
 

 

 

บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย 
รำยงำนกำรสอบทำน และ ขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2565 



 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จ ำกดั (มหำชน) 

ขำ้พเจำ้ไดส้อบทำนงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2565 งบก ำไรขำดทุนรวมและงบก ำไรขำดทุน
เบด็เสร็จรวมส ำหรับงวดสำมเดือนและเกำ้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวม 
และงบกระแสเงินสดรวมส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมระหวำ่งกำล
แบบย่อของบริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย และได้สอบทำนข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะ
กิจกำรของบริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จ ำกัด (มหำชน) ด้วยเช่นกัน (รวมเรียกว่ำ “ขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล”)            
ซ่ึงผูบ้ริหำรของกิจกำรเป็นผูรั้บผิดชอบในกำรจัดท ำและน ำเสนอข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลเหล่ำน้ีตำม
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับท่ี 34 เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงกำล ส่วนข้ำพเจ้ำเป็นผูรั้บผิดชอบในกำร                
ใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลดงักล่ำวจำกผลกำรสอบทำนของขำ้พเจำ้  

ขอบเขตการสอบทาน  

ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบัติงำนสอบทำนตำมมำตรฐำนงำนสอบทำน รหัส 2410 เร่ือง กำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงิน
ระหว่ำงกำลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญำตของกิจกำร กำรสอบทำนดังกล่ำวประกอบด้วย กำรใช้วิธีกำรสอบถำม
บุคลำกร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดำ้นกำรเงินและบญัชีและกำรวิเครำะห์เปรียบเทียบและวิธีกำรสอบทำนอ่ืน 
กำรสอบทำนน้ีมีขอบเขตจ ำกัดกว่ำกำรตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี  ท ำให้ข้ำพเจ้ำไม่สำมำรถได้       
ควำมเช่ือมั่นว่ำจะพบเร่ืองท่ีมีนัยส ำคัญทั้งหมดซ่ึงอำจพบได้จำกกำรตรวจสอบ ดังนั้น ข้ำพเจ้ำจึงไม่ได้แสดง
ควำมเห็นต่อขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลท่ีสอบทำน 

ข้อสรุป  

ขำ้พเจำ้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวำ่ขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลดงักล่ำวไม่ไดจ้ดัท ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรบญัชี
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งกำล ในสำระส ำคญัจำกกำรสอบทำนของขำ้พเจำ้ 

  

 

 

เติมพงษ ์โอปนพนัธุ์ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 4501 

บริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 
กรุงเทพฯ: 4 พฤศจิกำยน 2565 



บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

ณ วันที่ 30 กันยำยน 2565

(หน่วย: พนับาท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 30 กนัยายน 2565 31 ธนัวาคม 2564

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,481,356            2,468,209            347,796               537,947               

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 2, 3 394,599               175,329               2,662,848            2,061,657            

น ้ามนัเช้ือเพลิง 116,304               21,575                 -                           -                           

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน

    เงินทดรองจ่ายแก่กปัตนัเรือ 44,434                 30,065                 -                           -                           

    ค่าสินไหมทดแทนคา้งรับ 11 1,141                   8,121                   -                           -                           

    น ้ามนัหล่อล่ืน 102,295               76,348                 -                           -                           

    อ่ืน ๆ 54,341                 29,862                 14,582                 16,795                 

รวมสินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 202,211               144,396               14,582                 16,795                 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,194,470            2,809,509            3,025,226            2,616,399            

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 8 109,618               119,999               -                           -                           

เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย 4 -                           -                           536,012               2,571,252            

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 12.2 313,980               8,452                   -                           -                           

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 5 -                           -                           9,358,217            7,810,886            

เงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีถือหุ้นโดยบริษทัยอ่ย 6 94,920                 91,238                 -                           -                           

เงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 12.2 16,679                 14,705                 16,679                 14,705                 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 7 24,251,012          20,284,981          11,047                 8,122                   

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 18,814                 20,998                 16,606                 18,078                 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 6,367                   6,371                   6,007                   6,090                   

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน

    ค่าความเสียหายจากการเดินเรือรอเรียกคืน 11 70,824                 27,707                 -                           -                           

    ตน้ทุนสญัญารอตดัจ่าย 146,928               143,371               -                           -                           

    อ่ืน ๆ 3,213                   3,170                   2,393                   2,396                   

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 220,965               174,248               2,393                   2,396                   

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 25,032,355          20,720,992          9,946,961            10,431,529          

รวมสินทรัพย์ 27,226,825          23,530,501          12,972,187          13,047,928          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 กันยำยน 2565

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 30 กนัยายน 2565 31 ธนัวาคม 2564

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวียน

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน

    เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 216,559               105,315               4,075                   1,263                   

    เงินทดรองจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 -                           -                           4,011,737            2,537,688            

    ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัลูกเรือคา้งจ่าย 109,456               88,779                 -                           -                           

    ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 72,894                 62,206                 625                      885                      

    ผลประโยชน์พนกังานคา้งจ่าย - ส่วนท่ีถึงก าหนดจ่าย

         ภายในหน่ึงปี 149,130               98,013                 103,971               68,707                 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 548,039               354,313               4,120,408            2,608,543            

รายไดรั้บล่วงหนา้ 70,122                 86,911                 -                           -                           

เงินกูย้ืมระยะยาว - ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 8 1,244,926            1,408,603            -                           -                           

หน้ีสินตามสญัญาเช่า - ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ

   ภายในหน่ึงปี 5,589                   5,419                   4,357                   4,207                   

หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ 12.2 -                           3,996                   -                           -                           

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย -                           14                        -                           -                           

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 58,298                 57,341                 51,317                 50,414                 

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 1,926,974            1,916,597            4,176,082            2,663,164            

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน

ผลประโยชน์พนกังานคา้งจ่าย - สุทธิจากส่วนท่ีถึง

   ก  าหนดจ่ายภายในหน่ึงปี 202,000               196,026               140,840               137,413               

เงินกูย้ืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ

   ภายในหน่ึงปี 8 6,603,210            6,809,259            -                           -                           

หน้ีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ

   ภายในหน่ึงปี 10,276                 14,377                 9,660                   12,863                 

หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ -                           11,237                 -                           -                           

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 3,937                   3,471                   -                           -                           

ประมาณการค่าความเสียหายจากการเดินเรือ 53,575                 39,225                 -                           -                           

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 181,835               175,293               132,414               129,467               

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 7,054,833            7,248,888            282,914               279,743               

รวมหนีสิ้น 8,981,807            9,165,485            4,458,996            2,942,907            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร



บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 กันยำยน 2565

(หน่วย: พนับาท)

30 กนัยายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 30 กนัยายน 2565 31 ธนัวาคม 2564

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

   ทุนจดทะเบียน

      หุ้นสามญั 1,559,291,862 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 1,559,292            1,559,292            1,559,292            1,559,292            

   ทุนออกจ าหน่ายและช าระเตม็มูลค่าแลว้

      หุ้นสามญั 1,559,291,862 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 1,559,292            1,559,292            1,559,292            1,559,292            

   ส่วนเกินทุน

      ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 1,967,897            1,967,897            1,967,897            1,967,897            

      ส่วนเกินทุนหุ้นทุนซ้ือคืน 172,446               172,446               172,446               172,446               

   ก  าไรสะสม

      จดัสรรแลว้

         ส ารองตามกฎหมาย - บริษทัฯ 155,929               155,929               155,929               155,929               

                                         - บริษทัยอ่ย 441,720               420,420               -                           -                           

         ส ารองเพ่ือกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสงัคม 55,372                 36,261                 55,372                 36,261                 

      ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 12,004,144          10,471,446          2,753,256            5,423,179            

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 1,888,173            (418,712)              1,848,999            790,017               

ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 18,244,973          14,364,979          8,513,191            10,105,021          

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 45                        37                        -                           -                           

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 18,245,018          14,365,016          8,513,191            10,105,021          

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 27,226,825          23,530,501          12,972,187          13,047,928          

-                           -                           -                           -                           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบก ำไรขำดทุน

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยำยน 2565

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานแสดงเป็นบาท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

รำยได้

รายไดจ้ากการเดินเรือ

   รายไดจ้ากการให้เช่าเป็นระยะเวลา 2,409,956            2,433,010            -                           -                           

   รายไดจ้ากการให้เช่าเป็นรายเท่ียว 88,804                 204,595               -                           -                           

รวมรายไดจ้ากการเดินเรือ 2,498,760            2,637,605            -                           -                           

รายไดจ้ากการให้บริการ 3 1,081                   896                      29,137                 23,084                 

รายไดด้อกเบ้ีย 3 1,696                   43                        62,442                 46,876                 

รายไดเ้งินปันผล 5.1 -                           -                           -                           1,246,074            

ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน 47,985                 24,273                 41,981                 21,523                 

ก าไรจากการปรับมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือท่ีใชป้้องกนัความเส่ียง

   บนส่วนท่ีไม่มีประสิทธิผลในการป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด -                           175                      -                           -                           

รายไดอ่ื้น 413                      34                        359                      -                           

รวมรำยได้ 2,549,935            2,663,026            133,919               1,337,557            

