
 

บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
รายงานการสอบทาน และ งบการเงินระหวา่งกาล 
สาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 



 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 งบกาํไรขาดทุนรวมและ                               
งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั งบแสดงการเปล่ียนแปลง             
ส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวมสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบ                    
งบการเงินรวมแบบยอ่ของบริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ยและไดส้อบทานขอ้มูลทาง
การเงินเฉพาะกิจการของบริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็น
ผูรั้บผดิชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34              
เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล
ดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้  

ขอบเขตการสอบทาน  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410  เร่ือง การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถาม
บุคลากร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน 
การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วาม
เช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัสาํคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดงความเห็นต่อ
ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

ข้อสรุป  

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  
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ข้อมูลและเหตุการณ์ทีเ่น้น 

โดยมิไดเ้ป็นการใหข้อ้สรุปอยา่งมีเง่ือนไขต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลขา้งตน้ ขา้พเจา้ขอใหส้งัเกตหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ้ 11.6 เร่ืองการยกเลิกสญัญาสัง่ต่อเรือและความไม่แน่นอนจากผลของกระบวนการ
อนุญาโตตุลาการในอนาคต 

 

 

วิสสุตา จริยธนากร 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3853 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 
กรุงเทพฯ: 3 พฤศจิกายน 2559 



บริษัท พรีเชียส ชิพป้ิง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 30 กนัยายน 2559 31 ธนัวาคม 2558
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,457,279         453,508            834,937            52,363              
ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืน 4, 5 142,707            240,952            7,108,128         3,886,261         
เงินใหกู้ย้มืระยะส้ันแก่บริษทัยอ่ย 6 -                       -                       1,492,096         1,703,382         
นํ้ามนัเช้ือเพลิง 53,757              142,871            -                       -                       
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน
    เงินทดรองจ่ายแก่กปัตนัเรือ 88,645              130,043            -                       -                       
    ค่าสินไหมทดแทนคา้งรับ 48,868              20,021              -                       -                       
    อ่ืนๆ 107,636            41,724              21,485              22,583              
รวมสินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 245,149            191,788            21,485              22,583              
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,898,892         1,029,119         9,456,646         5,664,589         
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั 3 116,179            897,335            -                       -                       
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย 7 -                       -                       336,658            350,132            
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 8 -                       -                       9,127,854         8,883,169         
เงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย 9 79,603              85,676              -                       -                       
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 19,694              20,482              19,694              20,482              
ลกูหน้ีตามสัญญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 102,566            -                       143,935            -                       
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 10 24,298,674       25,329,890       4,632                6,686                
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 1,337                2,034                1,337                2,027                
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน
    ค่าความเสียหายจากการเดินเรือรอเรียกคืน 85,859              145,257            -                       -                       
    เงินล่วงหนา้ค่าต่อเรือ 11 3,113,957         4,451,615         3,101,030         4,436,781         
    ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจ่าย 12 -                       217,542            -                       217,542            
    ตน้ทุนสัญญารอตดัจ่าย 13 250,415            275,762            -                       -                       
    อ่ืนๆ 3,069                3,107                2,396                2,395                
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 3,453,300         5,093,283         3,103,426         4,656,718         
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 28,071,353       31,428,700       12,737,536       13,919,214       
รวมสินทรัพย์ 29,970,245       32,457,819       22,194,182       19,583,803       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



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

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 30 กนัยายน 2559 31 ธนัวาคม 2558
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หน้ีสินหมุนเวียน
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน
    เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 5 73,230 98,883 4,920 11,544
    เงินทดรองจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 -                       -                       1,717,261 1,381,956         
    ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัลกูเรือคา้งจ่าย 94,128              128,273            -                       -                       
    ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 131,775 171,791 37,285 14,846
    โบนสัพนกังานคา้งจ่าย 25,494              34,530 21,855              30,162
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 324,627            433,477 1,781,321         1,438,508
รายไดรั้บล่วงหนา้ 28,188              45,297              -                       -                       
เงินกูย้มืระยะยาว - ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 14 844,656            5,603,701         -                       486,998            
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 1                       380                   -                       -                       
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 28,467 26,493 12,165 7,373
รวมหน้ีสินหมุนเวียน 1,225,939 6,109,348 1,793,486 1,932,879
หน้ีสินไม่หมุนเวียน
เจา้หน้ีตามสัญญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ -                       82,803              -                       -                       
เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระ
   ภายในหน่ึงปี 14 10,935,757 9,206,496         -                       118,752            
หุน้กู้ 15 3,572,235 -                       3,572,235         -                       
ประมาณการค่าความเสียหายจากการเดินเรือ 16 130,772 201,878            -                       -                       
สินเช่ือธุรกิจไม่มีหลกัประกนั 11.4 693,998 288,709            693,998            288,709            
สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 86,186 82,418              77,591              74,738              
รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 15,418,948 9,862,304 4,343,824 482,199
รวมหน้ีสิน 16,644,887 15,971,652 6,137,310 2,415,078

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



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

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 30 กนัยายน 2559 31 ธนัวาคม 2558
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุน้ 17
   ทุนจดทะเบียน
      หุน้สามญั 1,611,256,930 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 1,611,257 1,611,257 1,611,257 1,611,257
   ทุนท่ีออกและชาํระแลว้
      หุน้สามญั 1,559,280,897 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 1,559,281 1,559,281 1,559,281 1,559,281
   ส่วนเกินทุน
      ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 1,967,716 1,967,716 1,967,716 1,967,716
      ส่วนเกินทุนหุน้ทุนซ้ือคืน 172,446 172,446 172,446 172,446
   กาํไรสะสม
      จดัสรรแลว้
         สาํรองตามกฎหมาย - บริษทัฯ 103,952 103,952 103,952            103,952            
                                          - บริษทัยอ่ย 523,320 523,320 -                       -                       
         สาํรองเพื่อกิจกรรมความรับผดิชอบต่อสังคม 15,682 16,350 15,682 16,350
      ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 8,932,396 11,478,160 10,921,786 11,361,856
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 52,415              666,854            1,316,009         1,987,124         
ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 13,327,208 16,488,079 16,056,872 17,168,725
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (1,850) (1,912) -                       -                       
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 13,325,358 16,486,167 16,056,872 17,168,725
รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 29,970,245 32,457,819 22,194,182 19,583,803

0 0 0 0
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท พรีเชียส ชิพป้ิง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกาํไรขาดทุน
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2559

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้พื้นฐานแสดงเป็นบาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558
รายได้
รายไดจ้ากการเดินเรือ
   รายไดค่้าเช่าเรือ 758,507          879,152          -                      -                       
   รายไดค่้าระวางเรือ 168,344          354,975          -                      -                       
รวมรายไดจ้ากการเดินเรือ 926,851          1,234,127       -                      -                       
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 5 2,083              2,429              27,929            24,038              
กาํไรจากการขายอุปกรณ์ -                      -                      -                      739                   
ดอกเบ้ียรับ 11.4 4,778              169                 4,591              3                       
กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน 814                 5,552              810                 3,603                
รายไดอ้ื่น 10                   -                      -                      -                       
รวมรายได้ 934,536          1,242,277       33,330            28,383              
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนการเดินเรือ
   ค่าใชจ่้ายในการเดินเรือ 483,624          585,072          -                      -                       
   รายจ่ายท่าเรือ 58,707            83,476            -                      -                       
   นํ้ามนัเช้ือเพลิงใชไ้ป 36,293            120,596          -                      -                       
รวมตน้ทุนการเดินเรือ 578,624          789,144          -                      -                       
ค่าเส่ือมราคา 10 324,532          388,300          606                 617                   
ตน้ทุนการใหบ้ริการ 1,229              1,166              -                      -                       
ขาดทุนจากการขายเรือ 10 324,150          778                 -                      -                       
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย์ 10 291,216          -                      -                      -                       
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 5 61,210            74,275            51,540            61,855              
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 5 21,250            23,381            19,367            21,982              
รวมค่าใช้จ่าย 1,602,211       1,277,044       71,513            84,454              
ขาดทุนก่อนส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
   ค่าใช้จ่ายทางการเงินและรายได้ภาษีเงินได้ (667,675)         (34,767)           (38,183)           (56,071)            
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม
   ท่ีถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย 9.1 2,933              2,636              -                      -                       
ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและรายได้ภาษีเงินได้ (664,742)         (32,131)           (38,183)           (56,071)            
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (194,914)         (143,540)         (55,122)           (1,413)              
ขาดทุนก่อนรายได้ภาษีเงินได้ (859,656)         (175,671)         (93,305)           (57,484)            
รายไดภ้าษีเงินได้ 3                     144                 -                      -                       
ขาดทุนสําหรับงวด (859,653)         (175,527)         (93,305)           (57,484)            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท พรีเชียส ชิพป้ิง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกาํไรขาดทุน (ต่อ)
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2559

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้พื้นฐานแสดงเป็นบาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558
การแบ่งปันขาดทุน
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (859,649) (175,524) (93,305) (57,484)
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม
   ของบริษทัยอ่ย (4) (3) -                      -                       
ขาดทุนสําหรับงวด (859,653) (175,527) (93,305) (57,484)

กาํไรต่อหุ้นข้ันพืน้ฐาน 19
ขาดทุนส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (0.55) (0.11) (0.06) (0.04)

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั (พนัหุน้) 1,559,281 1,559,281 1,559,281 1,559,281

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท พรีเชียส ชิพป้ิง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2559

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

2559 2558 2559 2558

ขาดทุนสําหรับงวด (859,653)         (175,527)         (93,305)           (57,484)            

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่:
รายการท่ีจะถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน
    ของหน่วยงานในต่างประเทศ 1,956              384                 -                      -                       
รายการท่ีจะถกูบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 1,956              384                 -                      -                       

รายการท่ีจะไม่ถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงินจากสกลุเงิน
    ท่ีใชใ้นการดาํเนินงานเป็นสกลุเงินท่ีใชน้าํเสนองบการเงิน (198,123)         1,309,198       (225,173)         1,240,953         
รายการท่ีจะไม่ถกูบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั (198,123)         1,309,198       (225,173)         1,240,953         
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่สําหรับงวด (196,167)         1,309,582       (225,173)         1,240,953         

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (1,055,820)      1,134,055       (318,478)         1,183,469         

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (1,055,842)      1,134,149       (318,478)         1,183,469         
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 22                   (94)                  -                      -                       

(1,055,820)      1,134,055       (318,478)         1,183,469         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท พรีเชียส ชิพป้ิง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกาํไรขาดทุน
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2559

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้พื้นฐานแสดงเป็นบาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558
รายได้
รายไดจ้ากการเดินเรือ
   รายไดค่้าเช่าเรือ 2,032,187       2,207,045       -                      -                       
   รายไดค่้าระวางเรือ 623,458          949,326          -                      -                       
รวมรายไดจ้ากการเดินเรือ 2,655,645       3,156,371       -                      -                       
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 5 5,323              5,406              76,772            65,520              
กาํไรจากการขายอุปกรณ์ -                      -                      -                      744                   
กาํไรจากการยกเลิกสัญญาสั่งต่อเรือ 11.6 2,851              -                      2,851              -                       
ดอกเบ้ียรับ 11.4 43,734            1,202              42,337            834                   
กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน 23,287            -                      26,599            -                       
รายไดอ้ื่น 103                 -                      -                      -                       
รวมรายได้ 2,730,943       3,162,979       148,559          67,098              
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนการเดินเรือ
   ค่าใชจ่้ายในการเดินเรือ 1,537,708       1,646,208       -                      -                       
   รายจ่ายท่าเรือ 203,461          228,047          -                      -                       
   นํ้ามนัเช้ือเพลิงใชไ้ป 174,680          374,490          -                      -                       
รวมตน้ทุนการเดินเรือ 1,915,849       2,248,745       -                      -                       
ค่าเส่ือมราคา 10 1,053,769       1,097,240       1,837              1,868                
ตน้ทุนการใหบ้ริการ 4,315              4,107              -                      -                       
ขาดทุนจากการขายเรือและอุปกรณ์ 10 678,243          13,406            6                     -                       
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย์ 10 566,559          -                      -                      -                       
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 5 193,370          197,330          162,798          162,911            
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 5 64,541            73,689            59,160            68,967              
หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ 25,022            6,254              32,297            -                       
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน -                      24,996            -                      27,678              
รวมค่าใช้จ่าย 4,501,668       3,665,767       256,098          261,424            
ขาดทุนก่อนส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
   ค่าใช้จ่ายทางการเงินและรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ (1,770,725)      (502,788)         (107,539)         (194,326)          
ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม
   ท่ีถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย 9.1 (2,247)             3,892              -                      -                       
ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ (1,772,972)      (498,896)         (107,539)         (194,326)          
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (773,475)         (413,561)         (333,199)         (4,254)              
ขาดทุนก่อนรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ (2,546,447)      (912,457)         (440,738)         (198,580)          
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 3                     (1,335)             -                      -                       
ขาดทุนสําหรับงวด (2,546,444)      (913,792)         (440,738)         (198,580)          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท พรีเชียส ชิพป้ิง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกาํไรขาดทุน (ต่อ)
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2559

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้พื้นฐานแสดงเป็นบาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558
การแบ่งปันขาดทุน
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (2,546,432) (913,782) (440,738) (198,580)
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม
   ของบริษทัยอ่ย (12) (10) -                      -                       
ขาดทุนสําหรับงวด (2,546,444) (913,792) (440,738) (198,580)

กาํไรต่อหุ้นข้ันพืน้ฐาน 19
ขาดทุนส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (1.63) (0.73) (0.28) (0.16)

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั (พนัหุน้) 1,559,281 1,256,563 1,559,281 1,256,563

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท พรีเชียส ชิพป้ิง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2559

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

2559 2558 2559 2558

ขาดทุนสําหรับงวด (2,546,444)      (913,792)         (440,738)         (198,580)          

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่:
รายการท่ีจะถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน
    ของหน่วยงานในต่างประเทศ 2,144              (3,420)             -                      -                       
รายการท่ีจะถกูบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 2,144              (3,420)             -                      -                       

รายการท่ีจะไม่ถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงินจากสกลุเงิน
    ท่ีใชใ้นการดาํเนินงานเป็นสกลุเงินท่ีใชน้าํเสนองบการเงิน (616,509)         1,719,925       (671,115)         1,628,438         
รายการท่ีจะไม่ถกูบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั (616,509)         1,719,925       (671,115)         1,628,438         
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่สําหรับงวด (614,365)         1,716,505       (671,115)         1,628,438         

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (3,160,809)      802,713          (1,111,853)      1,429,858         

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (3,160,871)      802,842          (1,111,853)      1,429,858         
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 62                   (129)                -                      -                       

(3,160,809)      802,713          (1,111,853)      1,429,858         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

(หน่วย: พนับาท)  

องคป์ระกอบอื่น
ของส่วนของผูถ้ือหุน้

 - กาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอื่น ส่วนของผูม้ี

ส่วนไดเ้สียที่
สาํรองเพือ่กิจกรรม ผลต่างจาก รวม ไม่มีอาํนาจ รวม

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

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 1,039,521             411,430                172,446                103,952                   523,320                   16,588                   13,907,253              (889,508)                 15,285,002              (1,149)                     15,283,853              
ออกหุน้สามญัเพิม่ทุน (หมายเหตุ 17) 519,760                1,556,286             -                            -                              -                              -                            -                              -                              2,076,046                -                              2,076,046                
ขาดทุนสาํหรับงวด -                            -                            -                            -                              -                              -                            (913,782)                 -                              (913,782)                 (10)                          (913,792)                 
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                            -                            -                            -                              -                              -                            -                              1,716,624                1,716,624                (119)                        1,716,505                
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                            -                            -                            -                              -                              -                            (913,782)                 1,716,624                802,842                   (129)                        802,713                   
จดัสรรสาํรองเพือ่กิจกรรมความรับผดิชอบต่อสงัคม -                            -                            -                            -                              -                              (676)                      676                          -                              -                              -                              -                              

