้ริหารดงัต่อไปนี  

(หน่วย: พนับาท) 
 สาํหรับงวดสามเดือนสิ นสุดวนัที* 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

ผลประโยชน์ระยะสั น 21,853 21,138 20,855 20,057 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 483 492 483 492 
ผลประโยชน์ระยะยาวอื*น 3,480 3,414 3,128 3,050 

รวม 25,816 25,044 24,466 23,599 

 
 (หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนสิ นสุดวนัที* 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

ผลประโยชน์ระยะสั น 71,444 55,231 67,646 53,085 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1,452 1,485 1,452 1,485 
ผลประโยชน์ระยะยาวอื*น 9,745 9,455 8,761 8,433 

รวม 82,641 66,171 77,859 63,003 

 ภาระคํ าประกนักบักิจการที*เกี*ยวขอ้งกนั 

บริษัทฯมีภาระจากการคํ าประกันให้แก่บริษัทย่อยในการกู้ยืมเงินจากธนาคารโดยไม่มีการคิด
ค่าธรรมเนียมการคํ าประกนั 
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5. เงินให้กู้ยมืระยะสั�นแก่บริษัทย่อย  

ณ วนัที* 30 กนัยายน 2556 เงินให้กู้ยืมระยะสั นแก่บริษทัย่อยซึ* งบริษทัฯถือหุ้นทั งหมด (บริษทั                
พรีเชียส ชิพปิ ง (สิงคโปร์) พีทีอี ลิมิเตด) เป็นตัhวสัญญาใชเ้งินสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาจาํนวนเงิน 
71.40 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (31 ธนัวาคม 2555: 76.80 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) ซึ* งคิดดอกเบี ย
ในอตัราร้อยละ 0.40 ต่อปี (31 ธนัวาคม 2555: ร้อยละ 0.40 ต่อปี) และมีกาํหนดชาํระคืนเมื*อทวงถาม 
โดยมีรายการเคลื*อนไหวในระหวา่งงวดดงัต่อไปนี  

(หน่วย: พนับาท)
 งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที* 1 มกราคม 2556 2,352,507 
เพิ*มขึ น 294,981 
ลดลง (444,431) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 38,239 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที* 30 กนัยายน 2556 2,241,296 

6. เงินให้กู้ยมืระยะยาวแก่บริษัทย่อย / กจิการที%ควบคุมร่วมกนั 

 ณ วนัที* 30 กนัยายน 2556 เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่บริษทัยอ่ยซึ* งบริษทัฯถือหุ้นทั งหมด (บริษทั แอส
โซซิเอท บัลค์ แคริเออร์ พีทีอี ลิมิเตด (“บริษัท เอบีซี”)) เป็นตัhวสัญญาใช้เงินสกุลเงินเหรียญ
สหรัฐอเมริกา ซึ* งไม่มีการคิดดอกเบี ยและมีกาํหนดชาํระคืนเมื*อทวงถาม บริษทัฯไม่มีความตั งใจที*จะ
เรียกชาํระคืนเงินให้กูย้ืมในอนาคตอนัใกล ้ดงันั น เงินให้กูย้ืมดงักล่าวจึงจดัประเภทเป็นเงินให้กูย้ืม
ระยะยาว 

 รายละเอียดของเงินใหกู้ย้มืระยะยาวมีดงันี  

(ก) 5.70 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (31 ธันวาคม 2555: แสดงเป็นเงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่กิจการที*
ควบคุมร่วมกนัจาํนวนเงิน 8.55 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) เงินให้กูย้ืมนี เป็นเงินจากบริษทัฯที*
จ่ายเพื*อใหบ้ริษทั เอบีซี วนั พีทีอี ลิมิเตด ซึ* งเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั เอบีซีนาํไปจ่ายชาํระเงิน
ค่างวดใหแ้ก่อู่ต่อเรือ ABG Shipyard Ltd. ประเทศอินเดีย ตามสัญญาสั*งต่อเรือเดินทะเลที*ไดล้ง
นามไปเมื*อวนัที* 22 เมษายน 2553 

(ข) 9.70 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา (31 ธันวาคม 2555: แสดงเป็นเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที*
ควบคุมร่วมกนัจาํนวนเงิน 4.84 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) เงินให้กูย้ืมนี เป็นเงินจากบริษทัฯที*จ่าย
เพื*อให้บริษัทย่อยของบริษทั เอบีซี จาํนวน 3 บริษทัและบริษทั เอบีซี นําไปจ่ายชําระเงินค่า      
งวดให้แก่อู่ต่อเรือ China Shipbuilding & Offshore International Co., Ltd. และ Shanhaiguan New 
Shipbuilding Industry Co., Ltd. ประเทศจีน ตามสัญญาสั*งต่อเรือเดินทะเลที*ไดล้งนามไวด้งันี  
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ชื*อบริษทัยอ่ย สัญญาสั*งต่อเรือเดินทะเลลงวนัที* 
บริษทั เอบีซี ทู พีทีอี ลิมิเตด 5 ธนัวาคม 2555 
บริษทั เอบีซี ทรี พีทีอี ลิมิเตด 5 ธนัวาคม 2555 
บริษทั เอบีซี โฟว ์พีทีอี ลิมิเตด 3 เมษายน 2556 
บริษทั แอสโซซิเอท บลัค ์แคริเออร์ พีทีอี ลิมิเตด 30 สิงหาคม 2556 

 

รายการเคลื*อนไหวของเงินใหกู้ย้มืในระหวา่งงวดมีดงัต่อไปนี  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงิน 
 เฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที* 1 มกราคม 2556 - 
รับโอนมาจากเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการที*ควบคุมร่วมกนั 410,035 
เพิ*มขึ นจากการซื อเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 253,325 
ลดลงจากการรับชาํระคืนเงินใหกู้ย้มื (195,243) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 15,363 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที* 30 กนัยายน 2556 483,480 

7. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ประกอบดว้ยเงินลงทุนในหุน้สามญัของบริษทัดงัต่อไปนี  
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ชื*อบริษทัยอ่ย ทุนชาํระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน เงินปันผลรับ 

 30 31 30 31 30 31 สาํหรับงวดเกา้เดือน 
 กนัยายน ธนัวาคม กนัยายน ธนัวาคม กนัยายน ธนัวาคม สิ นสุดวนัที* 30 กนัยายน 

 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 

   ร้อยละ ร้อยละ     
บริษทั พรีเชียส เม็ททลัซ์ จาํกดั                                 275,000  275,000 99.99 99.99 332,605 324,562 - - 
บริษทั พรีเชียส วชิเชส จาํกดั 230,000 230,000 99.99 99.99 283,131 276,285 23,000 32,200 
บริษทั พรีเชียส สโตนส์ ชิปปิ ง จาํกดั 260,000 260,000 99.99 99.99 264,480 258,084 39,000 31,200 
บริษทั พรีเชียส มิเนอรัลส์ จาํกดั 230,000 230,000 99.99 99.99 240,499 234,683 23,000 23,000 
บริษทั พรีเชียส แลนด ์จาํกดั 306,000 306,000 99.99 99.99 304,370 297,010 - - 
บริษทั พรีเชียส ริเวอร์ส จาํกดั 234,000 234,000 99.99 99.99 200,051 195,213 35,100 35,100 
บริษทั พรีเชียส เลคส์ จาํกดั 184,000 184,000 99.99 99.99 175,549 171,304 - - 
บริษทั พรีเชียส ซีส์ จาํกดั 100,000 100,000 99.99 99.99 123,100 120,124 - 40,000 
บริษทั พรีเชียส สตาร์ส จาํกดั 105,000 105,000 99.99 99.99 129,255 126,130 - 21,000 
บริษทั พรีเชียส โอเชียนส์ จาํกดั 175,000 175,000 99.99 99.99 215,426 210,217 - - 
บริษทั พรีเชียส แพลนเนตส์ จาํกดั 270,000 270,000 99.99 99.99 292,105 285,042 13,500 - 
บริษทั พรีเชียส ไดมอนดส์ จาํกดั 205,000 205,000 99.99 99.99 182,879 178,456 30,750 61,500 
บริษทั พรีเชียส แซฟไฟร์ส จาํกดั 144,000 144,000 99.99 99.99 124,075 121,074 36,000 43,200 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ชื*อบริษทัยอ่ย ทุนชาํระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน เงินปันผลรับ 

 30 31 30 31 30 31 สาํหรับงวดเกา้เดือน 
 กนัยายน ธนัวาคม กนัยายน ธนัวาคม กนัยายน ธนัวาคม สิ นสุดวนัที* 30 กนัยายน 

 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 

   ร้อยละ ร้อยละ     
บริษทั พรีเชียส เอ็มเมอรัลส์ จาํกดั 366,000 366,000 99.99 99.99 297,513 290,318 36,600 - 
บริษทั พรีเชียส รูบีส์ จาํกดั 84,000 84,000 99.99 99.99 77,348 75,477 - - 
บริษทั พรีเชียส โอปอลส์ จาํกดั 74,000 74,000 99.99 99.99 69,380 67,702 - - 
บริษทั พรีเชียส การ์เน็ตส์ จาํกดั 379,000 379,000 99.99 99.99 306,865 299,445 37,900 18,950 
บริษทั พรีเชียส เพิร์ลส์ จาํกดั 173,000 173,000 99.99 99.99 175,268 171,030 - - 
บริษทั พรีเชียส ฟลาวเวอร์ส จาํกดั 336,000 336,000 99.99 99.99 337,931 329,759 - - 
บริษทั พรีเชียส ฟอเรสท ์จาํกดั 96,000 96,000 99.99 99.99 93,857 91,587 - - 
บริษทั พรีเชียส ทรีส์ จาํกดั 202,000 202,000 99.99 99.99 205,093 200,133 20,200 - 
บริษทั พรีเชียส พอนดส์ จาํกดั 124,000 84,000 99.99 99.99 123,361 78,867 - - 
บริษทั พรีเชียส เวน็เจอร์ส จาํกดั 202,000 202,000 99.99 99.99 222,464 217,085 10,100 - 
บริษทั พรีเชียส แคปปิตอลส์ จาํกดั 200,000 200,000 99.99 99.99 246,201 240,248 - - 
บริษทั พรีเชียส จสัมินส์ จาํกดั 147,000 147,000 99.99 99.99 167,267 163,222 - - 
บริษทั พรีเชียส ออคิดส์ จาํกดั 217,000 217,000 99.99 99.99 189,018 184,447 - - 
บริษทั พรีเชียส ลากูนส์ จาํกดั 140,000 140,000 99.99 99.99 172,341 168,173 - - 
บริษทั พรีเชียส คลิฟส์ จาํกดั 140,000 140,000 99.99 99.99 172,341 168,173 14,000 - 
บริษทั พรีเชียส ฮิลส์ จาํกดั 140,000 140,000 99.99 99.99 172,341 168,173 14,000 26,600 
บริษทั พรีเชียส เมาน์เท่นส์ จาํกดั 140,000 140,000 99.99 99.99 172,341 168,173 28,000 14,000 
บริษทั พรีเชียส รีสอร์ทส์ จาํกดั 140,000 140,000 99.99 99.99 172,341 168,173 - - 
บริษทั พรีเชียส ซิตี ส์ จาํกดั 170,000 170,000 99.99 99.99 195,973 191,234 25,500 34,000 
บริษทั พรีเชียส คอมเม็ทส์ จาํกดั 141,000 71,100 99.99 99.99 131,028 55,319 - - 
บริษทั พรีเชียส ออนาเมน้ทส์ จาํกดั 156,000 68,100 99.99 99.99 143,804 52,987 - - 
บริษทั เนดเทก็ซ์ จาํกดั 2,500 2,500 69.99 69.99 798 779 - - 
บริษทั พรีเชียส สตอเรจ เทอมินลัส์ จาํกดั 6,000 6,000 69.99 69.99 5,170 5,045 - - 
บริษทั เทบส์ พีทีอี ลิมิเตด 0.0365 0.0365 100.00 100.00 - - - - 
บริษทั พรีเชียส ชิพปิ ง (ปานามา) เอส เอ 250 250 99.99 99.99 314 306 - - 
บริษทั พรีเชียส ชิพปิ ง (เมอริเชียส) ลิมิเตด 250 250 100.00 100.00 314 306 - - 
บริษทั พรีเชียส ชิพปิ ง (สิงคโปร์) พีทีอี ลิมิเตด 363,338 363,338 100.00 100.00 329,305 321,342 - - 
บริษทั พรีเชียส ชิพปิ ง (ยเูค) ลิมิเตด 250 250 100.00 99.99 314 306 - - 
บริษทั เกรท เซอร์เคิล ชิปปิ ง เอเยนซี* จาํกดั 210,000 210,000 99.99 99.99 340,406 332,175 - - 
บริษทั พรีเชียส โปรเจคส์ พีทีอี ลิมิเตด 0.0345 0.0345 100.00 100.00 - - - - 
บริษทั แอสโซซิเอท บลัค ์แคริเออร์ พีทีอี ลิมิเตด 0.0664 - 100.00 - - - - - 

รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย      7,388,222 7,008,168 386,650 380,750 

หัก: ค่าเผื*อผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย     (6,281) (6,130)   

รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิ     7,381,941 7,002,038   

 บริษทัฯได้นาํเงินปันผลรับไปหักกลบลบหนี กบัยอดคงคา้งบญัชีลูกหนี /เจา้หนี บริษทัย่อยใน     
งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วนัที* 30 กันยายน 2556 บริษัทฯได้จาํนําหุ้นของบริษัทย่อยจาํนวน 36 บริษัท ซึ* งมีมูลค่าตาม          
วิธีราคาทุนรวม 5,714.19 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2555: บริษัทย่อย 33 บริษัท มูลค่ารวม 4,892.83           
ล้านบาท) ไว้กับธนาคารเพื*อคํ าประกันเงินกู้ยืมระยะยาวตามที*กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบ                   
งบการเงินขอ้ 14 
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การเปลี*ยนแปลงในราคาทุนของบญัชีเงินลงทุนในบริษทัย่อยนอกจากการซื อเงินลงทุนในบริษทั 
เอบีซี  ตามที*กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 1.3 และการลงทุนเพิ *มในบริษทัย่อย
ดงัต่อไปนี  เกิดจากผลต่างของอตัราแลกเปลี*ยนจากการแปลงค่างบการเงินจากสกุลเงินที*ใช้ใน
การดาํเนินงานเป็นสกุลเงินที*ใช้นาํเสนองบการเงิน 

 การลงทุนเพิ%มในบริษัทย่อย 

1. ในระหวา่งงวด บริษทัฯไดล้งทุนเพิ*มในหุน้สามญัเพิ*มทุนของบริษทัยอ่ยดงัต่อไปนี  

 หุ้นสามญัเพิ*มทุน 

ชื*อบริษทัยอ่ย วนัที* มูลค่าที*ตราไว ้ จาํนวนหุ้น มูลค่ารวม 

  (บาท) (ลา้นหุ้น) (ลา้นบาท) 

บริษทั พรีเชียส พอนดส์ จาํกดั 25 เมษายน 2556 100.00 0.40 40.00 

บริษทั พรีเชียส คอมเมท็ส์ จาํกดั 25 เมษายน 2556 100.00 0.70 69.90 

บริษทั พรีเชียส ออนาเมน้ทส์ จาํกดั 31 กรกฎาคม 2556 100.00 0.88 87.90 

2. เมื*อวนัที* 1 มิถุนายน 2556 บริษทัฯซื อหุน้สามญั 1 หุน้ ในบริษทั พรีเชียส ชิพปิ ง (ยเูค) ลิมิเตด จาก
ส่วนที*เป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียที*ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ยดงักล่าวในราคาตามมูลค่าที*ตรา
ไวหุ้น้ละ 1.00 เหรียญสหรัฐอเมริกา 

 การซื�อเงินลงทุนในบริษัท เอบีซี 

เมื*อวนัที* 18 มกราคม 2556 บริษทัฯซื อหุ้นสามญั 1 หุ้น ในบริษทั เอบีซี จาก Varada ตามที*กล่าว
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 1.3 รายละเอียดของสินทรัพยสุ์ทธิที*ได้มาและสิ*งตอบแทนที*
จ่ายไปในการซื อเงินลงทุนในบริษทั เอบีซี มีดงัต่อไปนี  

 (หน่วย: พนับาท) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,766 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอื*น 950 
เงินล่วงหนา้ค่าจา้งต่อเรือเดินทะเล 533,026 
ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจ่าย 12,811 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื*น 34,043 
รวมสินทรัพย ์ 582,596 
เจา้หนี การคา้และเจา้หนี อื*น 1,512 
เงินกูย้มืระยะยาว 166,610 
รวมหนี สิน 168,122 
สินทรัพยสุ์ทธิ 414,474 
มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิที*ไดรั้บ 414,474 
สิ*งตอบแทนที*จ่ายไปในการซื อ 414,474 
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เมื*อวนัที* 6 กุมภาพนัธ์ 2556 บริษทั เอบีซี ได้จดัตั งบริษทัย่อยที*มีวตัถุประสงค์เฉพาะอีก 1 บริษทั 
(“บริษทัย่อย SPV”) คือ บริษทั เอบีซี โฟว ์พีทีอี ลิมิเตด (“บริษทั เอบีซี โฟว”์) โดยบริษทัย่อย 
SPV นี จ ดัตั ง ขึ นภายใตก้ฏหมายของประเทศสิงคโปร์  บ ริษทัย ่อย  SPV ถูกจดัตั ง ขึ น เพื *อ
วตัถุประสงค์เฉพาะในการเป็นเจา้ของและบริหารจดัการเรือเดินทะเลประเภทขนส่งซีเมนต์เพิ*ม
อีกหนึ* งลาํ ทั งนี  เพื*อให้สามารถปฏิบตัิตามสัญญาเช่าเรือเดินทะเลระยะยาวที*ลงนามระหว่าง
บริษทัฯ กบั Charterer ซึ* งบริษทัฯได้เคยทาํสัญญาเช่าเรือเดินทะเลระยะยาว 3 ฉบบัสําหรับเรือ
เดินทะเลประเภทขนส่งซีเมนต์จาํนวน 3 ลาํไปแล้วก่อนหน้านี  บริษทัย่อย SPV ซึ* งถือหุ้นโดย 
บริษทั เอบีซี มีทุนจดทะเบียนเริ*มตน้ 1.00 เหรียญสหรัฐอเมริกา โดยเรียกชาํระเต็มมูลค่าแล้ว 
แบ่งเป็นหุ้นสามญัจาํนวน 1 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 เหรียญสหรัฐอเมริกา  

8.  เงินลงทุนในการร่วมค้า 

 (หน่วย: บาท) 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ชื*อกิจการที*ควบคุมร่วมกนั ลกัษณะธุรกิจ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 
มูลค่าตามบญัชี         
ตามวิธีราคาทุน 

  30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
  2556 2555 2556 2555 2556 2555 
  ร้อยละ ร้อยละ     

บริษทั แอสโซซิเอท บลัค ์ โฮลดิ ง คมัพานี       
   แคริเออร์ พีทีอี ลิมิเตด  - 50 - 31 - 31 

ณ วนัที* 31 ธนัวาคม 2555 เงินลงทุนในการร่วมคา้เป็นเงินลงทุนตามสัญญาการร่วมทุนในบริษทั 
แอสโซซิเอท บลัค์ แคริเออร์ พีทีอี ลิมิเตด (“บริษทั เอบีซี”) ซึ* งบริษทัฯและบริษทั Varada Marine 
Pte. Limited (“Varada”) ควบคุมร่วมกนัโดยมีวตัถุประสงค์เพื*อเป็นเจา้ของและบริหารจดัการเรือ
เดินทะเลประเภทขนส่งซีเมนต์ 

เนื*องจากบริษทัฯซื อหุ้นสามญัของบริษทั เอบีซี จาก Varada ตามที*กล่าวในหมายเหตุประกอบ 
งบการเงินขอ้ 1.3 ดงันั น บริษทั เอบีซี จึงมีสถานะเป็นบริษทัย่อยของบริษทัฯ 

9. เงินลงทุนในบริษัทร่วมที%ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย 

9.1 รายละเอียดของบริษัทร่วมที%ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

    มูลค่าตามบญัชีตาม 
   สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน วิธีส่วนไดเ้สีย 

   30 31 30 31 30 31 
  จดัตั งขึ นใน กนัยายน ธนัวาคม กนัยายน ธนัวาคม กนัยายน ธนัวาคม 

ชื*อบริษทัร่วม ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ 2556 2555 2556 2555 2556 2555 

   ร้อยละ ร้อยละ     
บริษทั อินเตอร์เนชั*นแนล ซีพอร์ทส์  ก่อสร้างและพฒันา        
   (ฮาลเดีย) ไพรเวท ลิมิเตด    ท่าเทียบเรือ อินเดีย 22.40 22.40 63,963 62,416 80,350 104,694 
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 การเปลี*ยนแปลงในราคาทุนของบญัชีเงินลงทุนในบริษทัร่วมที*ถือหุ้นโดยบริษทัย่อยเกิดจาก
ผลต่างของอตัราแลกเปลี*ยนจากการแปลงค่างบการเงินจากสกุลเงินที*ใช้ในการดาํเนินงานเป็น
สกุลเงินที*ใช้นาํเสนองบการเงิน 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับงวดสามเดือนสิ นสุดวนัที* 30 กนัยายน 

 ส่วนแบ่งกาํไร เงินปันผลรับ 
 จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม จากบริษทัร่วม 

ชื*อบริษทัร่วม ที*ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย ที*ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย 

 2556 2555 2556 2555 

บริษทั อินเตอร์เนชั*นแนล ซีพอร์ทส์ (ฮาลเดีย)     
 ไพรเวท ลิมิเตด  7,863 1,745 14,448 - 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนสิ นสุดวนัที* 30 กนัยายน 

 ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) เงินปันผลรับ 
 จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม จากบริษทัร่วม 

ชื*อบริษทัร่วม ที*ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย ที*ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย 

 2556 2555 2556 2555 

บริษทั อินเตอร์เนชั*นแนล ซีพอร์ทส์ (ฮาลเดีย)     
 ไพรเวท ลิมิเตด  25,185 (9,146) 25,263 - 

9.2 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทร่วมที%ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย 

(หน่วย: พนับาท) 

 ทุนเรียกชาํระ สินทรัพยร์วม หนี สินรวม 
รายไดร้วมสาํหรับ            
งวดเกา้เดือนสิ นสุด 

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับ  
งวดเกา้เดือนสิ นสุด 

ชื*อบริษทัร่วม ณ วนัที* 30 มิถุนายน ณ วนัที* 30 มิถุนายน ณ วนัที* 30 มิถุนายน วนัที* 30 มิถุนายน วนัที* 30 มิถุนายน 

 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 

 พนัอินเดียรูปี พนัอินเดียรูปี         

บริษทั อินเตอร์เนชั*นแนล ซีพอร์ทส์           
   (ฮาลเดีย) ไพรเวท ลิมิเตด  440,580 440,580 579,516 636,981 156,747 177,530 392,626 211,382 112,434 (40,831) 
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เมื*อวนัที* 11 กนัยายน 2556 บริษทั อินเตอร์เนชั*นแนล ไลเทอร์เรจ ลิมิเตด (“ไลเทอร์เรจ”) ซึ* งเป็น
บริษทัยอ่ยที*จดทะเบียนในประเทศเมอริเชียสของบริษทัฯ (โดยการถือหุ้นผา่นบริษทั พรีเชียส ชิพปิ ง 
(เมอริเชียส) ลิมิเตด) ได้ขายหุ้นสามญัทั งหมดใน บริษทั อินเตอร์เนชั*นแนล ซีพอร์ทส์ (ฮาลเดีย)            
ไพรเวท ลิมิเตด (“ฮาลเดีย”) จาํนวน 9,868,287 หุ้นในราคาหุ้นละ 10.00 อินเดียนรูปี รวมเป็นเงิน
ทั งสิ น 98.68 ล้านอินเดียนรูปี (หรือประมาณ 46.21 ล้านบาท) ให้แก่ บริษัท พรีเชียส ชิพปิ ง 
(สิงคโปร์) พีทีอี ลิมิเตด (“พรีเชียส สิงคโปร์”) ซึ* งเป็นบริษทัยอ่ยอีกแห่งหนึ* งของบริษทัฯ การปรับ
โครงสร้างการถือหุน้นี เพื*อประโยชน์ในการบริหารจดัการให้ดีขึ น จากการปรับโครงสร้างการถือหุ้น
นี ทาํใหก้ลุ่มบริษทัมีสัดส่วนการถือหุน้ในฮาลเดียคงเดิมคือร้อยละ 22.40 รายการดงักล่าวไดรั้บอนุมติั
จากมติคณะกรรมการของพรีเชียส สิงคโปร์ เมื*อวนัที*  20 พฤษภาคม 2556 และมติที*ประชุม
คณะกรรมการของไลเทอร์เรจ เมื*อวนัที* 30 พฤษภาคม 2556 การขายเงินลงทุนดงักล่าวถือเป็นการขาย
เงินลงทุนภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัของกลุ่มบริษทั 