ค่ำใช้จ่ำย

ตน้ทุนการเดินเรือ

   ค่าใชจ่้ายในการเดินเรือ 572,787               463,308               -                           -                           

   รายจ่ายท่าเรือ 21,119                 17,945                 -                           -                           

   น ้ามนัเช้ือเพลิงใชไ้ป 34,531                 27,814                 -                           -                           

รวมตน้ทุนการเดินเรือ 628,437               509,067               -                           -                           

ค่าเส่ือมราคา 7 356,467               316,353               2,031                   2,157                   

ตน้ทุนการให้บริการ 1,484                   1,278                   -                           -                           

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 83,782                 116,471               46,794                 66,439                 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 3 34,360                 52,085                 33,546                 50,401                 

ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน (โอนกลบั) 294                      4                          (9,754)                  -                           

ขาดทุนจากตราสารอนุพนัธ์ 699                      61,368                 -                           1,032                   

รวมค่ำใช้จ่ำย 1,105,523            1,056,626            72,617                 120,029               

ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน 1,444,412            1,606,400            61,302                 1,217,528            

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม

   ท่ีถือหุ้นโดยบริษทัยอ่ย 6 10,170                 6,520                   -                           -                           

ตน้ทุนทางการเงิน (106,543)              (111,658)              (252)                     (30,010)                

ก ำไรส ำหรับงวด 1,348,039            1,501,262            61,050                 1,187,518            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบก ำไรขำดทุน (ต่อ)

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยำยน 2565

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานแสดงเป็นบาท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2565 2564 2565 2564

กำรแบ่งปันก ำไร

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 1,348,037            1,501,262            61,050                 1,187,518            

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 2                          -                           -                           -                           

ก ำไรส ำหรับงวด 1,348,039            1,501,262            61,050                 1,187,518            

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน

ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 0.86 0.96 0.04 0.76

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยำยน 2565

(หน่วย: พนับาท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2565 2564 2565 2564

ก ำไรส ำหรับงวด 1,348,039            1,501,262            61,050                 1,187,518            

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:

รายการท่ีจะถูกบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน

    ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 4,280                   (17,566)                -                           -                           

ก าไรจากการป้องกนัความเส่ียงกระแสเงินสด 91,104                 53,377                 -                           -                           

การเปล่ียนแปลงสุทธิส าหรับตน้ทุนในการป้องกนัความเส่ียง -                           3,017                   -                           -                           

รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั 95,384                 38,828                 -                           -                           

รายการท่ีจะไม่ถูกบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงินจากสกุลเงิน

    ท่ีใชใ้นการด าเนินงานเป็นสกุลเงินท่ีใชน้ าเสนองบการเงิน 1,206,485            730,122               595,765               600,157               

รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั 1,206,485            730,122               595,765               600,157               

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับงวด 1,301,869            768,950               595,765               600,157               

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด 2,649,908            2,270,212            656,815               1,787,675            

กำรแบ่งปันก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 2,649,904            2,270,210            656,815               1,787,675            

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 4                          2                          -                           -                           

2,649,908            2,270,212            656,815               1,787,675            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบก ำไรขำดทุน

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยำยน 2565

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานแสดงเป็นบาท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

รำยได้

รายไดจ้ากการเดินเรือ

   รายไดจ้ากการให้เช่าเป็นระยะเวลา 7,262,459            4,937,670            -                           -                           

   รายไดจ้ากการให้เช่าเป็นรายเท่ียว 131,988               862,879               -                           -                           

รวมรายไดจ้ากการเดินเรือ 7,394,447            5,800,549            -                           -                           

รายไดจ้ากการให้บริการ 3 2,857                   2,751                   81,232                 67,552                 

รายไดด้อกเบ้ีย 3 3,735                   442                      127,944               133,500               

รายไดเ้งินปันผล 5.1 -                           509                      59,760                 1,246,583            

ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน 68,849                 184,306               59,076                 178,688               

ก าไรจากการปรับมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือท่ีใชป้้องกนัความเส่ียง

   บนส่วนท่ีไม่มีประสิทธิผลในการป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด -                           1,041                   -                           -                           

รายไดอ่ื้น 2,466                   791                      359                      712                      

รวมรำยได้ 7,472,354            5,990,389            328,371               1,627,035            

ค่ำใช้จ่ำย

ตน้ทุนการเดินเรือ

   ค่าใชจ่้ายในการเดินเรือ 1,469,522            1,286,317            -                           -                           

   รายจ่ายท่าเรือ 33,897                 105,524               -                           -                           

   น ้ามนัเช้ือเพลิงใชไ้ป 48,438                 195,607               -                           -                           

รวมตน้ทุนการเดินเรือ 1,551,857            1,587,448            -                           -                           

ค่าเส่ือมราคา 7 971,844               902,293               5,903                   6,023                   

ตน้ทุนการให้บริการ 4,191                   3,899                   -                           -                           

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 254,742               287,704               144,703               165,570               

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 3 110,925               122,829               108,329               119,276               

ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน (โอนกลบั) 11,224                 (8,777)                  (9,754)                  -                           

ขาดทุนจากตราสารอนุพนัธ์ 1,414                   69,661                 -                           11,787                 

รวมค่ำใช้จ่ำย 2,906,197            2,965,057            249,181               302,656               

ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน 4,566,157            3,025,332            79,190                 1,324,379            

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม

   ท่ีถือหุ้นโดยบริษทัยอ่ย 6 18,662                 14,583                 -                           -                           

ตน้ทุนทางการเงิน (283,205)              (337,212)              (1,500)                  (136,108)              

ก ำไรส ำหรับงวด 4,301,614            2,702,703            77,690                 1,188,271            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบก ำไรขำดทุน (ต่อ)

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยำยน 2565

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานแสดงเป็นบาท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2565 2564 2565 2564

กำรแบ่งปันก ำไร 

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 4,301,611            2,702,702            77,690                 1,188,271            

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 3                          1                          -                           -                           

ก ำไรส ำหรับงวด 4,301,614            2,702,703            77,690                 1,188,271            

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน

ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 2.76 1.73 0.05 0.76

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยำยน 2565

(หน่วย: พนับาท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2565 2564 2565 2564

ก ำไรส ำหรับงวด 4,301,614            2,702,703            77,690                 1,188,271            

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:

รายการท่ีจะถูกบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน

    ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ (15,309)                (12,397)                -                           -                           

ก าไรจากการป้องกนัความเส่ียงกระแสเงินสด 284,718               81,901                 -                           10,167                 

การเปล่ียนแปลงสุทธิส าหรับตน้ทุนในการป้องกนัความเส่ียง 335                      966                      -                           (2,730)                  

รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั 269,744               70,470                 -                           7,437                   

รายการท่ีจะไม่ถูกบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงินจากสกุลเงิน

    ท่ีใชใ้นการด าเนินงานเป็นสกุลเงินท่ีใชน้ าเสนองบการเงิน 2,037,146            1,450,408            1,058,982            1,236,307            

รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั 2,037,146            1,450,408            1,058,982            1,236,307            

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับงวด 2,306,890            1,520,878            1,058,982            1,243,744            

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด 6,608,504            4,223,581            1,136,672            2,432,015            

กำรแบ่งปันก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 6,608,496            4,223,576            1,136,672            2,432,015            

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 8                          5                          -                           -                           

6,608,504            4,223,581            1,136,672            2,432,015            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยำยน 2565

   (หน่วย: พนับาท)

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น

ขาดทุนจากการ ส่วนของผูมี้

วดัมูลคา่ยติุธรรมของ ส ารองส าหรับ ส่วนไดเ้สียท่ี

ส ารองเพ่ือกิจกรรม ผลต่างจาก เงินลงทุนในตราสารทุน การป้องกนั ส ารองส าหรับ รวม รวม ไม่มีอ  านาจ รวม

ทุนเรือนหุ้นท่ีออก ส่วนเกินมูลคา่ ส่วนเกินทุน ความรับผิดชอบ การแปลงคา่ ของบริษทัท่ีไม่ใช่ ความเส่ียงใน ตน้ทุนในการ องคป์ระกอบอ่ืน ส่วนของผูถื้อหุ้น ควบคุม ส่วนของ

และช าระแลว้ หุ้นสามญั หุ้นทุนซ้ือคืน บริษทัฯ บริษทัยอ่ย ต่อสงัคม ยงัไม่ไดจ้ดัสรร งบการเงิน บริษทัจดทะเบียน กระแสเงินสด ป้องกนัความเส่ียง ของส่วนของผูถื้อหุ้น ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ผูถื้อหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกรำคม 2564 1,559,292                1,967,897                172,446                  103,952                  420,420                  17,769                    7,626,094                (1,645,910)              (752)                        (89,778)                   2,829                      (1,733,611)              10,134,259              31                           10,134,290              

ก าไรส าหรับงวด -                              -                              -                              -                              -                              -                              2,702,702                -                              -                              -                              -                              -                              2,702,702                1                             2,702,703                

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              1,438,007                -                              81,901                    966                         1,520,874                1,520,874                4                             1,520,878                

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด -                              -                              -                              -                              -                              -                              2,702,702                1,438,007                -                              81,901                    966                         1,520,874                4,223,576                5                             4,223,581                