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 1,559,281             1,967,716             172,446                103,952                   523,320                   15,912                   12,994,147              827,116                   18,163,890              (1,278)                     18,162,612              

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 1,559,281             1,967,716             172,446                103,952                   523,320                   16,350                   11,478,160              666,854                   16,488,079              (1,912)                     16,486,167              
ขาดทุนสาํหรับงวด -                            -                            -                            -                              -                              -                            (2,546,432)              -                              (2,546,432)              (12)                          (2,546,444)              
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                            -                            -                            -                              -                              -                            -                              (614,439)                 (614,439)                 74                            (614,365)                 
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                            -                            -                            -                              -                              -                            (2,546,432)              (614,439)                 (3,160,871)              62                            (3,160,809)              
จดัสรรสาํรองเพือ่กิจกรรมความรับผดิชอบต่อสงัคม -                            -                            -                            -                              -                              (668)                      668                          -                              -                              -                              -                              

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 1,559,281             1,967,716             172,446                103,952                   523,320                   15,682                   8,932,396                52,415                     13,327,208              (1,850)                     13,325,358              
-                            -                            -                            -                              -                              -                            -                              -                              -                              -                              -                              
-                            -                            -                            -                              -                              -                            -                              -                              -                              -                              -                              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

สาํรองตามกฎหมาย

งบการเงินรวม

ส่วนของผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ

กาํไรสะสม
จดัสรรแลว้



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยายน 2559

(หน่วย: พนับาท)  

องคป์ระกอบอื่น

 - กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น

สาํรองเพื่อกิจกรรม ผลต่างจาก รวม

ทุนเรือนหุน้ที่ออก ส่วนเกินมูลคา่ ส่วนเกินทุน สาํรอง ความรับผิดชอบ การแปลงคา่ ส่วนของ

และชาํระแลว้ หุน้สามญั หุน้ทุนซื้อคืน ตามกฎหมาย ต่อสงัคม ยงัไม่ไดจ้ดัสรร งบการเงิน ผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2558 1,039,521                 411,430                    172,446                    103,952                    16,588                      11,618,389               493,164                    13,855,490               

ออกหุน้สามญัเพิ่มทุน (หมายเหตุ 17) 519,760                    1,556,286                 -                                -                                -                                -                                -                                2,076,046                 

ขาดทุนสาํหรับงวด -                                -                                -                                -                                -                                (198,580)                   -                                (198,580)                   

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                                -                                -                                -                                -                                -                                1,628,438                 1,628,438                 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                                -                                -                                -                                -                                (198,580)                   1,628,438                 1,429,858                 

จดัสรรสาํรองเพื่อกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสงัคม -                                -                                -                                -                                (676)                          676                           -                                -                                

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่30 กนัยายน 2558 1,559,281                 1,967,716                 172,446                    103,952                    15,912                      11,420,485               2,121,602                 17,361,394               

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2559 1,559,281                 1,967,716                 172,446                    103,952                    16,350                      11,361,856               1,987,124                 17,168,725               

ขาดทุนสาํหรับงวด -                                -                                -                                -                                -                                (440,738)                   -                                (440,738)                   

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                                -                                -                                -                                -                                -                                (671,115)                   (671,115)                   

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                                -                                -                                -                                -                                (440,738)                   (671,115)                   (1,111,853)                

จดัสรรสาํรองเพื่อกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสงัคม -                                -                                -                                -                                (668)                          668                           -                                -                                

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่30 กนัยายน 2559 1,559,281                 1,967,716                 172,446                    103,952                    15,682                      10,921,786               1,316,009                 16,056,872               

-                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            

-                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

กาํไรสะสม ของส่วนของผูถ้ือหุน้ 

จดัสรรแลว้



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท พรีเชียส ชิพป้ิง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2559

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

2559 2558 2559 2558
กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนินงาน
ขาดทุนก่อนภาษี (2,546,447)      (912,457)         (440,738)         (198,580)          
รายการปรับกระทบยอดขาดทุนก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) 
   จากกิจกรรมดาํเนินงาน
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 1,054,396       1,097,983       2,458              2,600                
   หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ 25,022            6,254              32,297            -                       
   ตดัจาํหน่ายอุปกรณ์ -                      102                 -                      102                   
   ขาดทุน (กาํไร) จากการขายเรือและอุปกรณ์ 678,243          12,561            6                     (845)                 
   ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย์ 566,559          -                      -                      -                       
   กาํไรจากการยกเลิกสัญญาสั่งต่อเรือ (2,851)             -                      (2,851)             -                       
   ตดัจาํหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน 182,253          1,929 182,253 1,929                
   ตดัจาํหน่ายตน้ทุนสัญญารอตดัจ่าย 14,947            14,194            -                      -                       
   ส่วนแบ่งขาดทุน (กาํไร) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม
       ท่ีถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย 2,247              (3,892)             -                      -                       
   ประมาณการค่าความเสียหายจากการเดินเรือ (โอนกลบั) (9,707)             8,176              -                      -                       
   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 6,759              4,375              5,836              4,125                
   กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (34,029)           (5,584)             (34,137)           (6,382)              
   ตดัจาํหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินเป็นดอกเบ้ียจ่าย 60,290            53,016            -                      -                       
   ดอกเบ้ียจ่าย 510,909          350,050          145,971          -                       
   ตดัจาํหน่ายค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กู้ 2,880              -                      2,880              -                       
   ดอกเบ้ียรับ (38,495)           -                      (38,495)           -                       
กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง
   ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน 472,976          626,707          (144,520)         (197,051)          
สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิม่ข้ึน) ลดลง
   ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอื่น 29,003            91,894            (2,063,407)      (1,169,641)       
   นํ้ามนัเช้ือเพลิง 57,726            37,233            -                      -                       
   สินทรัพยห์มุนเวยีนอื่น (70,545)           (9,589)             515                 (875)                 
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื่น 45                   (3,594)             -                      -                       
หน้ีสินดาํเนินงานเพิม่ข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น (121,869)         (9,087)             372,975          (127,300)          
   รายไดรั้บล่วงหนา้ (15,417)           22,508            -                      -                       
   หน้ีสินหมุนเวยีนอื่น 2,966              (2,358)             4,946              744                   
   หน้ีสินไม่หมุนเวยีน (2,888)             (187)                (2,888)             -                       
เงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 351,997          753,527          (1,832,379)      (1,494,123)       
   จ่ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลและภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย (2,766)             (5,952)             (1,756)             (1,459)              
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมดําเนินงาน 349,231          747,575          (1,834,135)      (1,495,582)       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท พรีเชียส ชิพป้ิง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2559

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

2559 2558 2559 2558
กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน
ซ้ือเรือและอุปกรณ์และจ่ายค่าใชจ่้ายในการซ่อมแซมและสาํรวจเรือ (1,424,100)      (1,247,394)      (25)                  (3,121)              
เงินสดรับจากการขายเรือและอุปกรณ์ 618,302          70,133            3                     846                   
เงินสดจ่ายล่วงหนา้ค่าต่อเรือและตน้ทุนทางตรงอ่ืน (696,110)         (1,611,414)      (677,499)         (1,593,545)       
เงินสดรับจากการเปล่ียนแปลง/ยกเลิกสัญญาสั่งต่อเรือ 558,160          428,898          558,160          428,898            
ลงทุนเพิม่ในบริษทัอื่น -                      (5,065)             -                      (5,065)              
เงินสดจ่ายลงทุนในบริษทัยอ่ย -                      -                      (595,600)         (3,000)              
เงินสดรับจากผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย -                      1                     -                      -                       
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ยลดลง -                      -                      145,894          104,162            
เงินสดรับจากสินเช่ือธุรกิจไม่มีหลกัประกนั 420,100          -                      420,100          -                       
เงินปันผลรับจากบริษทัร่วมท่ีถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย -                      18,506            -                      -                       
เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (523,648)         (2,346,335)      (148,967)         (1,070,825)       
กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน
เงินฝากท่ีมีภาระคํ้าประกนัลดลง (เพิม่ข้ึน) 759,133          (904,322)         -                      -                       
เงินสดจ่ายดอกเบ้ียและค่าธรรมเนียมในการรักษาวงเงินกู้ (471,592)         (361,290)         (106,654)         (11,161)            
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจ่าย (27,553)           (97,935)           (27,553)           (97,907)            
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว 1,366,616       1,640,674       -                      629,323            
จ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาว (1,325,865)      (776,684)         (599,467)         (112,010)          
จ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาวก่อนกาํหนด (2,603,437)      (69,959)           -                      -                       
เงินสดรับจากการเพิม่ทุน -                      2,076,046       -                      2,076,046         
เงินสดรับจากการออกหุน้กู้ 3,570,895       -                      3,570,895       -                       
เงินสดสุทธิจากกจิกรรมจัดหาเงิน 1,268,197       1,506,530       2,837,221       2,484,291         
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิม่ข้ึน (ลดลง) (90,009)           189,390          (71,545)           140,361            
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้สุทธิ 1,003,771       97,160            782,574          58,245              
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 453,508          535,002          52,363            84,077              
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดปลายงวด 1,457,279       632,162          834,937          142,322            

-                      -                      
ข้อมูลเพิม่เตมิประกอบงบกระแสเงนิสด
รายการท่ีมิใช่เงินสด
   โอนดอกเบ้ียจ่ายและค่าธรรมเนียมในการรักษา
      วงเงินกูย้มืเป็นเงินล่วงหนา้ค่าต่อเรือ 1,240 11,447 1,240 11,368
   ตดัจาํหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินเป็นเงินล่วงหนา้ค่าต่อเรือ 206                 1,748              206                 1,748                
   โอนค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจ่ายไปแสดงหกัจาก
      เงินกูย้มืระยะยาว 50,602            15,750            -                      4,049                
   โอนค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจ่ายใหแ้ก่บริษทัยอ่ย
      ตามสัดส่วนการเบิกถอนเงินกูย้มื -                      -                      50,602 8,476
   โอนเงินล่วงหนา้ค่าต่อเรือเป็นเรือและอุปกรณ์ของบริษทัยอ่ย 1,342,360 661,276 1,322,390 313,430

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

1 

บริษัท พรีเชียส ชิพป้ิง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2559 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 ข้อมูลทัว่ไปของบริษัทฯ 

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

1.2 เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงินระหว่างกาล 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบการเงิน
ระหวา่งกาล โดยบริษทัฯเลือกนาํเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบยอ่ อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯไดแ้สดง
รายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุน งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลง
ส่วนของผูถื้อหุน้และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีแสดงหน่วยเงินตราเป็นสกุลเงินบาทซ่ึงต่างจากสกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงาน
ของบริษทัฯ คือ สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา การแสดงหน่วยเงินตราเป็นสกุลเงินบาทเพ่ือให้เป็นไป
ตามกฎระเบียบของหน่วยงานในประเทศไทย 

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

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจาํปีท่ีนาํเสนอคร้ังล่าสุด 
ดงันั้น งบการเงินระหว่างกาลจึงเนน้การให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ๆ    
เพื่อไม่ให้ขอ้มูลท่ีนาํเสนอซํ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ช้งบการเงินควรใช้งบการเงิน   
ระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย          
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 
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1.3 เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงนิรวม 

 งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีได้จัดทาํข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษัท พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกัด 
(มหาชน) บริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม (รวมเรียกว่า “กลุ่มบริษทั”) และไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชห้ลกัเกณฑ์
เดียวกบังบการเงินรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้าง
ของกลุ่มบริษทัในระหวา่งงวดปัจจุบนั 

1.4  มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงและฉบบัใหม่รวมถึง
แนวปฏิบติัทางบญัชี ท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบญัชี ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมใน
หรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2559 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการ
ปรับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึนเพื่อใหมี้เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ 
โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยคาํและคาํศพัท ์การตีความและการใหแ้นวปฏิบติัทางการบญัชีกบั
ผูใ้ชม้าตรฐาน การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็น
สาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทัฯ  

2. นโยบายการบัญชีทีสํ่าคญั 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้น    
งบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558  

3. เงินฝากธนาคารทีมี่ภาระคํา้ประกนั 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 กลุ่มบริษทัไดน้าํเงินฝากธนาคารจาํนวนเงิน 3.35 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา 
(หรือประมาณ 116.18 ล้านบาท) ไปเป็นหลักประกันเงินสดสําหรับวงเงินกู้ยืม 2 วงเงิน โดยมี
รายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ  14 (31 ธันวาคม  2558: 24.86 ล้านเหรียญ
สหรัฐอเมริกา (หรือประมาณ 897.34 ลา้นบาท)) 
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4. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ 

     (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2559 

31 ธนัวาคม 
2558 

30 กนัยายน 
2559 

31 ธนัวาคม 
2558 

ลกูหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีในใบแจง้หน้ี     
คา้งชาํระ     
 ไม่เกิน 3 เดือน  121,367 152,798 - - 
 3 - 6 เดือน 183 2,339 - - 
 6 - 12 เดือน - 25,621 - - 
 มากกวา่ 12 เดือน 23,805 23 - - 

รวม 145,355 180,781 - - 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (23,805) (23) - - 

รวมลกูหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 121,550 180,758 - - 

ลกูหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     
ลกูหน้ีจากการขายเรือ - 60,194 - - 
ดอกเบ้ียคา้งรับจากอู่ต่อเรือ (หมายเหตุ 11.4) 21,157 - 21,157 - 
ลกูหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
เงินทดรองแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 5) - - 7,086,971 3,886,261 

รวมลกูหน้ีอ่ืน  21,157 60,194 7,108,128 3,886,261 

รวมลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืน - สุทธิ 142,707 240,952 7,108,128 3,886,261 

5. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ในระหว่างงวด กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจท่ีสําคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าว
เป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั
เหล่านั้นซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี  
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(หน่วย: พนับาท) 
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 2559 2558 2559 2558 นโยบายการกาํหนดราคา 

รายการธุรกจิกบับริษัทย่อย    
(ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)     
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ - ค่าบริหาร - - 18,830 24,038 อตัราคงท่ีต่อลาํต่อวนัโดยอา้งอิงกบั

ค่าใชจ่้ายในการบริหารของบริษทัฯ 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ - ค่านายหนา้    
     ขายเรือ 

- - 9,099 - ร้อยละ 3 ของการขายเรือ 

ค่าเช่าอาคารชุดจ่าย - - 1,711 1,919 ราคาตลาด 
ขายเรือเดินทะเลท่ีต่อใหม่ 

(ส่วนของเงินล่วงหน้าค่าต่อเรือและ
ตน้ทุนทางตรงอ่ืน) 

- - 479,608 - ราคาทุน 

รายการธุรกจิกบับริษัทที่เกีย่วข้องกนั      
ค่าตัว๋เคร่ืองบินจ่าย 1,629 2,355 400 491 ราคาตลาด 
ค่าเช่าและบริการจ่าย 888 1,178 462 1,012 ราคาตลาด 
ซ้ือคอมพิวเตอร์ - 137 - 137 ราคาตลาด 
      
      

   (หน่วย: พนับาท) 
 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

  2559 2558 2559 2558 นโยบายการกาํหนดราคา 

รายการธุรกจิกบับริษัทย่อย    
(ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)     
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ - ค่าบริหาร - - 59,252 65,520 อตัราคงท่ีต่อลาํต่อวนัโดยอา้งอิงกับ

ค่าใชจ่้ายในการบริหารของบริษทัฯ 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ - ค่านายหนา้
ขายเรือ 

- - 17,520 - ร้อยละ 3 ของการขายเรือ 

ค่าเช่าอาคารชุดจ่าย - - 5,265 5,850 ราคาตลาด 
ขายเรือเดินทะเลท่ีต่อใหม่ 

(ส่วนของเงินล่วงหน้าค่าต่อเรือและ
ตน้ทุนทางตรงอ่ืน) 

