
 
บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
และกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 
รายงานการตรวจสอบ และ งบการเงินรวม 
31 ธนัวาคม 2555 



 

 

 

 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ยและกิจการ
ท่ีควบคุมร่วมกนั ซ่ึงประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 งบกาํไรขาดทุน
รวม งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวม 
สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญัและหมายเหตุเร่ืองอ่ืนๆ และได้
ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารต่องบการเงนิ 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผดิชอบในการจดัทาํและการนาํเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินและรับผดิชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาวา่จาํเป็นเพื่อให้
สามารถจดัทาํงบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจาก
การทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชี 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ซ่ึงกาํหนดใหข้า้พเจา้ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดดา้น
จรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบติังานตรวจสอบเพื่อใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งมีเหตุผลวา่งบการเงิน
ปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ 

การตรวจสอบรวมถึงการใชว้ิธีการตรวจสอบเพื่อให้ไดม้าซ่ึงหลกัฐานการสอบบญัชีเก่ียวกบัจาํนวนเงิน
และการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบท่ีเลือกใชข้ึ้นอยูก่บัดุลยพินิจของผูส้อบบญัชี ซ่ึง
รวมถึงการประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัของงบการเงินไม่วา่
จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด ในการประเมินความเส่ียงดงักล่าว ผูส้อบบญัชีพิจารณาการควบคุม
ภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัทาํและการนาํเสนองบการเงินโดยถูกตอ้งตามท่ีควรของกิจการ เพื่อออกแบบ
วิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพือ่วตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผล
ของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ี
ผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีท่ีจดัทาํข้ึนโดยผูบ้ริหาร รวมทั้งการประเมิน
การนาํเสนองบการเงินโดยรวม  



 2

 

 

ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดง
ความเห็นของขา้พเจา้ 

ความเห็น 

ขา้พเจา้เห็นวา่งบการเงินขา้งตน้แสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ผลการดาํเนินงานและกระแส
เงินสดสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ยและกิจการท่ี
ควบคุมร่วมกนั และเฉพาะของบริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญั
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   

 

 

 

สุมาลี รีวราบณัฑิต 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3970 

บริษทั สาํนกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จาํกดั 
กรุงเทพฯ: 4 กมุภาพนัธ์ 2556 
 



บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อยและกจิการที่ควบคุมร่วมกนั

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2555

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2555 2554 2555 2554

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 1,901,014,613     4,374,710,831     646,276,355        2,719,518,786     

เงินลงทุนชัว่คราว 7 -                           -                           -                           -                           

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 8 216,783,794        125,093,908        1,088,380,489     771,932,752        

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย 10 -                           -                           2,352,506,880     2,275,428,160     

เงินล่วงหนา้ค่าจา้งต่อเรือเดินทะเล - ส่วนท่ีจะไดรั้บคืน

   ภายในหน่ึงปี 19 482,995,696        1,327,296,167     391,959,194        1,327,296,167     

นํ้ ามนัเช้ือเพลิง 146,751,814        68,962,534          -                           -                           

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน

    เงินทดรองจ่ายแก่กปัตนัเรือ 103,108,288        63,297,992          -                           -                           

    ค่าสินไหมทดแทนคา้งรับ 23,720,413          18,717,858          -                           -                           

    อ่ืนๆ 67,070,964          43,465,857          44,847,951          13,874,730          

รวมสินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 193,899,665        125,481,707        44,847,951          13,874,730          

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 2,941,445,582     6,021,545,147     4,523,970,869     7,108,050,595     

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 12 -                           -                           7,002,037,745     6,003,737,796     

เงินลงทุนในการร่วมคา้ 13 -                           -                           31                        32                        

เงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย 14 104,694,188        111,681,183        -                           -                           

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 15 7,970,699            8,246,419            7,970,699            8,246,419            

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 11 -                           -                           410,034,598        270,959,760        

ลูกหน้ีตามสัญญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 84,131,993          48,752,293          -                           -                           

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 16 16,212,572,345  9,445,533,320     7,859,418            6,734,944            

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 17 12,855,864          22,782,018          12,813,206          22,725,080          

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน

    ค่าความเสียหายจากการเดินเรือเดินทะเลรอเรียกคืน 45,634,958          41,564,593          -                           -                           

    เงินล่วงหนา้ค่าซ้ือเรือเดินทะเล 18 -                           396,140,000        -                           -                           

    เงินล่วงหนา้ค่าจา้งต่อเรือเดินทะเล - สุทธิจากส่วนท่ี

      จะไดรั้บคืนภายในหน่ึงปี 19 4,459,352,096     6,571,893,082     3,858,843,592     4,487,724,751     

    ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจ่าย 20 125,212,100        211,831,896        100,560,614        168,154,793        

    อ่ืนๆ 34.4 35,822,140          13,278,643          2,396,105            2,405,874            

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 4,666,021,294     7,234,708,214     3,961,800,311     4,658,285,418     

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 21,088,246,383  16,871,703,447  11,402,516,008  10,970,689,449  

รวมสินทรัพย์ 24,029,691,965  22,893,248,594  15,926,486,877  18,078,740,044  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อยและกจิการที่ควบคุมร่วมกนั

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2555

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2555 2554 2555 2554

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน

    เจา้หน้ีการคา้ 1,721,660 33,149,672 6,057 523,558

    เงินทดรองจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 9 -                           -                           2,626,664,945 3,430,580,742

    ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัลูกเรือคา้งจ่าย 74,209,876          47,659,255          -                           -                           

    ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 133,738,153 59,641,166 3,775,329 5,421,211

    โบนสัพนกังานคา้งจ่าย - ส่วนท่ีถึงกาํหนดจ่าย

         ภายในหน่ึงปี 21 44,223,367 66,761,343 40,890,034 61,556,221

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 253,893,056 207,211,436 2,671,336,365 3,498,081,732

รายไดรั้บล่วงหนา้ 34,324,164          86,237,567          -                           -                           

เงินกูย้มืระยะยาว - ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 22 801,969,153        718,548,807        481,889,760        286,950,863        

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 4,431,719            505,569               -                           -                           

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน

    ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายคา้งจ่าย 11,047,729 14,205,822 9,722,301 12,778,024

    อ่ืนๆ 13,775,810 20,525,852 5,120,090 9,706,563

รวมหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 24,823,539 34,731,674 14,842,391 22,484,587

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 1,119,441,631 1,047,235,053 3,168,068,516 3,807,517,182

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

โบนสัพนกังานคา้งจ่าย - สุทธิจากส่วนท่ีถึง

   กาํหนดจ่ายภายในหน่ึงปี 21 22,985,687 54,027,882 21,226,715 49,836,307

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระ

   ภายในหน่ึงปี 22 8,265,021,817     6,307,825,838     712,680,665        1,856,651,461     

ประมาณการค่าความเสียหายจากการเดินเรือเดินทะเล 23 67,698,899 64,637,371 -                           -                           

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 24 70,312,484 63,023,284 64,297,907 57,001,255

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 8,426,018,887 6,489,514,375 798,205,287 1,963,489,023

รวมหนีสิ้น 9,545,460,518 7,536,749,428 3,966,273,803 5,771,006,205

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อยและกจิการที่ควบคุมร่วมกนั

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2555 

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2555 2554 2555 2554

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุน้

   ทุนจดทะเบียน

      หุน้สามญั 1,039,520,600 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 1,039,520,600 1,039,520,600 1,039,520,600 1,039,520,600

   ทุนท่ีออกและชาํระแลว้

      หุน้สามญั 1,039,520,600 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 1,039,520,600 1,039,520,600 1,039,520,600 1,039,520,600

   ส่วนเกินทุน

      ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 411,429,745 411,429,745 411,429,745 411,429,745

      ส่วนเกินทุนหุน้ทุนซ้ือคืน 172,445,812 172,445,812 172,445,812 172,445,812

   กาํไรสะสม

      จดัสรรแลว้

         สาํรองตามกฎหมาย - บริษทัฯ 25 103,952,060 103,952,060 103,952,060 103,952,060

                                          - บริษทัยอ่ย 25 518,120,000 518,120,000 -                           -                           

         สาํรองเพ่ือกิจกรรมความรับผดิชอบต่อสังคม 26 14,951,051 15,332,951 14,951,051 15,332,951

      ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 14,193,833,311 14,521,658,969 10,694,209,831 10,624,883,723

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (1,971,248,753)   (1,459,090,358)   (476,296,025)      (59,831,052)        

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 14,483,003,826 15,323,369,779 11,960,213,074 12,307,733,839

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 1,227,621 33,129,387 -                           -                           

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 14,484,231,447 15,356,499,166 11,960,213,074 12,307,733,839

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น 24,029,691,965 22,893,248,594 15,926,486,877 18,078,740,044

0 0 0 0

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อยและกจิการที่ควบคุมร่วมกนั

งบกาํไรขาดทุน

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2555

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2555 2554 2555 2554

รายได้

รายไดจ้ากการเดินเรือ

   รายไดค่้าเช่าเรือ 2,180,520,512     2,102,650,117     -                           -                           

   รายไดค่้าระวางเรือ 1,307,016,473     976,265,257        -                           -                           

รวมรายไดจ้ากการเดินเรือ 3,487,536,985     3,078,915,374     -                           -                           

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 9 11,183,540          4,845,459            72,261,099          52,232,890          

กาํไรจากการขายอุปกรณ์ 272,268               1,831,319            272,268               1,412,510            

กาํไรจากการแปลงหน้ีใหม่ของสัญญาสั่งต่อเรือเดินทะเล 19 305,454,329        319,167,621        305,454,329        319,167,621        

ดอกเบ้ียรับ 9 20,253,936          26,071,027          22,805,124          24,156,135          

กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน -                           -                           -                           684,684               

รายไดอ่ื้น 3,320,742            2,170,014            2,743,619            14,370                 

เงินปันผลรับ 9, 12, 15 -                           506,521               539,249,380        982,335,321        

รวมรายได้ 3,828,021,800     3,433,507,335     942,785,819        1,380,003,531     

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนการเดินเรือ

   ค่าใชจ่้ายในการเดินเรือ 1,256,798,284     874,904,589        -                           -                           

   รายจ่ายท่าเรือ 217,973,095        131,305,127        -                           -                           

   นํ้ ามนัเช้ือเพลิง 570,871,316        327,083,608        -                           -                           

รวมตน้ทุนการเดินเรือ 2,045,642,695     1,333,293,324     -                           -                           

ค่าเส่ือมราคา 16 910,298,065        646,563,290        4,021,488            4,833,128            

ตน้ทุนการใหบ้ริการ 4,320,114            5,586,962            -                           -                           

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 9 177,666,787        185,530,467        152,365,284        155,949,276        

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 9 88,393,647          99,390,770          84,094,511          93,976,987          

หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ 12,130,779          124,468               -                           -                           

ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน 5,651,267            5,447,550            7,488,910            -                           

รวมค่าใช้จ่าย 3,244,103,354     2,275,936,831     247,970,193        254,759,391        

กาํไรก่อนส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงนิลงทุนในบริษทัร่วม

   ค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 583,918,446        1,157,570,504     694,815,626        1,125,244,140     

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม

   ท่ีถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย 14.1 (2,425,454)          7,637,073            -                           -                           

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 581,492,992        1,165,207,577     694,815,626        1,125,244,140     

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (433,659,430)      (440,757,218)      (156,424,627)      (313,548,816)      

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 147,833,562        724,450,359        538,390,999        811,695,324        

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 28 (4,152,840)          (3,638,021)          -                           -                           

กาํไรสําหรับปี 143,680,722        720,812,338        538,390,999        811,695,324        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อยและกจิการที่ควบคุมร่วมกนั

งบกาํไรขาดทุน (ต่อ)

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2555

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2555 2554 2555 2554

การแบ่งปันกาํไร

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 141,026,469        718,524,855        538,390,999        811,695,324        

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 2,654,253            2,287,483            -                           -                           

กาํไรสําหรับปี 143,680,722        720,812,338        538,390,999        811,695,324        

0 0 0 0

กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 30

กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.14 0.69 0.52 0.78

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อยและกจิการที่ควบคุมร่วมกนั

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2555

(หน่วย: บาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2555 2554 2555 2554

กาํไรสําหรับปี 143,680,722        720,812,338        538,390,999        811,695,324        

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่:

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน

    ของหน่วยงานในต่างประเทศ 202,163               (23,873,553)        -                           -                           
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน

    จากสกลุเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานเป็นสกลุเงินท่ีใชน้าํเสนองบการเงิน (512,733,770)      749,415,877        (416,464,973)      602,582,679        
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีรับรู้ในปี (1,532,113)          -                           (1,744,877)          -                           

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่สําหรับปี (514,063,720)      725,542,324        (418,209,850)      602,582,679        

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี (370,382,998)      1,446,354,662     120,181,149        1,414,278,003     

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (372,664,039)      1,442,508,190     120,181,149        1,414,278,003     
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 2,281,041            3,846,472            -                           -                           

(370,382,998)      1,446,354,662     120,181,149        1,414,278,003     
0 0 0 0

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อยและกจิการที่ควบคุมร่วมกนั

งบกระแสเงนิสด

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2555

(หน่วย: บาท)

2555 2554 2555 2554

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไรก่อนภาษี 147,833,562        724,450,359        538,390,999        811,695,324        

รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

   จากกิจกรรมดาํเนินงาน

   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 919,582,272 655,730,565 13,293,157 13,993,535

   หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ 12,130,779 124,468 -                           -                           

   ตดัจาํหน่ายและบริจาคอุปกรณ์ 4 5 4 5

   กาํไรจากการขายอุปกรณ์ (272,272) (1,831,319) (272,272)             (1,412,510)          

   กาํไรจากการแปลงหน้ีใหม่ของสัญญาสั่งต่อเรือเดินทะเล (305,454,329) (319,167,621) (305,454,329)      (319,167,621)      

   ตดัจาํหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจ่าย

      เน่ืองจากการยกเลิกวงเงินกูย้มื 43,123,964          89,513,976          43,123,964          89,513,976          

   ส่วนแบ่ง (กาํไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม

      ท่ีถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย 2,425,454            (7,637,073)          -                           -                           

   ประมาณการค่าความเสียหายจากการเดินเรือเดินทะเล (โอนกลบั) (165,099) 2,507,343 -                           -                           

   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 5,808,674 5,930,849 5,601,576            5,737,637            

   ขาดทุน (กาํไร) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 5,384,742 620,599 5,458,056            (2,677,699)          

   ตดัจาํหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินเป็นดอกเบ้ียจ่าย 30,266,802          8,466,799            -                           -                           

   ดอกเบ้ียจ่าย 234,315,334 111,417,070 -                           -                           

   ดอกเบ้ียรับ (18,831,685) (23,780,098) (21,765,461) (23,183,401)

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง

   ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน 1,076,148,202 1,246,345,922 278,375,694 574,499,246

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง

   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (107,919,596)      (85,696,364)        495,561,872        220,693,238        

   นํ้ ามนัเช้ือเพลิง (79,415,667) (61,473,623) -                           -                           

   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (67,099,164) (32,829,749) (28,060,046) 5,809,686

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (23,196,172)        (10,096,275)        9,287                   -                           

หน้ีสินดาํเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)

   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 41,347,725          21,187,748          (711,566,610)      760,533,514        

   รายไดรั้บล่วงหนา้ (49,596,679)        36,434,741          -                           -                           

   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (3,779,814) (27,279,154) (8,047,866)          (57,888,004)        

   หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (30,625,179) (24,973,142) (28,223,746)        (22,712,672)        

เงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 755,863,656 1,061,620,104 (1,951,415) 1,480,935,008

   จ่ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลและภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย (4,687,473) (11,022,168) (3,298,233)          (3,115,275)          

เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมดาํเนินงาน 751,176,183 1,050,597,936 (5,249,648) 1,477,819,733

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อยและกจิการที่ควบคุมร่วมกนั

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2555

(หน่วย: บาท)

2555 2554 2555 2554

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

ซ้ือเรือเดินทะเลและอุปกรณ์และจ่ายค่าใชจ่้ายในการซ่อมแซม

   และสาํรวจเรือเดินทะเล (5,146,620,136)   (2,717,584,755)   (5,417,726)          (391,116)             

ซ้ือคอมพิวเตอร์ซอฟทแ์วร์ -                           (351,100)             -                           (289,821)             

เงินสดจ่ายล่วงหนา้ค่าจา้งต่อเรือเดินทะเลและตน้ทุนทางตรงอ่ืน (1,138,145,101)   (1,363,186,373)   (776,758,946)      (808,354,084)      

เงินสดจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือเรือเดินทะเล -                           (389,908,750)      -                           -                           

เงินสดรับจากจากการแปลงหน้ีใหม่ของสัญญาสั่งต่อเรือเดินทะเล 1,728,630,001     2,167,572,480     1,728,630,001     2,167,572,480     

เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ 272,272               1,923,077            272,272               1,501,388            

เงินปันผลรับจากบริษทัร่วมท่ีถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย -                           3,375,001            -                           -                           

ลงทุนเพ่ิมในบริษทัยอ่ย -                           -                           (1,216,000,000)   -                           

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึน -                           -                           (165,142,500)      (249,541,600)      

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัเพ่ิมข้ึน -                           -                           (148,340,915)      -                           

ดอกเบ้ียรับ 18,831,685 23,780,098 21,765,461          23,183,400          

เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (4,537,031,279) (2,274,380,322) (560,992,353) 1,133,680,647

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ

เงินสดจ่ายดอกเบ้ียและค่าธรรมเนียมในการรักษาวงเงินกู้ (301,761,633) (162,738,434) (27,806,026) (47,804,213)

เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจ่าย (50,795,817) (40,085,098) (35,318,340)        -                           

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว 5,032,143,604     4,453,525,405     368,091,538        842,227,200        

จ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาว (1,174,322,501)   (892,651,149)      (552,808,738)      (655,171,200)      

จ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาวก่อนกาํหนด (864,637,257)      -                           -                           -                           

จ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาวเน่ืองจากยกเลิกวงเงินกู้ (708,563,107)      (1,563,072,746)   (708,563,107)      (1,563,072,746)   

เงินปันผลจ่ายแก่ผูถื้อหุน้บริษทัฯ (467,701,914)      (644,413,837)      (467,701,914)      (644,413,837)      

เงินปันผลจ่ายแก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (34,182,807)        -                           -                           -                           

เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจดัหาเงนิ 1,430,178,568     1,150,564,141     (1,424,106,587)   (2,068,234,796)   

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (118,019,690) 224,505,960 (82,893,843)        134,904,263        

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ (2,473,696,218) 151,287,715 (2,073,242,431) 678,169,847

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 4,374,710,831 4,223,423,116 2,719,518,786 2,041,348,939

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายปี 1,901,014,613 4,374,710,831 646,276,355 2,719,518,786

0 0 0 0

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อยและกจิการที่ควบคุมร่วมกนั

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2555

(หน่วย: บาท)

2555 2554 2555 2554

ข้อมูลเพิม่เติมประกอบงบกระแสเงนิสด

รายการท่ีมิใช่เงินสด

   เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ยโดยหกักลบลบหน้ีกบั

      ลูกหน้ี/เจา้หน้ีบริษทัยอ่ย -                           -                           539,249,380        981,828,800        

   โอนดอกเบ้ียจ่ายและค่าธรรมเนียมในการรักษาวงเงินกูย้มื

      เป็นเงินล่วงหนา้ค่าจา้งต่อเรือเดินทะเล 69,315,978          47,744,245          25,170,550          44,170,852          

   ตดัจาํหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินเป็นเงินล่วงหนา้

      ค่าจา้งต่อเรือเดินทะเล 1,303,269            1,802,291            963,857               1,565,209            

   โอนค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจ่ายไปแสดงหกัจาก

      เงินกูย้มืระยะยาว 91,484,567          89,849,508          3,660,237            6,063,432            

   โอนค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจ่ายใหแ้ก่บริษทัยอ่ย

      ตามสัดส่วนการเบิกถอนเงินกูย้มื -                           -                           58,995,055          86,586,466          

   โอนเงินล่วงหนา้ค่าจา้งต่อเรือเดินทะเลเป็นเรือเดินทะเล

      และอุปกรณ์ของบริษทัยอ่ย 2,617,409,495 588,433,904 778,557,360 588,433,904

   รายการปรับปรุงระหวา่งค่าธรรมเนียมทางการเงิน

      รอตดัจ่ายและเงินล่วงหนา้ค่าจา้งต่อเรือเดินทะเล -                           (979,265)             -                           (979,265)             

   รายการปรับปรุงสาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของ

      พนกังานกบักาํไรสะสมตน้งวด -                           (57,407,906)        -                           (51,551,192)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อยและกจิการที่ควบคุมร่วมกนั
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2555

(หน่วย: บาท)  

องคป์ระกอบอื่น
ของส่วนของผูถ้ือหุน้

 - กาํไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น ส่วนของผูม้ี

ส่วนไดเ้สียที่
สาํรองเพื่อกิจกรรม ผลต่างจาก รวม ไม่มีอาํนาจ รวม

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

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม 2554 1,039,520,600    411,429,745       172,445,812       103,952,060       518,120,000       14,335,865         14,448,545,037  (2,183,073,693)   14,525,275,426  29,282,915         14,554,558,341  
เงินปันผลจ่ายแก่ผูถ้ือหุน้บริษทัฯ (หมายเหตุ 33) -                          -                          -                          -                          -                          -                          (644,413,837)      -                          (644,413,837)      -                          (644,413,837)      
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี -                          -                          -                          -                          -                          -                          718,524,855       723,983,335       1,442,508,190    3,846,472           1,446,354,662    
จดัสรรสาํรองเพื่อกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม
   (หมายเหตุ 26) -                          -                          -                          -                          -                          997,086              (997,086)             -                          -                          -                          -                          
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2554 1,039,520,600    411,429,745       172,445,812       103,952,060       518,120,000       15,332,951         14,521,658,969  (1,459,090,358)   15,323,369,779  33,129,387         15,356,499,166  

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม 2555 1,039,520,600    411,429,745       172,445,812       103,952,060       518,120,000       15,332,951         14,521,658,969  (1,459,090,358)   15,323,369,779  33,129,387         15,356,499,166  
เงินปันผลจ่ายแก่ผูถ้ือหุน้บริษทัฯ (หมายเหตุ 33) -                          -                          -                          -                          -                          -                          (467,701,914)      -                          (467,701,914)      (34,182,807)        (501,884,721)      
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี -                          -                          -                          -                          -                          -                          139,494,356       (512,158,395)      (372,664,039)      2,281,041           (370,382,998)      
จดัสรรสาํรองเพื่อกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม
   (หมายเหตุ 26) -                          -                          -                          -                          -                          (381,900)             381,900              -                          -                          -                          -                          
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2555 1,039,520,600    411,429,745       172,445,812       103,952,060       518,120,000       14,951,051         14,193,833,311  (1,971,248,753)   14,483,003,826  1,227,621           14,484,231,447  

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

จดัสรรแลว้

สาํรองตามกฎหมาย

งบการเงินรวม
ส่วนของผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ

กาํไรสะสม



บริษทั พรีเชียส ชิพปิ้ง จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อยและกจิการที่ควบคุมร่วมกนั
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น (ต่อ)
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2555

(หน่วย: บาท)  

องคป์ระกอบอื่น

 - กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น
สาํรองเพื่อกิจกรรม ผลต่างจาก รวม

ทุนเรือนหุน้ที่ออก ส่วนเกินมูลค่า ส่วนเกินทุน สาํรอง ความรับผดิชอบ การแปลงค่า ส่วนของ
และชาํระแลว้ หุน้สามญั หุน้ทุนซื้อคืน ตามกฎหมาย ต่อสังคม ยงัไม่ไดจ้ดัสรร งบการเงิน ผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม 2554 1,039,520,600        411,429,745           172,445,812           103,952,060           14,335,865             10,458,599,322             (662,413,731)          11,537,869,673             
เงินปันผลจ่ายแก่ผูถ้ือหุน้บริษทัฯ (หมายเหตุ 33) -                               -                               -                               -                               -                               (644,413,837)                 -                               (644,413,837)                 
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                               -                               -                               -                               -                               811,695,324                   602,582,679           1,414,278,003                
จดัสรรสาํรองเพื่อกิจกรรมความรับผดิชอบต่อสังคม
   (หมายเหตุ 26) -                               -                               -                               -                               997,086                  (997,086)                        -                               -                                      
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2554 1,039,520,600        411,429,745           172,445,812           103,952,060           15,332,951             10,624,883,723             (59,831,052)            12,307,733,839             