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 10) -                              -                              -                              -                              -                              -                              (779,574)                 -                              -                              -                              -                              -                              (779,574)                 -                              (779,574)                 

จดัสรรส ารองตามกฎหมาย -                              -                              -                              51,977                    -                              -                              (51,977)                   -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              

จดัสรรส ารองเพ่ือกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสงัคม -                              -                              -                              -                              -                              11,165                    (11,165)                   -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 กันยำยน 2564 1,559,292                1,967,897                172,446                  155,929                  420,420                  28,934                    9,486,080                (207,903)                 (752)                        (7,877)                     3,795                      (212,737)                 13,578,261              36                           13,578,297              

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกรำคม 2565 1,559,292                1,967,897                172,446                  155,929                  420,420                  36,261                    10,471,446              (410,369)                 (4,177)                     (5,484)                     1,318                      (418,712)                 14,364,979              37                           14,365,016              

ก าไรส าหรับงวด -                              -                              -                              -                              -                              -                              4,301,611                -                              -                              -                              -                              -                              4,301,611                3                             4,301,614                

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              2,021,832                -                              284,718                  335                         2,306,885                2,306,885                5                             2,306,890                

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด -                              -                              -                              -                              -                              -                              4,301,611                2,021,832                -                              284,718                  335                         2,306,885                6,608,496                8                             6,608,504                

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 10) -                              -                              -                              -                              -                              -                              (2,728,502)              -                              -                              -                              -                              -                              (2,728,502)              -                              (2,728,502)              

จดัสรรส ารองตามกฎหมาย -                              -                              -                              -                              21,300                    -                              (21,300)                   -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              

จดัสรรส ารองเพ่ือกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสงัคม -                              -                              -                              -                              -                              19,111                    (19,111)                   -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 กันยำยน 2565 1,559,292                1,967,897                172,446                  155,929                  441,720                  55,372                    12,004,144              1,611,463                (4,177)                     279,234                  1,653                      1,888,173                18,244,973              45                           18,245,018              

-                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              

-                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ส ารองตามกฎหมาย

งบกำรเงนิรวม

ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ

จดัสรรแลว้

ก าไรสะสม

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน 2565

(หน่วย: พนับาท)

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

ขาดทุนจากการ

วดัมูลค่ายติุธรรมของ ส ารองส าหรับ

ส ารองเพ่ือกิจกรรม ผลต่างจาก เงินลงทุนในตราสารทุน การป้องกนั ส ารองส าหรับ รวม

ทุนเรือนหุน้ท่ีออก ส่วนเกินมูลค่า ส่วนเกินทุน ส ารอง ความรับผิดชอบ การแปลงค่า ท่ีไม่ไดอ้ยูใ่น ความเส่ียงใน ตน้ทุนในการ องคป์ระกอบอ่ืน รวม

และช าระแลว้ หุน้สามญั หุน้ทุนซ้ือคืน ตามกฎหมาย ต่อสงัคม ยงัไม่ไดจ้ดัสรร งบการเงิน บริษทัจดทะเบียน กระแสเงินสด ป้องกนัความเส่ียง ของส่วนของผูถื้อหุน้ ส่วนของผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกรำคม 2564 1,559,292               1,967,897               172,446                  103,952                  17,769                    5,904,977               (264,573)                 (752)                        (17,522)                   4,740                      (278,107)                 9,448,226               

ก าไรส าหรับงวด -                             -                             -                             -                             -                             1,188,271               -                             -                             -                             -                             -                             1,188,271               

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                             -                             -                             -                             -                             -                             1,236,307               -                             10,167                    (2,730)                     1,243,744               1,243,744               

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด -                             -                             -                             -                             -                             1,188,271               1,236,307               -                             10,167                    (2,730)                     1,243,744               2,432,015               

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 10) -                             -                             -                             -                             -                             (779,574)                 -                             -                             -                             -                             -                             (779,574)                 

จดัสรรส ารองตามกฎหมาย -                             -                             -                             51,977                    -                             (51,977)                   -                             -                             -                             -                             -                             -                             

จดัสรรส ารองเพ่ือกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสงัคม -                             -                             -                             -                             11,165                    (11,165)                   -                             -                             -                             -                             -                             -                             

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 กนัยำยน 2564 1,559,292               1,967,897               172,446                  155,929                  28,934                    6,250,532               971,734                  (752)                        (7,355)                     2,010                      965,637                  11,100,667             

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกรำคม 2565 1,559,292               1,967,897               172,446                  155,929                  36,261                    5,423,179               799,540                  (4,177)                     (7,356)                     2,010                      790,017                  10,105,021             

ก าไรส าหรับงวด -                             -                             -                             -                             -                             77,690                    -                             -                             -                             -                             -                             77,690                    

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                             -                             -                             -                             -                             -                             1,058,982               -                             -                             -                             1,058,982               1,058,982               

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด -                             -                             -                             -                             -                             77,690                    1,058,982               -                             -                             -                             1,058,982               1,136,672               

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 10) -                             -                             -                             -                             -                             (2,728,502)              -                             -                             -                             -                             -                             (2,728,502)              

จดัสรรส ารองเพ่ือกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสงัคม -                             -                             -                             -                             19,111                    (19,111)                   -                             -                             -                             -                             -                             -                             

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 กนัยำยน 2565 1,559,292               1,967,897               172,446                  155,929                  55,372                    2,753,256               1,858,522               (4,177)                     (7,356)                     2,010                      1,848,999               8,513,191               

-                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             

-                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

จดัสรรแลว้

ก าไรสะสม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยำยน 2565

(หน่วย: พนับาท)
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2565 2564 2565 2564
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน

ก าไรก่อนภาษี 4,301,614            2,702,703            77,690                 1,188,271            
รายการปรับกระทบยอดก าไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) 
   จากกิจกรรมด าเนินงาน
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 972,881               903,223               6,877                   6,900                   
   ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน (โอนกลบั) 11,224                 (8,777)                  (9,754)                  -                           
   ตดัจ  าหน่ายตน้ทุนสญัญารอตดัจ่าย 14,470                 13,117                 -                           -                           
   ตดัจ  าหน่ายอุปกรณ์ -                           11                        -                           8                          
   ก  าไรจากการขายอุปกรณ์ (359)                     (734)                     (359)                     (712)                     
   ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีถือหุ้นโดยบริษทัยอ่ย (18,662)                (14,583)                -                           -                           
   โอนกลบัประมาณการค่าความเสียหายจากการเดินเรือ (26,229)                (6,456)                  -                           -                           
   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 8,769                   9,239                   5,137                   5,640                   
   ก  าไรจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (43,778)                (20,614)                (31,353)                (11,991)                
   ตดัจ  าหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินเป็นดอกเบ้ียจ่าย 20,800                 10,680                 -                           -                           
   ตน้ทุนทางการเงิน 253,344               315,842               756                      132,681               
   ตดัจ  าหน่ายค่าใชจ่้ายในการออกหุ้นกู้ -                           218                      -                           218                      
   รายไดเ้งินปันผล -                           (509)                     (59,760)                (1,246,583)           
   ขาดทุนจากตราสารอนุพนัธ์ 1,414                   69,661                 -                           11,787                 
   ก  าไรจากการปรับมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือท่ีใชป้้องกนัความเส่ียง
      บนส่วนท่ีไม่มีประสิทธิผลในการป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด -                           (1,041)                  -                           -                           
   รายไดด้อกเบ้ีย -                           -                           (125,747)              (133,282)              
   ตดัจ  าหน่ายภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย 3,133                   1,680                   3,020                   1,680                   
ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง
   ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 5,498,621            3,973,660            (133,493)              (45,383)                
สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (197,798)              59,681                 (289,793)              1,372,843            
   น ้ามนัเช้ือเพลิง (90,299)                28,594                 -                           -                           
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (31,212)                (18,827)                2,091                   (1,333)                  
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (31)                       -                           -                           -                           
หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 146,342               52,066                 1,155,431            78,991                 
   รายไดรั้บล่วงหนา้ (30,535)                (535,899)              -                           -                           
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (3,037)                  40,075                 (2,461)                  38,317                 
   หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (7,844)                  130,504               (6,884)                  90,955                 
เงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 5,284,207            3,729,854            724,891               1,534,390            
   จ่ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลและภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย (2,335)                  (3,677)                  (1,307)                  (1,157)                  
เงินสดสุทธิจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 5,281,872            3,726,177            723,584               1,533,233            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยำยน 2565

(หน่วย: พนับาท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2565 2564 2565 2564

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน

ซ้ืออาคารชุด เรือ อุปกรณ์และจ่ายค่าใชจ่้ายในการซ่อมแซมและส ารวจเรือ (2,161,136)           (155,816)              (4,225)                  (2,764)                  

เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ 359                      734                      359                      712                      

ซ้ือคอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ (258)                     -                           (152)                     -                           

เงินสดจ่ายเพ่ือการลงทุนหุ้นสามญัในบริษทัยอ่ย -                           -                           (420,000)              -                           

เงินสดจ่ายเพ่ือการลงทุนหุ้นบุริมสิทธิในบริษทัยอ่ย -                           -                           (46,380)                -                           