- - 1,322,390 313,430 ราคาทุน 

รายการธุรกจิกบับริษัทที่เกีย่วข้องกนั      
ค่าตัว๋เคร่ืองบินจ่าย 5,181 6,482 1,303 1,555 ราคาตลาด 
ค่าเช่าและบริการจ่าย 5,199 5,285 3,655 4,025 ราคาตลาด 
ซ้ือคอมพิวเตอร์ - 1,080 - 746 ราคาตลาด 
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ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 

2559 
31 ธนัวาคม 
2558 

30 กนัยายน  
2559 

31 ธนัวาคม 
2558 

ลูกหนีอ้ืน่ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 4)   
บริษทัยอ่ย - - 7,086,971 3,886,261 
รวมลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 7,086,971 3,886,261 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั   
บริษทัยอ่ย - - 1,717,261 1,381,956 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 633 1,986 251 1,043 
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการ     
   ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 633 1,986 1,717,512 1,382,999 

ยอดคงเหลือของลูกหน้ี/เจา้หน้ีบริษทัย่อยเป็นรายการท่ีเกิดจากบญัชีเดินสะพดัระหว่างบริษทัฯและ
บริษทัยอ่ยเหล่านั้น ซ่ึงฝ่ายบริหารของบริษทัฯเช่ือว่าไม่มีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งบนัทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัย
จะสูญสาํหรับหน้ีดงักล่าว เงินทดรองจ่ายแก่/จากบริษทัยอ่ยไม่มีการคิดดอกเบ้ีย 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหวา่งงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 และ 2558 กลุ่มบริษทัมีค่าใชจ่้าย
ผลประโยชน์พนกังานของกรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559 2558 2559 2558 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 20,653 23,048 18,841 21,650 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 597 333 526 332 
รวม 21,250 23,381 19,367 21,982 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559 2558 2559 2558 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 62,752 72,698 57,585 67,979 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1,789 991 1,575 988 
รวม 64,541 73,689 59,160 68,967 

 ภาระคํ้าประกนักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

บริษัทฯมีภาระจากการคํ้ าประกันให้แก่บริษัทย่อยในการกู้ยืมเงินจากธนาคารโดยไม่มีการคิด
ค่าธรรมเนียมการคํ้าประกนั 

6. เงินให้กู้ยมืระยะส้ันแก่บริษัทย่อย  

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ยซ่ึงบริษทัฯถือหุ้นทั้งหมด (บริษทั               
พรีเชียส ชิพป้ิง (สิงคโปร์) พีทีอี ลิมิเตด) เป็นตัว๋สญัญาใชเ้งินสกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาจาํนวนเงิน 
43.00 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (31 ธนัวาคม 2558: 47.20 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) ซ่ึงไม่มีการคิด
ดอกเบ้ียและมีกาํหนดชาํระคืนเม่ือทวงถาม โดยมีรายการเคล่ือนไหวในระหวา่งงวดดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท)
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 1,703,382 
ลดลง (145,894) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (65,392) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 1,492,096 

7. เงินให้กู้ยมืระยะยาวแก่บริษัทย่อย 

 ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2559 เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษทัย่อยซ่ึงบริษัทฯถือหุ้นทั้ งหมด (บริษัท        
แอสโซซิเอท บลัค์ แคริเออร์ พีทีอี ลิมิเตด (“บริษทั เอบีซี”)) เป็นตัว๋สัญญาใช้เงินสกุลเงินเหรียญ
สหรัฐอเมริกาจาํนวนเงิน 9.70 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (31 ธันวาคม 2558: 9.70 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา) ซ่ึงไม่มีการคิดดอกเบ้ียและมีกาํหนดชาํระคืนเม่ือทวงถาม บริษทัฯไม่มีความตั้งใจท่ีจะ
เรียกชาํระคืนเงินให้กูย้ืมในอนาคตอนัใกล ้ดงันั้น เงินให้กูย้ืมดงักล่าวจึงจดัประเภทเป็นเงินให้กูย้ืม
ระยะยาว 
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รายการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืในระหวา่งงวดมีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท)
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 350,132 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (13,474) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 336,658 

8. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยประกอบดว้ยเงินลงทุนในหุน้สามญัของบริษทัดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทัยอ่ย ทุนชาํระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 2559 2558 2559 2558 2559 2558 

   ร้อยละ ร้อยละ   
บริษทั พรีเชียส เมท็ทลัซ์ จาํกดั                              275,000  275,000 99.99 99.99 367,668 382,383 
บริษทั พรีเชียส วชิเชส จาํกดั 230,000 230,000 99.99 99.99 312,979 325,505 
บริษทั พรีเชียส สโตนส์ ชิปป้ิง จาํกดั 260,000 260,000 99.99 99.99 292,361 304,062 
บริษทั พรีเชียส มิเนอรัลส์ จาํกดั 230,000 230,000 99.99 99.99 265,853 276,492 
บริษทั พรีเชียส แลนด ์จาํกดั 306,000 306,000 99.99 99.99 336,457 349,922 
บริษทั พรีเชียส ริเวอร์ส จาํกดั 234,000 234,000 99.99 99.99 221,140 229,990 
บริษทั พรีเชียส เลคส์ จาํกดั 184,000 184,000 99.99 99.99 194,055 201,821 
บริษทั พรีเชียส ซีส์ จาํกดั 100,000 100,000 99.99 99.99 136,078 141,524 
บริษทั พรีเชียส สตาร์ส จาํกดั 105,000 105,000 99.99 99.99 142,882 148,600 
บริษทั พรีเชียส โอเชียนส์ จาํกดั 175,000 175,000 99.99 99.99 238,136 247,666 
บริษทั พรีเชียส แพลนเนตส์ จาํกดั 270,000 270,000 99.99 99.99 322,899 335,822 
บริษทั พรีเชียส ไดมอนดส์ จาํกดั 205,000 205,000 99.99 99.99 202,158 210,248 
บริษทั พรีเชียส แซฟไฟร์ส จาํกดั 144,000 144,000 99.99 99.99 137,155 142,644 
บริษทั พรีเชียส เอม็เมอรัลส์ จาํกดั 366,000 366,000 99.99 99.99 328,876 342,038 
บริษทั พรีเชียส รูบีส์ จาํกดั 259,360 259,360 99.99 99.99 274,592 285,581 
บริษทั พรีเชียส โอปอลส์ จาํกดั 249,360 249,360 99.99 99.99 265,784 276,421 
บริษทั พรีเชียส การ์เน็ตส์ จาํกดั 379,000 379,000 99.99 99.99 339,215 352,790 
บริษทั พรีเชียส เพิร์ลส์ จาํกดั 173,000 173,000 99.99 99.99 193,745 201,499 
บริษทั พรีเชียส ฟลาวเวอร์ส จาํกดั 336,000 336,000 99.99 99.99 373,556 388,505 
บริษทั พรีเชียส ฟอเรสท ์จาํกดั 96,000 96,000 99.99 99.99 103,751 107,903 
บริษทั พรีเชียส ทรีส์ จาํกดั 202,000 202,000 99.99 99.99 226,714 235,787 
บริษทั พรีเชียส พอนดส์ จาํกดั 124,000 124,000 99.99 99.99 136,366 141,823 
บริษทั พรีเชียส เวน็เจอร์ส จาํกดั 202,000 202,000 99.99 99.99 245,916 255,758 
บริษทั พรีเชียส แคปปิตอลส์ จาํกดั 200,000 200,000 99.99 99.99 272,156 283,047 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

8 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทัยอ่ย ทุนชาํระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 2559 2558 2559 2558 2559 2558 

   ร้อยละ ร้อยละ   
บริษทั พรีเชียส จสัมินส์ จาํกดั 147,000 147,000 99.99 99.99 184,900 192,300 
บริษทั พรีเชียส ออคิดส์ จาํกดั 217,000 217,000 99.99 99.99 208,944 217,306 
บริษทั พรีเชียส ลากนูส์ จาํกดั 140,000 140,000 99.99 99.99 190,509 198,133 
บริษทั พรีเชียส คลิฟส์ จาํกดั 140,000 140,000 99.99 99.99 190,509 198,133 
บริษทั พรีเชียส ฮิลส์ จาํกดั 140,000 140,000 99.99 99.99 190,509 198,133 
บริษทั พรีเชียส เมาน์เท่นส์ จาํกดั 140,000 140,000 99.99 99.99 190,509 198,133 
บริษทั พรีเชียส รีสอร์ทส์ จาํกดั 140,000 140,000 99.99 99.99 190,509 198,133 
บริษทั พรีเชียส ซิต้ีส์ จาํกดั 170,000 170,000 99.99 99.99 216,633 225,303 
บริษทั พรีเชียส คอมเมท็ส์ จาํกดั 141,000 141,000 99.99 99.99 144,840 150,637 
บริษทั พรีเชียส ออนาเมน้ทส์ จาํกดั 156,000 156,000 99.99 99.99 158,964 165,326 
บริษทั พรีเชียส มูนส์ จาํกดั 1,000 1,000 99.98 99.98 1,060 1,102 
บริษทั พรีเชียส วนีสั จาํกดั 298,800 1,000 99.99 99.98 294,235 1,019 
บริษทั พรีเชียส เนปจูน จาํกดั 298,800 1,000 99.99 99.98 294,235 1,019 
บริษทั เนดเทก็ซ์ จาํกดั 2,500 2,500 69.99 69.99 882 917 
บริษทั พรีเชียส สตอเรจ เทอมินลัส์ จาํกดั 6,000 6,000 69.99 69.99 5,715 5,943 
บริษทั เทบส์ พีทีอี ลิมิเตด 0.0365 0.0365 100.00 100.00 - - 
บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง (ปานามา) เอส เอ 250 250 99.99 99.99 347 361 
บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง (เมอริเชียส) ลิมิเตด 250 250 100.00 100.00 347 361 
บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง (สิงคโปร์) พีทีอี ลิมิเตด 363,338 363,338 100.00 100.00 364,020 378,589 
บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง (ยเูค) ลิมิเตด 250 250 100.00 100.00 347 361 
บริษทั เกรท เซอร์เคิล ชิปป้ิง เอเยนซ่ี จาํกดั 210,000 210,000 99.99 99.99 376,292 391,351 
บริษทั แอสโซซิเอท บลัค ์แคริเออร์ พีทีอี ลิมิเตด 0.0664 0.0664 100.00 100.00 - - 

รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย      9,134,798 8,890,391 
หกั: ค่าเผือ่ผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย     (6,944) (7,222) 
รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิ     9,127,854 8,883,169 

 ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2559 บริษทัฯไดจ้าํนาํหุ้นของบริษทัย่อย 31 บริษทั ซ่ึงมีมูลค่าตามวิธีราคา
ทุนรวม 7,807.84 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2558: บริษทัย่อย 34 บริษทั มูลค่ารวม 8,392.82 ลา้น
บาท) ไวก้บัธนาคารเพ่ือคํ้าประกนัเงินกูย้มืระยะยาวตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 
14 

การเปลี ่ยนแปลงในราคาทุนของบญัชีเง ินลงทุนในบริษทัย ่อยเกิดจากผลต่างของอตัรา
แลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงินจากสกุลเงินที่ใชใ้นการดาํเนินงานเป็นสกุลเงินที่ใช้
นาํเสนองบการเงิน และการลงทุนเพิ่มในหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัย่อยเมื่อวนัท่ี 19 เมษายน 
2559 ดงัต่อไปน้ี 
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 หุน้สามญัเพิ่มทุน 
ช่ือบริษทัยอ่ย มูลค่าท่ีตราไว ้ จาํนวนหุน้ มูลค่ารวม 

 (บาท) (ลา้นหุน้) (ลา้นบาท) 
บริษทั พรีเชียส วีนสั จาํกดั 100.00 2.98 297.80 
บริษทั พรีเชียส เนปจูน จาํกดั 100.00 2.98 297.80 

 เมื่อวนัที่ 23 มิถุนายน 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง (เมอริเชียส)               
ลิมิเตด ไดม้ีมติให้บริษทัเขา้สู่กระบวนการชาํระบญัชีเนื่องจากบริษทัย่อยดงักล่าวไม่มีแผน              
การลงทุนอ่ืนเพิ่มเติมในอนาคตอีกทั้งไม่มีเจตนาในการดาํเนินธุรกิจต่อในประเทศเมอริเชียส 

9. เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย 

9.1 รายละเอียดของบริษัทร่วมทีถื่อหุ้นโดยบริษัทย่อย 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

    มูลค่าตามบญัชีตาม 
   สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน วิธีส่วนไดเ้สีย 

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

ช่ือบริษทัร่วม ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ 2559 2558 2559 2558 2559 2558 

   ร้อยละ ร้อยละ     
บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล ซีพอร์ทส์  ก่อสร้างและพฒันา        
   (ฮาลเดีย) ไพรเวท ลิมิเตด    ท่าเทียบเรือ อินเดีย 22.40 22.40 70,706 73,536 79,603 85,676 

 การเปลี่ยนแปลงในราคาทุนของบญัชีเงินลงทุนในบริษทัร่วมที่ถือหุ้นโดยบริษทัย่อยเกิดจาก
ผลต่างของอตัราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงินจากสกุลเงินที่ใชใ้นการดาํเนินงานเป็น
สกุลเงินท่ีใชน้าํเสนองบการเงิน 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

ช่ือบริษทัร่วม ส่วนแบ่งกาํไร  เงินปันผลรับ 
 2559 2558 2559 2558 

บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล ซีพอร์ทส์ (ฮาลเดีย)     
 ไพรเวท ลิมิเตด  2,933 2,636 - 8,135 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

ช่ือบริษทัร่วม ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน)  เงินปันผลรับ 
 2559 2558 2559 2558 

บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล ซีพอร์ทส์ (ฮาลเดีย)     
 ไพรเวท ลิมิเตด  (2,247) 3,892 - 18,506 

 ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีถือหุ้นโดยบริษทัย่อยสําหรับงวดเกา้เดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 และ 2558 ซ่ึงรวมอยู่ในงบกาํไรขาดทุนรวม คาํนวณจากขอ้มูลทาง
การเงินสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 และ 2558 ตามลาํดบั  

9.2 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทร่วมทีถื่อหุ้นโดยบริษัทย่อย 
(หน่วย: พนับาท) 

 ทุนเรียกชาํระ สินทรัพยร์วม หน้ีสินรวม 
รายไดร้วมสาํหรับงวด     

เกา้เดือนส้ินสุด 
กาํไร(ขาดทุน) สาํหรับงวด 

เกา้เดือนส้ินสุด 
ช่ือบริษทัร่วม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 

 พนัอินเดียรูปี พนัอินเดียรูปี         

บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล ซีพอร์ทส์           
   (ฮาลเดีย) ไพรเวท ลิมิเตด  440,580 440,580 399,558 447,088 44,187 34,634 238,055 328,512 (10,033) 17,375 

10. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์  

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
2559 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงิน 
 งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 25,329,890 6,686 
ซ้ือเรือและอุปกรณ์และจ่ายค่าใชจ่้ายในการ   
   ซ่อมแซมและสาํรวจเรือระหวา่งงวด - ราคาทุน 1,424,100 25 
โอนมาจากเงินล่วงหนา้ค่าต่อเรือ 1,342,360 - 
จาํหน่าย (2,298,053) (10) 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (1,053,769) (1,837) 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่า 530,180 - 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (976,034) (232) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 24,298,674 4,632 
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ในระหว่างงวดปัจจุบนับริษทัย่อยในประเทศหลายบริษทัไดจ้าํหน่ายและส่งมอบเรือจาํนวนรวม 12 
ลาํโดยมีขาดทุนจากการจาํหน่ายเรือและอุปกรณ์เป็นจาํนวนรวม 19.29 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา 
(หรือประมาณ 678.24 ลา้นบาท) ซ่ึงไดแ้สดงอยูใ่นงบกาํไรขาดทุนรวมของงวดปัจจุบนั (30 กนัยายน 
2558: 13.41 ลา้นบาท) 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 บริษทัยอ่ยไดจ้ดจาํนองเรือจาํนวน 36 ลาํ (31 ธนัวาคม 2558: 41 ลาํ) ซ่ึงมี
มูลค่าสุทธิตามบญัชีจาํนวนเงิน 24,558.42 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2558: 23,048.68 ลา้นบาท) ไวก้บั
ธนาคารเพ่ือคํ้าประกนัเงินกูย้มืระยะยาวตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 14 

ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2559 กลุ่มบริษทัได้ประเมินและพิจารณาบนัทึกค่าเผื่อการด้อยค่าของเรือท่ี    
คาดว่าจะถูกขายในปี 2559 เป็นจาํนวน 8.38 ลา้นเหรียญสหรัฐ (หรือประมาณ 290.91 ลา้นบาท) (31 
ธันวาคม 2558: 23.45 ลา้นเหรียญสหรัฐ (หรือประมาณ 840.77 ลา้นบาท)) โดยประเมินจากมูลค่า
ยุติธรรมของเรือ (หักดว้ยค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการขายเรือ) มูลค่ายุติธรรมประมาณจาก
ราคาขายเรือเฉล่ียท่ีขายไดล่้าสุด อย่างไรก็ตาม ผลท่ีเกิดข้ึนจริงในอนาคตอาจต่างออกไป ข้ึนอยู่กบั
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจในอนาคตและจงัหวะเวลาท่ีทาํการขายเรือแต่ละลาํ  

11. เงินล่วงหน้าค่าต่อเรือ 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินล่วงหน้าค่าต่อเรือสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
2559 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงิน 
 งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 4,451,615 4,436,781 
จ่ายเพ่ิม 614,819 614,819 
ตน้ทุนทางการเงินส่วนท่ีบนัทึกเป็นตน้ทุนเรือ 1,240 1,240 
ตดัจาํหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน 206 206 
ตน้ทุนทางตรงอ่ืน 81,291 62,680 
แกไ้ข/ยกเลิกสัญญาสัง่ต่อเรือ (538,657) (538,657) 
โอนไปเป็นตน้ทุนเรือและอุปกรณ์ของบริษทัยอ่ย (1,342,360) (1,322,390) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (154,197) (153,649) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 3,113,957 3,101,030 

ในระหว่างงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 ตน้ทุนการกูย้ืมไดบ้นัทึกเขา้เป็นราคาทุนของ
เงินล่วงหนา้ค่าต่อเรือเป็นจาํนวนเงิน 1.24 ลา้นบาท ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
โดยคาํนวณจากอตัราการตั้งข้ึนเป็นทุนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัในอตัราร้อยละ 2.91 - 3.43 ในงบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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ในระหว่างงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 กลุ่มบริษทัมีการส่งมอบเรือ การแกไ้ขสัญญา/
ยกเลิกสญัญาสัง่ต่อเรือ ดงัน้ี 

11.1 การส่งมอบเรือตามสัญญาส่ังต่อเรือกบัอู่ต่อเรือ Shanhaiguan New Shipbuilding Industry Co., Ltd., ประเทศ

จีน 

ในระหว่างงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 เรือสินคา้แห้งเทกองจาํนวน 1 ลาํ ไดเ้สร็จส้ิน
สมบูรณ์และไดส่้งมอบใหแ้ก่บริษทัยอ่ยทางออ้มในประเทศสิงคโปร์ 1 บริษทั รายละเอียดดงัน้ี  

วนัทีส่่งมอบ ช่ือบริษัทย่อย ตวัเรือหมายเลข ต้นทุนค่าต่อเรือและต้นทุนทางตรงอืน่ 
6 มกราคม 2559 บริษทั พรีเชียส วสิดอม      

พีทีอี ลิมิเตด 
BC385-12 23.02 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา    

(หรือประมาณ 811.10 ลา้นบาท) 

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

ในระหว่างงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 เรือสินคา้แห้งเทกองจาํนวน 1 ลาํ ไดเ้สร็จส้ิน
สมบูรณ์และไดส่้งมอบใหแ้ก่บริษทัยอ่ยทางออ้มในประเทศสิงคโปร์ 1 บริษทั รายละเอียดดงัน้ี  

วนัทีส่่งมอบ ช่ือบริษัทย่อย ตวัเรือหมายเลข ต้นทุนค่าต่อเรือและต้นทุนทางตรงอืน่ 
21 เมษายน 2559 บริษทั พรีเชียส ไทดส์ พีทีอี 

ลิมิเตด 
SF130128 25.99 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา    

(หรือประมาณ 914.17 ลา้นบาท) 

11.3 การส่งมอบเรือตามสัญญาส่ังต่อเรือกบัอู่ต่อเรือ Taizhou Sanfu Ship Engineering Co., Ltd., ประเทศจีน 

ในระหว่างงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 เรือสินคา้แห้งเทกองจาํนวน 1 ลาํ ไดเ้สร็จส้ิน
สมบูรณ์และไดส่้งมอบใหแ้ก่บริษทัยอ่ยทางออ้มในประเทศสิงคโปร์ 1 บริษทั รายละเอียดดงัน้ี  

วนัทีส่่งมอบ ช่ือบริษัทย่อย ตวัเรือหมายเลข ต้นทุนค่าต่อเรือและต้นทุนทางตรงอืน่ 
7 กรกฎาคม 2559 บริษทั พรีเชียส สกายส์ พีทีอี 

ลิมิเตด 
SF130126 26.21 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา    

(หรือประมาณ 909.46 ลา้นบาท) 

11.4 สัญญาระงับข้อพพิาทของสัญญาส่ังต่อเรือ 

เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 บริษทัฯ และ Taizhou Sanfu Ship Engineering Co., Ltd. (“Sanfu”) และ 
Jiangsu Ruihai International Trade Co. Ltd.  (“JSRH”) (รวมเรียกวา่ “คู่สญัญา”) ไดล้งนามสญัญาระงบั
ขอ้พิพาท จาํนวน 4 ฉบบั เพื่อเป็นการระงบัขอ้พิพาทโดยสมคัรใจของคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย สาํหรับขอ้
พิพาทอนัสืบเน่ืองมาจากสัญญาสั่งต่อเรือจาํนวน 8 ฉบบั (“สัญญาสั่งต่อเรือ”) สาํหรับเรือบรรทุกสินคา้
แห้งเทกอง ขนาด 63,345 เดทเวทตนัจาํนวน 8 ลาํ ตวัเรือหมายเลข SF130126 ถึง SF130133 ทั้งน้ี 
รายละเอียดหลกัๆ ของสญัญาระงบัขอ้พิพาททั้ง 4 ฉบบั มีดงัต่อไปน้ี 
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• ราคาตามสัญญาสั่งต่อเรือสาํหรับตวัเรือหมายเลข SF130126 SF130127 SF130128 และ SF130129 
(“เรือส่ีลาํท่ียงัคงอยู”่) ไดล้ดลงเป็น 25 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาต่อลาํ 

• ในวันรับมอบเรือแต่ละลําของเรือส่ีลําท่ียงัคงอยู่ Sanfu และ JSRH จะให้สินเช่ือธุรกิจไม่มี
หลกัประกนัจาํนวน 6 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาต่อลาํ แก่บริษทัฯ โดยเง่ือนไขการชาํระคืนสินเช่ือ
ธุรกิจไม่มีหลกัประกนัน้ีจะคาํนวณโดยอา้งอิงผลของขอ้พิพาทท่ีกาํหนดไวใ้นสญัญาระงบัขอ้พิพาท
ลงวนัท่ี 9 ตุลาคม 2558 จาํนวน 2 ฉบบั สาํหรับตวัเรือหมายเลข SF130124 และ SF130125  

• Sanfu จะชาํระคืนเงินงวดท่ีบริษทัฯ ไดช้าํระไปสําหรับตวัเรือหมายเลข SF130130 SF130131 
SF130132 และ SF130133 รวมทั้งดอกเบ้ียให้แก่บริษทัฯ โดยนาํไปหักออกจากเงินงวดสุดทา้ย
สําหรับรับมอบเรือแต่ละลาํของเรือส่ีลาํท่ียงัคงอยู่ โดยหลงัจากการชาํระคืนเงินงวดดงักล่าวแลว้ 
สัญญาสั่งต่อเรือสาํหรับตวัเรือหมายเลข SF130131 SF130132 และ SF130133 จะถูกยกเลิก อยา่งไร 
กต็ามจะมีการแกไ้ขสญัญาสัง่ต่อเรือสาํหรับตวัเรือหมายเลข SF130130  

ในระหว่างงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 บริษทัฯ บนัทึกบญัชีดอกเบ้ียรับสําหรับเงิน
ล่วงหน้าท่ีบริษทัฯไดจ่้ายไป สาํหรับตวัเรือหมายเลข SF130130 SF130131 SF130132 และ SF130133 
จาํนวนเงิน 1.09 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (หรือประมาณ 38.50 ลา้นบาท) 

11.5 การแก้ไขสัญญาส่ังต่อเรือ 

 เม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2559 บริษทัฯ และ Taizhou Sanfu Ship Engineering Co., Ltd. (“อู่ต่อเรือ 
Sanfu”) (รวมเรียกว่า “คู่สัญญา”) ไดล้งนามสัญญาแกไ้ขเพิ่มเติมจาํนวน 1 ฉบบั (“สัญญาแกไ้ข
เพิ่มเติม”) สาํหรับสัญญาสั่งต่อเรือฉบบัลงวนัท่ี 20 ธนัวาคม 2556 (“สัญญาสั่งต่อเรือ”) เพื่อสั่งต่อเรือ
ขนส่งสินค้าแห้งเทกอง ขนาดอัลตราแมกซ์ 63,345 เดทเวทตันจํานวน 1 ลํา ตัวเรือหมายเลข 
SF130130 (“เรือ”) รายละเอียดหลกัๆของสญัญาแกไ้ขเพ่ิมเติมมีดงัต่อไปน้ี 

1. ราคาตามสัญญาสั่งต่อเรือไดล้ดลงเป็น 18 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา อย่างไรก็ตาม จะมีการ
เปล่ียนแปลงราคาตามสัญญาสั่งต่อเรือโดยอา้งอิงราคาตลาดของเรือก่อนการรับมอบเรือ โดย
คู่สญัญาจะร่วมกนัรับผดิชอบในส่วนต่างระหวา่งราคาตลาดของเรือ ณ เวลาส่งมอบกบัราคาตาม
สญัญาสัง่ต่อเรือ ฝ่ายละเท่าๆกนั (“ราคาตามสญัญาสัง่ต่อเรือท่ีแกไ้ข”) 

2. เง่ือนไขการชาํระราคาไดแ้กไ้ขเป็น ดงัต่อไปน้ี 

 (ก) งวดท่ี 1 

 จาํนวนเงิน 3.51 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา จะครบกาํหนดชาํระภายใน 5 วนัทาํการธนาคาร
หลงัจากท่ีผูซ้ื้อได้รับหนังสือคํ้ าประกันจากธนาคาร เพื่อเป็นการคํ้ าประกันการคืนเงินงวด
สาํหรับเงินงวดท่ี 1 แลว้ 
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 (ข) งวดท่ี 2 

 จาํนวนเงิน 3.60 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา จะครบกาํหนดชาํระภายใน 5 วนัทาํการธนาคาร 
หลงัจากเกิด 2 เหตุการณ์ครบดงัน้ี (1) ผูซ้ื้อไดรั้บหนงัสือคํ้าประกนัจากธนาคารเพื่อเป็นการคํ้า
ประกนัการคืนเงินงวดสาํหรับเงินงวดท่ี 2 (2) การรับมอบเรือหมายเลข SF130129 ภายใตส้ัญญา
สั่งต่อเรือฉบบัลงวนัท่ี 17 มีนาคม 2557 ระหว่างบริษทัฯ ในฐานะผูซ้ื้อ และอู่ต่อเรือ Sanfu และ 
Jiangsu Ruihai International Trade Co. Ltd ร่วมกนัในฐานะผูข้าย 

 (ค) งวดท่ี 3 

 จาํนวนเงินเท่ากบัราคาตามสัญญาสั่งต่อเรือท่ีแกไ้ข หกัออกดว้ยเงินงวดท่ี 1 และเงินงวดท่ี 2  จะ
ครบกาํหนดชาํระพร้อมกบัการส่งมอบเรือ 

3.  วนัส่งมอบเรือจะถูกแกไ้ขใหเ้ป็น ในวนัท่ีหรือหลงัวนัท่ี 10 มกราคม 2561 

 คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขขอ้ 2 (ก) ก่อนโดยครบถว้นในวนัท่ีหรือก่อนวนัท่ี 18 
ตุลาคม 2559 มิเช่นนั้น สญัญาแกไ้ขเพ่ิมเติมและสญัญาต่อเรือจะตกเป็นโมฆะและไม่มีผลผกูพนัใด ๆ 

 อยา่งไรก็ตาม ณ วนัท่ี 18 ตุลาคม 2559 ยงัไม่ไดมี้การปฏิบติัตามเง่ือนไขดงักล่าวขา้งตน้ ซ่ึงประเด็น
ดงักล่าวอยูร่ะหวา่งการเจรจาของคู่สญัญาทั้งสองฝ่าย 

11.6 การยกเลกิสัญญาส่ังต่อเรือ 

ในระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 บริษทัฯไดป้ฏิเสธการรับเรือบรรทุกสินคา้แหง้
เทกองขนาด 64,000 เดทเวทตนั จาํนวน 8 ลาํ ท่ีทาํสญัญากบั Sainty Marine Corporation Ltd. ประเทศจีน 
(“อู่ต่อเรือ”) เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2557 สาํหรับตวัเรือหมายเลข SAM14021B SAM14022B 
SAM14023B SAM14024B SAM14025B SAM14026B SAM14027B และ SAM14028B 

เน่ืองจากความล่าชา้ในการต่อเรือทาํใหท้างอู่ต่อเรือไม่สามารถส่งมอบเรือภายในระยะเวลาท่ีกาํหนดใน
สัญญาสั่งต่อเรือ (“สัญญา”) บริษทัฯจึงไดใ้ชสิ้ทธิตามสัญญาในการยกเลิกสัญญาทั้งแปดฉบบั เน่ืองจาก
ล่วงเลยกาํหนดส่งมอบเรือและไดเ้รียกร้องใหอู่้ต่อเรือคืนเงินงวดท่ีไดช้าํระไปพร้อมดอกเบ้ียท่ีกาํหนด 

บริษทัฯไดย้ื่นหนงัสือเรียกร้องใหธ้นาคารท่ีใหก้ารคํ้าประกนั กล่าวคือ Export-Import Bank of China 
สาขา Jiangsu (“CEXIM”) ชาํระเงินตามหนงัสือคํ้าประกนัประเภทเพิกถอนไม่ไดท่ี้ไดอ้อกใหบ้ริษทัฯ 
ภายใตส้ัญญา เพื่อเรียกร้องเงินงวดค่าต่อเรือท่ีจ่ายไปแลว้พร้อมดอกเบ้ียคืน ในระหว่างงวดเกา้เดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 บริษทัฯไดรั้บคืนเงินงวดพร้อมดอกเบ้ียสาํหรับตวัเรือสามลาํ คือตวั
เรือหมายเลข SAM14024B SAM14025B และ SAM14026B รวมจาํนวน 8.81 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกาจาก CEXIM เน่ืองจากยงัไม่มีคู่สัญญาฝ่ายใดยื่นเสนอขอ้พิพาทภายในระยะเวลาท่ี
กาํหนดสาํหรับเรือทั้งสามลาํดงักล่าวน้ี 