10. ที%ดิน อาคารและอุปกรณ์  

 รายการเปลี*ยนแปลงของบญัชีที*ดิน อาคารและอุปกรณ์สําหรับงวดเกา้เดือนสิ นสุดวนัที* 30 กนัยายน 
2556 สรุปไดด้งันี  

(หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงิน 
 งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที* 1 มกราคม 2556 16,212,572 7,859 
ซื อเรือเดินทะเลและอุปกรณ์และจ่ายค่าใชจ่้ายในการ   
   ซ่อมแซมและสาํรวจเรือเดินทะเลระหวา่งงวด - ราคาทุน 1,723,742 1,424 
โอนมาจากเงินล่วงหนา้ค่าจา้งต่อเรือเดินทะเล 580,029 - 
โอนออก/ตดัจาํหน่าย (52) (52) 
ค่าเสื*อมราคาสาํหรับงวด (833,575) (2,184) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 468,397 197 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที* 30 กนัยายน 2556 18,151,113 7,244 

 ณ วนัที* 30 กนัยายน 2556 บริษทัยอ่ยไดจ้ดจาํนองเรือเดินทะเลจาํนวน 33 ลาํ ซึ* งมีมูลค่าสุทธิตามบญัชี
รวม 16,434.32 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2555: 30 ลาํ มูลค่า 14,972.61 ลา้นบาท) ไวก้บัธนาคารเพื*อคํ า
ประกนัเงินกูย้มืระยะยาวตามที*กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 14 
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11. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

รายการเปลี*ยนแปลงของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนซึ* งประกอบด้วยคอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์สําหรับงวด    
เกา้เดือนสิ นสุดวนัที* 30 กนัยายน 2556 สรุปไดด้งันี  

 (หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงิน 
 งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที* 1 มกราคม 2556 12,856 12,813 
ตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด (6,770) (6,761) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 116 115 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที* 30 กนัยายน 2556 6,202 6,167 

12. เงินล่วงหน้าค่าจ้างต่อเรือเดินทะเล 

รายการเปลี*ยนแปลงของบญัชีเงินล่วงหน้าค่าจา้งต่อเรือเดินทะเลสําหรับงวดเก้าเดือนสิ นสุดวนัที*      
30 กนัยายน 2556 สรุปไดด้งันี  

 (หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงิน 
 งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที* 1 มกราคม 2556 4,942,348 4,250,803 
จ่ายเพิ*ม 661,062 213,156 
เพิ*มขึ นจากการซื อเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 533,026 - 
ตน้ทุนดอกเบี ยและค่าธรรมเนียมในการรักษาวงเงินกู ้ 25,286 6,501 
ตดัจาํหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน 606 175 
ตน้ทุนทางตรงอื*น 30,535 18,156 
การแปลงหนี ใหม่/ยกเลิกสัญญาสั*งต่อเรือเดินทะเล (3,415,895) (2,864,942) 
โอนไปเป็นตน้ทุนเรือเดินทะเลและอุปกรณ์   
   ของบริษทัยอ่ย (580,029) (580,029) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 139,731 89,352 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที* 30 กนัยายน 2556 2,336,670 1,133,172 
หกั: ส่วนที*จะไดรั้บคืนภายในหนึ*งปี (1,721,945) (1,133,172) 

เงินล่วงหนา้ค่าจา้งต่อเรือเดินทะเล - สุทธิ   
   จากส่วนที*จะไดรั้บคืนภายในหนึ*งปี 614,725 - 
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ในระหว่างงวดเกา้เดือนสิ นสุดวนัที* 30 กนัยายน 2556 ตน้ทุนการกูย้ืมไดบ้นัทึกเขา้เป็นราคาทุนของ
เงินล่วงหนา้ค่าจา้งต่อเรือเดินทะเลเป็นจาํนวนเงิน 25.29 ลา้นบาทในงบการเงินรวม และจาํนวนเงิน 
6.50 ลา้นบาทในงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยคาํนวณจากอตัราการตั งขึ นเป็นทุนถวัเฉลี*ยถ่วงนํ าหนกั
ในอตัราร้อยละ 1.43 - 2.64 ในงบการเงินรวมและอตัราร้อยละ 1.43 - 1.56 ในงบการเงินเฉพาะกิจการ 

การแปลงหนี�ใหม่ของสัญญาสั%งต่อเรือเดินทะเลใหม่ 

สัญญาแปลงหนี ใหม่ 4 ฉบบัที*ไดล้งนามเมื*อวนัที* 10 กนัยายน 2555 มีรายละเอียดดงันี  

 

 

 

 

 

 

 

ตัวเรือ

เดนิทะเล

หมายเลข 

 

 

รายละเอยีดสัญญาสั%งต่อเรือเดนิทะเลที%จะถูกแปลงหนี�ใหม่ 

ค่าตอบแทนตามสัญญาแปลงหนี�ใหม่ 

 

 

 

ค่าตอบแทน

สูงสุดตามสัญญา

แปลงหนี�ใหม่    

(เหรียญ

สหรัฐอเมริกา) 

 

จ่ายชําระโดยผู้ซื�อรายใหม่ 

จ่ายชําระโดยอู่ต่อเรือ (โดยการปรับปรุงกบัสัญญา     

สั%งต่อเรือเดนิทะเลลําอื%น ๆ) 

 

 

 

 

 

เดทเวท

ตัน 

 

 

 

 

วนัที%ทําสัญญา

สั%งต่อเรือเดนิ

ทะเล 

 

 

 

ราคาตาม

สัญญา 

(เหรียญ

สหรัฐอเมริกา) 

 

 

 

เงินงวดที%บริษัทฯ 

ได้ชําระให้แก่         

อู่ต่อเรือ (เหรียญ

สหรัฐอเมริกา) 

 

 

 

 

 

วนัสุดท้ายของ

การชําระเงิน 

 

 

จํานวนเงิน

สูงสุด(1) 

(เหรียญ

สหรัฐ   

อเมริกา) 

 

 

 

 

 

วนัสิ�นสุดตาม

สัญญา 

ชําระ 

(ปรับปรุง) 

เงินงวด

ถดัไปของ

ตัวเรือเดนิ

ทะเล

หมายเลข 

 

 

จํานวนเงิน

สูงสุด(2) 

(เหรียญสหรัฐ   

อเมริกา) 

336 32,000 20 กรกฎาคม 
2550 

29,999,997 5,999,999 8,405,478 15 พฤศจิกายน 
2555 

100,000 29 พฤศจิกายน 
2555 

337 8,305,478 

340 32,000 20 กรกฎาคม 
2550 

29,999,997 5,999,999 9,005,889 31 ธนัวาคม 
2555 

100,000 31 มีนาคม 
2557 

342 8,905,889 

316 54,000 14 กนัยายน 
2550 

37,999,998 15,199,998 24,023,490 31 ธนัวาคม 
2555 

13,440,752 29 มกราคม 
2556 

348 10,582,738 

347 54,000 11 กมุภาพนัธ์ 
2551 

37,999,998 15,199,998 23,896,997 31 ธนัวาคม 
2555 

13,440,752 31 มีนาคม 
2556 

349 10,456,245 

 (1) ถา้ชาํระเงินในวนัสุดทา้ย 
 (2) ถา้ชาํระ (โดยการปรับปรุง) ในวนัสิ นสุดตามสัญญา 

ภายใตเ้งื*อนไขตามสัญญาแปลงหนี ใหม่ ผูซื้ อรายใหม่ และอู่ต่อเรือจะชาํระคืนเงินงวดค่าต่อเรือเดิน
ทะเลซึ* งบริษทัฯไดช้าํระไปภายใตส้ัญญาสั*งต่อเรือเดินทะเลของตวัเรือเดินทะเลหมายเลข 336, 340, 
316 และ 347 ให้แก่บริษทัฯพร้อมดอกเบี ยร้อยละ 7.50 ต่อปีนบัจากวนัที*บริษทัฯไดช้าํระเงินงวดไป
แต่ละงวด พร้อมกบัค่าชดเชยเพิ*มเติมใหแ้ก่บริษทัฯโดยการชาํระหนี บางส่วนเป็นเงินสดและบางส่วน
โดยการปรับปรุงเงินงวดที*บริษทัฯตอ้งชาํระสําหรับค่าต่อเรือเดินทะเลงวดถดัไปของตวัเรือเดินทะเล
หมายเลข 337, 342, 348 และ 349 ภายใตเ้งื*อนไขวา่บริษทัฯจะตอ้งไดรั้บสัญญาคํ าประกนัการชาํระ
เงินงวดคืนตามเงื*อนไขเดิมในสัญญาสั*งต่อเรือเดินทะเลดงักล่าว 

สาํหรับสัญญาแปลงหนี ใหม่แต่ละฉบบัดงักล่าว 

(ก) ในกรณีที*บริษทัฯไม่ไดรั้บค่าตอบแทนสาํหรับการแปลงหนี ใหม่จากผูซื้ อรายใหม่ หรือ 
(ข) ในกรณีที*บริษทัฯไม่ไดรั้บค่าตอบแทนสาํหรับการแปลงหนี ใหม่จากอู่ต่อเรือ หรือ 
(ค) อู่ต่อเรือไม่สามารถต่ออายสุัญญาคํ าประกนัการชาํระเงินงวดคืนไดต้ามเงื*อนไขในสัญญาสั*งต่อ

เรือเดินทะเลที*เกี*ยวขอ้ง 
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บริษทัฯมีสิทธิที*จะบอกเลิกสัญญาสั*งต่อเรือเดินทะเลนั นๆ และอู่ต่อเรือจะต้องชําระคืนเงินงวด
ทั งหมดที*บริษทัฯได้ชาํระให้อู่ต่อเรือภายใตส้ัญญาสั*งต่อเรือเดินทะเล บวกดอกเบี ยคาํนวณนับจาก
วนัที*บริษทัฯไดช้าํระเงินแต่ละงวดไปในอตัราร้อยละ 7.50 ต่อปี ตามสัญญาสั*งต่อเรือเดินทะเลฉบบั
ดงักล่าว 

นอกจากนี  ในการจ่ายเงินงวดตามสัญญาสั*งต่อเรือเดินทะเล บริษทัฯได้รับหนังสือคํ าประกนัจาก
ธนาคารในต่างประเทศเพื*อคํ าประกนัการคืนเงินงวดที*บริษทัฯไดจ่้ายออกไป (พร้อมดอกเบี ย) ในกรณี
ที*ผูซื้ อรายใหม่หรืออู่ต่อเรือไม่สามารถปฏิบติัตามสัญญาแปลงหนี ใหม่และ/หรือสัญญาสั*งต่อเรือเดิน
ทะเลได ้

บริษทัฯแปลงหนี ใหม่ของสัญญาสั*งต่อเรือเดินทะเลเสร็จสิ นจาํนวน 4 ฉบบัสําหรับตวัเรือเดินทะเล
หมายเลข 316, 336, 340 และ 347 บริษัทฯบันทึกกําไรจากการแปลงหนี ใหม่ของสัญญาสั*งต่อ             
เรือเดินทะเลเป็นจาํนวนเงินรวม 21.80 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (หรือประมาณ 650.83 ลา้นบาท) ใน
งบกาํไรขาดทุนรวมและงบกาํไรขาดทุนเฉพาะกิจการสําหรับงวดเกา้เดือนสิ นสุดวนัที* 30 กนัยายน 
2556  

การส่งมอบเรือเดินทะเลตามสัญญาสั%งต่อเรือเดินทะเลกับอู่ ต่อเรือ ABG Shipyard Ltd. ประเทศ
อนิเดีย 

เมื*อวนัที* 15 มกราคม 2556 เรือเดินทะเลลาํที*สาม (ตวัเรือเดินทะเลหมายเลข 335) ไดเ้สร็จสิ นสมบูรณ์
และได้ส่งมอบให้แก่บริษทัย่อยทางออ้มของบริษทัฯในประเทศสิงคโปร์ (บริษทั พรีเชียส ธอทส์               
พีทีอี ลิมิเตด) ดงันั น บริษทัฯจึงไดโ้อนเงินล่วงหนา้ค่าจา้งต่อเรือเดินทะเลและตน้ทุนทางตรงอื*นๆใน
ส่วนที*เกี*ยวขอ้งกบัเรือเดินทะเลลาํดงักล่าวจาํนวนรวม 19.58 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาหรือประมาณ 
580.03 ลา้นบาทไปบนัทึกเป็นตน้ทุนเรือเดินทะเลและอุปกรณ์ของบริษทัยอ่ยทางออ้มดงักล่าว 