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม 2555 1,039,520,600        411,429,745           172,445,812           103,952,060           15,332,951             10,624,883,723             (59,831,052)            12,307,733,839             
เงินปันผลจ่ายแก่ผูถ้ือหุน้บริษทัฯ (หมายเหตุ 33) -                               -                               -                               -                               -                               (467,701,914)                 -                               (467,701,914)                 
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                               -                               -                               -                               -                               536,646,122                   (416,464,973)          120,181,149                   
จดัสรรสาํรองเพื่อกิจกรรมความรับผดิชอบต่อสังคม
   (หมายเหตุ 26) -                               -                               -                               -                               (381,900)                 381,900                          -                               -                                      
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2555 1,039,520,600        411,429,745           172,445,812           103,952,060           14,951,051             10,694,209,831             (476,296,025)          11,960,213,074             

-                     -                     -                     -                     -                     -                           0                        0                               

-                     -                     -                     -                     -                     -                           0                        0                               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

จดัสรรแลว้

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

กาํไรสะสม ของส่วนของผูถ้ือหุน้ 
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บริษัท พรีเชียส ชิพป้ิง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อยและกจิการทีค่วบคุมร่วมกนั 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวม 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2555 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

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

2. เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงิน 

2.1 งบการเงินน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีท่ีกาํหนดในพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 โดย
แสดงรายการในงบการเงินตามขอ้กาํหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ลงวนัท่ี 28 กนัยายน 
2554 ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบการเงินน้ีแสดงหน่วยเงินตราเป็นสกุลเงินบาทซ่ึงต่างจากสกุลเงินท่ีใช้ในการดาํเนินงานของ    
บริษทัฯ คือ สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา การแสดงหน่วยเงินตราเป็นสกุลเงินบาทเพ่ือใหเ้ป็นไปตาม
กฎระเบียบของหน่วยงานในประเทศไทย 

งบการเงินสกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาซ่ึงเป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานไดแ้ปลงค่าเป็นสกุลเงิน
บาทซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการนาํเสนองบการเงิน สินทรัพยแ์ละหน้ีสินแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้
อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้
อตัราแลกเปล่ียนท่ีประมาณข้ึนซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราแลกเปล่ียนจริง ณ วนัท่ีเกิดรายการ ผลต่างซ่ึง
เกิดข้ึนจากการแปลงค่าดงักล่าวไดแ้สดงไวเ้ป็นรายการ “ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน” ในกาํไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนซ่ึงเป็นองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 

 งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบบั
ภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

 งบการเงินน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชเ้กณฑ์ราคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอย่างอ่ืนในนโยบายการ
บญัชี 

2.2 เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินรวม 

 ก) งบการเงินรวมน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั (มหาชน)     
(ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวา่ “บริษทัฯ”) บริษทัยอ่ย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวา่ “บริษทัยอ่ย”) บริษทัร่วมและการ
ร่วมคา้ (รวมเรียกวา่ “กลุ่มบริษทั”) ดงัต่อไปน้ี  
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   อตัราร้อยละ 
  จดัตั้ง ของการถือหุน้ 
  ข้ึนใน โดยบริษทัฯ 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ ทั้งทางตรงและทางออ้ม 

   2555 2554 

   % % 
บริษทัยอ่ยท่ีถือหุน้โดยบริษทัฯ     
1. บริษทั พรีเชียส เมท็ทลัซ์ จาํกดั เจา้ของเรือ ไทย 99.99 99.99 
2.    บริษทั พรีเชียส วชิเชส จาํกดั เจา้ของเรือ ไทย 99.99 99.99 
3.    บริษทั พรีเชียส สโตนส์ ชิปป้ิง จาํกดั เจา้ของเรือ ไทย 99.99 99.99 
4.    บริษทั พรีเชียส มิเนอรัลส์ จาํกดั เจา้ของเรือ ไทย 99.99 99.99 
5.    บริษทั พรีเชียส แลนด ์จาํกดั เจา้ของเรือ ไทย 99.99 99.99 
6.    บริษทั พรีเชียส ริเวอร์ส จาํกดั เจา้ของเรือ ไทย 99.99 99.99 
7.    บริษทั พรีเชียส เลคส์ จาํกดั เจา้ของเรือ ไทย 99.99 99.99 
8.    บริษทั พรีเชียส ซีส์ จาํกดั เจา้ของเรือ ไทย 99.99 99.99 
9.    บริษทั พรีเชียส สตาร์ส จาํกดั เจา้ของเรือ ไทย 99.99 99.99 
10.   บริษทั พรีเชียส โอเชียนส์ จาํกดั เจา้ของเรือ ไทย 99.99 99.99 
11.  บริษทั พรีเชียส แพลนเนตส์ จาํกดั เจา้ของเรือ ไทย 99.99 99.99 
12.  บริษทั พรีเชียส ไดมอนดส์ จาํกดั เจา้ของเรือ ไทย 99.99 99.99 
13.  บริษทั พรีเชียส แซฟไฟร์ส จาํกดั เจา้ของเรือ ไทย 99.99 99.99 
14.  บริษทั พรีเชียส เอม็เมอรัลส์ จาํกดั เจา้ของเรือ ไทย 99.99 99.99 
15.  บริษทั พรีเชียส รูบีส์ จาํกดั เจา้ของเรือ ไทย 99.99 99.99 
16.  บริษทั พรีเชียส โอปอลส์ จาํกดั เจา้ของเรือ ไทย 99.99 99.99 
17.  บริษทั พรีเชียส การ์เน็ตส์ จาํกดั เจา้ของเรือ ไทย 99.99 99.99 
18.  บริษทั พรีเชียส เพิร์ลส์ จาํกดั เจา้ของเรือ ไทย 99.99 99.99 
19.  บริษทั พรีเชียส ฟลาวเวอร์ส จาํกดั เจา้ของเรือ ไทย 99.99 99.99 
20.  บริษทั พรีเชียส ฟอเรสท ์จาํกดั เจา้ของเรือ ไทย 99.99 99.99 
21.  บริษทั พรีเชียส ทรีส์ จาํกดั เจา้ของเรือ ไทย 99.99 99.99 
22.  บริษทั พรีเชียส พอนดส์ จาํกดั เจา้ของเรือ ไทย 99.99 99.99 
23.  บริษทั พรีเชียส เวน็เจอร์ส จาํกดั เจา้ของเรือ ไทย 99.99 99.99 
24.  บริษทั พรีเชียส แคปปิตอลส์ จาํกดั เจา้ของเรือ ไทย 99.99 99.99 
25.  บริษทั พรีเชียส จสัมินส์ จาํกดั เจา้ของเรือ ไทย 99.99 99.99 
26.  บริษทั พรีเชียส ออคิดส์ จาํกดั เจา้ของเรือ ไทย 99.99 99.99 
27.  บริษทั พรีเชียส ลากนูส์ จาํกดั เจา้ของเรือ ไทย 99.99 99.99 
28.  บริษทั พรีเชียส คลิฟส์ จาํกดั เจา้ของเรือ ไทย 99.99 99.99 
29.  บริษทั พรีเชียส ฮิลส์ จาํกดั เจา้ของเรือ ไทย 99.99 99.99 
30.  บริษทั พรีเชียส เมาน์เท่นส์ จาํกดั เจา้ของเรือ ไทย 99.99 99.99 
31.  บริษทั พรีเชียส รีสอร์ทส์ จาํกดั เจา้ของเรือ ไทย 99.99 99.99 
32.  บริษทั พรีเชียส ซิต้ีส์ จาํกดั เจา้ของเรือ ไทย 99.99 99.99 
33.  บริษทั พรีเชียส คอมเมท็ส์ จาํกดั เจา้ของเรือ ไทย 99.99 99.99 
34.  บริษทั พรีเชียส ออนาเมน้ทส์ จาํกดั เจา้ของเรือ ไทย 99.99 99.99 
35.  บริษทั  เนดเทก็ซ์ จาํกดั คลงัเกบ็สินคา้ลอยนํ้า* ไทย 69.99 69.99 
36.  บริษทั พรีเชียส สตอเรจ เทอมินลัส์ จาํกดั คลงัเกบ็สินคา้ลอยนํ้า* ไทย 69.99 69.99 
37.  บริษทั เทบส์ พีทีอี ลิมิเตด ธุรกิจเดินเรือ* สิงคโปร์ 100.00 100.00 
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   อตัราร้อยละ 
  จดัตั้ง ของการถือหุน้ 
  ข้ึนใน โดยบริษทัฯ 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ ทั้งทางตรงและทางออ้ม 

   2555 2554 

   % % 
38.  บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง (ปานามา) เอส เอ เจา้ของเรือ/ 

   ใหบ้ริการเช่าเรือ 
ปานามา 99.99 99.99 

39.  บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง (เมอริเชียส) ลิมิเตด โฮลด้ิง คมัพานี* เมอริเชียส 100.00 100.00 
40.  บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง (สิงคโปร์) พีทีอี ลิมิเตด โฮลด้ิง คมัพานี/ 

   ใหบ้ริการเช่าเรือ 
สิงคโปร์ 100.00 100.00 

41.  บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง (ยเูค) ลิมิเตด ใหบ้ริการเช่าเรือ องักฤษ 99.99 99.99 
42.  บริษทั เกรท เซอร์เคิล ชิปป้ิง เอเยนซ่ี จาํกดั ผูบ้ริหารเรือทางดา้น 

  เทคนิค 
ไทย 99.99 99.99 

43. บริษทั พรีเชียส โปรเจคส์ พีทีอี ลิมิเตด ผูบ้ริหารการลงทุน* สิงคโปร์ 100.00 100.00 
บริษทัยอ่ยท่ีถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย     
44.  บริษทั แรพพิด พอร์ท ลิสซ่ิง พีทีอี ลิมิเตด มารีน คอนสตรัคชัน่** สิงคโปร์           - 100.00 
45.  บริษทั พีเอสแอล อินเวสทเ์มนท ์ลิมิเตด โฮลด้ิง คมัพานี* เมอริเชียส 100.00 100.00 
46.  บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล ไลเทอร์เรจ ลิมิเตด โฮลด้ิง คมัพานี เมอริเชียส 100.00 100.00 
47.  บริษทั พีเอสแอล ทุน ชิพป้ิง พีทีอี ลิมิเตด ใหบ้ริการเช่าเรือ สิงคโปร์ 64.06 64.06 
48. บริษทั เรจิดอร์ พีทีอี ลิมิเตด  ธุรกิจเดินเรือ* สิงคโปร์ 100.00 100.00 
49. บริษทั พรีเชียส ฟอเรสท ์พีทีอี ลิมิเตด เจา้ของเรือ สิงคโปร์ 100.00 100.00 
50. บริษทั พรีเชียส ฟราแกรนซ์ พีทีอี ลิมิเตด  เจา้ของเรือ สิงคโปร์ 100.00 100.00 
51. บริษทั พรีเชียส ธอทส์ พีทีอี ลิมิเตด เจา้ของเรือ สิงคโปร์ 100.00 100.00 
52. บริษทั พรีเชียส คอมฟอร์ทส์ พีทีอี ลิมิเตด  เจา้ของเรือ สิงคโปร์ 100.00 100.00 
53. บริษทั พรีเชียส สปาร์คส์ พีทีอี ลิมิเตด เจา้ของเรือ สิงคโปร์ 100.00 100.00 
54. บริษทั พรีเชียส วชิัน่ส์ พีทีอี ลิมิเตด เจา้ของเรือ สิงคโปร์ 100.00 100.00 
55. บริษทั พรีเชียส บริดจส์ พีทีอี ลิมิเตด เจา้ของเรือ สิงคโปร์ 100.00 100.00 
การร่วมคา้     
56. บริษทั แอสโซซิเอท บลัค ์แคริเออร์ พีทีอี โฮลด้ิง คมัพานี สิงคโปร์ 50.00 50.00 
    ลิมิเตด     
บริษทัยอ่ยของการร่วมคา้ (บริษทัยอ่ย เอสพีซี)     
57. บริษทั เอบีซี วนั พีทีอี ลิมิเตด เจา้ของเรือ สิงคโปร์ 50.00 50.00 
58. บริษทั เอบีซี ทู พีทีอี ลิมิเตด เจา้ของเรือ สิงคโปร์ 50.00 50.00 
59. บริษทั เอบีซี ทรี พีทีอี ลิมิเตด เจา้ของเรือ สิงคโปร์ 50.00 50.00 
บริษทัร่วมท่ีถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย     
60. บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล ซีพอร์ทส์ (ฮาลเดีย) ก่อสร้างและพฒันา อินเดีย 22.40 22.40 
    ไพรเวท ลิมิเตด    ท่าเทียบเรือ    