  สําหรับเรือท่ีบริษทัฯไดรั้บแจง้ว่าอู่ต่อเรือไดย้ื่นเสนอขอ้พิพาทตามขอ้กาํหนดในหนังสือคํ้าประกนั
ประเภทเพิกถอนไม่ไดแ้ละตามสญัญาสัง่ต่อเรือ การไดรั้บคืนเงินงวดท่ีบริษทัฯไดจ่้ายไปนั้นยงัคงข้ึนอยู่
กบัคาํช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการ และหนังสือคํ้ าประกันประเภทเพิกถอนไม่ได้ท่ีเก่ียวเน่ืองกับเรือ       
ลาํดังกล่าวก็ไดรั้บการขยายระยะเวลาออกไปจนถึง 90 วนัหลงัจากวนัท่ีมีการเผยแพร่คาํช้ีขาดของ
อนุญาโตตุลาการ 
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 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 รายละเอียดของการยกเลิกสัญญาสั่งต่อเรือท่ียกเลิกโดยบริษทัฯและอู่ต่อเรือ 
(ภายใตก้ารคดัคา้นของบริษทัฯ) (ไม่รวมเรือสามลาํท่ีบริษทัฯ ไดรั้บเงินงวดคืนจาก CEXIM ตามท่ีได้
กล่าวขา้งตน้) แสดงไดด้งัต่อไปน้ี 

ตัวเรือหมายเลข 
วนัท่ีทําสัญญา 
ส่ังต่อเรือ ยกเลกิโดย 

วนัที่ในหนังสือบอกเลกิ
สัญญาส่ังต่อเรือ 

วนัท่ีได้รับแจ้งจากอู่ต่อเรือ
ว่ามีการยืน่เสนอข้อพพิาท 

เงนิงวดจ่าย
ล่วงหน้าท่ีเรียกคนื 

(ล้านเหรียญ
สหรัฐอเมริกา) 

SAM14017B 24 กมุภาพนัธ์ 2557 บริษทัฯ 11 กนัยายน 2558 25 กนัยายน 2558 11.16 
SAM14018B 24 กมุภาพนัธ์ 2557 บริษทัฯ 11 กนัยายน 2558 25 กนัยายน 2558 11.16 
SAM14019B 26 กมุภาพนัธ์ 2557 บริษทัฯ 16 พฤศจิกายน 2558 24 พฤศจิกายน 2558 11.16 
SAM14020B 26 กมุภาพนัธ์ 2557 บริษทัฯ 16 พฤศจิกายน 2558 24 พฤศจิกายน 2558 11.16 
SAM14021B 26 กมุภาพนัธ์ 2557 บริษทัฯ 29 มกราคม 2559 3 กมุภาพนัธ์ 2559 5.58 
SAM14022B 26 กมุภาพนัธ์ 2557 บริษทัฯ 29 มกราคม 2559 3 กมุภาพนัธ์ 2559 5.58 
SAM14023B 26 กมุภาพนัธ์ 2557 อู่ต่อเรือ 

บริษทัฯ 
15 กนัยายน 2558 
30 มีนาคม 2559 

7 ธนัวาคม 2558 2.74 

SAM14027B 26 กมุภาพนัธ์ 2557 อู่ต่อเรือ 
บริษทัฯ 

20 พฤศจิกายน 2558 
29 สิงหาคม 2559 

6 กนัยายน 2559 2.79 

SAM14028B 26 กมุภาพนัธ์ 2557 อู่ต่อเรือ 
บริษทัฯ 

20 พฤศจิกายน 2558 
29 สิงหาคม 2559 

6 กนัยายน 2559 2.79 

    รวม 64.12 

12.  ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่าย 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจ่ายสําหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี        
30 กนัยายน 2559 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

                  
งบการเงินรวม     

งบการเงิน     
เฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 217,542 217,542 
จ่ายเพิ่ม 18,976 18,976 
โอนไปแสดงหกัจากเงินกูย้มืระยะยาว (50,602) - 
โอนไปบริษทัยอ่ยในฐานะผูกู้ ้ - (50,602) 
ตดัจาํหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจ่าย              (182,253) (182,253) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (3,663) (3,663) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 - - 
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13.  ต้นทุนสัญญารอตัดจ่าย 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีตน้ทุนสัญญารอตดัจ่ายสําหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
2559 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินรวม        
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559  275,762 
ตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด  (14,947) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน  (10,400) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559  250,415 
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14. วงเงินกู้ยมืระยะยาว 

ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2559 และ 31 ธนัวาคม 2558 บญัชีเงินกูย้มืระยะยาวแสดงไดด้งันี้ 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 วงเงินกูย้มืเพื่อนาํไปใชใ้นการสัง่ต่อและจดัซื้อเรือใหม่ วงเงินกูย้มืเพื่อนาํไปใชใ้นการจดัซื้อเรือ  

 วงเงินที่ 1 วงเงินที่ 2 วงเงินที่ 3 วงเงินที่ 4 วงเงินที่ 5 วงเงินที่ 6 วงเงินที่ 8 วงเงินที่ 9 วงเงินที่ 10 วงเงินที่ 1 วงเงินที่ 2 รวม 

 30 กนัยายน 
2559 

31 ธนัวาคม 
2558 

30 กนัยายน 
2559 

31 ธนัวาคม 
2558 

30 กนัยายน 
2559 

31 ธนัวาคม 
2558 

30 กนัยายน 
2559 

31 ธนัวาคม 
2558 

30 กนัยายน 
2559 

31 ธนัวาคม 
2558 

30 กนัยายน 
2559 

31 ธนัวาคม 
2558 

30 กนัยายน 
2559 

31 ธนัวาคม 
2558 

30 กนัยายน 
2559 

31 ธนัวาคม 
2558 

30 กนัยายน 
2559 

31 ธนัวาคม 
2558 

30 กนัยายน 
2559 

31 ธนัวาคม 
2558 

30 กนัยายน 
2559 

31 ธนัวาคม 
2558 

30 กนัยายน 
2559 

31 ธนัวาคม 
2558 

เงินกูย้มืระยะยาว 707,878 1,250,929 1,291,391 1,956,291 1,147,420 1,262,852 592,924 651,558 560,639 636,083 2,428,539 2,679,743 909,246 676,804 - 487,196 851,883 - 2,026,140 3,697,409 1,398,940 1,661,346 11,915,000 14,960,211 
บวก (หกั): ค่าธรรมเนียม                         
 ทางการเงินรอตดัจ่าย (4,097) (5,410) (21,402) (26,814) (16,258) (19,190) (3,693) (4,334) (3,164) (3,878) 16,048 (9,839) (18,620) (10,249) - (198) (36,630) - (66,184) (82,041) 19,413 11,939 (134,587) (150,014) 

รวม 703,781 1,245,519 1,269,989 1,929,477 1,131,162 1,243,662 589,231 647,224 557,475 632,205 2,444,587 2,669,904 890,626 666,555 - 486,998 815,253 - 1,959,956 3,615,368 1,418,353 1,673,285 11,780,413 14,810,197 
หกั: ส่วนที่ถึงกาํหนดชาํระ                         
  ภายในหนึ่งปี - (110,586) - (201,604) (87,854) (91,274) (44,470) (46,230) (67,573) (70,245) (198,861) (2,669,904) - (37,780) - (486,998) (54,793) - (122,783) (215,795) (268,322) (1,673,285) (844,656) (5,603,701) 

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่
ถึงกาํหนด 

                        

     ชาํระภายในหนึ่งปี 703,781 1,134,933 1,269,989 1,727,873 1,043,308 1,152,388 544,761 600,994 489,902 561,960 2,245,726 - 890,626 628,775 - - 760,460 - 1,837,173 3,399,573 1,150,031 - 10,935,757 9,206,496 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 วงเงินกูย้มืเพื่อนาํไปใชใ้นการสัง่ต่อและจดัซื้อเรือใหม่ 

 วงเงินที่ 8 วงเงินที่ 9 รวม 

 30 กนัยายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 30 กนัยายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 30 กนัยายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 

เงินกูย้มืระยะยาว - 120,814 - 487,196 - 608,010 
หกั: ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจ่าย - (2,062) - (198) - (2,260) 

รวม - 118,752 - 486,998 - 605,750 
หกั: ส่วนที่ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ่งปี - - - (486,998) - (486,998) 

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ่งปี - 118,752 - - - 118,752 
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การเปลี่ยนแปลงของบญัชีเงินกูย้มืระยะยาวสาํหรับงวดเกา้เดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2559 มีรายละเอียดดงันี้ 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

   วงเงินกูย้มืเพื่อนาํไปใช ้  
 วงเงินกูย้มืเพื่อนาํไปใชใ้นการสั่งต่อและจดัซื้อเรือใหม่ ในการจดัซื้อเรือ    

 วงเงินที่ 1 วงเงินที่ 2 วงเงินที่ 3 วงเงินที่ 4 วงเงินที่ 5 วงเงินที่ 6 วงเงินที่ 8 วงเงินที่ 9 วงเงินที่ 10 วงเงินที่ 1 วงเงินที่ 2 รวม 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2559 1,245,519 1,929,477 1,243,662 647,224 632,205 2,669,904 666,555 486,998 - 3,615,368 1,673,285 14,810,197 
บวก: เบิกเงินกูเ้พิ่ม - - - - - - 500,365 - 866,251 - - 1,366,616 
  ตดัจาํหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจ่าย 1,122 4,446 2,225 481 573 25,877 2,536 195 2,101 12,889 8,050 60,495 
  ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยนที่ยงัไม่เกิดขึ้นจริง - - - - - - - - - 38,720 - 38,720 
หกั: ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจ่าย - - - - - - (11,551) - (39,051) - - (50,602) 
  จ่ายคืนเงินกู ้ (35,902) (50,383) (67,799) (34,045) (51,701) (150,218) (146,208) (480,350) (6,947) (100,978) (201,334) (1,325,865) 
  จ่ายคืนเงินกูก้่อนกาํหนด (467,520) (549,523) - - - - (88,200) - - (1,498,194) - (2,603,437) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (39,438) (64,028) (46,926) (24,429) (23,602) (100,976) (32,871) (6,843) (7,101) (107,849) (61,648) (515,711) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2559 703,781 1,269,989 1,131,162 589,231 557,475 2,444,587 890,626 - 815,253 1,959,956 1,418,353 11,780,413 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 วงเงินกูย้มืเพื่อนาํไปใชใ้นการสัง่ต่อและจดัซื้อเรือใหม่ 
 วงเงินที่ 8 วงเงินที่ 9 รวม 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2559 118,752 486,998 605,750 
บวก: ตดัจาํหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจ่าย 11 195 206 
         โอนค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจ่ายใหแ้ก่บริษทัยอ่ย 2,023 - 2,023 
หกั:   จ่ายคืนเงินกู ้ (119,117) (480,350) (599,467) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (1,669) (6,843) (8,512) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2559 - - - 
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กลุ่มบริษทัไดย้กเลิกวงเงินกูย้ืมและไดรั้บอนุมติัการผอ่นปรนจากการไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไข
ทางการเงินของวงเงินกูย้มืต่างๆ ดงัน้ี 

วงเงินกู้ยมืเพือ่นําไปใช้ในการส่ังต่อและจัดซ้ือเรือใหม่ 

วงเงินที ่1 

สืบเน่ืองจากการลดลงของมูลค่าหลกัประกนัและการผดิเง่ือนไขการดาํรงอตัราส่วน Funded Debt to 
EBITDA เม่ือวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2559 ธนาคาร DNB Asia Ltd., ในฐานะตวัแทน (“DNB”) ไดต้กลง
ใหผู้กู้จ่้ายคืนเงินกูล่้วงหนา้จาํนวน 13,251,665 เหรียญสหรัฐอเมริกา โดยหกัจากหลกัประกนัเงินสดท่ี
วางไวเ้พื่อให้สามารถดาํรงอตัราส่วนมูลค่าหลกัประกนัขั้นตํ่าต่อยอดเงินกูค้งเหลือ โดยการจ่ายคืน
เงินกูล่้วงหนา้ดงักล่าว จาํนวน 8,463,245 เหรียญสหรัฐอเมริกาจะถือเป็นการชาํระเงินงวดล่วงหน้า
ของเงินกูท่ี้จะถึงกาํหนดชาํระใน 11 งวดต่อไปตามลาํดบั และส่วนท่ีเหลือจะนาํไปหักกบัเงินงวดท่ี
ตอ้งจ่ายชาํระในงวดสุดทา้ย  

จากรายการดงักล่าวขา้งตน้ DNB ยงัไดอ้นุมติัเง่ือนไขทางการเงินดงัน้ี 

1) ใหด้าํรงอตัราส่วนมูลค่าหลกัประกนัขั้นตํ่าเป็นร้อยละ 125 ของยอดเงินกูค้งเหลือตามสัญญาเงินกู้
ตลอดอายขุองสญัญา 

2) ยกเวน้การทดสอบขอ้กาํหนดอตัราส่วนทางการเงินเก่ียวกบัการดาํรงอตัราส่วน Funded Debt to 
EBITDA ไปจนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

การอนุมติัขา้งตน้ บริษทัฯ ตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขหลกัดงัน้ี 

ก) บริษทัฯ ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลหรือผลตอบแทนอ่ืนใดใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในช่วงเวลาท่ีไดรั้บยกเวน้
การทดสอบหรือจนกว่าบริษทัฯ จะสามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขต่างๆ ภายใตส้ัญญาเงินกู้ได้
ครบถว้น 

ข) บริษทัฯ ตอ้งนําส่งประมาณการกระแสเงินสดทุกเดือนสําหรับระยะเวลาสามเดือนขา้งหน้า
จนกวา่ ผูกู้จ้ะสามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขต่างๆภายใตส้ญัญาเงินกูไ้ดค้รบถว้น 

ค) ผูกู้ต้อ้งชาํระคืนเงินกูล่้วงหนา้ดงักล่าวขา้งตน้ 

เม่ือวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2559 ผูกู้ไ้ดช้าํระคืนเงินกู้ล่วงหน้าดงักล่าวและผูกู้ไ้ดป้ฏิบติัตามเง่ือนไข
ขา้งตน้ ดงันั้นถือวา่การยกเวน้มีผลบงัคบัใช ้

ต่อมา เม่ือวนัท่ี 10 ตุลาคม 2559 ธนาคาร DNB ไดแ้จง้ผูกู้ว้่ามีการลดลงของมูลค่าหลกัประกนัอีก  
และให้ทาํการแกไ้ขการดาํรงอตัราส่วนมูลค่าหลกัประกนัท่ีขาดไป ภายใน 30 วนันบัจากวนัท่ีไดรั้บ
การแจง้ ซ่ึงผูกู้อ้ยูร่ะหว่างการเจรจากบัธนาคาร DNB เพื่อแกไ้ขการดาํรงอตัราส่วนมูลค่าหลกัประกนั
ท่ีขาดไปดงักล่าว  
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วงเงินที ่2 

สืบเน่ืองจากการลดลงของมูลค่าหลกัประกันและการคาดการณ์ว่าจะไม่สามารถดาํรงอตัราส่วน 
Funded Debt to EBITDA ไดต้ามสัญญาเงินกูใ้นวนัท่ีทาํการทดสอบคร้ังต่อไป เม่ือวนัท่ี 28 มีนาคม 
2559 ธนาคาร ING Bank N.V. สาขาประเทศสิงคโปร์ในฐานะตวัแทน (“ING”) ไดต้กลงใหผู้กู้จ่้ายคืน
เงินกู้ล่วงหน้าจาํนวน 15,576,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา โดยหักจากหลกัประกันเงินสดท่ีวางไว้
จาํนวน 11,415,000 เหรียญสหรัฐอเมริกาและชําระเงินสดเพิ่มเติมจํานวน 4,161,000 เหรียญ
สหรัฐอเมริกาเพื่อให้สามารถดาํรงอตัราส่วนมูลค่าหลกัประกนัขั้นตํ่าต่อยอดเงินกูค้งเหลือ โดยการ
จ่ายคืนเงินกูล่้วงหนา้ดงักล่าวจะถือเป็นการชาํระเงินงวดล่วงหนา้ของเงินกูท่ี้จะถึงกาํหนดชาํระในงวด
ต่อไปตามลาํดบั  