เงินให้กูย้ืมแก่บริษทัยอ่ยลดลง -                           -                           2,285,751            1,361,157            

เงินปันผลรับ 22,518                 11,978                 -                           1,246,583            

เงินสดสุทธิจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (2,138,517)           (143,104)              1,815,353            2,605,688            

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน

เงินฝากท่ีมีภาระค ้าประกนัลดลง 23,165                 -                           -                           -                           

เงินสดจ่ายดอกเบ้ีย (259,354)              (342,052)              -                           (155,944)              

เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจ่าย (6,539)                  (73,095)                -                           -                           

ช าระคืนเงินตน้ของหน้ีสินตามสญัญาเช่า (5,251)                  (4,760)                  (4,121)                  (3,736)                  

เงินสดจ่ายตราสารอนุพนัธ์ (1,353)                  (61,398)                -                           -                           

เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะยาว 591,824               4,397,360            -                           -                           

จ่ายคืนเงินกูย้ืมระยะยาว (1,069,856)           (847,834)              -                           -                           

จ่ายคืนเงินกูย้ืมระยะยาวก่อนก าหนด (887,965)              (1,549,378)           -                           -                           

จ่ายคืนหุ้นกูสุ้ทธิ -                           (3,569,218)           -                           (3,569,218)           

เงินปันผลจ่าย (2,728,502)           (779,574)              (2,728,502)           (779,574)              

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหำเงิน (4,343,831)           (2,829,949)           (2,732,623)           (4,508,472)           

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพ่ิมข้ึน 213,623               167,406               3,535                   46,974                 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) (986,853)              920,530               (190,151)              (322,577)              

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 2,468,209            1,100,490            537,947               612,724               

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดปลำยงวด 1,481,356            2,021,020            347,796               290,147               

-                           -                           

ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบงบกระแสเงินสด

รายการท่ีมิใช่เงินสด

   เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ยโดยหกักลบกบัเจา้หน้ีบริษทัยอ่ย -                           -                           59,760                 -                           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

  1 

บริษัท พรีเชียส ชิพป้ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2565 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลของบริษทัฯจดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล โดยบริษทัฯเลือกน าเสนองบการเงินระหว่างกาล
แบบย่อ อย่างไรก็ตาม บริษทัฯได้แสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุน งบก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นและงบกระแสเงินสด ในรูปแบบ
เช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีแสดงหน่วยเงินตราเป็นสกุลเงินบาทซ่ึงต่างจากสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงาน
ของบริษทัฯ คือ สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา การแสดงหน่วยเงินตราเป็นสกุลเงินบาทเพื่อให้เป็นไป
ตามกฎระเบียบของหน่วยงานในประเทศไทย 

งบการเงินระหวา่งกาลสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานไดแ้ปลงค่า
เป็นสกุลเงินบาทซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการน าเสนองบการเงิน สินทรัพยแ์ละหน้ีสินแปลงค่าเป็น              
เงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน รายไดแ้ละค่าใช้จ่ายแปลงค่าเป็น                 
เงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนท่ีประมาณขึ้นซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราแลกเปล่ียนจริง ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
ผลต่างซ่ึงเกิดขึ้นจากการแปลงค่าดงักล่าวไดแ้สดงไวเ้ป็นรายการ “ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน” 
ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนซ่ึงเป็นองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ังล่าสุด 
ดงันั้น งบการเงินระหว่างกาลจึงเนน้การให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ    
เพื่อไม่ให้ขอ้มูลท่ีน าเสนอซ ้ าซ้อนกับขอ้มูลท่ีได้รายงานไปแลว้ ผูใ้ช้งบการเงินควรใช้งบการเงิน   
ระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจ าปีล่าสุด 

งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย          
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.2 เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินรวม 

 งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีได้จัดท าขึ้ นโดยรวมงบการเงินของบริษัท พรีเชียส ชิพป้ิง จ ากัด 
(มหาชน) บริษทัย่อยและบริษทัร่วม (รวมเรียกว่า “กลุ่มบริษทั”) และไดจ้ดัท าขึ้นโดยใช้หลกัเกณฑ์
เดียวกบังบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้าง         
ท่ีส าคญัเก่ียวกบับริษทัยอ่ยในระหวา่งงวด 
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1.3 นโยบำยกำรบัญชีท่ีส ำคัญ 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นโดยใช้นโยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกับท่ีใช้ใน    
งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

มาตรฐานการรายงานทางการเ งินท่ีมีการปรับปรุงซ่ึงมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเ งินท่ี มี                     
รอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่อ         
งบการเงินของกลุ่มบริษทั 

 ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัไดมี้การถือปฏิบติัตามขอ้ยกเวน้ชัว่คราวตามการปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบับท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 7 เร่ือง                 
การเปิดเผยข้อมูลเคร่ืองมือทางการเงิน มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 4 เร่ือง สัญญา
ประกนัภยั และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า ส าหรับรายการท่ีได้รับ
ผลกระทบจากการปฏิรูปอตัราดอกเบ้ียอา้งอิง ซ่ึงรวมถึงผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงกระแสเงินสด
ตามสัญญา หรือความสัมพนัธ์ของการป้องกนัความเส่ียงท่ีเกิดขึ้นจากการเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียอา้งอิง
ไปใชอ้ตัราดอกเบ้ียอา้งอิงอ่ืนแทน การน าขอ้ยกเวน้ชัว่คราวดงักล่าวมาถือปฏิบติัไม่มีผลกระทบอยา่ง
เป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั 

2. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น 

     (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2565 

31 ธนัวาคม 
2564 

30 กนัยายน 
2565 

31 ธนัวาคม 
2564 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีในใบแจง้หน้ี     
คา้งช าระ     
 ไม่เกิน 3 เดือน  393,810 162,729 - - 
 3 - 6 เดือน - 12,533 - - 
 6 - 12 เดือน 789 67 - - 
 มากกว่า 12 เดือน 13,300 437 - - 

รวม 407,899 175,766 - - 
หกั: ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น  (13,300) (437) - - 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 394,599 175,329 - - 

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
เงินทดรองแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 3) - - 2,662,848 2,061,657 
รวมลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 2,662,848 2,061,657 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 394,599 175,329 2,662,848 2,061,657 
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3. รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั 

 ในระหว่างงวด กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจ
ดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกนัระหว่างกลุ่มบริษทัและบุคคลหรือ
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันเหล่านั้นซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ ทั้งน้ี ไม่มีการเปล่ียนแปลงท่ีมีสาระส าคญั                
ในนโยบายการก าหนดราคาของรายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  

รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2565 2564 2565 2564 

รำยกำรธุรกิจกับบริษัทย่อย     
(ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)     
รายไดจ้ากการให้บริการ - ค่าบริหาร - - 29,137 23,084 
เงินปันผลรับ - - - 1,246,074 
ดอกเบ้ียรับ - - 61,107 46,876 
ค่าเช่าอาคารชุดจ่าย - - 2,002 1,832 
รำยกำรธุรกิจกับบริษัทร่วม     
เงินปันผลรับ 14,451 - - - 
รำยกำรธุรกิจกับบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน     
ค่าเช่าและบริการจ่าย 2,829 11,610 2,424 4,430 

 

 (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2565 2564 2565 2564 

รำยกำรธุรกิจกับบริษัทย่อย     
(ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)     
รายไดจ้ากการให้บริการ - ค่าบริหาร - - 81,232 67,552 
เงินปันผลรับ - - 59,760 1,246,074 
ดอกเบ้ียรับ - - 125,747 133,282 
ค่าเช่าอาคารชุดจ่าย - - 5,905 5,465 
รำยกำรธุรกิจกับบริษัทร่วม     
เงินปันผลรับ 22,518 11,469 - - 
รำยกำรธุรกิจกับบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน     
ค่าเช่าและบริการจ่าย 13,716 25,043 7,196 7,900 
รำยกำรธุรกิจกับบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกัน     
ซ้ืออาคารชุด 7,500 - - - 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

  4 

ยอดคงคา้งระหวา่งกลุ่มบริษทัและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2565 

31 ธนัวาคม 
2564 

30 กนัยายน 
2565 

31 ธนัวาคม 
2564 

ลูกหนีอ่ื้น - กิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน (หมำยเหตุ 2)   
บริษทัยอ่ย - - 2,662,848 2,061,657 

รวมลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 2,662,848 2,061,657 

เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น - กิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน   
บริษทัยอ่ย - - 4,011,737 2,537,688 
บริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั - 394 - 319 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการ     
   ท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 394 4,011,737 2,538,007 

หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ - กิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน   
บริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั 4,711 5,432 4,711 5,432 
รวมหน้ีสินตามสัญญาเช่า - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,711 5,432 4,711 5,432 

ยอดคงเหลือของลูกหน้ี/เจ้าหน้ีบริษทัย่อยเป็นรายการท่ีเกิดจากบญัชีเดินสะพดัระหว่างกลุ่มบริษทั         
ซ่ึงฝ่ายบริหารของบริษทัฯเช่ือวา่ไม่มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งบนัทึกค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่า
จะเกิดขึ้นส าหรับหน้ีดงักล่าว เงินทดรองจ่ายแก่/จากบริษทัยอ่ยไม่มีการคิดดอกเบ้ีย 