การยกเลกิสัญญาสั%งต่อเรือเดินทะเล  

(ก) เมื*อวนัที* 18 มกราคม 2556 บริษทั เอบีซี ทรี พีทีอี ลิมิเตด (“บริษทั เอบีซี ทรี”) ลงนามในสัญญา
ยกเลิกสัญญาสั*งต่อเรือเดินทะเล โดยยกเลิกสัญญาสั*งต่อเรือเดินทะเลฉบบัลงวนัที* 22 เมษายน 
2553 กบั ABG Shipyard Ltd. (“อู่ต่อเรือ”) เพื*อต่อเรือเดินทะเลประเภทขนส่งซีเมนตจ์าํนวน 1 ลาํ 
ขนาด 20,000 เดทเวทตนัสําหรับตวัเรือเดินทะเลหมายเลข 380 (“เรือเดินทะเล”) เนื*องจากบริษทั 
เอบีซี ทรีได้สั*งต่อเรือเดินทะเลลาํใหม่กบัอู่ต่อเรือในประเทศจีนแล้ว รายละเอียดของสัญญา
ยกเลิกสัญญาสั*งต่อเรือเดินทะเลสาํหรับตวัเรือเดินทะเลหมายเลข 380 มีดงันี  

ตวัเรือเดนิทะเล  

หมายเลข เดทเวทตนั 

วนัที%ทาํสัญญา 

สั%งต่อเรือเดนิทะเล 

ราคาตามสัญญา     

(ล้านเหรียญ

สหรัฐอเมริกา) 

เงนิงวดที%บริษัท เอบซีี ทรี ได้

ชําระให้แก่อู่ต่อเรือไปแล้ว 

(ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา) 

380 20,000 22 เมษายน 2553 28.50 5.70 
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ตามสัญญายกเลิกการสั*งต่อเรือเดินทะเลลงวนัที* 18 มกราคม 2556 บริษทั เอบีซี ทรี ไดรั้บเงินจาก
การยกเลิกสัญญาสั*งต่อเรือเดินทะเลจาํนวนเงิน 6.70 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (หรือประมาณ 
198.66 ลา้นบาท) และบนัทึกกาํไรจากการยกเลิกสัญญาสั*งต่อเรือเดินทะเลเป็นจาํนวนเงิน 0.75 
ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (หรือประมาณ 22.14 ลา้นบาท) ในงบกาํไรขาดทุนรวมสําหรับงวดเกา้
เดือนสิ นสุดวนัที* 30 กนัยายน 2556 

(ข) บริษทัฯ และ บริษทั เอบีซี ทู พีทีอี ลิมิเตด (“ผูซื้ อ”) ไดอ้อกหนงัสือบอกเลิกสัญญาสั*งต่อเรือเดิน
ทะเลจาํนวน 5 ฉบบัไปยงั ABG Shipyard Ltd. (“อู่ต่อเรือ”) ภายใต้สัญญาสั*งต่อเรือเดินทะเล 
จาํนวน 5 ฉบบั โดยผูซื้ อไดเ้รียกร้องค่าสินไหมทดแทนซึ* งเป็นเงินงวดที*ผูซื้ อไดช้าํระไปพร้อม
ดอกเบี ยภายใตส้ัญญาสั*งต่อเรือเดินทะเล เนื*องจากอู่ต่อเรือไม่สามารถปฏิบติัตามเงื*อนไขใน
สัญญาสั*งต่อเรือเดินทะเลได ้และไม่ชาํระค่าสินไหมทดแทนคืนแก่ผูซื้ อ ดงันั น ผูซื้ อจึงไดใ้ชสิ้ทธิ
เรียกร้องตามสัญญาคํ าประกันธนาคารที*มีอยู่โดยการออกหนังสือเรียกร้องให้ชําระเงินตาม
หนังสือคํ าประกนัประเภทเพิกถอนไม่ได้ และ/หรือ หนังสือคํ าประกนัการปฏิบติัตามสัญญา            
ไปยงัธนาคารหลายแห่งในประเทศอินเดีย (“ผูค้ ํ าประกนั”) ภายใตส้ัญญาสั*งต่อเรือเดินทะเล  

ณ วนัที* 30 กนัยายน 2556 ผูซื้ อไดรั้บเงินตามหนงัสือเรียกร้องให้ชาํระเงินจาํนวน 81.71 ล้าน
เหรียญสหรัฐอเมริกา (หรือประมาณ 2,582.53 ลา้นบาท) ซึ* งเป็นเงินประกนัรวมดอกเบี ยที*กาํหนด
ในสัญญาคํ าประกนั ภายใตส้ัญญาสั*งต่อเรือเดินทะเล 4 ฉบบัสําหรับตวัเรือเดินทะเลหมายเลข 
337 348 379 และ 349 จากผูค้ ํ าประกนั และสําหรับตวัเรือเดินทะเลหมายเลข 338 บริษทัฯไดรั้บ
เงินจาํนวน 0.50 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา (หรือประมาณ 15.80 ล้านบาท) และบนัทึกยอด
คงเหลือจาํนวน 19.47 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (หรือประมาณ 611.27 ลา้นบาท) ภายใตบ้ญัชี 
“ลูกหนี การคา้และลูกหนี อื*น” ในงบแสดงฐานะการเงิน ตารางดา้นล่างแสดงจาํนวนเงินที*ไดรั้บ
จากผูค้ ํ าประกนัในระหวา่งงวดเกา้เดือนสิ นสุดวนัที* 30 กนัยายน 2556 

ตวัเรือ

เดนิทะเล

หมายเลข 
วนัที%ทาํสัญญา 

สั%งต่อเรือเดนิทะเล 

วนัที%ในหนังสือบอกเลกิ

สัญญาสั%งต่อเรือเดนิทะเล 

วนัที%ในหนังสือ 
เรียกร้องให้ชําระเงนิ 

จาํนวนเงนิที%ได้รับ

จากผู้คํ�าประกนั 
(ล้านเหรียญ

สหรัฐอเมริกา) 
337 20 กรกฎาคม 2550 10 มิถุนายน 2556 20 สิงหาคม 2556 19.19 
348 11 กมุภาพนัธ์ 2551 10 มิถุนายน 2556 20 สิงหาคม 2556 24.84 
379 22 เมษายน 2553 10 มิถุนายน 2556 20 สิงหาคม 2556 12.33 
349 11 กมุภาพนัธ์ 2551 29 กรกฎาคม 2556 20 สิงหาคม 2556 24.85 
338 20 กรกฎาคม 2550 16 กนัยายน 2556 17 กนัยายน 2556 0.50 

รวม 81.71 
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สาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนสิ นสุดวนัที* 30 กนัยายน 2556 กลุ่มบริษทับนัทึกกาํไรจากการ
ยกเลิกสัญญาสั*งต่อเรือเดินทะเล 5 ฉบบัเป็นเงิน 6.13 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (หรือประมาณ 
193.71 ล้านบาท) ในงบกาํไรขาดทุนรวมและ 5.64 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา (หรือประมาณ 
178.41 ลา้นบาท) ในงบกาํไรขาดทุนเฉพาะกิจการ 

ต่อมา ในวนัที* 4 ตุลาคม 2556 และวนัที* 7 ตุลาคม 2556 บริษทัฯ ไดรั้บเงินส่วนที*เหลือตามสิทธิ
เรียกร้องให้ชําระเงินสําหรับตัวเรือเดินทะเลหมายเลข 338 จํานวน 19.47 ล้านเหรียญ
สหรัฐอเมริกา (หรือประมาณ 611.27 ลา้นบาท) จากผูค้ ํ าประกนั 

การลงนามสัญญาสั%งต่อเรือเดินทะเลประเภทขนส่งซีเมนต์ของบริษัทย่อย 

ในระหวา่งงวดเกา้เดือนสิ นสุดวนัที* 30 กนัยายน 2556 ไดมี้การลงนามในสัญญาสั*งต่อเรือเดินทะเล    
2 ฉบบัโดยมีรายละเอียดดงันี  

ประเภทเรือเดนิทะเล เรือเดินทะเลประเภทขนส่งซีเมนต ์ เรือเดินทะเลประเภทขนส่งซีเมนต ์

ผู้สั%งต่อเรือเดนิทะเล บริษทั เอบีซี โฟว ์พีทีอี ลิมิเตด               
(“เอบีซี โฟว”์) 

บริษทั แอสโซซิเอท บลัค ์แคริเออร์           
พีทีอี ลิมิเตด (“เอบีซี”) 

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

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

วันที%ทําสัญญาสั%งต่อเรือเดนิทะเล วนัที* 3 เมษายน 2556 วนัที* 30 สิงหาคม 2556 

ราคาตามสัญญา 24.18 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา  24.48 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา   

การจ่ายชําระ แบ่งชาํระออกเป็น 5 งวด งวดแรก  
ร้อยละ 10 ของสัญญาสั*งต่อเรือเดิน
ทะเล จ่ายชาํระเมื*อเอบีซี โฟวไ์ดรั้บ
หนงัสือคํ าประกนัจากธนาคารเพื*อ
คํ าประกนัเงินงวดทั ง 4 งวดที*ตอ้ง
จ่ายชาํระก่อนรับมอบเรือเดินทะเล 
อีก 3 งวด งวดละ ร้อยละ 10 จ่าย
ชาํระเมื*อไดรั้บใบรับรองขั นตอน
การต่อเรือแต่ละขั น (milestone 
certificates) งวดสุดทา้ย ร้อยละ 60 
ของสัญญาสั*งต่อเรือเดินทะเลจ่าย
ชาํระเมื*อมีการส่งมอบเรือเดินทะเล 

แบ่งชาํระออกเป็น 5 งวด งวดแรก  
ร้อยละ 10 ของสัญญาสั*งต่อเรือเดิน
ทะเล จ่ายชาํระเมื*อเอบีซี ไดรั้บ
หนงัสือคํ าประกนัจากธนาคารเพื*อ
คํ าประกนัเงินงวดทั ง 4 งวดที*ตอ้ง
จ่ายชาํระก่อนรับมอบเรือเดินทะเล 
อีก 3 งวด งวดละ ร้อยละ 10 จ่าย
ชาํระเมื*อไดรั้บใบรับรองขั นตอน
การต่อเรือแต่ละขั น (milestone 
certificates) งวดสุดทา้ย ร้อยละ 60 
ของสัญญาสั*งต่อเรือเดินทะเลจ่าย
ชาํระเมื*อมีการส่งมอบเรือเดินทะเล 

กาํหนดรับมอบเรือเดนิทะเล กรกฎาคม 2557 พฤศจิกายน 2557 
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13.  ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่าย 

 รายการเปลี*ยนแปลงของบญัชีค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจ่ายสําหรับงวดเกา้เดือนสิ นสุดวนัที*        
30 กนัยายน 2556 สรุปไดด้งันี  

 (หน่วย: พนับาท) 

                                  
งบการเงินรวม         

งบการเงิน     
เฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที* 1 มกราคม 2556 125,212 100,561 
จ่ายเพิ*ม 1,712 - 
เพิ*มขึ นจากการซื อเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 12,811 - 
โอนไปแสดงหกัจากเงินกูย้มืระยะยาว (24,513) (1,257) 
โอนไปบริษทัยอ่ยในฐานะผูกู้ ้ - (12,223) 
ตดัจาํหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินเนื*องจากการ   
  จ่ายคืนเงินกูก่้อนกาํหนด/การยกเลิกวงเงินกูย้มื (22,396) (16,356) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 2,313 1,460 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที* 30 กนัยายน 2556 95,139 72,185 
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14. วงเงินกู้ยมืระยะยาว 

ณ วนัที* 30 กนัยายน 2556 และ 31 ธนัวาคม 2555 เงินกูย้มืระยะยาวแสดงไดด้งันี  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 วงเงินกูย้มืเพื*อนาํไปใชใ้นการสั*งต่อและจดัซื อเรือเดินทะเลใหม่ วงเงินกูย้มืเพื*อนาํไปจดัซื อเรือเดินทะเล  
 วงเงินที* 1 วงเงินที* 2 วงเงินที* 3 วงเงินที* 1 วงเงินที* 3 รวม 

 30 กนัยายน 
2556 

31 ธนัวาคม 
2555 

30 กนัยายน 
2556 

31 ธนัวาคม 
2555 

30 กนัยายน 
2556 

31 ธนัวาคม 
2555 

30 กนัยายน 
2556 

31 ธนัวาคม 
2555 

30 กนัยายน 
2556 

31 ธนัวาคม 
2555 

30 กนัยายน 
2556 

31 ธนัวาคม 
2555 

เงินกูย้มืระยะยาว 1,305,451 2,093,783 - 174,601 2,101,670 1,618,758 3,982,537 4,546,766 1,923,873 811,370 9,313,531 9,245,278 
หกั: ค่าธรรมเนียมทางการเงิน             
   รอตดัจ่าย (7,973) (11,942) - (2,350) (38,464) (31,183) (113,129) (122,670) (15,755) (10,142) (175,321) (178,287) 