จากรายการดงักล่าวขา้งตน้ ING ยงัไดอ้นุมติัเง่ือนไขทางการเงินดงัน้ี 

1) ใหด้าํรงอตัราส่วนมูลค่าหลกัประกนัขั้นตํ่าเป็นร้อยละ 125 ของยอดเงินกูค้งเหลือตามสัญญาเงินกู้
ตลอดระยะเวลาท่ีเหลือของวงเงินกู ้

2) ให้ดาํรงเงินสดอย่างน้อย 100,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา ต่อเรือ 1 ลาํ ท่ีกลุ่มบริษทัเป็นเจา้ของ
ตลอดระยะเวลาท่ีเหลือของวงเงินกู ้

3) ยกเวน้การทดสอบขอ้กาํหนดอตัราส่วนทางการเงินเก่ียวกบัการดาํรงอตัราส่วน Funded Debt to 
EBITDA จนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

การอนุมติัขา้งตน้ บริษทัฯ ตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขหลกัดงัน้ี 

ก) บริษทัฯ ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลหรือผลตอบแทนอ่ืนใดใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในช่วงเวลาท่ีไดรั้บยกเวน้
การทดสอบหรือจนกว่าบริษัทฯ จะสามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขต่างๆภายใต้สัญญาเงินกู้ได้
ครบถว้น 

ข) บริษทัฯ ตอ้งนําส่งประมาณการกระแสเงินสดทุกเดือนสําหรับระยะเวลาสามเดือนขา้งหน้า
จนกวา่ ผูกู้จ้ะสามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขต่างๆภายใตส้ญัญาเงินกูไ้ดค้รบถว้น 

ค) ผูกู้ต้อ้งชาํระคืนเงินกูล่้วงหนา้ดงักล่าวขา้งตน้ 

เม่ือวนัท่ี 4 เมษายน 2559 ผูกู้ไ้ดช้าํระคืนเงินกูล่้วงหนา้ดงักล่าวและผูกู้ไ้ดป้ฏิบติัตามเง่ือนไขขา้งตน้ 
ดงันั้นถือวา่การยกเวน้มีผลบงัคบัใช ้

ต่อมา เม่ือวนัท่ี 4 ตุลาคม 2559 ธนาคาร ING ไดแ้จง้ผูกู้ว้่ามีการลดลงของมูลค่าหลกัประกนัอีก และ
ให้ทาํการแกไ้ขการดาํรงอตัราส่วนมูลค่าหลกัประกนัท่ีขาดไป ภายใน 30 วนันบัจากวนัท่ีไดรั้บการ
แจง้ ซ่ึงผูกู้อ้ยู่ระหว่างการเจรจากบัธนาคาร ING เพื่อแกไ้ขการดาํรงอตัราส่วนมูลค่าหลกัประกนัท่ี
ขาดไปดงักล่าว  
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วงเงินที ่6 

เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2559 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาํเขา้แห่งประเทศไทยไดอ้นุมติัเพื่อยกเวน้
การทดสอบข้อกําหนดอัตราส่วนทางการเงินเก่ียวกับการดํารงอัตราส่วน Net Funded Debt to 
EBITDA และอตัราส่วน Debt Service Coverage ระหว่างวนัท่ี 1 มกราคม 2559 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2559 ระหว่างช่วงเวลาท่ีไดรั้บยกเวน้การทดสอบในปี 2559 บริษทัฯ ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลหรือ
ผลตอบแทนอ่ืนใดใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 

วงเงินที ่7 

 เม่ือวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2559 วงเงินกูย้ืมไดห้มดระยะเวลาเบิกเงินกูโ้ดยไม่ไดมี้การเบิกถอน และถูก
ยกเลิกโดยอตัโนมติั 

วงเงินที ่8 

เม่ือวนัท่ี 17 กุมภาพนัธ์ 2559 บริษทัฯยกเลิกวงเงินกูส่้วนคงเหลือท่ียงัไม่ไดเ้บิกถอนจาํนวนเงิน 
166.52 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา 

สืบเน่ืองจากการลดลงของมูลค่าหลกัประกนัและการผดิเง่ือนไขการดาํรงอตัราส่วน Funded Debt to 
EBITDA เม่ือวนัท่ี 20 พฤษภาคม 2559 ธนาคาร DNB Asia Ltd. ในฐานะตวัแทน (“DNB”) ไดต้กลง
ให้ผูกู้ ้วางหลักประกันเงินสดจาํนวน 3,150,000 เหรียญสหรัฐอเมริกาและจ่ายคืนเงินกู้จาํนวน 
2,500,000 เหรียญสหรัฐอเมริกาเพื่อให้สามารถดาํรงอตัราส่วนมูลค่าหลกัประกนัขั้นตํ่าต่อยอดเงินกู้
คงเหลือ โดยการจ่ายคืนเงินกูล่้วงหนา้ดงักล่าวจะถือเป็นการชาํระเงินงวดล่วงหนา้ของเงินกูท่ี้จะถึง
กาํหนดชาํระในงวดต่อไปตามลาํดบั 

เม่ือวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2559 ผูกู้ไ้ดว้างหลกัประกนัเงินสดและไดช้าํระคืนเงินกูล่้วงหน้าดงักล่าว
ข้างต้น ดังนั้ นถือว่าการยกเว้นการทดสอบข้อกําหนดอัตราส่วนทางการเงินเก่ียวกับการดํารง
อตัราส่วน Funded Debt to EBITDA มีผลบงัคบัใชจ้นถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  

ต่อมา เม่ือวนัท่ี 26 ตุลาคม 2559 ธนาคาร DNB ไดแ้จง้ผูกู้ว้า่มีการลดลงของมูลค่าหลกัประกนัอีก และ
ให้ทาํการแกไ้ขการดาํรงอตัราส่วนมูลค่าหลกัประกนัท่ีขาดไป ภายใน 30 วนันบัจากวนัท่ีไดรั้บการ
แจง้ ซ่ึงผูกู้อ้ยูร่ะหว่างการเจรจากบัธนาคาร DNB เพื่อแกไ้ขการดาํรงอตัราส่วนมูลค่าหลกัประกนัท่ี
ขาดไปดงักล่าว  

วงเงินที ่10 

เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2559 บริษทัฯ และ บริษทั พรีเชียส ไทด์ส พีทีอี ลิมิเตด ไดล้งนามในบนัทึก
แกไ้ขเพิ่มเติมต่อทา้ยสัญญาเงินกูก้บัธนาคาร BNP Paribas (“BNP”) หลงัจากการแกไ้ขดงักล่าว 
รายละเอียดหลกัของสญัญาเงินกูส้ามารถแสดงไดด้งัต่อไปน้ี 
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วงเงินกู้ยมื ไม่เกิน 37,500,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา แบ่งออกเป็น 2 ส่วนสาํหรับเรือ
แต่ละลาํของตวัเรือหมายเลข SF130128 และ SF130126 (“เงินกูย้มื
สาํหรับเรือแต่ละลาํ” หรือ “เงินกูย้มืสาํหรับเรือทุกลาํ”) 

การเบิกใช้วงเงนิกู้ยมื เบิกถอนไดไ้ม่เกินจาํนวนท่ีตํ่ากวา่ของ 18,750,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา 
  หรือร้อยละ 75 ของราคาตลาดของเรือแต่ละลาํ ซ่ึงจะเบิกถอนเม่ือ            
รับมอบเรือแต่ละลาํ 

ระยะเวลาครบกาํหนด 8 ปีหลงัจากเบิกถอนเงินกูย้มืสาํหรับเรือแต่ละลาํ 
การชําระคนื เงินกูส้าํหรับเรือแต่ละลาํจะตอ้งชาํระคืนภายใน 8 ปี โดยแบ่งเป็น 32 งวด 

เร่ิมจาก 3 เดือนหลงัจากการเบิกถอนเงินกูข้องเรือแต่ละลาํ งวดท่ี 1 ถึง
งวดท่ี 16 ชาํระเป็นรายไตรมาสเท่ากบั 312,500 เหรียญสหรัฐอเมริกา  
ต่องวด และงวดท่ี 17 ถึงงวดท่ี 32 ชาํระเป็นรายไตรมาสเท่ากบั 468,750 
เหรียญสหรัฐอเมริกาต่องวด และส่วนท่ีเหลือทั้งหมดจาํนวน 6,250,000 
เหรียญสหรัฐอเมริกา ชาํระคืนในงวดสุดทา้ยของเรือแต่ละลาํ 

 วงเงินกู้ยมืเพือ่นําไปใช้ในการจัดซ้ือเรือ 

วงเงินที ่1 

เม่ือวนัท่ี 7 มิถุนายน 2559 ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) ในฐานะตวัแทนของวงเงินกูย้ืม ได้
อนุมติัเพื่อยกเวน้การทดสอบขอ้กาํหนดอตัราส่วนทางการเงินเก่ียวกบัการดาํรงอตัราส่วน Debt to 
EBITDA และอตัราส่วน Debt Service Coverage ไปจนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ในช่วงเวลาท่ีไดรั้บ
ยกเวน้การทดสอบระหว่างวนัท่ี 1 มกราคม 2559 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  บริษทัฯตอ้งปฏิบติัตาม
เง่ือนไขหลกัดงัน้ี 

ก) บริษทัฯ ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลหรือผลตอบแทนอ่ืนใดใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 
ข) บริษทัฯ ตอ้งนาํส่งประมาณการกระแสเงินสดทุกเดือนสาํหรับระยะเวลาสามเดือนขา้งหนา้ 
ค) บริษทัฯ จะตอ้งไม่มีการผดิเง่ือนไขใดๆ ตามสญัญาเงินกู ้
ง) บริษทัฯ จะตอ้งดาํรงอตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อทุนไม่เกินกวา่ 1.5 
จ) บริษทัฯ จะตอ้งดาํรงอตัราส่วน Debt Service Coverage รวมเงินสดไม่นอ้ยกวา่ 1.0 
ฉ) บริษทัฯ จะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขเพิ่มเติมอ่ืนๆ ท่ีบริษทัฯ ไดต้กลงไวก้บัผูใ้หกู้ร้ายอ่ืน 
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เม่ือวนัท่ี 25 กรกฎาคม 2559 ธนาคาร ธนชาต จาํกดั (มหาชน) ในฐานะตวัแทนของวงเงินกูย้มืเพิ่มเติม
จาํนวน 50 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา ไดข้ยายเวลาอนุมติัเพื่อยกเวน้การทดสอบขอ้กาํหนดอตัราส่วน
ทางการเงินดงักล่าวจนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

ต่อมา เม่ือวนัท่ี 29 กันยายน 2559 ธนาคาร กรุงไทย จาํกัด (มหาชน) ได้อนุมติัให้บริษทัฯดาํรง
อตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อทุนไม่เกินกว่า 1.8 ต่อ 1 ระหว่างวนัท่ี 1 มกราคม 2559 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2559 

วงเงินที ่2 

เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2559 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาํเขา้แห่งประเทศไทยไดอ้นุมติัเพื่อยกเวน้
การทดสอบข้อกําหนดอัตราส่วนทางการเงินเก่ียวกับการดํารงอัตราส่วน Net Funded Debt to 
EBITDA และอตัราส่วน Debt Service Coverage ระหว่างวนัท่ี 1 มกราคม 2559 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2559 ระหว่างช่วงเวลาท่ีไดรั้บยกเวน้การทดสอบในปี 2559 บริษทัฯไม่สามารถจ่ายเงินปันผลหรือ
ผลตอบแทนอ่ืนใดใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 
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 รายละเอียดวงเงินกูย้มืจากธนาคารและวงเงินกูย้มืที่ยงัไม่ไดเ้บิกใชข้องกลุ่มบริษทั ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2559 และ 31 ธนัวาคม 2558 สรุปไดด้งันี้ 
    (หน่วย: ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) 
   อตัราดอกเบี้ย 

ตามสญัญาเงินกู/้ 
วงเงินกูย้มืสูงสุด 
ตามสญัญาเงินกู/้ 

 

วงเงิน ธนาคารผูใ้หกู้ ้ บริษทัผูกู้ ้ สญัญาแกไ้ขเพิ่มเติม สญัญาแกไ้ขเพิ่มเติม วงเงินกูย้มืที่ยงัไม่ไดเ้บิกใช ้

  30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
  2559 2558 2559 2558 

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

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

  และนาํเขา้แห่งประเทศไทย          
วงเงินที่ 7 Norddeutsche Landesbank บริษทัฯและบริษทัยอ่ยในประเทศสิงคโปร์ LIBOR บวกส่วนเพิ่ม - 41.85 - 41.85 

   Girozentrale สาขาประเทศสิงคโปร์       
วงเงินที่ 8 DNB Asia Ltd. และธนาคารเพื่อการส่งออก บริษทัฯและบริษทัยอ่ยในประเทศสิงคโปร์ LIBOR บวกส่วนเพิ่ม 30.00 199.20 - 179.91 

  และนาํเขา้แห่งประเทศจีน       
วงเงินที่ 9 ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) บริษทัฯและ 5 บริษทัยอ่ยในประเทศ LIBOR บวกส่วนเพิ่ม - 13.50 - - 

        
วงเงินที่ 10 BNP Paribas บริษทัฯและบริษทัยอ่ยในประเทศสิงคโปร์ LIBOR บวกส่วนเพิ่ม 24.75 42.00 - 42.00 
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    (หน่วย: ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) 
   อตัราดอกเบี้ย 

ตามสญัญาเงินกู/้ 
วงเงินกูย้มืสูงสุด 
ตามสญัญาเงินกู/้ 

 

วงเงิน ธนาคารผูใ้หกู้ ้ บริษทัผูกู้ ้ สญัญาแกไ้ขเพิ่มเติม สญัญาแกไ้ขเพิ่มเติม วงเงินกูย้มืที่ยงัไม่ไดเ้บิกใช ้

  30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
  2559 2558 2559 2558 

วงเงนิกู้ยมืเพือ่นําไปใช้ในการจัดซื้อเรือ     
วงเงินที่ 1 ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) บริษทัฯและบริษทัยอ่ยในประเทศ MLR-1 สาํหรับเงินกูย้มื 142.00 ลา้น 142.00 ลา้น - - 
  และ 2 ธนาคารอื่นรวม 3 ธนาคาร     สกลุเงินบาทและ LIBOR     เหรียญ    เหรียญ   
         บวกส่วนเพิ่มสาํหรับ    สหรัฐอเมริกา    สหรัฐอเมริกา   
      เงินกูย้มืสกลุเงินเหรียญ    และ    และ   
      สหรัฐอเมริกา    1,502.35 ลา้น    1,502.35 ลา้น   
       บาท    บาท   
วงเงินที่ 2 ธนาคารเพื่อการส่งออก บริษทัฯและบริษทัยอ่ย LIBOR บวกส่วนเพิ่ม 64.82 64.82 - - 

  และนาํเขา้แห่งประเทศไทย        
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15.  หุ้นกู้ 

เม่ือวนัท่ี 22 มกราคม 2559 บริษทัฯได้ออกหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลกัประกันจาํนวน 3,590,000 
หน่วย มูลค่าท่ีตราไว ้ 1,000 บาทต่อหน่วย โดยวิธีการเสนอขายหุน้กูใ้หแ้ก่ประชาชนทัว่ไป บริษทัฯ 
ไดรั้บเงินจากการออกหุน้กูค้ร้ังน้ีรวมจาํนวน 3,590 ลา้นบาท หุ้นกูมี้อาย ุ 5 ปี โดยมีอตัราดอกเบ้ีย   
ร้อยละ 5.25 ต่อปี และมีกาํหนดการชาํระดอกเบ้ียทุกไตรมาส หุน้กูด้งักล่าวไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทัฯ และท่ีประชุมคณะกรรมการผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 2/2558 เม่ือวนัท่ี 6 ตุลาคม 2558 
และวนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2558 ตามลาํดบั 