 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหวา่งงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 และ 2564 กลุ่มบริษทัมีค่าใชจ่้าย
ผลประโยชน์พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2565 2564 2565 2564 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 23,415 30,545 23,177 29,951 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 407 473 335 406 
ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน 10,538 21,067 10,034 20,044 
รวม 34,360 52,085 33,546 50,401                    
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 (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2565 2564 2565 2564 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 76,556 78,740 75,821 77,506 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1,204 1,431 990 1,230 
ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน 33,165 42,658 31,518 40,540 

รวม 110,925 122,829 108,329 119,276 

 ภาระค ้าประกนักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

บริษทัฯมีภาระจากการค ้าประกนัใหแ้ก่บริษทัยอ่ยในการกูย้มืเงินจากธนาคาร 

4. เงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่บริษัทย่อย 

รายการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืในระหวา่งงวดมีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 2,571,252 
ดอกเบ้ียรับส าหรับงวด 125,747 
ลดลง (2,285,751) 
โอนกลบัผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น 12,834 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 111,930 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 536,012 

5. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

5.1 ในระหว่างงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 บริษทัฯไดรั้บเงินปันผลจากบริษทัย่อยจ านวน
59.76 ลา้นบาท ซ่ึงแสดงเป็นรายไดเ้งินปันผลในงบก าไรขาดทุนเฉพาะกิจการ (2564: 1,246 ลา้นบาท) 

5.2 ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2565 บริษทัฯได้จ าน าหุ้นของบริษทัย่อย 20 บริษทั ซ่ึงมีมูลค่าตามวิธีราคาทุน                     
รวม 3,534.85 ล้านบาท (สุทธิจากค่าเผื่อผลขาดทุนจากเงินลงทุน) (31 ธันวาคม 2564: บริษทัย่อย              
18 บริษทั มูลค่ารวม 4,345.33 ลา้นบาท) ไวก้บัธนาคารเพื่อค ้าประกนัเงินกูย้ืมระยะยาวตามท่ีกล่าวไว้
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 8 
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นอกจากน้ี ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2565 บริษทัย่อยในประเทศสิงคโปร์ของบริษทัฯ กล่าวคือ บริษทั               
พรีเชียส ชิพป้ิง (สิงคโปร์) พีทีอี ลิมิเตด ไดจ้ าน าหุน้ของบริษทัย่อย 9 บริษทั ซ่ึงมีมูลค่าตามวิธีราคาทุน
รวม 13.29 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2564: บริษทัย่อย 11 บริษทั มูลค่ารวม 14.18 ลา้นบาท) และบริษทั 
แอสโซซิเอท บลัค์ แคริเออร์ พีทีอี ลิมิเตด ได้จ าน าหุ้นของบริษทัย่อย 4 บริษทั ซ่ึงมีมูลค่าตามวิธี                 
ราคาทุนรวม 7.58 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2564: บริษทัย่อย 4 บริษทั มูลค่ารวม 6.68 ลา้นบาท) ไวก้บั
ธนาคารเพื่อค ้าประกนัเงินกูย้มืระยะยาวตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 8 

5.3 การเปล่ียนแปลงในราคาทุนของบัญชีเงินลงทุนในบริษทัย่อยเกิดจากผลต่างของอัตราแลกเปล่ียน              
จากการแปลงค่างบการเงินจากสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานเป็นสกุลเงินท่ีใชน้ าเสนองบการเงิน และ
การเพิ่มทุนของบริษทัยอ่ย ดงัน้ี 

เม่ือวนัท่ี 17 มิถุนายน 2565 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั พรีเชียส จสัมินส์ จ ากัด  (“บริษทั
ย่อย”) มีมติอนุมติัให้บริษทัย่อยเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 147.0 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 1.47 ลา้นหุ้น 
มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท) เป็น 567.0 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 5.67 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 
100 บาท) โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุน 4.2 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท รวมเป็นเงิน 
420.0 ลา้นบาท โดยบริษทัฯไดจ่้ายช าระค่าหุน้เพิ่มทุนส าหรับเงินลงทุนในบริษทัย่อยดงักล่าว และจด
ทะเบียนการเพิ่มทุนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้ในเดือนมิถุนายน 2565 

5.4 ในระหว่างไตรมาส 2 ของปี 2565 บริษทัฯได้ลงทุนในหุ้นบุริมสิทธิแบบไม่มีสิทธิออกเสียง และ                 
ไม่สะสมเงินปันผลของบริษทัยอ่ยทางออ้ม 3 บริษทั ซ่ึงจดทะเบียนจดัตั้งในประเทศสิงคโปร์ รวมเป็น
จ านวนเงิน 0.22 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือคิดเป็น 7.61 ลา้นบาท 

 ในระหว่างไตรมาส 3 ของปี 2565 บริษทัฯได้ลงทุนในหุ้นบุริมสิทธิแบบไม่มีสิทธิออกเสียง และ               
ไม่สะสมเงินปันผลของบริษทัย่อยทางออ้ม 13 บริษทั ซ่ึงจดทะเบียนจดัตั้งในประเทศสิงคโปร์ รวม
เป็นจ านวนเงิน 1.05 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือคิดเป็น 38.77 ลา้นบาท 

5.5 เม่ือวนัท่ี 2 กันยายน 2565 บริษทัย่อย 6 บริษทั ได้จดทะเบียนเลิกกิจการกับกระทรวงพาณิชยแ์ล้ว 
ขณะน้ีบริษทัยอ่ยดงักล่าวอยูใ่นระหวา่งด าเนินการช าระบญัชี 
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6. เงินลงทุนในบริษัทร่วมท่ีถือหุ้นโดยบริษัทย่อย 

การเปล่ียนแปลงในบญัชีเงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
ช่ือบริษทัร่วม ส่วนแบ่งก าไร เงินปันผลรับ 

 2565 2564 2565 2564 
บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล ซีพอร์ทส์ (ฮาลเดีย)     
 ไพรเวท ลิมิเตด  10,170 6,520 14,451 - 

  

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
ช่ือบริษทัร่วม ส่วนแบ่งก าไร เงินปันผลรับ 

 2565 2564 2565 2564 
บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล ซีพอร์ทส์ (ฮาลเดีย)     
 ไพรเวท ลิมิเตด  18,662 14,583 22,518 11,469 

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีถือหุ้นโดยบริษทัย่อยส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือน
ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2565 และ 2564 ซ่ึงรวมอยู่ในงบก าไรขาดทุนรวม ค านวณจากข้อมูล               
ทางการเงินส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 2564 ตามล าดบั  

7. ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์  

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
2565 สรุปไดด้งัน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงิน 
 งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 20,284,981 8,122 
ซ้ืออาคารชุด เรือ อุปกรณ์ และจ่ายค่าใชจ่้ายในการซ่อมแซม   
 และส ารวจเรือระหวา่งงวด - ราคาทุน 2,161,136 4,225 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (967,232) (2,309) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 2,772,127 1,009 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 24,251,012 11,047 
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เม่ือวนัท่ี 30 พฤษภาคม 2565 บริษทั พรีเชียส สโตนส์ ชิปป้ิง จ ากัด และ บริษทั พรีเชียส จสัมินส์ 
จ ากดั (“บริษทัย่อย”) ไดล้งนามในหนงัสือบนัทึกขอ้ตกลงซ้ือขายเรือมือสองจ านวน 2 ล า เป็นจ านวน
เงิน 51.0 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา ภายใตช่ื้อว่า “ภทัรา นารี” และ “ภวิดา นารี”  ตามล าดบั ซ่ึงบริษทั
ย่อยได้รับมอบเรือล าดังกล่าว เม่ือวนัท่ี 13 มิถุนายน 2565 และวนัท่ี 25 กรกฎาคม 2565 ตามล าดบั 
และไดจ้ดทะเบียนเรือในประเทศไทย 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 บริษทัย่อยไดจ้ดจ านองเรือจ านวน 26 ล า (31 ธันวาคม 2564: 33 ล า) ซ่ึงมี
มูลค่าสุทธิตามบัญชีจ านวน 17,436.27 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2564: 19,265.67 ล้านบาท) ไว้กับ
ธนาคารเพื่อค ้าประกนัเงินกูย้มืระยะยาวตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 8 

8. วงเงินกู้ยืมระยะยำว 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 และ 31 ธนัวาคม 2564 บญัชีเงินกูย้มืระยะยาวแสดงไดด้งัน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 30 กนัยายน 

2565 
31 ธนัวาคม

2564 
เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร 7,848,136 8,217,862 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (1,244,926) (1,408,603) 
เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 6,603,210 6,809,259 

การเปล่ียนแปลงของบัญชีเงินกู้ยืมระยะยาวส าหรับงวด เก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2565           
มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 8,217,862 
บวก: เบิกเงินกูเ้พิ่ม 591,824 

ตดัจ าหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจ่าย 20,800 
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน 2,441 