รวม 1,297,478 2,081,841 - 172,251 2,063,206 1,587,575 3,869,408 4,424,096 1,908,118 801,228 9,138,210 9,066,991 
หกั: ส่วนที*ถึงกาํหนดชาํระ             
   ภายในหนึ*งปี (96,019) (546,134) - (5,742) (174,542) (127,614) (122,378) (122,479) (178,085) - (571,024) (801,969) 

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วน             
   ที*ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ*งปี 1,201,459 1,535,707 - 166,509 1,888,664 1,459,961 3,747,030 4,301,617 1,730,033 801,228 8,567,186 8,265,022 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 วงเงินกูย้มืเพื*อนาํไปใช ้
 ในการสั*งต่อเรือเดินทะเลใหม่ 
 วงเงินที* 1 
 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 2556 2555 

เงินกูย้มืระยะยาว - 1,200,759 
หกั: ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจ่าย - (6,188) 
รวม - 1,194,571 
หกั: ส่วนที*ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ*งปี - (481,890) 
เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนที*ถึงกาํหนด   
   ชาํระภายในหนึ*งปี - 712,681 

การเปลี*ยนแปลงของบญัชีเงินกู้ยืมระยะยาวสําหรับงวดเก้าเดือนสิ นสุดวนัที* 30 กนัยายน 2556 มี
รายละเอียดดงันี  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
 วงเงินกูย้มื วงเงินกูย้มื  
 เพื*อนาํไปใชใ้นการ เพื*อนาํไปจดัซื อ   
 สั*งต่อและจดัซื อเรือเดินทะเลใหม่ เรือเดินทะเล    

 วงเงินที* 1 วงเงินที* 2 วงเงินที* 3 วงเงินที* 1 วงเงินที* 3 รวม 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที* 1 มกราคม 2556 2,081,841 172,251 1,587,575 4,424,096 801,228 9,066,991 
บวก: เบิกเงินกูเ้พิ*ม 429,616 - 533,317 - 1,062,898 2,025,831 
         ตดัจาํหน่ายค่าธรรมเนียม       
        ทางการเงิน 1,311 431 5,040 12,313 7,026 26,121 
     ตดัจาํหน่ายค่าธรรมเนียม       
        ทางการเงินรอตดัจ่าย       
             เนื*องจากการยกเลิกวงเงินกูย้มื 4,163 4,401 - - - 8,564 
    เพิ*มขึ นจากการซื อเงินลงทุนใน       
           บริษทัยอ่ย - 166,610 - - - 166,610 
หกั: ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจ่าย (1,257) - (11,033) - (12,223) (24,513) 
     จ่ายคืนเงินกู ้ (418,732) - (118,983) (87,434) - (625,149) 
        จ่ายคืนเงินกูก่้อนกาํหนด - (352,293) - (538,177) - (890,470) 
        จ่ายคืนเงินกูก่้อนกาํหนดเนื*องจาก       
          การยกเลิกวงเงินกูย้มื (833,968) - - - - (833,968) 
       กาํไรจากอตัราแลกเปลี*ยนที*        
          ยงัไม่เกิดขึ นจริง   - - - (33,440) - (33,440) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 34,504 8,600 67,290 92,050 49,189 251,633 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที* 30 กนัยายน 2556 1,297,478 - 2,063,206 3,869,408 1,908,118 9,138,210 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 วงเงินกูย้มืเพื*อนาํไปใช ้
 ในการสั*งต่อเรือเดินทะเลใหม่ 

 วงเงินที* 1 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที* 1 มกราคม 2556 1,194,571 
บวก: ตดัจาํหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน 175 
 โอนค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจ่ายไปบริษทัยอ่ย 3,064 
 ตดัจาํหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจ่ายเนื*องจาก  

            การยกเลิกวงเงินกูย้มื  4,163 
หกั:    ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจ่าย (1,257) 
          จ่ายคืนเงินกู ้ (355,544) 
          จ่ายคืนเงินกูก่้อนกาํหนดเนื*องจากการยกเลิกวงเงินกูย้มื (833,968) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (11,204) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที* 30 กนัยายน 2556 - 

 ในระหวา่งงวดปัจจุบนั กลุ่มบริษทัไดล้งนามในสัญญาเงินกูแ้ละสัญญาเงินกูแ้กไ้ขเพิ*มเติมกบัธนาคาร
สรุปไดด้งันี  

 วงเงินกู้ยมืเพื%อนําไปใช้ในการสั%งต่อเรือเดินทะเลใหม่ 

 วงเงินที% 1 

 ในระหวา่งงวดเกา้เดือนสิ นสุดวนัที* 30 กนัยายน 2556 บริษทัฯชาํระคืนเงินกูก่้อนกาํหนด และยกเลิก
วงเงินกูส่้วนคงเหลือที*ยงัไม่ไดเ้บิกถอนสาํหรับตวัเรือเดินทะเลต่อไปนี  

ตวัเรือเดินทะเล วนัที*ชาํระคืน          จาํนวนวงเงินกูย้มืที*ไม่ได ้   จาํนวนเงินกูย้มืที* 
หมายเลข เงินกูย้มืก่อนกาํหนด เบิกถอนและยกเลิก ชาํระคืนก่อนกาํหนด 

  (เหรียญสหรัฐอเมริกา) (เหรียญสหรัฐอเมริกา) 
348 12 มีนาคม 2556 22,800,001 7,599,999 
349 12 มิถุนายน 2556 22,800,001 7,599,999 
337 10 พฤษภาคม 2556 24,000,000 - 
338 31 กรกฎาคม 2556/ 

12 กนัยายน 2556 
12,000,002 11,998,998 
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 วงเงินที% 2 

 เมื*อวนัที*  3 มิถุนายน 2556 บริษัท เอบีซี วนั พีทีอี ลิมิเตด (“บริษัท เอบีซี วนั”) ได้ลงนามใน 
“Irrevocable Notice of Prepayment” กบั NIBC Bank Ltd. ประเทศสิงคโปร์ (“NIBC”) บริษทั เอบีซี 
วนั ตกลงจ่ายชําระคืนเงินกู้ก่อนกําหนดที*เบิกจาก NIBC ทั งจาํนวนเป็นเงิน 11.40 ล้านเหรียญ
สหรัฐอเมริกา โดยจ่ายชําระเป็น 2 งวด จํานวนเงิน 5.70 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาในวันที*                   
28 มิถุนายน 2556 และจาํนวนเงิน 5.70 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาในวนัที* 30 สิงหาคม 2556 

 วงเงินที% 4 

 เมื*อวนัที* 18 กนัยายน 2556 บริษทั เอบีซี ทู พีทีอี ลิมิเตด และ บริษทั เอบีซี ทรี พีทีอี ลิมิเตด ซึ* งเป็น
บริษทัย่อยของบริษทั เอบีซี ได้ลงนามในบนัทึกแก้ไขเพิ*มเติม ฉบบัที* 1 ต่อท้ายสัญญาเงินกู้กับ
ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) สาขาประเทศสิงคโปร์ ฉบบัลงวนัที* 15 กุมภาพนัธ์ 2555 โดยมี
รายละเอียดการแก้ไขและเปลี*ยนแปลงวตัถุประสงค์ วงเงินสูงสุด การชําระคืน และหลกัประกัน 
ดงัต่อไปนี  

วงเงิน/
รายละเอียด 

วงเงินสาํหรับใช ้                    
ก่อนรับเรือเดินทะเล 

วงเงินสาํหรับใช ้                                                 
เมื*อรับเรือเดินทะเล 

วตัถุประสงค ์ สาํหรับใชช้าํระเงินงวดก่อนและเมื*อรับมอบเรือเดินทะเลประเภทขนส่งซีเมนต ์            
สั*งต่อใหม่จาํนวน 2 ลาํ ซึ* งไดส้ั*งต่อไวก้บั China Shipbuilding & Offshore 
International Co., Ltd. and Shanhaiguan New Shipbuilding Industry Co., Ltd., 
ประเทศจีน ซึ* งไดส้ั*งต่อแทนเรือเดินทะเลประเภทขนส่งซีเมนตจ์าํนวน 2 ลาํ ที*เคยสั*ง
ต่อกบัอู่ต่อเรือ ABG Shipyard Ltd. ประเทศอินเดีย แต่ต่อมาไดย้กเลิกไป 

วงเงินสูงสุด วงเงินสูงสุดสาํหรับเรือทั ง 2 ลาํจะตอ้งไม่เกิน 38,688,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา ทั งนี          
ไม่เกินวงเงิน 19,344,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา ต่อเรือเดินทะเลแต่ละลาํ 

การชาํระคืน จะถูกชาํระคืนทั งหมดครั งเดียวเมื*อ
รับเรือเดินทะเลแต่ละลาํจากเงินกู้
สาํหรับใชเ้มื*อรับเรือเดินทะเล 

สาํหรับเรือเดินทะเลแต่ละลาํ แบ่งชาํระเท่าๆกนั
จาํนวน 39 งวดเป็นรายไตรมาส แต่ละงวด
เท่ากบั 322,400 เหรียญสหรัฐอเมริกา และชาํระ
ส่วนที*เหลือทั งหมดจาํนวน 6,770,400 เหรียญ
สหรัฐอเมริกา พร้อมกบัการชาํระเงินกูง้วด
สุดทา้ย การชาํระคืนงวดแรกจะครบกาํหนด 3 
เดือน หลงัจากการเบิกถอนเงินกูง้วดสุดทา้ยของ
เรือเดินทะเลแต่ละลาํ  

หลกัประกนั การคํ าประกนัจากบริษทัฯ 
 

การคํ าประกนัจากบริษทัฯ ในจาํนวนรวมสูงสุด       
8 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาต่อเรือเดินทะเลแต่
ละลาํ 
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 วงเงินกู้ยมืเพื%อนําไปจัดซื�อเรือเดินทะเล 

 วงเงินที% 2 

 เมื*อวนัที*  28 มิถุนายน 2556 บริษัทฯได้ลงนามในหนังสือแก้ไขเพิ*มเติมต่อท้ายสัญญาสินเชื*อมี
หลกัประกนั กบัธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ ยเูอฟเจ จาํกดั สาขากรุงเทพฯ ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั 
(มหาชน) และธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) โดยมีวตัถุประสงคเ์พื*อขยายระยะเวลาเบิกเงินกูย้ืมของ
วงเงินสินเชื*อไปจนถึงวนัที* 30 มิถุนายน 2557  
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 รายละเอียดวงเงินกูย้มืจากธนาคารและวงเงินกูย้มืที*ยงัไม่ไดเ้บิกใชข้องกลุ่มบริษทัสรุปไดด้งันี  

(หน่วย: ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) 

   อตัราดอกเบี ย 
ตามสัญญาเงินกู/้ 

วงเงินกูย้มืสูงสุด 
ตามสัญญาเงินกู/้ 

 

วงเงิน ธนาคารผูใ้หกู้ ้ บริษทัผูกู้ ้ สัญญาแกไ้ขเพิ*มเติม สัญญาแกไ้ขเพิ*มเติม วงเงินกูย้มืที*ยงัไม่ไดเ้บิกใช ้

  30 กนัยายน 
2556 

31 ธนัวาคม 
2555 

30 กนัยายน 
2556 

31 ธนัวาคม 
2555 

วงเงินกู้ยืมเพื%อนําไปใช้ในการสั%งต่อและจัดซื�อเรือเดนิทะเลใหม่    
วงเงินที* 1 DNB NOR Bank ASA, สาขา บริษทัฯและบริษทัยอ่ย LIBOR บวกส่วนเพิ*ม 54.50 167.20 - 88.00 
    ประเทศสิงคโปร์และ 5 ธนาคารอื*น       
    รวม 6 ธนาคาร       
วงเงินที* 2 NIBC Bank Ltd. ประเทศสิงคโปร์ บริษทั เอบีซี วนั พีทีอี ลิมิเตด  LIBOR บวกส่วนเพิ*ม - 22.80 - 11.40 
วงเงินที* 3 ING Bank N.V. สาขาประเทศ บริษทัยอ่ยทางออ้มในประเทศสิงคโปร์ LIBOR บวกส่วนเพิ*ม 84.96 84.96 - 21.24 
    สิงคโปร์ และ DNB NOR    4 บริษทั         
    Bank ASA, สาขาประเทศสิงคโปร์       
วงเงินที* 4 ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) บริษทั เอบีซี ทู พีทีอี ลิมิเตด และ บริษทั LIBOR บวกส่วนเพิ*ม 38.69 45.60 38.69 45.60 