 *หยดุดาํเนินธุรกิจแลว้ 
 **หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในประเทศสิงคโปร์ไดอ้นุมติัการเลิกกิจการของบริษทัน้ีเม่ือวนัท่ี 12 มกราคม 2555 
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 ข) บริษทัฯนาํงบการเงินของบริษทัย่อยมารวมในการจดัทาํงบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯมี
อาํนาจในการควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ีบริษทัฯส้ินสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น  

  บริษทัฯจดัทาํงบการเงินรวมโดยบนัทึกเงินลงทุนในการร่วมคา้โดยวิธีรวมสินทรัพย ์ หน้ีสิน 
รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในการร่วมคา้เฉพาะส่วนท่ีเป็นของบริษทัฯ (วิธีรวมตามสดัส่วน) 

  บริษทัฯจดัทาํงบการเงินรวมโดยบนัทึกเงินลงทุนในบริษทัร่วมตามวิธีส่วนไดเ้สีย โดยรับรู้
รายการเงินลงทุนเม่ือเร่ิมแรกด้วยราคาทุน และบนัทึกส่วนแบ่งกาํไรหรือขาดทุนและการ
เปล่ียนแปลงในส่วนไดเ้สียของบริษทัร่วมตั้งแต่วนัท่ีกลุ่มบริษทัมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญั
จนถึงวนัท่ีการมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญัส้ินสุดลง 

 ค) งบการเงินของบริษทัยอ่ยและการร่วมคา้จดัทาํข้ึนโดยมีวนัท่ีในงบการเงินเช่นเดียวกบับริษทัฯ
และจดัทาํโดยใชน้โยบายการบญัชีท่ีสาํคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทัฯ 

  งบการเงินของบริษทัร่วมจดัทาํข้ึนโดยมีวนัท่ีในงบการเงินแตกต่างจากบริษทัฯไม่เกิน 3 เดือน 
ทั้งน้ีช่วงระยะเวลาของงวดบญัชีและความแตกต่างของงบการเงินเหมือนกนัในทุกงวดบญัชี
และจดัทาํโดยใชน้โยบายการบญัชีท่ีสาํคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทัฯ 

ง) งบการเงินของบริษทัย่อย บริษทัร่วม และการร่วมคา้จัดทาํข้ึนโดยใช้สกุลเงินท่ีใช้ในการ
ดาํเนินงานของแต่ละกิจการ ในกรณีท่ีสกุลเงินท่ีใช้ในการดาํเนินงานไม่ใช่สกุลเงินเหรียญ
สหรัฐอเมริกา งบการเงินเหล่านั้นจะถูกแปลงค่าเป็นเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาโดยใช้อตัรา
แลกเปล่ียน ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงานสําหรับสินทรัพย์และหน้ีสิน และใช้อัตรา
แลกเปล่ียนท่ีประมาณข้ึนซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราแลกเปล่ียนจริง ณ วนัท่ีเกิดรายการสาํหรับรายได้
และค่าใชจ่้าย  ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจะแสดงภายใต ้“ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน” 
ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนซ่ึงเป็นองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 

 จ) ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและบริษทัยอ่ย รายการคา้ระหว่างกนัท่ีมีสาระสาํคญัและเงินลงทุน
ในบริษทัยอ่ยของบริษทัฯและส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ยไดถู้กตดัออกจากงบการเงินรวม
น้ีแลว้ 

  ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและการร่วมคา้ รายการคา้ระหว่างกนัท่ีมีสาระสาํคญัและเงินลงทุน
ในการร่วมคา้ของบริษทัฯและส่วนของผูถื้อหุน้ของการร่วมคา้ไดถู้กตดัออกจากงบการเงินรวม
น้ีตามสดัส่วนท่ีบริษทัฯถือหุน้ในการร่วมคา้แลว้ 

 ฉ) ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม คือจาํนวนกาํไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิ
ของบริษทัยอ่ยส่วนท่ีไม่ไดเ้ป็นของกลุ่มบริษทั และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบกาํไร
ขาดทุนรวมและส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐานะการเงินรวม 
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2.3 บริษทัฯจดัทาํงบการเงินเฉพาะกิจการเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัย่อย
และการร่วมคา้ตามวิธีราคาทุน 

3. มาตรฐานการบัญชีใหม่ทีย่งัไม่มีผลบังคบัใช้ 

 สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกมาตรฐานการบญัชีฉบบัปรับปรุงและมาตรฐานการบญัชีใหม่ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้
สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2556 ตามรายละเอียดขา้งล่างน้ี  

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 12  

 
ภาษีเงินได ้

ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2552) การบญัชีสาํหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิดเผยขอ้มูล
เก่ียวกบัความช่วยเหลือจากรัฐบาล 

ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 8 ส่วนงานดาํเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบญัชี  
ฉบบัท่ี 10 ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งอย่าง

เฉพาะเจาะจงกบักิจกรรมดาํเนินงาน 
ฉบบัท่ี 21 ภาษีเงินได้ - การได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ท่ีไม่ได้คิด  

ค่าเส่ือมราคาท่ีตีราคาใหม่ 
ฉบบัท่ี 25 ภาษีเงินได ้- การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการ

หรือของผูถื้อหุน้ 

บริษทัฯไดน้าํมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 และฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2552) และการตีความมาตรฐาน
การบญัชีฉบบัท่ี 21 และฉบบัท่ี 25 มาถือปฏิบติัแลว้ในปี 2554 สาํหรับมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 20 
(ปรับปรุง 2552) มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 8 และ การตีความมาตรฐานการบญัชี    
ฉบับท่ี 10 ฝ่ายบริหารของบริษัทฯเช่ือว่ามาตรฐานการบญัชีขา้งตน้จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็น
สาระสาํคญัต่องบการเงินเม่ือนาํมาถือปฏิบติั  

นอกจากน้ี สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับท่ี 30/2555 - 34/2555 ซ่ึงลง
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวนัท่ี 17 มกราคม 2556 ให้ใชแ้นวปฏิบติัทางบญัชีและการตีความ
มาตรฐานการบญัชี ดงัต่อไปน้ี 
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  วนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้
แนวทางปฏิบติัทางบญัชีเก่ียวกบัการโอนและการรับโอนสินทรัพยท์างการเงิน 1 มกราคม 2556 
การตีความมาตรฐานการบญัชี   
ฉบบัท่ี 29 การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 1 มกราคม 2557 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
ฉบบัท่ี 4 การประเมินว่าขอ้ตกลงประกอบดว้ยสัญญา

เช่าหรือไม่ 
1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 12 ขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 1 มกราคม 2557 
ฉบบัท่ี 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 1 มกราคม 2557 

ฝ่ายบริหารของบริษทัฯอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมใชแ้นวปฏิบติัทาง
บญัชีและการตีความมาตรฐานการบญัชีขา้งตน้ ซ่ึงยงัไม่สามารถสรุปผลไดใ้นขณะน้ี 

4. นโยบายการบัญชีทีสํ่าคญั 

4.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 

 รายได้จากการเดินเรือ 

 รายไดจ้ากการเดินเรือ (ประกอบดว้ย รายไดค่้าเช่าเรือ (Hire income) ซ่ึงเกิดจากการเช่าเป็นระยะเวลา 
(Time charter) และรายไดค่้าระวางเรือ (Freight income) ซ่ึงเกิดจากการเช่าเป็นรายเท่ียว (Voyage 
charter)) และค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งบนัทึกบญัชีตามเกณฑค์งคา้ง 

 รายได้จากการให้บริการ 

 รายไดจ้ากการใหบ้ริการรับรู้เม่ือไดใ้หบ้ริการแลว้โดยพิจารณาถึงขั้นความสาํเร็จของงาน 

 ดอกเบี้ยรับ 

 ดอกเบ้ียรับถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 

 เงินปันผลรับ 

 เงินปันผลรับถือเป็นรายไดเ้ม่ือบริษทัฯมีสิทธิในการรับเงินปันผล 

4.2 เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมี
สภาพคล่องสูง ซ่ึงถึงกาํหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวนัท่ีได้มาและไม่มี
ขอ้จาํกดัในการเบิกใช ้
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4.3 ลูกหนีก้ารค้า 

 ลูกหน้ีการคา้แสดงตามจาํนวนมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ กลุ่มบริษทับนัทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญสาํหรับ
ผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงินจากลูกหน้ีไม่ได้ ซ่ึงโดยทัว่ไปพิจารณาจาก
ประสบการณ์การเกบ็เงินและการวิเคราะห์อายหุน้ี  

4.4 นํา้มันเช้ือเพลงิ 

 นํ้ามนัเช้ือเพลิงแสดงมูลค่าตามราคาทุน (วิธีเขา้ก่อน-ออกก่อน) หรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคา
ใดจะตํ่ากวา่ และจะถือเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนการเดินเรือเม่ือมีการเบิกใช ้

4.5 เงินลงทุน 

 ก) เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทัว่ไป ซ่ึงแสดงใน
ราคาทุนสุทธิจากค่าเผือ่การลดลงของมูลค่า (ถา้มี)  

 ข) เงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนไดเ้สีย  

 ค) เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและการร่วมคา้ท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธี
ราคาทุน  

 เม่ือมีการจาํหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บกบัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุน 
จะถูกบนัทึกในงบกาํไรขาดทุน ในกรณีท่ีมีการจาํหน่ายเงินลงทุนเพียงบางส่วน ราคาตามบญัชีต่อ
หน่วยท่ีใชใ้นการคาํนวณตน้ทุนสาํหรับเงินลงทุนท่ีจาํหน่ายใชว้ิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั 

4.6 ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 

 ท่ีดินและอาคารชุด และเรือเดินทะเลและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสม และ
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี)  

 ค่าเส่ือมราคาของเรือเดินทะเล อาคารชุดและอุปกรณ์คาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยห์ลงัจากหัก
มูลค่าคงเหลือโดยวิธีเสน้ตรงตามอายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณดงัน้ี 

เรือเดินทะเลและอุปกรณ์  25 ปี และ 5 ปี ตามลาํดบั 
ค่าใชจ่้ายในการซ่อมแซมและสาํรวจเรือ  2 ปี และ 4 ปี ตามลาํดบั 
อาคารชุด  20 ปี 
ส่ิงปรับปรุงสินทรัพยเ์ช่า   5 ปี  
อ่ืนๆ  5 ปี 

 ค่าเส่ือมราคารวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

   ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาสาํหรับท่ีดินและสินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้าง 
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 กลุ่มบริษทัตดัรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ออกจากบญัชีเม่ือจาํหน่ายสินทรัพยห์รือคาดว่าจะ
ไม่ไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใชห้รือการจาํหน่ายสินทรัพย ์รายการผลกาํไรหรือ
ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพย ์(ผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการจาํหน่ายสินทรัพย์
กบัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น) จะรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเม่ือกลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพยน์ั้น
ออกจากบญัชี 

4.7    ต้นทุนการกู้ยมื 

 ตน้ทุนการกูย้มืของเงินกูท่ี้ใชใ้นการจดัหาหรือก่อสร้างสินทรัพยท่ี์ตอ้งใชร้ะยะเวลานานในการแปลง
สภาพให้พร้อมใชห้รือขาย ไดถู้กนาํไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพยจ์นกว่าสินทรัพยน์ั้นจะอยู่ใน
สภาพพร้อมท่ีจะใชไ้ดต้ามท่ีมุ่งประสงค ์ ส่วนตน้ทุนการกูย้มือ่ืนถือเป็นค่าใชจ่้ายในงวดท่ีเกิดรายการ 
ตน้ทุนการกูย้มืประกอบดว้ยดอกเบ้ียและตน้ทุนอ่ืนท่ีเกิดข้ึนจากการกูย้มืนั้น 

4.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่าตัดจําหน่าย 

 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่าสะสม      
(ถา้มี) ของสินทรัพยน์ั้น 

บริษทัฯตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายกุารให้ประโยชน์จาํกดัอยา่งมีระบบตลอดอายกุารให้
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั้น และจะประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าวเม่ือมีขอ้
บ่งช้ีว่าสินทรัพยน์ั้ นเกิดการด้อยค่า บริษทัฯจะทบทวนระยะเวลาการตดัจาํหน่ายและวิธีการตัด
จาํหน่ายของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวทุกส้ินปีเป็นอย่างนอ้ย ค่าตดัจาํหน่ายรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายใน
งบกาํไรขาดทุน 

 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายกุารใหป้ระโยชน์จาํกดัมีดงัน้ี 

  คอมพิวเตอร์ซอฟทแ์วร์ 5 ปี และ 10 ปี 

4.9 ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่าย 

 ค่าใชจ่้ายทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกูย้ืมเงินซ่ึงเกิดข้ึนก่อนหรือ ณ วนัทาํสัญญาวงเงินกูย้ืมและ
ก่อนการเบิกถอนเงินกู้ยืมจะถูกบันทึกเป็นค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่าย ค่าธรรมเนียม           
ทางการเงินรอตดัจ่ายตามสัดส่วนของเงินกูย้ืมท่ีไดเ้บิกถอนแลว้จะแสดงหักจากเงินกูย้ืมท่ีเก่ียวขอ้ง
และถูกตดัจาํหน่ายโดยวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงตามอายขุองเงินกู ้

4.10 รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุมบริษทัฯ 
หรือถูกบริษทัฯควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบั    
บริษทัฯ 
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 นอกจากน้ี บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลท่ีมีสิทธิออกเสียงโดย
ทางตรงหรือทางออ้มซ่ึงทาํให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหารสําคญั กรรมการ
หรือพนกังานของบริษทัฯ ท่ีมีอาํนาจในการวางแผนและควบคุมการดาํเนินงานของบริษทัฯ 

4.11 สัญญาเช่าระยะยาว 

 จาํนวนเงินท่ีจ่ายตามสัญญาเช่าดาํเนินงานรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอด
อายสุญัญาเช่า 

4.12 เงินตราต่างประเทศ 

สกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินท่ีใช้นําเสนองบการเงินของกลุ่มบริษทั ซ่ึงแตกต่างจากสกุลเงินเหรียญ
สหรัฐอเมริกาท่ีเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงาน กิจการในกลุ่มบริษทัจะกาํหนดสกุลเงินท่ีใชใ้น
การดาํเนินงานของแต่ละกิจการและรายการบญัชีในงบการเงินจะวดัมูลค่าดว้ยสกุลเงินท่ีใชใ้นการ
ดาํเนินงาน 

 ก) รายการและยอดคงเหลือ 

  รายการบัญชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศจะบันทึกรายการเร่ิมแรกเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการ
ดาํเนินงานของแต่ละกิจการในกลุ่มบริษทั รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศท่ีเกิดข้ึนระหว่าง
เดือนแปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียของเดือนก่อน
เดือนท่ีเกิดรายการ  

  สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงเป็นเงินตราต่างประเทศจะถูกแปลงค่าดว้ยอตัราแลกเปล่ียน
ทนัทีของสกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงาน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  กาํไรหรือขาดทุนจาก
การแปลงค่าบนัทึกในงบกาํไรขาดทุน 

  รายการท่ีไม่เป็นตวัเงินท่ีอยูใ่นรูปเงินตราต่างประเทศซ่ึงเคยบนัทึกไวด้ว้ยราคาทุนเดิมจะถูกแปลง
ค่าโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ รายการท่ีไม่เป็นตวัเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ
ซ่ึงบนัทึกไวด้้วยมูลค่ายุติธรรมจะถูกแปลงค่าโดยใช้อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีกาํหนดมูลค่า
ยติุธรรมนั้น 

 ข) กิจการในกลุ่มบริษทั 

  สินทรัพย์และหน้ีสินของกิจการในกลุ่มบริษัทท่ีสกุลเงินท่ีใช้ในการดําเนินงานไม่ใช่สกุล         
เงินเหรียญสหรัฐอเมริกาจะถูกแปลงค่าเป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน 
ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน และรายการในงบกาํไรขาดทุนและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจะ
ถูกแปลงค่าโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนท่ีประมาณข้ึนซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราแลกเปล่ียนจริง ณ วนัท่ีเกิด
รายการ 
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ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดจากการแปลงค่า จะรับรู้ไวใ้นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนจนกว่ามี
การจาํหน่ายเงินลงทุนในกิจการนั้นออกไป จึงรับรู้ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดจากการ
แปลงค่าในงบกาํไรขาดทุน 

4.13 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจะทาํการประเมินการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์
หรือสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนอ่ืนของกลุ่มบริษทัหากมีขอ้บ่งช้ีว่าสินทรัพยด์ังกล่าวอาจด้อยค่า กลุ่ม
บริษทัรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเม่ือมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าตาม
บญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ี มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการขาย
ของสินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกวา่ 

 กลุ่มบริษทัจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในงบกาํไรขาดทุน 

4.14 ผลประโยชน์ของพนักงาน 

 ก) ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังาน 

 ภาระผกูพนัของผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังานซ่ึงประกอบดว้ย เงินเดือน ค่าแรง โบนสัและ
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมวดัมูลค่าโดยมิได้คิดลดกระแสเงินสดและเป็นค่าใช้จ่ายเม่ือ
พนกังานทาํงานให ้

 ข) ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน 

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

 - โครงการสมทบเงิน 

  โครงการสมทบเงินเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน ซ่ึงกิจการ
จ่ายสมทบเป็นจาํนวนเงินท่ีแน่นอนไปอีกกิจการหน่ึงแยกต่างหาก (กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ) 
และจะไม่มีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัโดยอนุมานท่ีจะตอ้งจ่ายสมทบ
เพิ่มเติม ภาระผกูพนัในการสมทบเขา้โครงการสมทบเงินจะถูกรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายพนกังาน
ในงบกาํไรขาดทุนในรอบระยะเวลาท่ีพนกังานไดท้าํงานใหแ้ก่กิจการ   

 - โครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไว ้

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

  กลุ่มบริษทัรับรู้กาํไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัทั้งหมดท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการผลประโยชน์ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนในงวดท่ีเกิดรายการ 

 ค) ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนกังาน 

 ภาระผูกพนัของกลุ่มบริษทัท่ีเก่ียวกบัโบนัสพนักงานคา้งจ่ายถูกจดัประเภทเป็นผลประโยชน์
ระยะยาวของพนกังานนอกเหนือจากโครงการผลประโยชน์เม่ือเกษียณอาย ุโดยเป็นผลประโยชน์
ในอนาคตท่ีตอบแทนพนกังานจากการทาํงานในปัจจุบนัและในงวดก่อน 

 ผลกําไรหรือขาดทุนจากการประมาณการสําหรับโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของ
พนกังานจะรับรู้ทนัทีในงบกาํไรขาดทุน 

 ง) ผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้ง  

 ผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้งรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือกลุ่มบริษทัแสดงเจตนาผกูพนัอยา่งชดัเจนเก่ียวกบั
การเลิกจา้งและไม่มีความเป็นไปไดท่ี้จะยกเลิก มีรายละเอียดอยา่งเป็นทางการทั้งการเลิกจา้งก่อน
วนัเกษียณตามปกติหรือการสนบัสนุนการออกจากงานโดยสมคัรใจ 

 ในการปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19 เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน เป็นคร้ังแรกในปี 
2554 กลุ่มบริษทัเลือกรับรู้หน้ีสินในช่วงการเปล่ียนแปลงท่ีมากกว่าหน้ีสินท่ีรับรู้ ณ วนัเดียวกนัตาม
นโยบายการบญัชีเดิม โดยบนัทึกปรับกบักาํไรสะสม ณ วนัตน้งวดของปี 2554 

4.15 ประมาณการหนีสิ้น 

 ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้ก็ต่อเม่ือบริษทัและบริษทัยอ่ยมีภาระหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนัหรือท่ีก่อ
ตวัข้ึนอนัเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนว่าประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ายไปเพื่อชาํระภาระหน้ีสินดงักล่าว  และสามารถประมาณจาํนวนภาระหน้ีสิน
ไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 

 ในกรณีท่ีกลุ่มบริษทัคาดว่าจะไดรั้บชดเชยประมาณการหน้ีสินทั้งหมดหรือบางส่วนคืน เช่น สัญญา
ประกนัภยั รายจ่ายท่ีไดรั้บชดเชยจะรับรู้เป็นสินทรัพยแ์ยกต่างหากเม่ือมีความมัน่ใจว่าจะไดรั้บเงิน
ชดเชยนั้นคืน ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัประมาณการหน้ีสินจะแสดงในงบกาํไรขาดทุนสุทธิจากจาํนวน
เงินท่ีไดรั้บชดเชย 
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 ประมาณการค่าความเสียหายจากการเดินเรือเดินทะเล  

          บริษทัยอ่ยบนัทึกประมาณการค่าความเสียหายจากการเดินเรือเดินทะเลเม่ือไดรั้บการแจง้คาํเรียกร้อง
ค่าเสียหายจากผูเ้ช่าเรือ โดยประมาณการความเสียหายท่ีดีท่ีสุดท่ีบริษทัย่อยจะตอ้งจ่ายชาํระภาระ
ผกูพนัในปัจจุบนั  

4.16 ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  

 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยในประเทศไทยบนัทึกภาษีเงินไดโ้ดยคาํนวณจากกาํไรทางภาษีตามกฎหมาย
ภาษีอากร บริษทัยอ่ย บริษทัร่วมและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัในต่างประเทศคาํนวณภาษีเงินไดต้ามวิธี
และอตัราภาษีท่ีระบุในกฎหมายภาษีอากรของประเทศนั้น 

 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 กลุ่มบริษทับนัทึกภาษีเงินได้รอการตดับญัชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบญัชีของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้ง 
โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

 กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวท่ีตอ้งเสียภาษีทุกรายการ    
แต่รับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษี รวมทั้งผลขาดทุน
ทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชใ้นจาํนวนเท่าท่ีมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะมีกาํไรทางภาษีใน
อนาคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใชห้ักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีท่ียงั
ไม่ไดใ้ชน้ั้น 

 กลุ่มบริษทัจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทุกส้ินรอบระยะเวลา
รายงานและจะทาํการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่ากลุ่มบริษทั
จะไม่มีกาํไรทางภาษีเพียงพอต่อการนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้
ประโยชน์ 

 กลุ่มบริษทัจะบนัทึกภาษีเงินได้รอการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหากภาษีท่ีเกิดข้ึน
เก่ียวขอ้งกบัรายการท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้  
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4.17 ส่วนเกนิทุนหุ้นทุนซ้ือคนื 

 บริษทัฯจะรับรู้ผลต่างระหว่างราคาขายของหุ้นทุนซ้ือคืนท่ีสูงกว่าราคาซ้ือของหุ้นทุนซ้ือคืนเขา้บญัชี
ส่วนเกินทุนหุ้นทุนซ้ือคืนและหากราคาขายของหุ้นทุนซ้ือคืนตํ่ากว่าราคาซ้ือของหุ้นทุนซ้ือคืน    
บริษทัฯจะนาํผลต่างหักจากส่วนเกินทุนหุน้ทุนซ้ือคืนให้หมดไปก่อน แลว้จึงนาํผลต่างท่ีเหลืออยูไ่ป
หกัจากบญัชีกาํไรสะสม 

4.18 ตราสารอนุพนัธ์ 

 สัญญาแลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศ  

 ลูกหน้ีและเจ้าหน้ีตามสัญญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศจะถูกแปลงค่าเป็นสกุลเงินเหรียญ
สหรัฐอเมริกาโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กาํไรขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจาก
การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศดงักล่าวจะถูกบนัทึกในงบกาํไรขาดทุน 

 สัญญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้ 

 บริษทัฯรับรู้จาํนวนสุทธิของดอกเบ้ียท่ีได้รับจาก/จ่ายให้แก่คู่สัญญาตามสัญญาแลกเปล่ียนอตัรา
ดอกเบ้ียเป็นรายได/้ค่าใชจ่้ายตามเกณฑค์งคา้ง  

5. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีทีสํ่าคญั 

 ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและ
การประมาณการผลกระทบของเหตุการณ์ท่ีไม่แน่นอนในอนาคตท่ีอาจมีผลกระทบต่อจาํนวนเงินท่ี
แสดงในงบการเงินและการเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ดว้ยเหตุน้ี ผลท่ีเกิดข้ึนจริง
จึงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนท่ีประมาณการไว ้การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการทางบญัชีท่ี
สาํคญั ไดแ้ก่ 