หกั:  ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจ่าย (6,539) 
จ่ายคืนเงินกู ้ (1,069,856) 
จ่ายคืนเงินกูก่้อนก าหนด (887,965) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 979,569 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 7,848,136 

เงินกูย้ืมดงักล่าวค ้าประกนัโดยการจ านองเรือ การจ าน าหุ้นของบริษทัย่อยของผูกู้ ้และค ้าประกนัโดย 
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ 
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ภายใต้สัญญาเงินกู้ กลุ่มบริษัทต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขทางการเงินหลายประการ เช่นการด ารง
อตัราส่วนหน้ีสินขั้นต ่าต่อส่วนของผูถื้อหุ้น อตัราส่วนหน้ีสินต่อก าไรก่อนดอกเบ้ีย ภาษีและค่าเส่ือม
ราคา การด ารงสภาพคล่องขั้นต ่า การด ารงสัดส่วนของผูถื้อหุน้ขั้นต ่า และอตัราส่วนความสามารถใน
การช าระหน้ี ใหเ้ป็นไปตามอตัราท่ีก าหนดในสัญญา เป็นตน้ 

ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2565 บริษทัย่อยด ารงบญัชีเงินฝากส ารองเพื่อการช าระหน้ีจ านวน 2.89 ลา้น
เหรียญสหรัฐอเมริกา (31 ธันวาคม 2564: 3.59 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา) ซ่ึงเป็นไปตามเง่ือนไข        
ท่ีระบุไวใ้นสัญญาเงินกูฉ้บบัหน่ึง โดยยอดขั้นต ่าในบญัชีส ารองหน้ีดงักล่าวจะมีการทบทวนโดยผูใ้ห้
กูปี้ละคร้ัง 

 ในระหวา่งงวด กลุ่มบริษทัมีรายการท่ีเก่ียวขอ้งกบัวงเงินกูย้มื ดงัน้ี 

- เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2565 กลุ่มบริษทัไดจ่้ายล่วงหน้าเงินกูส่้วนท่ีเหลือทั้งหมดของวงเงินกู้จาก
ธนาคาร BNP Paribas 

- เม่ือวนัท่ี 20 มิถุนายน 2565 บริษทั พรีเชียส เกรซ พีทีอี ลิมิเตด ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยท่ีจัดตั้ งใน
ประเทศสิงคโปร์ของบริษทัฯ ในฐานะผูกู้ ้และบริษทัฯในฐานะผูค้  ้าประกนั ไดล้งนามในสัญญา
เงินกูร้ะยะยาวแบบมีหลกัประกนัจ านวน 17.10 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (“สัญญา”) กบั ธนาคาร
กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) สาขาสิงคโปร์ เพื่อใชส้ าหรับคืนเงินหรือรีไฟแนนซ์เงินกูข้องผูถื้อหุ้นซ่ึง
ใชเ้พื่อสนบัสนุนการด าเนินกิจการของผูกู้ ้และเพื่อให้เงินกูแ้ก่บริษทัในเครือเพื่อใชส้ าหรับการ
ซ้ือเรือของผูค้  ้าประกนั เงินกูย้มืคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ USD SOFR บวกส่วนเพิ่ม ซ่ึงจะช าระ
เป็นรายไตรมาส 

รายละเอียดหลกัของเงินกูย้มืสามารถสรุปไดด้งัน้ี  
วงเงิน รำยละเอียด 

จ ำนวนเงินกู้ ไม่เกิน 17,100,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา 
กำรเบิกใช้วงเงินกู้ยืม วงเงินกูสู้งสุดไม่เกิน 17,100,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือร้อยละ 60 ของ

ราคาตลาดของเรือ 
ระยะเวลำครบ
ก ำหนด 

6 ปีหลงัจากเบิกถอนเงินกูย้มื 

กำรช ำระคืนเงินกู้ เงินกูจ้ะตอ้งช าระคืนโดยแบ่งเป็น 24 งวด ช าระคืนเป็นรายไตรมาสงวดละ 
712,500 เหรียญสหรัฐอเมริกา โดยเร่ิมช าระงวดแรก 3 เดือนหลงัจากการเบิก
ถอนเงินกู ้ 

หลักประกัน ก) การจดจ านองเรือของผูกู้เ้ป็นล าดบัแรก 
ข) การจ าน าหุน้ของผูกู้ ้
ค) การไดรั้บประโยชน์เป็นล าดบัแรกส าหรับบญัชีรายไดแ้ละบญัชีช าระคืน

เงินกูข้องผูกู้ ้
ง) การโอนผลประโยชน์เป็นล าดบัแรกของเรือของผูกู้ส้ าหรับการประกนัภยั

และการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน รายได ้และสัญญาเช่าเหมาล าใด ๆ 
ท่ีมีระยะเวลา 12 เดือนหรือมากกวา่ 

จ) การค ้าประกนัจากผูค้  ้าประกนั 
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ภายใตส้ัญญาเงินกูย้ืม บริษทัฯตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการ ซ่ึงรวมถึงการด ารง
อตัราส่วนทางการเงินในงบการเงินรวมสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา ดงัน้ี 

ก) ด ารงอตัราส่วนหน้ีสุทธิต่อส่วนของผูถื้อหุน้รวมไม่เกินกวา่ 2 ต่อ 1  
ข) ด ารงส่วนของผูถื้อหุน้รวมขั้นต ่า 225,000,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา 

นอกจากน้ี ภายใต้สัญญาเงินกู้ยืม ผูกู้ ้ต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขทางการเงิน ซ่ึงรวมถึงการด ารง
อตัราส่วนทางการเงินในงบการเงินสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา ดงัน้ี 

ก) ด ารงเงินสดอยา่งนอ้ย 100,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา ต่อเรือ 1 ล า  
ข) ด ารงอตัราส่วนความสามารถในการช าระหน้ีไม่นอ้ยกวา่ 1.2 ต่อ 1 

- เม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 กลุ่มบริษทัไดจ่้ายคืนเงินกูส่้วนท่ีเหลือทั้งหมดของวงเงินกูท่ี้ 5 จาก
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากดั (มหาชน) และธนาคารทหารไทย
ธนชาต จ ากดั (มหาชน) 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 และ 31 ธนัวาคม 2564 กลุ่มบริษทัไม่มีวงเงินกูย้มืท่ียงัไม่ไดเ้บิกใช ้

9. ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน 

 กลุ่มบริษัทจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทบริการ ในระหว่างงวดปัจจุบัน               
กลุ่มบริษทัไม่มีการเปล่ียนโครงสร้างของส่วนงานด าเนินงานท่ีรายงานจากงบการเงินประจ าปีล่าสุด 

 รายได้จากการเดินเรือสุทธิจากการให้เช่าเป็นระยะเวลา และจากการให้เช่าเป็นรายเท่ียวของ               
กลุ่มบริษทั ส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 และ 2564 มีดงัต่อไปน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 

 การให้เช่าเป็นระยะเวลา การให้เช่าเป็นรายเที่ยว รวม ตดับญัชี รวม 

 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 

รายไดจ้ากการให้เช่าเป็น
ระยะเวลา 

 
2,409,956 2,433,010 - - 

 
2,409,956 2,433,010 - - 2,409,956 2,433,010 

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าเป็น           
รายเที่ยว 

 
- - 154,311 227,681 154,311 227,681 (65,507) (23,086) 88,804 204,595 

รวมรายไดจ้ากการเดินเรือ 2,409,956 2,433,010 154,311 227,681 2,564,267 2,660,691 (65,507) (23,086) 2,498,760 2,637,605 

รายจ่ายท่าเรือ - - (86,626) (41,031) (86,626) (41,031) 65,507 23,086 (21,119) (17,945) 
น ้ามนัเช้ือเพลงิใชไ้ป - - (34,531) (27,814) (34,531) (27,814) - - (34,531) (27,814) 

รวมค่าใชจ้่ายเก่ียวกบัการให้เช่า           
 เป็นรายเที่ยว - - (121,157) (68,845) (121,157) (68,845) 65,507 23,086 (55,650) (45,759) 

รายไดจ้ากการเดินเรือสุทธิ/           
 รายไดเ้ทียบเทา่จากการให้เช่า           
 เป็นระยะเวลา 2,409,956 2,433,010 33,154 158,836 2,443,110 2,591,846 - - 2,443,110 2,591,846 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 

 การให้เช่าเป็นระยะเวลา การให้เช่าเป็นรายเที่ยว รวม ตดับญัชี รวม 

 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 

รายไดจ้ากการให้เช่าเป็น
ระยะเวลา 7,262,459 4,937,670 - - 7,262,459 4,937,670 - - 7,262,459 4,937,670 

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าเป็น           
รายเที่ยว - - 200,007 918,816 200,007 918,816 (68,019) (55,937) 131,988 862,879 

รวมรายไดจ้ากการเดินเรือ 7,262,459 4,937,670 200,007 918,816 7,462,466 5,856,486 (68,019) (55,937) 7,394,447 5,800,549 

รายจ่ายท่าเรือ - - (101,916) (161,461) (101,916) (161,461) 68,019 55,937 (33,897) (105,524) 
น ้ามนัเช้ือเพลงิใชไ้ป - - (48,438) (195,607) (48,438) (195,607) - - (48,438) (195,607) 