    สาขาประเทศสิงคโปร์    เอบีซี ทรี พีทีอี ลิมิเตด         
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(หน่วย: ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) 

   อตัราดอกเบี ย วงเงินกูย้มืสูงสุด  
   ตามสัญญาเงินกู/้ ตามสัญญาเงินกู/้  

วงเงิน ธนาคารผูใ้หกู้ ้ บริษทัผูกู้ ้ สัญญาแกไ้ขเพิ*มเติม สัญญาแกไ้ขเพิ*มเติม วงเงินกูย้มืที*ยงัไม่ไดเ้บิกใช ้

   30 กนัยายน 
2556 

31 ธนัวาคม 
2555 

30 กนัยายน 
2556 

31 ธนัวาคม 
2555 

วงเงินกู้ยืมเพื%อนําไปจัดซื�อเรือเดนิทะเล     
วงเงินที* 1 ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) บริษทัฯและบริษทัยอ่ย MLR-1 สาํหรับเงินกูย้มื 142.00 ลา้น 142.00 ลา้น - - 
    และ 2 ธนาคารอื*นรวม 3 ธนาคาร    ในประเทศ    สกุลเงินบาทและ LIBOR     เหรียญ    เหรียญ   
         บวกส่วนเพิ*มสาํหรับ    สหรัฐอเมริกา     สหรัฐอเมริกา    
      เงินกูย้มืสกุลเงินเหรียญ    และ     และ    
      สหรัฐอเมริกา    1,502.35 ลา้น    1,502.35 ลา้น   
       บาท    บาท   
วงเงินที* 2 ธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ  บริษทัฯและบริษทัยอ่ย LIBOR บวกส่วนเพิ*ม 150.00 150.00 150.00 150.00 
    ยเูอฟเจ จาํกดั  สาขากรุงเทพฯ           
    และ 2 ธนาคารอื*นรวม 3 ธนาคาร       
วงเงินที* 3 ธนาคารเพื*อการส่งออก บริษทัฯและบริษทัยอ่ย LIBOR บวกส่วนเพิ*ม 100.00 100.00 35.18 69.98 

    และนาํเขา้แห่งประเทศไทย        
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15.    กาํไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน 

 กาํไรต่อหุน้ขั นพื นฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสําหรับงวดที*เป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอื*น) ดว้ยจาํนวนถวัเฉลี*ยถ่วงนํ าหนกัของหุน้สามญัที*ออกอยูใ่นระหวา่งงวด 

16. ข้อมูลทางการเงินจําแนกส่วนงาน 

 กลุ่มบริษทัประกอบธุรกิจส่วนใหญ่ภายใตส่้วนงานทางธุรกิจเดียว คือ เป็นเจา้ของเรือเอนกประสงค์
ขนาดเล็ก (Small handy sized) และขนาดกลาง (Supramax) สําหรับขนสินค้าแห้งเทกองระหว่าง
ประเทศ โดยใหบ้ริการแบบไม่ประจาํเส้นทาง (tramp shipping basis) รายไดเ้กือบทั งหมดมาจากส่วน
งานนี  ดงันั น กลุ่มบริษทัจึงไม่มีส่วนงานทางธุรกิจด้านอื*น นอกจากส่วนงานหลกัดงัที*ได้กล่าวไว้
ขา้งตน้  

 กิจกรรมทางธุรกิจในส่วนงานนี  ไดแ้ก่  การใหบ้ริการเช่าเรือขนส่งสินคา้ โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท 
คือ การเช่าเป็นระยะเวลา (Time charter) และการเช่าเป็นรายเที*ยว (Voyage charter) สําหรับการเช่า
เป็นระยะเวลาผูเ้ช่าเรือ (ลูกคา้) จะจ่ายค่าเช่าแก่ผูใ้ห้เช่าเรือ (ในอตัราต่อวนัตามที*ตกลงกนั โดยส่วน
ใหญ่จะตกลงชาํระค่าเช่าเป็นเงินดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา) ตามระยะเวลาที*กาํหนด ในกรณีดงักล่าวผูเ้ช่า
เรือจะรับผดิชอบค่าใชจ่้ายในการเดินเรือทั งหมด รวมทั งรายจ่ายท่าเรือและนํ ามนัเชื อเพลิง สําหรับการ
เช่าเป็นรายเที*ยว ผูเ้ช่าเรือจะจ่ายค่าระวางเรือในอตัราต่อตนั (ส่วนใหญ่จะตกลงกนัเป็นเงินดอลล่าร์
สหรัฐอเมริกา) เพื*อขนส่งสินคา้ที*ระบุเฉพาะระหว่างท่าเรือที*กาํหนดตั งแต่สองท่าขึ นไป ในกรณีนี  
กลุ่มบริษทัจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินเรือทั งหมด ซึ* งค่าใชจ่้ายดงักล่าวแสดงไวใ้นงบการเงิน
ภายใต้ชื*อ “รายจ่ายท่าเรือ” (Voyage disbursement) และ “นํ ามนัเชื อเพลิง” (Bunker consumption) 
การเช่าเป็นระยะเวลานั น เส้นทางเดินเรือจะถูกกาํหนดหรือควบคุมโดยผูเ้ช่าเรือและภายใตส้ัญญาเช่า
เรือ โดยเส้นทางการเดินเรือจะแตกต่างกนัไปในแต่ละเที*ยวการเดินเรือ ขึ นอยู่กบัปัจจยัต่างๆซึ* งอยู่
นอกเหนือการควบคุมของกลุ่มบริษทั ดงันั น กลุ่มบริษทัจึงไม่นาํเสนอขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตาม
ส่วนงานทางภูมิศาสตร์ เพราะอาจไม่สื*อความหมายและอาจทาํใหเ้กิดความเขา้ใจที*ไม่ถูกตอ้ง 

 จากขอ้มูลดงักล่าวขา้งตน้ ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานของรายได้จากการเดินเรือ (และ
ค่าใชจ่้ายในการเดินเรือที*เกี*ยวกบัการเช่าเป็นรายเที*ยว) จึงจาํแนกไดเ้ป็นสองประเภท คือ จากการเช่า
เป็นระยะเวลา และจากการเช่าเป็นรายเที*ยว ซึ* งแสดงภายใตชื้*อ “รายไดค่้าเช่าเรือ” (Hire income) และ 
“รายไดค้่าระวางเรือ” (Freight income) ตามลาํดบัดงันี  
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับงวดสามเดือนสิ นสุดวนัที* 30 กนัยายน 

 การเช่าเป็นระยะเวลา การเช่าเป็นรายเที*ยว รวม ตดับญัชี รวม 

 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 

รายไดค่้าเช่าเรือ 650,276 588,473 - - 650,276 588,473 (12,989) (12,880) 637,287 575,593 
รายไดค่้าระวางเรือ - - 296,458 238,791 296,458 238,791 - - 296,458 238,791 

รวมรายไดจ้ากการเดินเรือ 650,276 588,473 296,458 238,791 946,734 827,264 (12,989) (12,880) 933,745 814,384 

รายจ่ายท่าเรือ - - (48,618) (57,547) (48,618) (57,547) 12,989 12,880 (35,629) (44,667) 
นํ ามนัเชื อเพลิง - - (126,512) (103,095) (126,512) (103,095) - - (126,512) (103,095) 

รวมค่าใชจ่้ายเกี*ยวกบัการเช่า           
 เป็นรายเที*ยว - - (175,130) (160,642) (175,130) (160,642) 12,989 12,880 (162,141) (147,762) 

รายไดจ้ากการเดินเรือสุทธิ/           
 รายไดเ้ทียบเท่าจากการเช่า           
 เรือเป็นระยะเวลา 650,276 588,473 121,328 78,149 771,604 666,622 - - 771,604 666,622 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนสิ นสุดวนัที* 30 กนัยายน 

 การเช่าเป็นระยะเวลา การเช่าเป็นรายเที*ยว รวม ตดับญัชี รวม 

 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 

รายไดค่้าเช่าเรือ 1,919,806 1,653,514 - - 1,919,806 1,653,514 (37,014) (37,894) 1,882,792 1,615,620 
รายไดค่้าระวางเรือ - - 879,482 1,014,044 879,482 1,014,044 (67,349) (36,860) 812,133 977,184 

รวมรายไดจ้ากการเดินเรือ 1,919,806 1,653,514 879,482 1,014,044 2,799,288 2,667,558 (104,363) (74,754) 2,694,925 2,592,804 

รายจ่ายท่าเรือ - - (223,122) (227,004) (223,122) (227,004) 104,363 74,754 (118,759) (152,250) 
นํ ามนัเชื อเพลิง - - (381,331) (443,179) (381,331) (443,179) - - (381,331) (443,179) 

รวมค่าใชจ่้ายเกี*ยวกบัการเช่า           
 เป็นรายเที*ยว - - (604,453) (670,183) (604,453) (670,183) 104,363 74,754 (500,090) (595,429) 

รายไดจ้ากการเดินเรือสุทธิ/           
 รายไดเ้ทียบเท่าจากการเช่า           
 เรือเป็นระยะเวลา 1,919,806 1,653,514 275,029 343,861 2,194,835 1,997,375 - - 2,194,835 1,997,375 



 

  

17. เงินปันผล 

 เงินปันผลไดอ้นุมติัเพื*อจ่ายแก่ผูถื้อหุน้สามญัของบริษทัฯที*มีชื*ออยูใ่นทะเบียนผูถื้อหุ้นบริษทัฯ ณ วนัที*ปิดสมุดทะเบียนหุ้น หลงัจากหกัหุ้นที*ไม่มีสิทธิไดรั้บเงินปันผล
ซึ*งนายทะเบียนหลกัทรัพย ์คือ บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั เพื*อผูฝ้าก เป็นผูถื้อหุน้แทนผูถื้อหุน้สัญชาติไทย
มีอยู ่(1,039,520,600 หุน้) 

 เงินปันผลที*ประกาศจ่ายในระหวา่งงวดเกา้เดือนสิ นสุดวนัที* 30 กนัยายน 2556 มีดงันี  

  หุน้ที*มีสิทธิไดรั้บ หุน้ที*นายทะเบียน เงินปันผล
 อนุมติัโดย เงินปันผล หลกัทรัพยเ์ป็นผูถื้อ ต่อหุน้

  (หุน้) (หุน้) (บาท)
ก) เงินปันผลระหวา่งกาลจากกาํไรสะสม ที*ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 1,038,373,899 1,146,701 0.10
     ณ วนัที* 30 มิถุนายน 2556  วนัที*  31 กรกฎาคม 2556   
ข) เงินปันผลระหวา่งกาลจากกาํไรสะสม ที*ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 1,038,394,700 1,125,900 0.10
     ณ วนัที* 31 มีนาคม 2556  วนัที* 30 เมษายน 2556   
ค)   เงินปันผลงวดสุดทา้ยจากกาํไรสะสม ที*ประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ 1,039,379,600 141,000 0.10
     ณ วนัที* 31 ธนัวาคม 2555  วนัที* 1 เมษายน 2556   
รวม    0
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18. ภาระผูกพนัและหนี�สินที%อาจเกดิขึ�น 

18.1  ภาระผูกพนัเกี%ยวกบัสัญญาสั%งต่อเรือเดินทะเล 

 กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัเกี*ยวกบัสัญญาสั*งต่อเรือเดินทะเลที*จะตอ้งจ่ายในอนาคตดงันี   
 30 กนัยายน 2556 31 ธนัวาคม 2555 

 (ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา) 

(เทียบเท่า             
ลา้นบาท) 

(ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา) 

(เทียบเท่า             
ลา้นบาท) 

บริษทัฯ 24.00 753.38  122.60  3,755.43 
บริษทัยอ่ย 89.05 2,795.21  -  - 
กิจการที*ควบคุมร่วมกนั - ตาม     

    สดัส่วนที*บริษทัฯถือหุน้ (50%) -         
    กบัอู่ต่อเรือในประเทศอินเดีย - -  25.65  785.70 
กิจการที*ควบคุมร่วมกนั -     
     กบัอู่ต่อเรือในประเทศจีน  - -  43.52  1,333.21 

รวม 113.05 3,548.59  191.77  5,874.34 

18.2 ภาระผูกพนัเกี%ยวกบัค่าธรรมเนียมในการรักษาวงเงินกู้ยมืที%ยงัไม่ได้เบิกใช้ 

 กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัเกี*ยวกบัค่าธรรมเนียมในการรักษาวงเงินกูย้ืมที*ยงัไม่ได้เบิกใช้ ซึ* งสรุปได้
ดงันี  