เน่ืองจากสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาเป็นสกุลเงินในการดาํเนินงานของบริษทัฯ เพื่อเป็นการจาํกดั
ความเส่ียงต่อการขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศจากหน้ีสินของบริษทัฯ ท่ีมีอยูใ่นรูป
สกุลเงินบาท บริษทัฯ จึงไดแ้ปลงเงินท่ีไดจ้ากการออกหุน้กูค้ร้ังน้ีรวมจาํนวน 3,590 ลา้นบาท เป็น
สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาจาํนวน 99.72 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา โดยเขา้ทาํสัญญาแลกเปล่ียน
อตัราแลกเปล่ียนสกุลเงิน (Cross Currency Swap) เม่ือวนัท่ี 22 มกราคม 2559 โดยสกุลเงินบาทเป็น
อตัราดอกบ้ียคงท่ี ท่ีร้อยละ 5.25 ต่อปี สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาเป็นอตัราดอกเบ้ียคงท่ี ท่ีร้อยละ 
5.99 ต่อปี 

บริษทัฯ มีขอ้กาํหนดตอ้งดาํรงอตัราส่วน Debt to Equity ไม่เกินกวา่ 2 ต่อ 1 

เม่ือวนัท่ี 30 มีนาคม 2559 ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นไดมี้มติอนุมติัการออกและเสนอขายหุ้นกูอี้กวงเงินหน่ึง
นอกเหนือจากท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ ภายในวงเงินไม่เกิน 10,000 ลา้นบาท (หรือเทียบเท่า) อายไุม่เกิน 20 
ปีและอตัราดอกเบ้ียตามท่ีจะกาํหนดในแต่ละคราว โดยข้ึนอยู่กบัความเหมาะสมและสภาพตลาดใน
ขณะท่ีออกและเสนอขายหุ้นกู ้ทั้งน้ีขอ้ตกลงและเง่ือนไขของหุ้นกูใ้ห้อยู่ภายใตบ้งัคบัตามกฎหมาย 
กฎเกณฑ ์ขอ้บงัคบั หรือประกาศท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมีผลใชบ้งัคบัในขณะท่ีออกและเสนอขายหุน้กูน้ั้น 
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ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 รายละเอียดของหุน้กูร้ะยะยาวมีดงัต่อไปน้ี 

     (หน่วย: พนับาท) 
      มูลค่าตามบญัชี 

 วนัท่ีครบกาํหนด จาํนวน มูลค่าตราไว ้  กาํหนดชาํระ 30 กนัยายน 
ชุดท่ี ไถ่ถอน หน่วย ต่อหน่วย อตัราดอกเบ้ีย ดอกเบ้ีย 2559 

  (พนัหน่วย) (บาท) (ร้อยละต่อปี)   
1 ทั้งจาํนวนในวนัท่ี 3,590 1,000 5.25 ทุกไตรมาส 3,590,000 
    22 มกราคม 2564     
    (5 ปี)    

รวม    3,590,000 
หกั: ค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กูร้อตดับญัชี  (18,485) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน  720 

หุน้กูร้ะยะยาว - สุทธิ  3,572,235 

16. ประมาณการค่าความเสียหายจากการเดินเรือ 

 (หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงินรวม 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559  201,878 
ประมาณการเพ่ิมข้ึนสาํหรับงวด  11,087 
ประมาณการลดลง (รวมถึงค่าความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจริง) สาํหรับงวด (75,939) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน  (6,254) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559  130,772 

17. ทุนเรือนหุ้น 

 เม่ือวนัท่ี 6 มีนาคม 2558 ท่ีประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 3/2558 ของบริษทัฯ และเม่ือวนัท่ี 10 เมษายน 
2558 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2558 ของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ  
บริษทัฯ อีกจาํนวน 571,736,330 บาท โดยแบ่งออกเป็นหุน้สามญั จาํนวน  571,736,330 หุน้ มูลค่าท่ี
ตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท จากเดิมท่ีมีทุนจดทะเบียนจาํนวน 1,039,520,600 บาท โดยแบ่งออกเป็นหุ้น
สามญัจาํนวน 1,039,520,600 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท ดงันั้น ทุนจดทะเบียนใหม่จะเป็น
จาํนวน 1,611,256,930 บาท โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจาํนวน 1,611,256,930 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว ้ 
หุน้ละ 1.00 บาท โดยหุน้สามญัเพิ่มทุนจาํนวน 571,736,330 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท จะถูก
จดัสรรดงัต่อไปน้ี 
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1) การเสนอหุน้ใหม่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วน 
 หุน้สามญัเพิ่มทุนจาํนวนไม่เกิน 519,760,300 หุ้น เสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการ  

ถือหุน้ในอตัรา 2 หุน้สามญัเดิมต่อ 1 หุน้สามญัใหม่ ในราคาหุน้ละ 4 บาท 
2) การออกใบสาํคญัแสดงสิทธิในการซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯ รุ่นท่ี 1 (PSL-W1)  
 หุน้สามญัเพิ่มทุนจาํนวนไม่เกิน 51,976,030 หุน้ เพื่อรองรับการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ

ในการซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯ รุ่นท่ี 1 (PSL-W1) ชนิดระบุช่ือผูถื้อและโอนเปล่ียนมือได ้ตาม
รายละเอียดท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 18 

 บริษทัฯไดอ้อกหุ้นสามญัเพิ่มทุนจาํนวน 519,760,297 หุ้น และไดจ้ดทะเบียนการเพ่ิมทุนชาํระแลว้
จาํนวน 519,760,297 บาทกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 9 มิถุนายน 2558 ดงันั้น ณ ปัจจุบนับริษทัฯมี
ทุนจดทะเบียนชาํระแลว้จาํนวน 1,559,280,897 บาท  

18. ใบสําคญัแสดงสิทธิ 

 เม่ือวนัท่ี 16 มิถุนายน 2558 บริษทัฯไดอ้อกและจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิเพื่อซ้ือหุ้นสามญัของ
บริษทัฯ (PSL-W1) ชนิดระบุช่ือผูถื้อและโอนเปล่ียนมือไดใ้ห้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมจาํนวน 51,975,666 
หน่วย โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

จาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีออก : 51,975,666 หน่วย 
ราคาเสนอขาย : หน่วยละ 0 บาท 
วิธีการเสนอขาย : จดัสรรให้ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯท่ีไดจ้องซ้ือและชาํระ

ค่าหุน้สามญัเพิ่มทุนในอตัราส่วน 10 หุน้สามญัใหม่ต่อ 1 
หน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

อตัราการใชสิ้ทธิและราคาใชสิ้ทธิ : ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุ้นสามญั 1 หุ้น 
ในราคา 17.50 บาทต่อหุน้ 

อายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ : ไม่เกิน 3 ปี นบัแต่วนัท่ีออกใบสาํคญัแสดงสิทธิคร้ังแรก 
วนัส้ินสุดอาย ุ : 15 มิถุนายน 2561 
วนักาํหนดการใชสิ้ทธิ : ทุกวนัทาํการสุดทา้ยของแต่ละไตรมาสหลงัจากครบรอบ

ปีท่ีสองของการออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ (วนัท่ี 16 
มิถุนายน 2560) จนถึงวนัหมดอายขุองใบสาํคญัแสดง
สิทธิ ดงันั้น วนัแรกและวนัสุดทา้ยของการใชสิ้ทธิคือ
วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และ 15 มิถุนายน 2561 
ตามลาํดบั 
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19. กาํไรต่อหุ้น 

 กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยหารขาดทุนสาํหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวด  

 กาํไรต่อหุ้นปรับลดคาํนวณโดยหารขาดทุนสาํหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน)  ดว้ยผลรวมของจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัของหุ้นสามญัท่ีออกอยู่ในระหว่าง
งวดกบัจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัของหุ้นสามญัท่ีบริษทัฯอาจตอ้งออกเพื่อแปลงหุน้สามญัเทียบเท่า
ปรับลดทั้งส้ินใหเ้ป็นหุน้สามญั  โดยสมมติว่าไดมี้การแปลงเป็นหุน้สามญั  ณ  วนัตน้ปีหรือ  ณ  วนัออก
หุน้สามญัเทียบเท่า 

 ไม่มีการคาํนวณกาํไรต่อหุน้ปรับลดสาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 
เน่ืองจากราคาใชสิ้ทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัมีราคาสูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของหุ้น
สามญั 

20. ข้อมูลทางการเงินจําแนกส่วนงาน 

 ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานท่ีนําเสนอน้ีสอดคล้องกับรายงานภายในของกลุ่มบริษัทท่ีผูมี้อาํนาจ
ตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานไดรั้บและสอบทานอย่างสมํ่าเสมอเพื่อใชใ้นการตดัสินใจในการ
จดัสรรทรัพยากรใหก้บัส่วนงานและประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน 

 กลุ่มบริษทัประกอบธุรกิจส่วนใหญ่ภายใตส่้วนงานทางธุรกิจเดียว คือ เป็นเจา้ของเรือเอนกประสงค์
ขนาดเล็ก (Small handy sized) และขนาดกลาง (Supramax และ Ultramax) สําหรับขนสินคา้เทกอง
ระหว่างประเทศ โดยใหบ้ริการแบบไม่ประจาํเส้นทาง (tramp shipping basis) รายไดเ้กือบทั้งหมดมา
จากส่วนงานน้ี ดงันั้น กลุ่มบริษทัจึงไม่มีส่วนงานทางธุรกิจดา้นอ่ืนนอกจากส่วนงานหลกัดงัท่ีได้
กล่าวไวข้า้งตน้  

 กิจกรรมทางธุรกิจในส่วนงานน้ี ไดแ้ก่  การใหบ้ริการเช่าเรือขนส่งสินคา้ โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท 
คือ การเช่าเป็นระยะเวลา (Time charter) และการเช่าเป็นรายเท่ียว (Voyage charter) สาํหรับการเช่า
เป็นระยะเวลาผูเ้ช่าเรือ (ลูกคา้) จะจ่ายค่าเช่าแก่ผูใ้ห้เช่าเรือ (ในอตัราต่อวนัตามท่ีตกลงกนั โดยส่วน
ใหญ่จะตกลงชาํระค่าเช่าเป็นเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา) ตามระยะเวลาท่ีกาํหนด ในกรณีดงักล่าวผูเ้ช่า
เรือจะรับผดิชอบค่าใชจ่้ายในการเดินเรือทั้งหมด รวมทั้งรายจ่ายท่าเรือและนํ้ามนัเช้ือเพลิง สาํหรับการ
เช่าเป็นรายเท่ียว ผูเ้ช่าเรือจะจ่ายค่าระวางเรือในอตัราต่อตนั (ส่วนใหญ่จะตกลงกนัเป็นเงินเหรียญ
สหรัฐอเมริกา) เพื่อขนส่งสินคา้ท่ีระบุเฉพาะระหว่างท่าเรือท่ีกาํหนดตั้งแต่สองท่าข้ึนไป ในกรณีน้ี 
กลุ่มบริษทัจะรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในการเดินเรือทั้งหมด ซ่ึงค่าใชจ่้ายดงักล่าวแสดงไวใ้นงบการเงิน
ภายใตช่ื้อ “รายจ่ายท่าเรือ” (Voyage disbursement) และ “นํ้ ามนัเช้ือเพลิง” (Bunker consumption) 
การเช่าเป็นระยะเวลานั้น เส้นทางเดินเรือจะถูกกาํหนดหรือควบคุมโดยผูเ้ช่าเรือและภายใตส้ัญญา   
เช่าเรือ โดยเส้นทางการเดินเรือจะแตกต่างกนัไปในแต่ละเท่ียวการเดินเรือ ข้ึนอยูก่บัปัจจยัต่างๆซ่ึงอยู่
นอกเหนือการควบคุมของกลุ่มบริษทั ดงันั้น กลุ่มบริษทัจึงไม่นาํเสนอขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตาม
ส่วนงานทางภูมิศาสตร์ เพราะอาจไม่ส่ือความหมายและอาจทาํใหเ้กิดความเขา้ใจท่ีไม่ถูกตอ้ง 
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 จากขอ้มูลดงักล่าวขา้งตน้ ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานของรายไดจ้ากการเดินเรือ (และ
ค่าใชจ่้ายในการเดินเรือท่ีเก่ียวกบัการเช่าเป็นรายเท่ียว) จึงจาํแนกไดเ้ป็นสองประเภท คือ จากการเช่า
เป็นระยะเวลา และจากการเช่าเป็นรายเท่ียว ซ่ึงแสดงภายใตช่ื้อ “รายไดค่้าเช่าเรือ” (Hire income) และ 
“รายไดค่้าระวางเรือ” (Freight income) ตามลาํดบั 

 รายไดจ้ากการเดินเรือสุทธิจากการเช่าเป็นระยะเวลา และจากการเช่าเป็นรายเท่ียวของกลุ่มบริษทั 
สาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 และ 2558 มีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 การเช่าเป็นระยะเวลา การเช่าเป็นรายเท่ียว รวม ตดับญัชี รวม 

 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 

รายไดค้่าเช่าเรือ 758,507 879,152 - - 758,507 879,152 - - 758,507 879,152 
รายไดค้่าระวางเรือ - - 209,925 406,334 209,925 406,334 (41,581) (51,359) 168,344 354,975 

รวมรายไดจ้ากการเดินเรือ 758,507 879,152 209,925 406,334 968,432 1,285,486 (41,581) (51,359) 926,851 1,234,127 

รายจ่ายท่าเรือ - - (100,288) (134,835) (100,288) (134,835) 41,581 51,359 (58,707) (83,476) 
นํ้ามนัเช้ือเพลิงใชไ้ป - - (36,293) (120,596) (36,293) (120,596) - - (36,293) (120,596) 

รวมค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการเช่า           
 เป็นรายเท่ียว - - (136,581) (255,431) (136,581) (255,431) 41,581 51,359 (95,000) (204,072) 

รายไดจ้ากการเดินเรือสุทธิ/           
 รายไดเ้ทียบเท่าจากการเช่า           
 เรือเป็นระยะเวลา 758,507 879,152 73,344 150,903 831,851 1,030,055 - - 831,851 1,030,055 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 การเช่าเป็นระยะเวลา การเช่าเป็นรายเท่ียว รวม ตดับญัชี รวม 

 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 

รายไดค้่าเช่าเรือ 2,032,187 2,207,045 - - 2,032,187 2,207,045 - - 2,032,187 2,207,045 
รายไดค้่าระวางเรือ - - 737,053 1,142,180 737,053 1,142,180 (113,595) (192,854) 623,458 949,326 

รวมรายไดจ้ากการเดินเรือ 2,032,187 2,207,045 737,053 1,142,180 2,769,240 3,349,225 (113,595) (192,854) 2,655,645 3,156,371 

รายจ่ายท่าเรือ - - (317,056) (420,901) (317,056) (420,901) 113,595 192,854 (203,461) (228,047) 
นํ้ามนัเช้ือเพลิงใชไ้ป - - (174,680) (374,490) (174,680) (374,490) - - (174,680) (374,490) 

รวมค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการเช่า           
 เป็นรายเท่ียว - - (491,736) (795,391) (491,736) (795,391) 113,595 192,854 (378,141) (602,537) 

รายไดจ้ากการเดินเรือสุทธิ/           
 รายไดเ้ทียบเท่าจากการเช่า           
 เรือเป็นระยะเวลา 2,032,187 2,207,045 245,317 346,789 2,277,504 2,553,834 - - 2,277,504 2,553,834 
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21. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

21.1  ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาส่ังต่อเรือ 

 บริษทัฯ มีภาระผกูพนัเก่ียวกบัสญัญาสัง่ต่อเรือท่ีจะตอ้งจ่ายในอนาคตดงัน้ี  

 30 กนัยายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 

 (ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา) 

(เทียบเท่า      
ลา้นบาท) 

(ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา) 

(เทียบเท่า      
ลา้นบาท) 

บริษทัฯ 289.95 10,061.07 461.69 16,661.83 

21.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัค่าธรรมเนียมในการรักษาวงเงินกู้ยมืทีย่งัไม่ได้เบิกใช้ 

 กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัเก่ียวกบัค่าธรรมเนียมในการรักษาวงเงินกูย้ืมท่ียงัไม่ไดเ้บิกใช ้ซ่ึงสรุปได้
ดงัน้ี 