รวมค่าใชจ้่ายเก่ียวกบัการให้เช่า           
 เป็นรายเที่ยว - - (150,354) (357,068) (150,354) (357,068) 68,019 55,937 (82,335) (301,131) 

รายไดจ้ากการเดินเรือสุทธิ/           
 รายไดเ้ทียบเทา่จากการให้เช่า           
 เป็นระยะเวลา 7,262,459 4,937,670 49,653 561,748 7,312,112 5,499,418 - - 7,312,112 5,499,418 

10. เงินปันผลจ่ำย 

เงินปันผลท่ีประกาศจ่ายในระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 และ 2564 มีรายละเอียดดงัน้ี 

เงินปันผล 
 

อนุมติัโดย 
เงินปันผลจ่าย 
(ลา้นบาท) 

เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ 
(บาท) 

เงินปันผลระหวา่งกาลส าหรับ 
ปี 2564 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 
เม่ือวนัท่ี 16 สิงหาคม 2564 779.57 0.50 

รวมเงินปันผลส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 779.57 0.50 
    

เงินปันผลระหวา่งกาลส าหรับ 
ปี 2564 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 
เม่ือวนัท่ี 14 กุมภาพนัธ์ 2565 779.56 0.50 

เงินปันผลประจ าปี 2564 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 
2565 เม่ือวนัท่ี 4 เมษายน 2565 389.79 0.25 

เงินปันผลระหวา่งกาลส าหรับ 
ปี 2565 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 
เม่ือวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2565 779.60 0.50 

เงินปันผลระหวา่งกาลส าหรับ 
ปี 2565 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 
เม่ือวนัท่ี 15 สิงหาคม 2565 779.55 0.50 

รวมเงินปันผลส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 2,728.50 1.75 
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11. หนีสิ้นท่ีอำจเกดิขึน้ 

ในระหว่างงวดปัจจุบนั ไม่มีการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัเก่ียวกบัหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นตามท่ีไดเ้ปิดเผยไว้
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมขอ้ 33 ในงบการเงินรวมประจ าปี 2564 เวน้แต่เหตุการณ์ส าคญัท่ี
เก่ียวขอ้งกบัเรือชญานี นารีซ่ึงถูกกกัในไนจีเรีย ดงัน้ี 

เม่ือวนัท่ี 13 มกราคม 2565 ศาลสูงกลางแห่งไนจีเรียไดมี้ค าสั่งให้ปล่อยเรือชญานี นารีและลูกเรือท่ี
ไม่ไดถู้กตั้งขอ้หา และเม่ือวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2565 ศาลสูงกลางแห่งไนจีเรียไดมี้ค าสั่งย  ้าใหป้ล่อยเรือ
โดยทนัที จนกระทัง่เม่ือวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2565 หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆไดอ้นุญาตใหเ้รือดงักล่าว
แล่นออกจากท่าเรือเมืองลากอส ประเทศไนจีเรีย 

ลูกเรือจ านวน 10 รายซ่ึงถูกตั้งขอ้กล่าวหายงัคงตอ้งอยู่ในประเทศไนจีเรีย จนกว่ากระบวนการทาง
กฎหมายจะเสร็จส้ิน ทั้งน้ีในเดือนกรกฎาคม 2565 ศาลสูงกลางแห่งไนจีเรียเร่ิมมีการพิจารณาคดีต่อ
เรือและลูกเรือทั้ง 10 คน โดยการพิจารณาคดีคร้ังต่อไปไดถู้กก าหนดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2565 

ในระหว่างไตรมาส 2 ของปี 2565 บริษทัย่อยไดรั้บหนงัสือตอบรับการขอรับเงินประกนัท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการเรียกร้องอนัเน่ืองมาจากการกกัเรือชญานี นารี และไดรั้บช าระแลว้เป็นจ านวน 1.42 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา แบ่งออกเป็น 0.84 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา ส าหรับตน้ทุนการด าเนินงาน 0.44 ลา้น
เหรียญสหรัฐอเมริกาส าหรับค่าใชจ่้ายน ้ามนั และ 0.14 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา ส าหรับค่าธรรมเนียม
ท่าเรือและค่าใชจ่้ายเบด็เตลด็อ่ืน ๆ 

บริษทัยอ่ยยงัคงประสานงานอยา่งใกลชิ้ดกบัท่ีปรึกษากฎหมายและฝ่ายกฏหมายของบริษทัยอ่ยเพื่อให้
แน่ใจว่าคดีดังกล่าวจะส้ินสุดโดยเร็วท่ีสุด ฝ่ายบริหารของบริษทัฯเช่ือว่าเป็นการเร็วเกินไปท่ีจะ
ประมาณยอดหน้ีสินท่ีเกิดขึ้น (ถ้ามี) ได้อย่างน่าเช่ือถือในขณะน้ี ดังนั้น บริษทัฯจึงยงัไม่บันทึก
ประมาณการความเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ดงักล่าวขา้งตน้ 

12. เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

12.1 มูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

 เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัจดัอยูใ่นประเภทระยะสั้นหรือมีอตัราดอกเบ้ีย
ใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด กลุ่มบริษทัจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน
ใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน  
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12.2 ล ำดับช้ันของมูลค่ำยุติธรรม 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมโดยแยก
แสดงตามล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ท่ีวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุตธิรรม  
ตราสารอนุพนัธ์      
    สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย - เงินกูย้ืม - 313,980 - 313,980 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน่     
เงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทั 
   ท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน - - 16,679 16,679 

 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ท่ีวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุตธิรรม  
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน่     
เงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทั                           
ท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน - - 16,679 16,679 

ในระหว่างงวดปัจจุบนั กลุ่มบริษทัไม่มีการเปล่ียนวิธีการและสมมติฐานท่ีใช้ในการประมาณมูลค่า
ยติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน และไม่มีการโอนรายการระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

13. งบกำรเงินในสกุลเงินท่ีใช้ในกำรด ำเนินงำน 

 งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 และ 31 ธนัวาคม 2564 และงบก าไรขาดทุนส าหรับ
งวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 และ 2564 ในสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา
ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานแสดงไดด้งัน้ี 
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บริษัท พรีเชียส ชิพป้ิง จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย   

งบแสดงฐำนะกำรเงิน       

ณ วันที่ 30 กนัยำยน 2565       
      (หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐฯ) 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  30 กนัยายน 
2565 

 31 ธนัวาคม 
2564 

 30 กนัยายน 
2565 

 31 ธนัวาคม 
2564 

สินทรัพย์         

สินทรัพย์หมุนเวียน         

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  39,079  73,854  9,175  16,096 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน  10,410  5,246  70,247  61,690 
น ้ามนัเช้ือเพลิง  3,068  646  -  - 
สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น         
   เงินทดรองจ่ายแก่กปัตนัเรือ  1,172  899  -  - 
   ค่าสินไหมทดแทนคา้งรับ  30  243  -  - 
   น ้ามนัหล่อล่ืน  2,699  2,285  -  - 
   อื่น ๆ  1,433  894  385  503 
รวมสินทรัพยห์มุนเวียนอืน่  5,334  4,321  385  503 
รวมสินทรัพย์หมนุเวียน  57,891  84,067  79,807  78,289 
สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน         

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั  2,892  3,591  -  - 
เงินให้กูยื้มระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย  -  -  14,140  76,938 
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์  8,283  253  -  - 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย   -  -  246,875  233,720 
เงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีถือหุ้นโดยบริษทัยอ่ย  2,504  2,730  -  - 
เงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทัที่ไม่ใช่            
   บริษทัจดทะเบียน  440  440  440  440 
ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์   639,755  606,973  291  243 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้  497  628  438  541 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน   168  191  159  182 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื่น         
 ค่าความเสียหายจากการเดินเรือรอเรียกคืน  1,868  829  -  - 
 ตน้ทุนสัญญารอตดัจ่าย  3,876  4,290  -  - 
 อื่น ๆ  85  95  63  71 
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน่  5,829  5,214  63  71 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  660,368  620,020  262,406  312,135 
รวมสินทรัพย์  718,259  704,087  342,213  390,424 

 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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บริษัท พรีเชียส ชิพป้ิง จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย   

งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)       

ณ วันที่ 30 กนัยำยน 2565       
      (หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐฯ) 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  
30 กนัยายน 

2565 
 

31 ธนัวาคม 
2564 

 
30 กนัยายน 

2565 
 

31 ธนัวาคม 
2564 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น         

หนีสิ้นหมุนเวียน         

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน         
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน  5,713  3,151  107  38 
   เงินทดรองจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  -  -  105,832  75,934 
   ค่าใชจ้่ายเก่ียวกบัลูกเรือคา้งจ่าย  2,888  2,657  -  - 
   ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย  1,923  1,861  16  26 
   ผลประโยชน์พนกังานคา้งจ่าย         
      - ส่วนท่ีถึงก าหนดจ่ายภายในหน่ึงปี  3,934  2,933  2,743  2,056 
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน  14,458  10,602  108,698  78,054 
รายไดรั้บล่วงหนา้  1,850  2,601  -            - 
เงินกูย้ืมระยะยาว - ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ         