สัญญาเช่า  

 ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดําเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน           
ฝ่ายบริหารไดใ้ช้ดุลยพินิจในการประเมินเง่ือนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่ากลุ่ม
บริษทัไดโ้อนหรือรับโอนความเส่ียงและผลประโยชน์ในสินทรัพยท่ี์เช่าดงักล่าวแลว้หรือไม่ 
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ค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญของลูกหนี ้

 ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีเกิดจากการปรับมูลค่าของลูกหน้ีจากความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีอาจ
เกิดข้ึน ฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากลูกหน้ีแต่ละ
ราย โดยใชก้ารวิเคราะห์สถานะของลูกหน้ีรายตวั ประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต การวิเคราะห์อายุ
ลูกหน้ีและการเปล่ียนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนั อยา่งไรกต็าม การใชป้ระมาณการและขอ้
สมมติฐานท่ีแตกต่างกนัอาจมีผลต่อจาํนวนค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ ดงันั้น การปรับปรุงค่าเผือ่หน้ีสงสัย
จะสูญอาจมีข้ึนไดใ้นอนาคต  

 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 ในการประเมินมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีไม่มีการซ้ือขายในตลาดและไม่สามารถหา
ราคาไดใ้นตลาดซ้ือขายคล่อง ฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือ
ทางการเงินดงักล่าว โดยคาํนวณตามหลกัเกณฑก์ารประเมินมูลค่าท่ีเป็นท่ียอมรับกนัทัว่ไป ซ่ึงตวัแปร
ท่ีใชใ้นการคาํนวณมาจากการเทียบเคียงกบัตวัแปรท่ีมีอยู่ในตลาด โดยคาํนึงถึงสภาพคล่อง ขอ้มูล
ความสมัพนัธ์ และการเปล่ียนแปลงของมูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงินในระยะยาว 

ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเส่ือมราคา 

 ในการคาํนวณค่าเส่ือมราคาของเรือเดินทะเล อาคารชุดและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารประมาณอายกุารให้
ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเม่ือเลิกใช้งานของเรือเดินทะเล อาคารชุดและอุปกรณ์ และไดมี้การ
ทบทวนอายกุารใหป้ระโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 

 นอกจากน้ี ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลา
และบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนตํ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของ
สินทรัพยน์ั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์รายได้และ
ค่าใชจ่้ายในอนาคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 ในการบนัทึกและวดัมูลค่าของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ีไดม้า ตลอดจนการทดสอบการดอ้ยค่าใน
ภายหลงั ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะไดรั้บในอนาคตจากสินทรัพย ์
หรือหน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดรวมทั้งการเลือกอตัราคิดลดท่ีเหมาะสมในการคาํนวณหา
มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดนั้นๆ 
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 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 กลุ่มบริษัทจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตัดบญัชีเม่ือมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่นอนว่า           
กลุ่มบริษัทจะมีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ภาษีเงินได้นั้ น         
ในการน้ี ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งประมาณการว่ากลุ่มบริษทัควรรับรู้จาํนวนสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการ
ตดับญัชีเป็นจาํนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจาํนวนกาํไรทางภาษีท่ีคาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละ
ช่วงเวลา 

 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์ และผลประโยชน์ระยะยาวอืน่
ของพนักงาน 

 หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน และตามโครงการผลประโยชน์ระยะ
ยาวอ่ืนของพนักงาน ประมาณข้ึนตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่างๆ   
ในการประมาณการนั้น เช่น อตัราคิดลด อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการ
เปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน เป็นตน้ 

6. เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2555 2554 2555 2554 
เงินสด 757 674 745 663 
เงินฝากธนาคาร 1,900,258 4,374,037 645,531 2,718,856 
รวม 1,901,015 4,374,711 646,276 2,719,519 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 เงินฝากธนาคารมีอตัราดอกเบ้ียระหว่างร้อยละ 0.10 ถึง 0.40 ต่อปี สาํหรับ
เงินฝากออมทรัพยส์กุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา ร้อยละ 0.75 ต่อปีสาํหรับเงินฝากออมทรัพยส์กุลเงิน
บาท  และร้อยละ  0.64 ถึง  1.25 ต่อปีสําหรับเ งินฝากประจําสกุลเ งินเหรียญสหรัฐอเมริกา                     
(2554: ระหว่างร้อยละ 0.10 ถึง 0.50 ต่อปีสําหรับเงินฝากออมทรัพยส์กุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา  
ร้อยละ 0.75 ต่อปีสาํหรับเงินฝากออมทรัพยส์กุลเงินบาท ร้อยละ 0.20 ถึง 1.50 ต่อปีสาํหรับเงินฝาก
ประจาํสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา และร้อยละ 1.37 ถึง 2.25 ต่อปี สาํหรับเงินฝากประจาํสกุลเงิน    
ยโูร) 
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7. เงินลงทุนช่ัวคราว 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

    มูลค่าตามบญัชีตาม 

 ทุนเรียกชาํระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน วิธีส่วนไดเ้สีย 

 2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554 

 พนัอินเดีย
รูปี 

พนัอินเดีย
รูปี 

% %     

เงนิลงทุนในบริษัทร่วมที่ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย        
บริษทั เซาทเ์ทอร์น แอลพีจี ลิมิเตด 64,592 64,592 50.00 50.00 26,733 27,658 16,821 17,403 

หกั: ค่าเผื่อผลขาดทุนจากเงินลงทุน       (16,821) (17,403) 
เงินลงทุนชัว่คราว - สุทธิ       - - 

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

8. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ 

     (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 2555 2554 

ลกูหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
    

อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีในใบแจง้หน้ี     

คา้งชาํระ     

 ไม่เกิน 3 เดือน  209,034 104,741 - - 

 3 - 6 เดือน 1,034 117 - - 

 6 - 12 เดือน 6,716 20,236 - - 

 มากกวา่ 12 เดือน 25,119 20,109 - - 

รวม 241,903 145,203 - - 

หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (25,119) (20,109) - - 

รวมลกูหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 216,784 125,094 - - 

ลกูหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

เงินทดรองแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 1,088,380 771,933 

รวมลกูหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 1,088,380 771,933 

รวมลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืน - สุทธิ 216,784 125,094 1,088,380 771,933 
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9. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 นอกเหนือจากความสัมพนัธ์ระหว่างบริษทัฯกับบริษทัย่อยตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบ       
งบการเงินขอ้ 12 กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 13 และ
บริษทัร่วมตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 14 รายการธุรกิจและความสัมพนัธ์กบั
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืนสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

ช่ือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจ ความสมัพนัธ์ 

บริษทั โกลเบก๊ซ์ คอร์ปอเรชัน่ 
จาํกดั 

 

ไม่มี เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ โดยถือหุน้
เป็นจาํนวนร้อยละ 25.65 และมีกรรมการ
บริษทัฯ บางท่านเป็นผูถื้อหุน้และ
กรรมการในกิจการดงักล่าว 

บริษทั ยนิูสเตรทช ์จาํกดั ค่าเช่าสาํนกังานและ
ค่าบริการอ่ืนๆ 

มีผูถื้อหุน้และกรรมการบางส่วนร่วมกนั 

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

   เคร่ืองปรับอากาศ 

มีผูถื้อหุน้และกรรมการบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั แมกซ์วนิ บิลเดอร์ส จาํกดั ค่าบริหารจดัการหอ้งพกั
และค่าบริการอ่ืนๆ 

มีผูถื้อหุน้และกรรมการบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั อินชวัร์เอก็ซ์เซลเลนซ์       
อินชวัร์รันซ์ โบรกเกอร์ส จาํกดั 

ค่าเบ้ียประกนัภยั มีสมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดของกรรมการ
ของบริษทัฯ เป็นผูถื้อหุน้ในกิจการดงักล่าว 

บริษทั อินชวัร์เอก็ซ์เซลเลนซ์ ไลฟ์ 
อินชวัร์รันซ์ โบรกเกอร์ส จาํกดั 

ค่าเบ้ียประกนัภยั มีสมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดของกรรมการ
ของบริษทัฯ เป็นผูถื้อหุน้ในกิจการดงักล่าว 

บริษทั ควดิแลบ จาํกดั ซ้ือคอมพวิเตอร์ 
ฮาร์ดแวร์ หรือซอฟแวร์ 

มีสมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดของผูบ้ริหาร
ของบริษทัฯ เป็นผูถื้อหุน้ และกรรมการใน
กิจการดงักล่าว 

ในระหว่างปี กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจท่ีสําคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจ
ดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกันระหว่างบริษทัฯและบุคคลหรือ
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการ 

 2555 2554 2555 2554 กาํหนดราคา 
รายการธุรกจิกบับริษัทย่อย    
(ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)     
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ - ค่าบริหาร - - 64,813 46,094 อตัราคงท่ีต่อลาํต่อวนัโดยอา้งอิง

กับค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ของบริษทัฯ 

เงินปันผลรับ - - 539,249 981,829 ตามท่ีประกาศจ่าย 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการ 

 2555 2554 2555 2554 กาํหนดราคา 
ดอกเบ้ียรับ - - 9,415 10,914 อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.40 ต่อปี 

(2554: ร้อยละ 0.40 และ  0.70 
ต่อปี) 

ค่าเช่าอาคารชุดจ่าย - - 9,161 9,404 ราคาตลาด 
รายการธุรกจิกบักจิการที่ควบคุมร่วมกนั      
(ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมตามสัดส่วนท่ี
บริษทัฯถือหุน้แลว้) 

     

รายไดค่้าควบคุมการต่อเรือเดินทะเล 3,724 3,069 7,448 6,139 ตามสัญญาซ่ึงเป็นไปตาม     
ธรรมเนียมปฏิบติัในตลาด 

รายการธุรกจิกบับริษัทร่วม      
เงินปันผลรับ - 3,375 - - ตามท่ีประกาศจ่าย 
รายการธุรกจิกบับริษัทที่เกีย่วข้องกนั     
ค่าตัว๋เคร่ืองบินจ่าย 9,856 7,731 3,764 3,488 ราคาตลาด 
ค่าเช่าและบริการจ่าย 6,775 5,793 5,733 4,507 ราคาตลาด 
ซ้ือคอมพิวเตอร์ 1,290 1,764 589 626 ราคาตลาด 

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 มี
รายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 2555 2554 

ลูกหนีอ้ืน่ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 8)   
บริษทัยอ่ย - - 921,754 731,132 
กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั - - 166,626 40,801 

รวมลกูหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 1,088,380 771,933 
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั   
บริษทัยอ่ย - - 2,626,665 3,430,581 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 91 - 32 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการ     
   ท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 91 2,626,665 3,430,613 

ยอดคงเหลือของลูกหน้ี/เจา้หน้ีบริษทัย่อยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัเป็นรายการท่ีเกิดจากบญัชี
เดินสะพดัระหว่างบริษทัฯและบริษทัย่อยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัเหล่านั้น ซ่ึงฝ่ายบริหารของ
บริษทัฯเช่ือว่าไม่มีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งบนัทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญสาํหรับหน้ีดงักล่าว เงินทดรอง
จ่ายแก่/จากบริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัไม่มีการคิดดอกเบ้ีย 
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ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 
ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 กลุ่มบริษทัมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน
ของกรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 2555 2554 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 75,977 72,631 72,804 69,878 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1,981 2,363 1,981 2,363 
ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน 10,436 24,397 9,310 21,736 

รวม 88,394 99,391 84,095 93,977 

 ภาระคํ้าประกนักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

  บริษทัฯมีภาระจากการคํ้าประกนัให้แก่บริษทัย่อยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัในการกูย้ืมเงินจาก
ธนาคารโดยไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมการคํ้าประกนั 

10. เงินให้กู้ยมืระยะส้ันแก่บริษัทย่อย  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ยซ่ึงบริษทัฯถือหุน้ทั้งหมดเป็นตัว๋สัญญา
ใชเ้งินสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาจาํนวนเงิน 76.80 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (2554: 71.80 ลา้น
เหรียญสหรัฐอเมริกา) ซ่ึงคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 0.40 ต่อปี (2554: ร้อยละ 0.40 และร้อยละ 0.70
ต่อปี) และมีกาํหนดชาํระคืนเม่ือทวงถาม โดยมีรายการเคล่ือนไหวในระหวา่งปีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   ผลต่างจาก  
   การแปลงค่า  
 2554 เพ่ิมข้ึน งบการเงิน 2555 