 
 

 
ค่าธรรมเนียม 

 
 

กาํหนดจ่ายชาํระ  
ค่าธรรมเนียม  

 
วนัส้ินสุดระยะเวลา 

วงเงิน ท่ีจ่ายโดยกลุ่มบริษทั วงเงินกูย้มืท่ียงัไม่ไดเ้บิกใช ้ ในการรักษาวงเงินกูย้มื เบิกใชเ้งินกูย้มื 
  30 กนัยายน 31 ธนัวาคม   
  2559 2558   
  (ลา้นเหรียญ (ลา้นเหรียญ   
  สหรัฐอเมริกา) สหรัฐอเมริกา)   
วงเงนิกู้ยมืเพือ่นําไปใช้ ในการส่ังต่อและจัดซ้ือเรือใหม่   
วงเงินท่ี 7 ร้อยละ 1.02 ต่อปี ของ

วงเงินกูย้มืท่ียงัไม่ได้
เบิกใช ้

- 41.85 ทุกสามเดือนจนกระทัง่
ส้ินสุดระยะเวลาเบิกใช ้

เม่ือส่งมอบเรือ    
แต่ละลาํ         

วงเงินท่ี 8 ร้อยละ 1.00 ต่อปี ของ
วงเงินกูย้มืท่ียงัไม่ได้
เบิกใช ้

- 179.91 ทุกสามเดือนจนกระทัง่
ส้ินสุดระยะเวลาเบิกใช ้

เม่ือส่งมอบเรือ    
แต่ละลาํ         

วงเงินท่ี 10 ร้อยละ 1.00 ต่อปี ของ
วงเงินกูย้มืท่ียงัไม่ได้
เบิกใช ้

- 42.00 ทุกสามเดือนจนกระทัง่
ส้ินสุดระยะเวลาเบิกใช ้

เม่ือส่งมอบเรือ    
แต่ละลาํ         

22. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 เม่ือวนัท่ี 8 ตุลาคม 2559 เรือสินคา้แห้งเทกองจาํนวน 1 ลาํ หมายเลข SF130129 ภายใต้สัญญา         
สั่งต่อเรือกบั Jiangsu Ruihai International Trade Co. Ltd. และ Taizhou Sanfu Ship Engineering Co. 
Ltd. ประเทศจีนไดเ้สร็จสมบูรณ์และไดส่้งมอบใหแ้ก่บริษทัยอ่ยในประเทศ (บริษทั พรีเชียส ฟอเรสท ์
จาํกดั) ราคาตามสญัญาของเรือคือ 25.00 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาหรือประมาณ 868.30 ลา้นบาท 
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23. งบการเงินในสกลุเงินทีใ่ช้ในการดําเนินงาน 

 งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 และ 31 ธนัวาคม 2558 และงบกาํไรขาดทุนสาํหรับ
งวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 และ 2558 ในสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา
ซ่ึงเป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานแสดงไดด้งัน้ี 

บริษัท พรีเชียส ชิพป้ิง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
  

งบแสดงฐานะการเงนิ 
      

      
(หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐฯ) 

  
งบการเงนิรวม 

 
งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  
30 กนัยายน 
2559  

31 ธนัวาคม 
2558  

30 กนัยายน 
2559  

31 ธนัวาคม 
2558 

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

     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 
41,997 12,567 24,062 1,451 

ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืน 
 

4,112 6,677 204,846 107,687 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย 

 
- - 43,000 47,200 

นํ้ามนัเช้ือเพลิง 
 

1,549 3,959 - - 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 

 
 

   
 

  
   เงินทดรองจ่ายแก่กปัตนัเรือ 

 
2,555 

 
3,603 

 
- 

 
- 

   ค่าสินไหมทดแทนคา้งรับ 
 

1,408 
 

555 
 

- 
 

- 
   อ่ืนๆ 

 
3,102 

 
1,156 

 
619 

 
626 

รวมสินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 
 

7,065  5,314  619  626 
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 

 
54,723 

 
28,517 

 
272,527 

 
156,964 
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บริษัท พรีเชียส ชิพป้ิง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
  

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ) 
      

      
(หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐฯ) 

  
งบการเงนิรวม 

 
งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  
30 กนัยายน 
2559  

31 ธนัวาคม 
2558  

30 กนัยายน 
2559  

31 ธนัวาคม 
2558 

 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) 
 แต่สอบทานแลว้)  แต่สอบทานแลว้)  
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 

 
 

   
 

  
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั   3,348  24,865  -  - 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย  -  -  9,702  9,702 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย  

 
- 

 
- 

 
263,051 

 
246,149 

เงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย 
 

2,294 
 

2,374 
 

- 
 

- 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 

 
568 

 
568 

 
568 

 
568 

ลกูหน้ีตามสัญญาแลกเปล่ียน         
   เงินตราต่างประเทศ  2,956  -  4,148  - 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  

 
700,252 

 
701,880 

 
134 

 
185 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  
 

38 
 

56 
 

38 
 

56 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน        
   ค่าความเสียหายจากการเดินเรือ        
      รอเรียกคืน  2,474  4,025  - - 
   เงินล่วงหนา้ค่าต่อเรือ  89,740  123,352  89,367 122,941 
   ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจ่าย   -  6,028  - 6,028 
   ตน้ทุนสัญญารอตดัจ่าย  7,217  7,641  - - 
   อ่ืนๆ  88  87  69 66 
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน  99,519  141,133  89,436 129,035 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน  808,975  870,876  367,077 385,695 
รวมสินทรัพย์  863,698  899,393  639,604 542,659 
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บริษัท พรีเชียส ชิพป้ิง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

  
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ) 

      
      

(หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐฯ) 

  
งบการเงนิรวม 

 
งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  
30 กนัยายน 
2559  

31 ธนัวาคม 
2558  

30 กนัยายน 
2559  

31 ธนัวาคม 
2558 

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

        
หนีสิ้นหมุนเวยีน 

        
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 

 
       

   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน  2,110  2,740  142  320 
   เงินทดรองจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  -  -  49,490  38,293 
   ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัลกูเรือคา้งจ่าย 

 
2,713 

 
3,555 

 
- 

 
- 

   ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 
 

3,797 
 

4,760 
 

1,074 
 

411 
   โบนสัพนกังานคา้งจ่าย 

 
735 

 
957 

 
630 

 
836 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน  9,355  12,012  51,336  39,860 
รายไดรั้บล่วงหนา้ 

 
812  1,255  -    - 

เงินกูย้มืระยะยาว - ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระ 
 

 
   

 
  

   ภายในหน่ึงปี 
 

24,342 
 

155,276 
 

- 
 

13,495 
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 

 
- 

 
11 

 
-    - 

หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 
 

820 
 

734 
 

350 
 

204 
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 

 
35,329 

 
169,288 

 
51,686 

 
53,559 

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 
 

 
   

 
  

เจา้หน้ีตามสัญญาแลกเปล่ียน         
   เงินตราต่างประเทศ  -  2,294  -  - 
เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนด 

 
 

   
 

  
   ชาํระภายในหน่ึงปี 

 
315,152 

 
255,108 

 
- 

 
3,291 

หุน้กู ้  102,426  -  102,426  - 
ประมาณการค่าความเสียหายจากการเดินเรือ 

 
3,768 

 
5,594 

 
-    - 

สินเช่ือธุรกิจไม่มีหลกัประกนั  20,000  8,000  20,000  8,000 
สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 

 
2,484 

 
2,284 

 
2,236 

 
2,071 

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 
 

443,830 
 

273,280 
 

124,662 
 

13,362 
รวมหนีสิ้น 

 
479,159 

 
442,568 

 
176,348 

 
66,921 

   



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

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ) 
      

      
(หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐฯ) 

  
งบการเงนิรวม 

 
งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  
30 กนัยายน 
2559  

31 ธนัวาคม 
2558  

30 กนัยายน 
2559  

31 ธนัวาคม 
2558 

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

        
ทุนเรือนหุน้ 

        
   ทุนจดทะเบียน 

 
52,598 52,598 52,598 52,598 

   ทุนท่ีออกและชาํระแลว้ 
 

51,055 51,055 51,055 
 

51,055 
ส่วนเกินทุน 

 
 

 
 

  
   ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 

 
63,284 63,284 63,284 

 
63,284 

   ส่วนเกินทุนหุน้ทุนซ้ือคืน 
 

4,819 4,819 4,819 
 

4,819 
กาํไรสะสม 

 
 

 
 

  
   จดัสรรแลว้ 

 
 

 
 

  
      สาํรองตามกฎหมาย - บริษทัฯ 

 
2,802 2,802 2,802 

 
2,802 

                                       - บริษทัยอ่ย 
 

14,460 14,460 -    - 
      สาํรองเพ่ือกิจกรรมความรับผดิชอบต่อสังคม 

 
496 519 496 

 
519 

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 
 

249,695 321,940 340,800 
 

353,259 
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 

 
(2,019) (2,001) - 

 
- 

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 
 

384,592 456,878 463,256 
 

475,738 
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 

 
 

 
 

  
   ของบริษทัยอ่ย 

 
(53) (53) - 

 
- 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 
 

384,539 456,825 463,256 
 

475,738 
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 

 
863,698 899,393 639,604 

 
542,659 



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

งบกาํไรขาดทุน 
      

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2559 
      

  
(หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐฯ ยกเวน้กาํไรต่อหุน้พื้นฐานแสดงเป็นเหรียญสหรัฐฯ) 

  
งบการเงนิรวม 

 
งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  
2559 

 
2558 

 
2559 

 
2558 

รายได้ 
        

รายไดจ้ากการเดินเรือ 
        

   รายไดค่้าเช่าเรือ 
 

21,836  24,555  -  - 
   รายไดค่้าระวางเรือ  4,847  9,915  -  - 
รวมรายไดจ้ากการเดินเรือ  26,683  34,470  -  - 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ  59  67  804  671 
กาํไรจากการขายอุปกรณ์  -  -  -  21 
ดอกเบ้ียรับ  137  4  132  - 
กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน  24  156  23  100 
รวมรายได้  26,903  34,697  959  792 
ค่าใช้จ่าย         
ตน้ทุนการเดินเรือ         
   ค่าใชจ่้ายในการเดินเรือ  13,923  16,341  -  - 
   รายจ่ายท่าเรือ  1,690  2,332  -  - 
   นํ้ามนัเช้ือเพลิงใชไ้ป  1,045  3,368  -  - 
รวมตน้ทุนการเดินเรือ  16,658  22,041  -  - 
ค่าเส่ือมราคา  9,343  10,845  17  17 
ตน้ทุนการใหบ้ริการ  35  32  -  - 
ขาดทุนจากการขายเรือ  9,332  21  -  - 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์  8,383  -  -  - 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร  1,762  2,075  1,484  1,728 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร  612  654  558  614 
รวมค่าใช้จ่าย  46,125  35,668  2,059  2,359 
ขาดทุนก่อนส่วนแบ่งกาํไรจากเงนิลงทุนในบริษัทร่วม         
   ค่าใช้จ่ายทางการเงนิและรายได้ภาษเีงนิได้  (19,222)  (971)  (1,100)  (1,567) 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม         
   ท่ีถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย  84  74  -  - 
ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและรายได้ภาษเีงนิได้  (19,138)  (897)  (1,100)  (1,567) 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน  (5,610)  (4,009)  (1,586)  (39) 
ขาดทุนก่อนรายได้ภาษเีงนิได้  (24,748)  (4,906)  (2,686)  (1,606) 
รายไดภ้าษีเงินได ้  -  4  -  - 
ขาดทุนสําหรับงวด  (24,748)  (4,902)  (2,686)  (1,606) 



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

งบกาํไรขาดทุน (ต่อ) 
      

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2559 
      

  
(หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐฯ ยกเวน้กาํไรต่อหุน้พื้นฐานแสดงเป็นเหรียญสหรัฐฯ) 

  
งบการเงนิรวม 

 
งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  
2559 

 
2558 

 
2559 

 
2558 

การแบ่งปันขาดทุน         
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ  (24,748)  (4,902)  (2,686)  (1,606) 
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม  
   ของบริษทัยอ่ย 

 
-  -  -  - 

ขาดทุนสําหรับงวด  (24,748)  (4,902)  (2,686)  (1,606) 
       
กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน         
ขาดทุนส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ  (0.0159)  (0.0031)  (0.0017)  (0.0010) 

 

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



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

งบกาํไรขาดทุน  
        

สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2559 
      

  
(หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐฯ ยกเวน้กาํไรต่อหุน้พื้นฐานแสดงเป็นเหรียญสหรัฐฯ) 

  
งบการเงนิรวม 

 
งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  
2559 

 
2558 

 
2559 

 
2558 

รายได้ 
        

รายไดจ้ากการเดินเรือ 
        

   รายไดค่้าเช่าเรือ 
 

57,801  64,802  -  - 
   รายไดค่้าระวางเรือ 

 
17,691  27,937  -  - 

รวมรายไดจ้ากการเดินเรือ 
 

75,492  92,739  -  - 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 

 
151  157  2,182  1,928 

กาํไรจากการขายอุปกรณ์  -  -  -  21 
กาํไรจากการยกเลิกสญัญาสัง่ต่อเรือ 

 
81  -  81  - 

ดอกเบ้ียรับ  1,234  35  1,195  25 
กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน 

 
654  -  747  - 

รายไดอ่ื้น 
 

3  -  -  - 
รวมรายได้ 

 
77,615  92,931  4,205  1,974 

ค่าใช้จ่าย 
 

       
ตน้ทุนการเดินเรือ 

 
       

   ค่าใชจ่้ายในการเดินเรือ 
 

43,670  48,484  -  - 
   รายจ่ายท่าเรือ 

 
5,776  6,722  -  - 

   นํ้ามนัเช้ือเพลิงใชไ้ป 
 

4,949  11,069  -  - 
รวมตน้ทุนการเดินเรือ 

 
54,395  66,275  -  - 

ค่าเส่ือมราคา  29,920  32,325  52  55 
ตน้ทุนการใหบ้ริการ  122  121  -  - 
ขาดทุนจากการขายเรือและอุปกรณ์  19,287  399  -  - 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์  16,151  -  -  - 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร  5,491  5,802  4,623  4,790 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร  1,834  2,181  1,681  2,041 
หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ   703  196  916  - 
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน  -  756  -  834 
รวมค่าใช้จ่าย  127,903  108,055  7,272  7,720 
ขาดทุนก่อนส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงนิลงทุนในบริษทั       
   ร่วม ค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้  (50,288)  (15,124)  (3,067)  (5,746) 
ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม         
   ท่ีถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย  (62)  109  -  - 
ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้  (50,350)  (15,015)  (3,067)  (5,746) 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน  (21,918)  (12,192)  (9,415)  (126) 
ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้  (72,268)  (27,207)  (12,482)  (5,872) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้  -  (40)  -  - 
ขาดทุนสําหรับงวด  (72,268)  (27,247)  (12,482)  (5,872) 

 



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

งบกาํไรขาดทุน (ต่อ) 
        

สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2559 
      

  
(หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐฯ ยกเวน้กาํไรต่อหุน้พื้นฐานแสดงเป็นเหรียญสหรัฐฯ) 

  
งบการเงนิรวม 

 
งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  
2559 

 
2558 

 
2559 

 
2558 

การแบ่งปันขาดทุน 
        

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 
 

(72,268)          (27,247)  (12,482)  (5,872) 
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม  
   ของบริษทัยอ่ย  -                   -  -  - 
ขาดทุนสําหรับงวด 

 
(72,268)         (27,247)  (12,482)  (5,872) 

       
กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 

 
 

      
ขาดทุนส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 

 
(0.0463)   (0.0217)  (0.0080)  (0.0047) 

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (พนัหุน้) 
 

1,559,281  1,256,563  1,559,281  1,256,563 

24. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยกรรมการผูมี้อาํนาจของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 3 พฤศจิกายน 
2559 