 
 

 
ค่าธรรมเนียม 

 
 

กาํหนดจ่ายชาํระ  
ค่าธรรมเนียม  

 
วนัสิ นสุดระยะเวลา 

วงเงิน ที*จ่ายโดยกลุ่มบริษทั วงเงินกูย้มืที*ยงัไม่ไดเ้บิกใช ้ ในการรักษาวงเงินกูย้มื เบิกใชเ้งินกูย้มื 
  30 กนัยายน 31 ธนัวาคม   
  2556 2555   
  (ลา้นเหรียญ (ลา้นเหรียญ   
  สหรัฐอเมริกา) สหรัฐอเมริกา)   
วงเงินกู้ยืมเพื%อนําไปใช้ ในการสั%งต่อและจัดซื�อเรือเดนิทะเลใหม่    
วงเงินที* 1 ร้อยละ 0.35 ต่อปี ของ

วงเงินกูย้มืที*ยงัไม่ได้
เบิกใช ้

- 88.00 ทุกสามเดือนจนกระทั*ง
สิ นสุดระยะเวลาเบิกใช ้

เมื*อส่งมอบเรือเดิน
ทะเลแต่ละลาํ 

วงเงินที* 2 ร้อยละ 1.20 ต่อปี ของ
วงเงินกูย้มืที*ยงัไม่ได้
เบิกใช ้

- 11.40 ทุกสามเดือนจนกระทั*ง
สิ นสุดระยะเวลาเบิกใช ้

เมื*อส่งมอบเรือเดิน
ทะเล         

วงเงินที* 3 ร้อยละ 1.15 ต่อปี ของ
วงเงินกูย้มืที*ยงัไม่ได้
เบิกใช ้

- 21.24 ทุกสามเดือนจนกระทั*ง
สิ นสุดระยะเวลาเบิกใช ้

เมื*อส่งมอบเรือเดิน
ทะเลแต่ละลาํ        

วงเงินที* 4 ร้อยละ 1.20 ต่อปี ของ
วงเงินกูย้มืที*ยงัไม่ได้
เบิกใช ้

38.69 45.60 ทุกสามเดือนจนกระทั*ง
สิ นสุดระยะเวลาเบิกใช ้

เมื*อส่งมอบเรือเดิน
ทะเลแต่ละลาํ        
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ค่าธรรมเนียม 

 
 

กาํหนดจ่ายชาํระ  
ค่าธรรมเนียม  

 
วนัสิ นสุดระยะเวลา 

วงเงิน ที*จ่ายโดยกลุ่มบริษทั วงเงินกูย้มืที*ยงัไม่ไดเ้บิกใช ้ ในการรักษาวงเงินกูย้มื เบิกใชเ้งินกูย้มื 
  30 กนัยายน 31 ธนัวาคม   
  2556 2555   
  (ลา้นเหรียญ (ลา้นเหรียญ   
  สหรัฐอเมริกา) สหรัฐอเมริกา)   
วงเงินกู้ยืมเพื%อนําไปจัดซื�อเรือเดนิทะเล     
วงเงินที* 2 ร้อยละ 0.70 ต่อปี ของ

วงเงินกูย้มืที*ยงัไม่ได้
เบิกใช ้

150.00 150.00 ทุกสามเดือนจนกระทั*ง
สิ นสุดระยะเวลาเบิกใช ้

30 มิถุนายน 2557 

วงเงินที* 3 ร้อยละ 0.70 ต่อปี ของ
วงเงินกูย้มืที*ยงัไม่ได้
เบิกใช ้

35.18 69.98 ทุกสามเดือนจนกระทั*ง
สิ นสุดระยะเวลาเบิกใช ้

30 ธนัวาคม 2556 

18.3 ภาระผูกพนัเกี%ยวกบัเงินลงทุนระยะยาวอื%น 

 ณ วนัที* 30 กนัยายน 2556 บริษทัฯมีภาระผกูพนัเกี*ยวกบัส่วนของเงินลงทุนระยะยาวอื*น (บริษทั บทด 
จาํกดั) ที*ยงัไม่เรียกชาํระเป็นจาํนวนเงิน 10.13 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2555: 10.13 ลา้นบาท) 

18.4  ภาระผูกพนัเกี%ยวกบัสัญญาให้บริการเรือเดินทะเลระยะยาว 

ตามบนัทึกความเขา้ใจขอ้ตกลงซึ*งบริษทัฯไดล้งนามเมื*อเดือนตุลาคม 2552 ต่อมา เมื*อวนัที* 2 ธนัวาคม 
2552 และเมื*อวนัที* 7 กนัยายน 2555 บริษทัฯไดล้งนามในสัญญาให้บริการเช่าเรือเดินทะเลต่อใหม่
สําหรับขนส่งซีเมนตร์ะยะยาวจาํนวน 4 ลาํ กบับริษทัแห่งหนึ*งซึ* งดาํเนินกิจการในประเทศอินเดีย     
(ผูเ้ช่าเรือ) สัญญาเช่าเรือเดินทะเลมีระยะเวลา 15 ปี ในอตัราค่าบริการคงที*ต่อลาํต่อวนัตามที*ระบุไวใ้น
สัญญา และผูเ้ช่าเรือมีสิทธิเลือกต่ออายสุัญญาไดอี้กครั งละ 5 ปีเป็นจาํนวน 2 ครั ง ในอตัราค่าบริการที*
ลดลงตามที*ระบุไวใ้นสัญญา  เรือเดินทะเลดงักล่าวเป็นเรือเดินทะเลที*สั*งต่อใหม่สําหรับขนส่งซีเมนต ์
โดยมีกาํหนดส่งมอบเรือเดินทะเลให้แก่ผูเ้ช่าเรือในระหว่างปี 2554 ถึง 2557 ในกรณีที*บริษทัฯไม่
สามารถส่งมอบเรือเดินทะเลให้แก่ผูเ้ช่าเรือไดภ้ายในระยะเวลาที*กาํหนด บริษทัฯจะตอ้งชาํระค่าปรับ
จาํนวนเงิน 4,250 เหรียญสหรัฐอเมริกาต่อลาํต่อวนัที*ไดส่้งมอบเรือเดินทะเลล่าชา้ 

ณ วนัที* 30 กนัยายน 2556 บริษทั เอบีซี วนั พีทีอี ลิมิเตด และบริษทั เอบีซี ทู พีทีอี ลิมิเตด ไดช้าํระ
ค่าปรับแก่ผูเ้ช่าเรือเดินทะเลเนื*องจากการส่งมอบเรือเดินทะเลล่าชา้เป็นจาํนวนเงิน 4.33 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 135.95 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2555: บริษทั เอบีซี วนั พีทีอี ลิมิเตด ตาม
สัดส่วนที*บริษทัฯถือหุ้น (ร้อยละ 50) เป็นจาํนวนเงิน 1.07 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาหรือประมาณ 
32.81 ลา้นบาท) ซึ* งบนัทึกอยูใ่นบญัชีตน้ทุนสัญญารอตดัจ่ายในงบแสดงฐานะการเงินรวม  
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18.5 ภาระผูกพนัเกี%ยวกบัสัญญาทางเลอืก 

นอกเหนือจากสัญญาซื อขายหุ้นกบั Varada Marine Pte. Ltd.  (“ผูข้าย”) ตามที*กล่าวไวใ้นหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ้ 1.3 บริษทั เอบีซี (ในฐานะผูใ้ห้สัญญา) ยงัไดเ้ขา้ทาํสัญญาทางเลือก (Option 
Deed) กบัผูข้ายในวนัที* 18 มกราคม 2556 โดยใหผู้ข้ายมีทางเลือกในการซื อหุ้นทุนจดทะเบียนร้อยละ 
50 ของแต่ละบริษทัยอ่ยของบริษทั เอบีซี (“หลกัทรัพยท์างเลือก”) ในราคาที*บริษทัฯไดล้งทุนไปใน
บริษทั เอบีซี (รวมถึงเงินกูย้ืมจากผูถื้อหุ้น) บวกดอกเบี ยในอตัราร้อยละ 7.50 ต่อปี ทั งนี  ผูข้ายจะตอ้ง
ใชสิ้ทธิในการซื อหลกัทรัพยท์างเลือกของบริษทัยอ่ยของบริษทั เอบีซี แต่ละบริษทัภายในระยะเวลา 
60 วนั โดยนบัจาก 30 วนัหลงัจากวนัที*รับมอบเรือเดินทะเลแต่ละลาํของแต่ละบริษทัยอ่ยของบริษทั 
เอบีซี ตามเงื*อนไขภายใตส้ัญญาสั*งต่อเรือเดินทะเลแต่ละฉบบั  

19. งบการเงินในสกุลเงินที%ใช้ในการดําเนินงาน 

 งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที* 30 กนัยายน 2556 และ 31 ธนัวาคม 2555 และงบกาํไรขาดทุนสําหรับ
งวดสามเดือนและเกา้เดือนสิ นสุดวนัที* 30 กนัยายน 2556 และ 2555 ในสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา
ซึ* งเป็นสกุลเงินที*ใชใ้นการดาํเนินงานแสดงไดด้งันี  
บริษัท พรีเชียส ชิพปิ� ง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

  
งบแสดงฐานะการเงิน 

      
      

(หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐฯ) 

  
งบการเงินรวม 

 
งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  
30 กนัยายน 

2556  
31 ธนัวาคม 

2555  
30 กนัยายน 

2556  
31 ธนัวาคม 

2555 

  
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 

 
(ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ

 
(ตรวจสอบแลว้) 

  
แต่สอบทานแลว้) 

  
แต่สอบทานแลว้) 

  
สินทรัพย์ 

     
สินทรัพย์หมุนเวียน 

     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 
76,329 62,061 56,460 21,098 

เงินลงทุนชั*วคราว  
 

- - - - 
ลูกหนี การคา้และลูกหนี อื*น 

 

28,707 7,077 60,038 35,531 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั นแก่บริษทัยอ่ย 

 

- - 71,400 76,800 
เงินล่วงหนา้ค่าจา้งต่อเรือเดินทะเล -  

 

 
 

 
 

   ส่วนที*จะไดรั้บคืนภายในหนึ*งปี 
 

54,855 15,768 36,099 12,796 
นํ ามนัเชื อเพลิง 

 

4,353 4,791 - - 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอื*น 

 

 
   

 
  

   เงินทดรองจ่ายแก่กปัตนัเรือ 
 

4,109 
 

3,366 
 

- 
 

- 
   ค่าสินไหมทดแทนคา้งรับ 

 

990 
 

774 
 

- 
 

- 
   อื*นๆ 

 
2,688 

 
2,190 

 
1,484 

 
1,465 

รวมสินทรัพยห์มุนเวยีนอื*น 
 

7,787  6,330  1,484  1,465 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 

 
172,031 

 
96,027 

 
225,481 

 
147,690 
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บริษัท พรีเชียส ชิพปิ� ง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
  

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) 
      

      
(หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐฯ) 

  
งบการเงินรวม 

 
งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  
30 กนัยายน 

2556  
31 ธนัวาคม 

2555  

30 กนัยายน 
2556  

31 ธนัวาคม 
2555 

  
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 

 
(ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ

 
(ตรวจสอบแลว้) 

  
แต่สอบทานแลว้) 

  
แต่สอบทานแลว้) 

  
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

        
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย  

 
- 

 
- 

 
235,163 

 
228,589 

เงินลงทุนในการร่วมคา้ 
 

- 
 

- 
 

-           - 
เงินลงทุนในบริษทัร่วมที*ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย 

 
2,560 

 
3,418 

 
- 

 
- 

เงินลงทุนระยะยาวอื*น 
 

260 
 

260 
 

260 
 

260 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการที*ควบคุมร่วมกนั 

 
- 

 
- 

 
- 

 
13,386 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย 
 

- 
 

- 
 

15,402 
 

- 
ลูกหนี ตามสัญญาแลกเปลี*ยนเงินตราต่างประเทศ  1,633 

 
2,746 

 
- 

 
- 

ที*ดิน อาคารและอุปกรณ์  
 

578,232 
 

529,276 
 

231 
 

257 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  

 
198 

 
420 

 
196 

 
418 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื*น        
   ค่าความเสียหายจากการเดินเรือเดินทะเล        
      รอเรียกคืน  3,728  1,490  - - 
   เงินล่วงหนา้ค่าจา้งต่อเรือเดินทะเล -        
      สุทธิจากส่วนที*จะไดรั้บคืนภายในหนึ*งปี  19,583  145,580  - 125,976 
   ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจ่าย   3,031  4,088  2,300 3,283 
   ตน้ทุนสัญญารอตดัจ่าย  4,330  1,071  - - 
   อื*นๆ  97  98  76 78 
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื*น  30,769  152,327  2,376 129,337 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  613,652  688,447  253,628 372,247 