   ภายในหน่ึงปี  32,842  42,148  -  - 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า - ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ         
   ภายในหน่ึงปี  147  162  115  126 
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์  -  119  -  - 
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย  -  1  -            - 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน  1,538  1,716  1,354  1,508 
รวมหนีสิ้นหมุนเวียน  50,835  57,349  110,167  79,688 
หนีสิ้นไม่หมนุเวียน         
ผลประโยชน์พนกังานคา้งจ่าย - สุทธิจากส่วนท่ี         
   ถึงก าหนดจ่ายภายในหน่ึงปี  5,329  5,865  3,716  4,112 
เงินกูย้ืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ี         
   ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  174,196  203,749  -  - 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ี         
   ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  271  430  255  385 
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์  -  336  -  - 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  104  104  -  - 
ประมาณการค่าความเสียหายจากการเดินเรือ  1,413  1,174  -            - 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน  4,797  5,245  3,493  3,874 
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน  186,110  216,903  7,464  8,371 
รวมหนีสิ้น  236,945  274,252  117,631  88,059 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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บริษัท พรีเชียส ชิพป้ิง จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย   

งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)       

ณ วันที่ 30 กนัยำยน 2565       
      (หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐฯ) 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  
30 กนัยายน 

2565 
 

31 ธนัวาคม 
2564 

 
30 กนัยายน 

2565 
 

31 ธนัวาคม 
2564 

ส่วนของผู้ถือหุ้น         

ทุนเรือนหุน้         

   ทุนจดทะเบียน  51,055  51,055  51,055  51,055 

   ทุนออกจ าหน่ายและช าระเตม็มลูค่าแลว้  51,055  51,055  51,055  51,055 
ส่วนเกินทุน         

   ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั  63,290  63,290  63,290  63,290 
   ส่วนเกินทุนหุ้นทุนซ้ือคนื  4,819  4,819  4,819  4,819 
ก าไรสะสม         

   จดัสรรแลว้         

      ส ารองตามกฎหมาย - บริษทัฯ  4,372  4,372  4,372  4,372 
                                       - บริษทัยอ่ย  12,393  11,741  -            - 
      ส ารองเพื่อกิจกรรมความรับผดิชอบต่อสังคม  1,651  1,110  1,651  1,110 
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร  338,195  296,004  99,523  177,847 
องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถื้อหุ้น  5,538  (2,557)  (128)  (128) 
ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ  481,313  429,834  224,582  302,365 
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม         
   ของบริษทัยอ่ย  1  1  -  - 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  481,314  429,835  224,582  302,365 
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น  718,259  704,087  342,213  390,424 
  



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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บริษัท พรีเชียส ชิพป้ิง จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย   

งบก ำไรขำดทุน       

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยำยน 2565       

(หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐฯ ยกเวน้ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานแสดงเป็นเหรียญสหรัฐฯ) 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  2565  2564  2565  2564 
รำยได้         

รายไดจ้ากการเดินเรือ         

 รายไดจ้ากการให้เช่าเป็นระยะเวลา  65,020  73,572  -  - 
 รายไดจ้ากการให้เช่าเป็นรายเท่ียว  2,395  6,186  -  - 
รวมรายไดจ้ากการเดินเรือ  67,415  79,758  -  - 
รายไดจ้ากการให้บริการ  30  27  786  698 
รายไดด้อกเบ้ีย  46  1  1,685  1,417 
รายไดเ้งินปันผล  -  -  -  37,680 
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน  1,294  735  1,133  651 
ก าไรจากการปรับมูลค่ายติุธรรมของ         
 เคร่ืองมือท่ีใชป้้องกนัความเส่ียงบนส่วนท่ี         
 ไม่มีประสิทธิผลในการป้องกนัความเส่ียง         
 ในกระแสเงินสด  -  5  -  - 
รายไดอ้ื่น  11  1  9  - 
รวมรำยได้  68,796  80,527  3,613  40,446 
ค่ำใช้จ่ำย         
ตน้ทุนการเดินเรือ         
 ค่าใชจ้่ายในการเดินเรือ  15,453  14,010  -  - 
 รายจ่ายท่าเรือ  570  542  -  - 
 น ้ามนัเช้ือเพลิงใชไ้ป  932  842  -  - 
รวมตน้ทุนการเดินเรือ  16,955  15,394  -  - 
ค่าเส่ือมราคา  9,617  9,566  54  65 
ตน้ทุนการให้บริการ  40  39  -  - 
ค่าใชจ้่ายในการบริหาร  2,260  3,521  1,263  2,009 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร  927  1,575  905  1,524 
ผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลบั) 8  -  (263)  - 
ขาดทนุจากตราสารอนุพนัธ์  19  1,856  -  32 
รวมค่ำใช้จ่ำย  29,826  31,951  1,959  3,630 
ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน 38,970  48,576  1,654  36,816 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม         
   ท่ีถือหุ้นโดยบริษทัยอ่ย  274  198  -  - 
ตน้ทุนทางการเงิน  (2,875)  (3,377)  (7)  (907) 
ก ำไรส ำหรับงวด  36,369  45,397  1,647  35,909 

 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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บริษัท พรีเชียส ชิพป้ิง จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย       
งบก ำไรขำดทุน (ต่อ)         
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยำยน 2565       

(หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐฯ ยกเวน้ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานแสดงเป็นเหรียญสหรัฐฯ) 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  2565  2564  2565  2564 
กำรแบ่งปันก ำไร         
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ  36,369  45,397  1,647  35,909 
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม  
   ของบริษทัยอ่ย -  -  -  - 
ก ำไรส ำหรับงวด  36,369  45,397  1,647  35,909 

       
ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน         
ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 0.0233  0.0291  0.0011  0.0230 

       
 

บริษัท พรีเชียส ชิพป้ิง จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย   

งบก ำไรขำดทุน       

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยำยน 2565       

(หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐฯ ยกเวน้ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานแสดงเป็นเหรียญสหรัฐฯ) 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  2565  2564  2565  2564 
รำยได้         

รายไดจ้ากการเดินเรือ         

 รายไดจ้ากการให้เช่าเป็นระยะเวลา  208,072  154,156  -  - 
 รายไดจ้ากการให้เช่าเป็นรายเท่ียว  3,695  27,358  -  - 
รวมรายไดจ้ากการเดินเรือ  211,767  181,514  -  - 
รายไดจ้ากการให้บริการ  82  87  2,324  2,134 
รายไดด้อกเบ้ีย  106  14  3,618  4,213 
รายไดเ้งินปันผล  -  16  1,829  37,696 
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน  1,897  5,932  1,628  5,754 
ก าไรจากการปรับมูลค่ายติุธรรมของ         
 เคร่ืองมือท่ีใชป้้องกนัความเส่ียงบนส่วนท่ี         
 ไม่มีประสิทธิผลในการป้องกนัความเส่ียง         
 ในกระแสเงินสด  -  33  -  - 
รายไดอ้ื่น  72  26  9  23 
รวมรำยได้  213,924  187,622  9,408  49,820 

 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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บริษัท พรีเชียส ชิพป้ิง จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย   

งบก ำไรขำดทุน (ต่อ)       

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยำยน 2565       

(หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐฯ ยกเวน้ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานแสดงเป็นเหรียญสหรัฐฯ) 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  2565  2564  2565  2564 
ค่ำใช้จ่ำย         
ตน้ทุนการเดินเรือ         
   ค่าใชจ้่ายในการเดินเรือ  41,934  40,566  -  - 
   รายจ่ายท่าเรือ  947  3,355  -  - 
   น ้ามนัเช้ือเพลิงใชไ้ป  1,350  6,243  -  - 
รวมตน้ทุนการเดินเรือ  44,231  50,164  -  - 
ค่าเส่ือมราคา  27,775  28,478  169  190 
ตน้ทุนการให้บริการ  120  123  -  - 
ค่าใชจ้่ายในการบริหาร  7,320  9,020  4,162  5,191 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร  3,186  3,844  3,111  3,733 
ผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลบั) 338  (279)  (263)  - 
ขาดทนุจากตราสารอนุพนัธ์  40  2,124  -  379 
รวมค่ำใช้จ่ำย  83,010  93,474  7,179  9,493 
ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน  130,914  94,148  2,229  40,327 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม         
   ท่ีถือหุ้นโดยบริษทัยอ่ย  522  458  -  - 
ตน้ทุนทางการเงิน  (8,083)  (10,664)  (43)  (4,337) 
ก ำไรส ำหรับงวด  123,353  83,942  2,186  35,990 

         
กำรแบ่งปันก ำไร         

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ  123,353  83,942  2,186  35,990 
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม  
 ของบริษทัยอ่ย - 

 
-  -  - 

ก ำไรส ำหรับงวด  123,353  83,942  2,186  35,990 

 
ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน 

 
       

ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ  0.0791  0.0538  0.0014  0.0231 

14. กำรอนุมัติข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล 

 ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีได้รับอนุมติัให้ออกโดยกรรมการผูมี้อ านาจของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี           
4 พฤศจิกายน 2565 