เงนิให้กู้ยมืระยะส้ันแก่บริษัทย่อย     
บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง (สิงคโปร์) พีทีอี ลิมิเตด 2,275,428 165,142 (88,063) 2,352,507 

11. เงินให้กู้ยมืระยะยาวแก่กจิการทีค่วบคุมร่วมกนั 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั (บริษทั แอสโซซิเอท บลัค ์
แคริเออร์ พีทีอี ลิมิเตด (“บริษทั เอบีซี”) เป็นตัว๋สัญญาใชเ้งินสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา ซ่ึงไม่มี
การคิดดอกเบ้ียและมีกาํหนดชาํระคืนเม่ือทวงถาม บริษทัฯไม่มีความตั้งใจท่ีจะเรียกชาํระคืนเงินให้
กูย้มืในอนาคตอนัใกล ้ดงันั้น เงินใหกู้ย้มืดงักล่าวจึงจดัประเภทเป็นเงินใหกู้ย้มืระยะยาว 
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รายละเอียดของเงินใหกู้ย้มืระยะยาวมีดงัน้ี 

(ก) 8.55 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (2554: 8.55 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) เงินให้กู้ยืมน้ีเป็นเงิน
สนับสนุนจากบริษทัฯท่ีจ่ายให้แก่บริษทั เอบีซีตามสัดส่วนท่ีบริษทัถือหุ้น (ร้อยละ 50) บริษทั     
เอบีซีไดรั้บเงินจาํนวนท่ีเท่ากนัน้ีจากผูร่้วมคา้ (Varada Marine Pte. Limited (“Varada”)) อีกฝ่าย 
ดว้ย เงินใหกู้ย้มืดงักล่าวจ่ายไปเพ่ือใหบ้ริษทัยอ่ย เอสพีซี 3 บริษทัของบริษทั เอบีซีนาํไปจ่ายชาํระ
เงินค่างวดใหแ้ก่อู่ต่อเรือ ABG Shipyard Ltd. ประเทศอินเดีย ตามสัญญาสั่งต่อเรือเดินทะเลท่ีได้
ลงนามไปเม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2553 

(ข) 4.84  ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (2554: ไม่มี) เงินให้กูย้ืมน้ีเป็นเงินจากบริษทัฯท่ีจ่ายให้แก่บริษทั 
เอบีซีเพื่อใหบ้ริษทัยอ่ย เอสพีซี 2 บริษทัของบริษทั เอบีซีนาํไปจ่ายชาํระเงินค่างวดใหแ้ก่อู่ต่อเรือ 
China Shipbuilding & Offshore International Co., Ltd. และ Shanhaiguan New Shipbuilding 
Industry Co., Ltd. ประเทศจีน ตามสัญญาสั่งต่อเรือเดินทะเลท่ีไดล้งนามไปเม่ือวนัท่ี 5 ธนัวาคม 
2555 บริษทั เอบีซีไม่ไดรั้บเงินใหกู้ย้มืจาํนวนท่ีเท่ากนัน้ีจาก Varada 

รายการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืในระหวา่งปีมีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   ผลต่างจาก  
   การแปลงค่า  
 2554 เพ่ิมข้ึน งบการเงิน 2555 

เงนิให้กู้ยมืระยะยาวแก่กจิการทีค่วบคุมร่วมกนั     
บริษทั แอสโซซิเอท บลัค ์แคริเออร์     
   พีทีอี ลิมิเตด 270,960 148,341 (9,266) 410,035 

12. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยประกอบดว้ยเงินลงทุนในหุน้สามญัของบริษทัยอ่ยดงัต่อไปน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

    เงินปันผลรับสาํหรับปี 
ช่ือบริษทัยอ่ย ทุนชาํระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554 

   % %     
บริษทั พรีเชียส เมท็ทลัซ์ จาํกดั 275,000 250,000 99.99 99.99 324,562 310,698 - - 
บริษทั พรีเชียส วิชเชส จาํกดั 230,000 230,000 99.99 99.99 276,285 285,842 32,200 23,000 
บริษทั พรีเชียส สโตนส์ ชิปป้ิง จาํกดั 260,000 260,000 99.99 99.99 258,084 267,012 44,200 18,200 
บริษทั พรีเชียส มิเนอรัลส์ จาํกดั 230,000 230,000 99.99 99.99 234,683 242,802 34,500 32,200 
บริษทั พรีเชียส แลนด ์จาํกดั 306,000 84,000 99.99 99.99 297,010 78,088 - - 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

    เงินปันผลรับสาํหรับปี 
ช่ือบริษทัยอ่ย ทุนชาํระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554 

   % %     
บริษทั พรีเชียส ริเวอร์ส จาํกดั 234,000 234,000 99.99 99.99 195,213 201,966 35,100 84,240 
บริษทั พรีเชียส เลคส์ จาํกดั 184,000 99,000 99.99 99.99 171,304 89,474 - - 
บริษทั พรีเชียส ซีส์ จาํกดั 100,000 100,000 99.99 99.99 120,124 124,279 50,000 72,000 
บริษทั พรีเชียส สตาร์ส จาํกดั 105,000 105,000 99.99 99.99 126,130 130,493 31,500 51,450 
บริษทั พรีเชียส โอเชียนส์ จาํกดั 175,000 175,000 99.99 99.99 210,217 217,488 35,000 63,000 
บริษทั พรีเชียส แพลนเนตส์ จาํกดั 270,000 100,000 99.99 99.99 285,042 124,279 - - 
บริษทั พรีเชียส ไดมอนดส์ จาํกดั 205,000 205,000 99.99 99.99 178,456 184,630 71,749 116,850 
บริษทั พรีเชียส แซฟไฟร์ส จาํกดั 144,000 144,000 99.99 99.99 121,074 125,262 43,200 95,040 
บริษทั พรีเชียส เอม็เมอรัลส์ จาํกดั 366,000 366,000 99.99 99.99 290,318 300,361 18,300 36,600 
บริษทั พรีเชียส รูบีส์ จาํกดั 84,000 84,000 99.99 99.99 75,477 78,088 - - 
บริษทั พรีเชียส โอปอลส์ จาํกดั 74,000 74,000 99.99 99.99 67,702 70,044 - - 
บริษทั พรีเชียส การ์เน็ตส์ จาํกดั 379,000 379,000 99.99 99.99 299,445 309,803 37,900 7,580 
บริษทั พรีเชียส เพิร์ลส์ จาํกดั 173,000 73,000 99.99 99.99 171,030 75,817 - - 
บริษทั พรีเชียส ฟลาวเวอร์ส จาํกดั 336,000 76,000 99.99 99.99 329,759 78,230 - - 
บริษทั พรีเชียส ฟอเรสท ์จาํกดั 96,000 96,000 99.99 99.99 91,587 94,755 - - 
บริษทั พรีเชียส ทรีส์ จาํกดั 202,000 80,000 99.99 99.99 200,133 81,886 - - 
บริษทั พรีเชียส พอนดส์ จาํกดั 84,000 84,000 99.99 99.99 78,867 81,595 - - 
บริษทั พรีเชียส เวน็เจอร์ส จาํกดั 202,000 80,000 99.99 99.99 217,085 99,423 - - 
บริษทั พรีเชียส แคปปิตอลส์ จาํกดั 200,000 200,000 99.99 99.99 240,248 248,558 - 100,000 
บริษทั พรีเชียส จสัมินส์ จาํกดั 147,000 147,000 99.99 99.99 163,222 168,869 - - 
บริษทั พรีเชียส ออคิดส์ จาํกดั 217,000 217,000 99.99 99.99 184,447 190,827 - 2,170 
บริษทั พรีเชียส ลากนูส์ จาํกดั 140,000 140,000 99.99 99.99 168,173 173,990 - 60,200 
บริษทั พรีเชียส คลิฟส์ จาํกดั 140,000 140,000 99.99 99.99 168,173 173,990 - 43,400 
บริษทั พรีเชียส ฮิลส์ จาํกดั 140,000 140,000 99.99 99.99 168,173 173,990 33,600 53,200 
บริษทั พรีเชียส เมาน์เท่นส์ จาํกดั 140,000 140,000 99.99 99.99 168,173 173,990 21,000 39,200 
บริษทั พรีเชียส รีสอร์ทส์ จาํกดั 140,000 140,000 99.99 99.99 168,173 173,990 - 7,000 
บริษทั พรีเชียส ซิต้ีส์ จาํกดั 170,000 170,000 99.99 99.99 191,234 197,849 51,000 76,499 
บริษทั พรีเชียส คอมเมท็ส์ จาํกดั 71,100 71,100 99.99 99.99 55,319 57,233 - - 
บริษทั พรีเชียส ออนาเมน้ทส์ จาํกดั 68,100 68,100 99.99 99.99 52,987 54,820 - - 
บริษทั เนดเทก็ซ์ จาํกดั 2,500 2,500 69.99 69.99 779 806 - - 
บริษทั พรีเชียส สตอเรจ เทอมินลัส์ จาํกดั 6,000 6,000 69.99 69.99 5,045 5,219 - - 
บริษทั เทบส์ พีทีอี ลิมิเตด 0.0365 0.0365 100.00 100.00 - - - - 
บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง (ปานามา) เอส เอ 250 250 99.99 99.99 306 317 - - 
บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง (เมอริเชียส) ลิมิเตด 250 250 100.00 100.00 306 317 - - 
บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง (สิงคโปร์) พีทีอี ลิมิเตด 363,338 363,338 100.00 100.00 321,342 332,457 - - 
บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง (ยเูค) ลิมิเตด 250 250 99.99 99.99 306 317 - - 
บริษทั เกรท เซอร์เคิล ชิปป้ิง เอเยนซ่ี จาํกดั 210,000 100,000 99.99 99.99 332,175 230,226 - - 
บริษทั พรีเชียส โปรเจคส์ พีทีอี ลิมิเตด 0.0345 0.0345 100.00 100.00 - - - - 

รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย      7,008,168 6,010,080 539,249 981,829 

หกั: ค่าเผือ่ผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย     (6,130) (6,342)   

รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิ     7,002,038 6,003,738   

บริษทัฯไดน้ําเงินปันผลรับไปหักกลบลบหน้ีกบัยอดคงคา้งบญัชีลูกหน้ี/เจา้หน้ีบริษทัย่อยใน     
งบแสดงฐานะการเงิน 
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การเปล่ียนแปลงในราคาทุนของบญัชีเงินลงทุนในบริษทัย่อยนอกจากการเปล่ียนแปลงในบญัชี
เงินลงทุนตามรายละเอียดท่ีแสดงดงัต่อไปน้ี เกิดจากผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่า
งบการเงินจากสกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานเป็นสกุลเงินท่ีใชน้าํเสนองบการเงิน 

 ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 บริษทัฯไดล้งทุนเพิ่มในหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษทัยอ่ย
ดงัต่อไปน้ี 

 วนัท่ีซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุน หุน้สามญัเพิ่มทุน 

ช่ือบริษทัยอ่ย ของบริษทัยอ่ย มูลค่าท่ีตราไว ้ จาํนวนหุน้ มูลค่ารวม 

  (บาท) (ลา้นหุน้) (ลา้นบาท) 
บริษทั พรีเชียส เมท็ทลัซ์ จาํกดั 24 กมุภาพนัธ์ 2555 100.00 0.25 25.00 
บริษทั พรีเชียส แพลนเนตส์ จาํกดั 24 กมุภาพนัธ์ 2555 100.00 1.70 170.00 
บริษทั เกรท เซอร์เคิล ชิปป้ิง จาํกดั 15 มีนาคม 2555 100.00 1.10 110.00 
บริษทั พรีเชียส เวน็เจอร์ส จาํกดั 23 พฤษภาคม 2555 100.00 1.22 122.00 
บริษทั พรีเชียส ทรีส์ จาํกดั 23 พฤษภาคม 2555 100.00 1.22 122.00 
บริษทั พรีเชียส เพิร์ลส์ จาํกดั 27 มิถุนายน 2555 100.00 1.00 100.00 
บริษทั พรีเชียส ฟลาวเวอร์ส จาํกดั 27 มิถุนายน 2555 100.00 2.60 260.00 
บริษทั พรีเชียส แลนด ์จาํกดั 19 พฤศจิกายน 2555 100.00 2.22 222.00 
บริษทั พรีเชียส เลคส์ จาํกดั 19 พฤศจิกายน 2555 100.00 0.85 85.00 