รวมสินทรัพย์  785,683  784,474  479,109 519,937 
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บริษัท พรีเชียส ชิพปิ� ง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

  
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) 

      
      

(หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐฯ) 

  
งบการเงินรวม 

 
งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  
30 กนัยายน 

2556  
31 ธนัวาคม 

2555  

30 กนัยายน 
2556  

31 ธนัวาคม 
2555 

  
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 

 
(ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 

 
(ตรวจสอบแลว้) 

  
แต่สอบทานแลว้) 

  
แต่สอบทานแลว้) 

  
หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 

        
หนี�สินหมุนเวียน 

        
เจา้หนี การคา้และเจา้หนี อื*น 

 
       

   เจา้หนี การคา้  510  56  19  - 
   เงินทดรองจากกิจการที*เกี*ยวขอ้งกนั  -  -  62,526  85,750 
   ค่าใชจ่้ายเกี*ยวกบัลูกเรือคา้งจ่าย 

 
2,653 

 
2,423 

 
- 

 
- 

   ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 
 

2,594 
 

4,366 
 

23 
 

124 
   โบนสัพนกังานคา้งจ่าย - ส่วนที*ถึงกาํหนดจ่าย  

   
 

  
      ภายในหนึ*งปี 

 
1,261 

 
1,444 

 
1,163 

 
1,335 

รวมเจา้หนี การคา้และเจา้หนี อื*น  7,018  8,289  63,731  87,209 
รายไดรั้บล่วงหนา้ 

 
1,888  1,120  -           - 

เงินกูย้มืระยะยาว - ส่วนที*ถึงกาํหนดชาํระ 
 

 
   

 
  

   ภายในหนึ*งปี 
 

18,191 
 

26,181 
 

- 
 

15,732 
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 

 
92 

 
145 

 
-           - 

หนี สินหมุนเวียนอื*น 
 

 
   

 
  

  ภาษีเงินไดห้กั ณ ที*จ่ายคา้งจ่าย 
 

133 
 

360 
 

90 
 

317 
  อื*นๆ 

 
510 

 
450 

 
128 

 
167 

รวมหนี สินหมุนเวยีนอื*น 
 

643 
 

810 
 

218 
 

484 

รวมหนี�สินหมุนเวียน 
 

27,832 
 

36,545 
 

63,949 
 

103,425 

หนี�สินไม่หมุนเวียน 
     

 
  

โบนสัพนกังานคา้งจ่าย - สุทธิจากส่วนที*ถึง 
        

   กาํหนดจ่ายภายในหนึ*งปี 
 

732 
 

750 
 

673 
 

693 
เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนที*ถึงกาํหนด 

 
 

   
 

  
   ชาํระภายในหนึ*งปี 

 
272,921 

 
269,820 

 
- 

 
23,266 

ประมาณการค่าความเสียหายจากการ 
 

 
   

 
  

   เดินเรือเดินทะเล 
 

4,938 
 

2,210 
 

-           - 
สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 

 
2,389 

 
2,296 

 
2,191 

 
2,099 

รวมหนี�สินไม่หมุนเวียน 
 

280,980 
 

275,076 
 

2,864 
 

26,058 

รวมหนี�สิน 
 

308,812 
 

311,621 
 

66,813 
 

129,483 
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บริษัท พรีเชียส ชิพปิ� ง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

  
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) 

      
      

(หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐฯ) 

  
งบการเงินรวม 

 
งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  
30 กนัยายน 

2556  
31 ธนัวาคม 

2555  

30 กนัยายน 
2556  

31 ธนัวาคม 
2555 

  
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 

 
(ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 

 
(ตรวจสอบแลว้) 

  
แต่สอบทานแลว้) 

  
แต่สอบทานแลว้) 

  
ส่วนของผู้ถือหุ้น 

        
ทุนเรือนหุน้ 

        
   ทุนจดทะเบียน 

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

   ทุนที*ออกและชาํระแลว้ 
 

35,308 35,308 35,308 
 

35,308 
ส่วนเกินทุน 

 
 

 
 

  
   ส่วนเกินมลูค่าหุน้สามญั 

 
16,135 16,135 16,135 

 
16,135 

   ส่วนเกินทุนหุน้ทุนซื อคืน 
 

4,819 4,819 4,819 
 

4,819 
กาํไรสะสม 

 
 

 
 

  
   จดัสรรแลว้ 

 
 

 
 

  
      สาํรองตามกฎหมาย - บริษทัฯ 

 
2,802 2,802 2,802 

 
2,802 

                                       - บริษทัยอ่ย 
 

14,460 14,285 -           - 
      สาํรองเพื*อกิจกรรมความรับผดิชอบต่อสังคม 

 
504 467 504 

 
467 

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 
 

404,818 400,142 352,728 
 

330,923 
องคป์ระกอบอื*นของส่วนของผูถื้อหุน้ 

 
(2,014) (1,145) - 

 
- 

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 
 

476,832 472,813 412,296 
 

390,454 
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียที*ไม่มีอาํนาจควบคุม 

 
 

 
 

  
   ของบริษทัยอ่ย 

 
39 40 - 

 
- 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 
 

476,871 472,853 412,296 
 

390,454 

รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 
 

785,683 784,474 479,109 
 

519,937 
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บริษทั พรีเชียส ชิพปิ� ง จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
  

งบกาํไรขาดทุน 
      

สําหรับงวดสามเดอืนสิ�นสุดวนัที% 30 กนัยายน 2556 
      

      
(หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐฯ) 

  
งบการเงนิรวม 

 
งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  
2556 

 
2555 

 
2556 

 
2555 

รายได้ 
        

รายไดจ้ากการเดินเรือ 
        

   รายไดค้่าเช่าเรือ 
 

20,164  18,412  -  - 
   รายไดค้่าระวางเรือ  9,380  7,639  -  - 
รวมรายไดจ้ากการเดินเรือ  29,544  26,051  -  - 
รายไดจ้ากการให้บริการ  69  172  742  581 
กาํไรจากการขายอุปกรณ์  -  9  -  9 
กาํไรจากการแปลงหนี ใหม่/ยกเลิกสญัญา                     
 สั*งต่อเรือเดินทะเล 

 
6,129  9,760 5,645  9,760 

ดอกเบี ยรับ 5  88 72  136 
กาํไรจากอตัราแลกเปลี*ยน  88  -  82  - 
รายไดอื้*น  29  107  29  87 
เงินปันผลรับ  -  -  4,023  3,691 
รวมรายได้  35,864  36,187  10,593  14,264 
ค่าใช้จ่าย         
ตน้ทุนการเดินเรือ         
   ค่าใชจ่้ายในการเดินเรือ  13,982  9,730  -  - 
   รายจ่ายท่าเรือ  1,128  1,429  -  - 
   นํ ามนัเชื อเพลิงใชไ้ป  4,003  3,298  -  - 
รวมตน้ทุนการเดินเรือ  19,113  14,457  -  - 
ค่าเสื*อมราคา  9,584  7,556  19  30 
ตน้ทุนการให้บริการ  32  18  -  - 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร  1,599  1,502  1,418  1,350 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร  817  802  774  755 
หนี สูญและหนี สงสยัจะสูญ   388  18  -  - 
ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี*ยน  -  167  -  146 
รวมค่าใช้จ่าย  31,533  24,520  2,211  2,281 
กาํไรก่อนส่วนแบ่งกาํไรจากเงนิลงทุนในบริษทัร่วม        
   ค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้  4,331  11,667  8,382  11,983 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม         
   ที*ถือหุ้นโดยบริษทัยอ่ย  249  56  -  - 
กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้  4,580  11,723  8,382  11,983 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน  (3,888)  (4,654)  (856)  (2,427) 
กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้  692  7,069  7,526  9,556 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้  (46)  (45)  -  - 
กาํไรสําหรับงวด  646  7,024  7,526  9,556 



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

งบกาํไรขาดทุน (ต่อ) 
      

สําหรับงวดสามเดอืนสิ�นสุดวนัที% 30 กนัยายน 2556 
      

      
(หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐฯ) 

  
งบการเงนิรวม 

 
งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  
2556 

 
2555 

 
2556 

 
2555 

การแบ่งปันกาํไร          
ส่วนที*เป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ  646  7,013  7,526  9,556 
ส่วนที*เป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียที*ไม่มีอาํนาจควบคุม  
   ของบริษทัยอ่ย 

 
-  11  -  - 

กาํไรสําหรับงวด  646  7,024  7,526  9,556 
       
      (หน่วย: เหรียญสหรัฐฯ) 
กาํไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน         
กาํไรส่วนที*เป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ  0.0006  0.0068  0.0072  0.0092 

 



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

งบกาํไรขาดทุน  
        

สําหรับงวดเก้าเดอืนสิ�นสุดวนัที% 30 กนัยายน 2556 
      

      
(หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐฯ) 

  
งบการเงนิรวม 

 
งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  
2556 

 
2555 

 
2556 

 
2555 

รายได้ 
        

รายไดจ้ากการเดินเรือ 
        

   รายไดค้่าเช่าเรือ 
 

61,771  51,802  - - 
   รายไดค้่าระวางเรือ 

 
26,651  31,365  - - 

รวมรายไดจ้ากการเดินเรือ 
 

88,422  83,167  - - 
รายไดจ้ากการให้บริการ 

 
286  264  2,209 1,663 

กาํไรจากการขายอุปกรณ์  -  9  - 9 
กาํไรจากการแปลงหนี ใหม่/ยกเลิกสญัญา 

 
      

   สั*งต่อเรือเดินทะเล 
 

28,676  9,760  27,445 9,760 
ดอกเบี ยรับ  133  488  250 572 
กาํไรจากอตัราแลกเปลี*ยน  211  -  239 - 
รายไดอื้*น 

 
66  107  66  87 

เงินปันผลรับ 
 

-  -  12,731  12,139 
รวมรายได้ 

 
117,794  93,795  42,940  24,230 

ค่าใช้จ่าย 
 

       
ตน้ทุนการเดินเรือ 

 
       

   ค่าใชจ่้ายในการเดินเรือ 
 

39,608  28,443  -  - 
   รายจ่ายท่าเรือ 

 
3,911  4,884  -  - 

   นํ ามนัเชื อเพลิงใชไ้ป 
 

12,547  14,223  -  - 
รวมตน้ทุนการเดินเรือ 

 
56,066  47,550  -  - 

ค่าเสื*อมราคา  27,317  21,127  72  96 
ตน้ทุนการให้บริการ  129  111  -  - 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร  5,468  4,269  4,747  3,722 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร  2,715  2,124  2,558  2,022 
หนี สูญและหนี สงสยัจะสูญ   15  652  -  - 
ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี*ยน  -  189  -  229 

รวมค่าใช้จ่าย  91,710  76,022  7,377  6,069 
กาํไรก่อนส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงนิลงทุนในบริษทัร่วม        
   ค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้  26,084  17,773  35,563  18,161 
ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม         
   ที*ถือหุ้นโดยบริษทัยอ่ย  826  (293)  -  - 

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้  26,910  17,480  35,563  18,161 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน  (11,501)  (11,208)  (3,291)  (4,949) 

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้  15,409  6,272  32,272  13,212 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้  (92)  (116)  -  - 

กาํไรสําหรับงวด  15,317  6,156  32,272  13,212 
 

          



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

      
งบกาํไรขาดทุน (ต่อ) 

        
สําหรับงวดเก้าเดอืนสิ�นสุดวนัที% 30 กนัยายน 2556 

      
      

(หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐฯ) 

  
งบการเงนิรวม 

 
งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  
2556 

 
2555 

 
2556 

 
2555 

การแบ่งปันกาํไร  
        

ส่วนที*เป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 
 

15,318  6,097  32,272  13,212 
ส่วนที*เป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียที*ไม่มีอาํนาจควบคุม  
   ของบริษทัยอ่ย  (1)  59  -  - 

กาํไรสําหรับงวด 
 

15,317  6,156  32,272  13,212 

      
(หน่วย: เหรียญสหรัฐฯ) 

กาํไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน 
        

กาํไรส่วนที*เป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 
 

0.0147  0.0059  0.0310  0.0127 

20. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลนี ได้รับอนุมัติให้ออกโดยกรรมการผู ้มีอ ํานาจของบริษัทฯ เมื*อว ันที*                    
28 ตุลาคม 2556 