13.  เงินลงทุนในการร่วมค้า 

13.1 รายละเอียดของเงินลงทุนในการร่วมค้า 

เงินลงทุนในการร่วมค้าเป็นเงินลงทุนตามสัญญาการร่วมทุนในบริษทั  แอสโซซิเอท  บลัค ์           
แคริเออร์ พีทีอี ลิมิเตด (“บริษทั เอบีซี”) ซ่ึงบริษทัฯและบริษทั Varada Marine Pte. Limited 
ควบคุมร่วมกนัโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อเป็นเจา้ของและบริหารจดัการเรือเดินทะเลประเภทขนส่ง
ซีเมนต์ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: บาท) 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั ลกัษณะธุรกิจ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 
มูลค่าตามบญัชี        
ตามวธีิราคาทุน 

  2555 2554 2555 2554 2555 2554 
  ร้อยละ ร้อยละ     

บริษทั แอสโซซิเอท บลัค ์        
   แคริเออร์ พทีีอี ลิมิเตด โฮลด้ิง คมัพานี 50 50 31 32 31 32 

การเปลี่ยนแปลงในราคาทุนของบญัชีเง ินลงทุนในการร่วมคา้ เกิดจากผลต่างของอตัรา
แลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงินจากสกุลเงินที่ใชใ้นการดาํเนินงานเป็นสกุลเงินที่ใช้
นาํเสนองบการเงิน 
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13.2 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของกิจการที่ควบคุมร่วมกัน 

งบการเงินรวมไดร้วมส่วนไดเ้สียในสินทรัพย  ์หน้ีสิน รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายที่บริษทัฯมีอยู่ใน 
บริษทั แอสโซซิเอท บลัค ์แคริเออร์ พีทีอี ลิมิเตด โดยคิดตามสัดส่วนของสัญญาการร่วมทุนดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 2555 2554 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,826 12,174 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 982 1,016 
เงินล่วงหนา้ค่าจา้งต่อเรือเดินทะเล 617,478 455,719 
ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจ่าย 13,245 3,289 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 32,806 10,304 
รวมสินทรัพย ์ 666,337 482,502 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 1,563 1,860 
เงินกูย้มืระยะยาว - ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 5,742 8,893 
เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระ   
   ภายในหน่ึงปี 166,508 168,969 
รวมหน้ีสิน 173,813 179,722 
สินทรัพยสุ์ทธิ 492,524 302,780 

 (หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2555 2554 
รายได ้ 6 4 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (582) (603) 
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน (3) (3) 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน 2,863 (3,647) 
กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปี 2,284 (4,249) 
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14. เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย 

14.1 รายละเอียดของบริษัทร่วมทีถื่อหุ้นโดยบริษัทย่อย 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

  สัดส่วน  มูลค่าตามบญัชีตาม 

  จดัตั้งข้ึนใน เงินลงทุน ราคาทุน วิธีส่วนไดเ้สีย 
ช่ือบริษทัร่วม ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ 2555 2554 2555 2554 2555 2554 

   % %     
บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล ซีพอร์ทส์  ก่อสร้างและพฒันา        
   (ฮาลเดีย) ไพรเวท ลิมิเตด    ท่าเทียบเรือ อินเดีย 22.40 22.40 62,416 64,576 104,694 111,681 

การเปลี่ยนแปลงในราคาทุนของบญัชีเงินลงทุนในบริษทัร่วมที่ถือหุ้นโดยบริษทัย่อยเกิดจาก
ผลต่างของอตัราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงินจากสกุลเงินที่ใชใ้นการดาํเนินงานเป็น
สกุลเงินท่ีใชน้าํเสนองบการเงิน 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
  ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน)    
 เงินปันผลรับ จากเงินลงทุน 
 จากบริษทัร่วมท่ีถือหุน้ ในบริษทัร่วมท่ีถือหุน้ 

ช่ือบริษทัร่วม โดยบริษทัยอ่ย โดยบริษทัยอ่ย 
 2555 2554 2555 2554 

บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล ซีพอร์ทส์ (ฮาลเดีย)     
 ไพรเวท ลิมิเตด  - 3,375 (2,425) 7,637 

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีถือหุ้นโดยบริษทัย่อยสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี      
31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 ซ่ึงรวมอยูใ่นงบกาํไรขาดทุนรวม คาํนวณจากขอ้มูลทางการเงิน ณ วนัท่ี          
30 กนัยายน 2555 และ 2554 

14.2 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทร่วมทีถื่อหุ้นโดยบริษัทย่อย 
(หน่วย: พนับาท) 

 ทุนเรียกชาํระ สินทรัพยร์วม หน้ีสินรวม 
รายไดร้วม 

สาํหรับปีส้ินสุด 
กาํไร (ขาดทุน) 
สาํหรับปีส้ินสุด 

ช่ือบริษทัร่วม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน วนัท่ี 30 กนัยายน วนัท่ี 30 กนัยายน 

 2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554 

 พนัอินเดียรูปี พนัอินเดียรูปี         
บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล ซีพอร์ทส์           
   (ฮาลเดีย) ไพรเวท ลิมิเตด  440,580 440,580 632,149 635,935 164,764 137,358 426,578 467,380 (10,828) 34,094 



   25

15. เงินลงทุนระยะยาวอืน่ 

 ในปี 2549 บริษทัฯไดล้งทุนในหุน้สามญัของบริษทั บทด จาํกดั จาํนวน 2,026,086 หุน้ มูลค่าตราไว้
หุน้ละ 10 บาท คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 3 ของทุนจดทะเบียน บริษทัฯชาํระค่าหุน้แลว้หุน้ละ 5 บาท คิด
เป็นจาํนวนเงิน 10.13 ลา้นบาท 

 การเปล่ียนแปลงในราคาทุนของบญัชีเงินลงทุนระยะยาวอ่ืนเกิดจากผลต่างของอตัราแลกเปล่ียน      
จากการแปลงค่างบการเงินจากสกลุเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานเป็นสกลุเงินท่ีใชน้าํเสนองบการเงิน 

 ในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 บริษทัฯไดรั้บเงินปันผลจากบริษทั บทด จาํกดั เป็นจาํนวน
เงิน 0.51 ลา้นบาท  

 



   26

16. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์  
  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
  เรือเดินทะเลและอุปกรณ์ สิ่งตกแต่ง    
   ค่าใชจ้่ายใน  ติดตั้งและ    
 ที่ดินและ เรือเดินทะเล การซ่อมแซม  อุปกรณ์  สิ่งปรับปรุง  
 อาคารชุด และอุปกรณ์ และสาํรวจเรือ รวม สาํนกังาน ยานพาหนะ สินทรัพยเ์ช่า รวม 

ราคาทุน         
1 มกราคม 2555 227,170 14,103,378 465,311 14,568,689 53,708 13,541 11,133 14,874,241 
ซื้อเพิ่ม/โอนเขา้ 865 7,743,814 295,836 8,039,650 1,806 1,305 2,371 8,045,997 
จาํหน่าย/โอนออก/ตดัจาํหน่าย - - (185,753) (185,753) (90) (735) (533) (187,111) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (7,608) (531,194) (18,159) (549,353) (1,823) (473) (376) (559,633) 
31 ธนัวาคม 2555 220,427 21,315,998 557,235 21,873,233 53,601 13,638 12,595 22,173,494 
ค่าเสื่อมราคาสะสม         
1 มกราคม 2555 194,353 4,941,164 225,176 5,166,340 45,709 11,831 10,475 5,428,708 
ค่าเสื่อมราคาสาํหรับปี 12,348 670,601 221,810 892,411 4,076 828 635 910,298 
โอนออกสาํหรับส่วนที่จาํหน่าย/         
   โอนออก/ตดัจาํหน่าย - - (185,753) (185,753) (72) (735) (533) (187,093) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (6,655) (173,738) (8,282) (182,020) (1,579) (390) (347) (190,991) 
31 ธนัวาคม 2555 200,046 5,438,027 252,951 5,690,978 48,134 11,534 10,230 5,960,922 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี         
1 มกราคม 2555 32,817 9,162,214 240,135 9,402,349 7,999 1,710 658 9,445,533 

31 ธนัวาคม 2555 20,381 15,877,971 304,284 16,182,255 5,467 2,104 2,365 16,212,572 

ค่าเสื่อมราคาสําหรับปี         
2555        910,298 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
  เรือเดินทะเลและอุปกรณ์ สิ่งตกแต่ง    
   ค่าใชจ้่ายใน  ติดตั้งและ    
 ที่ดินและ เรือเดินทะเล การซ่อมแซม  อุปกรณ์  สิ่งปรับปรุง  
 อาคารชุด และอุปกรณ์ และสาํรวจเรือ รวม สาํนกังาน ยานพาหนะ สินทรัพยเ์ช่า รวม 

ราคาทุน          
1 มกราคม 2554 215,517 10,316,527 547,426 10,863,953 50,869 15,767 10,592 11,156,698 
ซื้อเพิ่ม/โอนเขา้ 636 3,182,412 120,859 3,303,271 811 1,301 - 3,306,019 
จาํหน่าย/โอนออก/ตดัจาํหน่าย - - (225,031) (225,031) (572) (4,205) - (229,808) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 11,017 604,439 22,057 626,496 2,600 678 541 641,332 
31 ธนัวาคม 2554 227,170 14,103,378 465,311 14,568,689 53,708 13,541 11,133 14,874,241 
ค่าเสื่อมราคาสะสม          
1 มกราคม 2554 173,220 4,269,839 250,170 4,520,009 39,896 13,769 9,471 4,756,365 
ค่าเสื่อมราคาสาํหรับปี 11,875 438,337 190,061 628,398 4,133 1,655 502 646,563 
โอนออกสาํหรับส่วนที่จาํหน่าย/         
   โอนออก/ตดัจาํหน่าย - - (224,747) (224,747) (485) (4,215) - (229,447) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 9,258 232,988 9,692 242,680 2,165 622 502 255,227 
31 ธนัวาคม 2554 194,353 4,941,164 225,176 5,166,340 45,709 11,831 10,475 5,428,708 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี          
1 มกราคม 2554 42,297 6,046,688 297,256 6,343,944 10,973 1,998 1,121 6,400,333 

31 ธนัวาคม 2554 32,817 9,162,214 240,135 9,402,349 7,999 1,710 658 9,445,533 

ค่าเสื่อมราคาสําหรับปี          
2554        646,563 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส่ิงตกแต่ง ติดตั้ง    
 และอุปกรณ์  ส่ิงปรับปรุง  
 สาํนกังาน ยานพาหนะ สินทรัพยเ์ช่า รวม 

ราคาทุน     
1 มกราคม 2555  21,976 12,220 8,466 42,662 
ซ้ือเพ่ิม/โอนเขา้ 1,742 1,305 2,371 5,418 
จาํหน่าย/โอนออก/ตดัจาํหน่าย (89) (735) (533) (1,357) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (762) (429) (288) (1,479) 
31 ธนัวาคม 2555 22,867 12,361 10,016 45,244 
ค่าเส่ือมราคาสะสม     
1 มกราคม 2555  16,347 11,772 7,808 35,927 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี 2,817 569 635 4,021 
โอนออกสาํหรับส่วนท่ีจาํหน่าย/     
   โอนออก/ตดัจาํหน่าย (73) (735) (533) (1,341) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (580) (384) (258) (1,222) 
31 ธนัวาคม 2555 18,511 11,222 7,652 37,385 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี     
1 มกราคม 2555  5,629 448 658 6,735 
31 ธนัวาคม 2555 4,356 1,139 2,364 7,859 
ค่าเส่ือมราคาสําหรับปี    
2555    4,021 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส่ิงตกแต่ง ติดตั้ง    
 และอุปกรณ์  ส่ิงปรับปรุง  
 สาํนกังาน ยานพาหนะ สินทรัพยเ์ช่า รวม 

ราคาทุน      
1 มกราคม 2554 21,084 14,947 8,055 44,086 
ซ้ือเพ่ิม/โอนเขา้ 391 - - 391 
จาํหน่าย/โอนออก/ตดัจาํหน่าย (567) (3,380) - (3,947) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 1,068 653 411 2,132 
31 ธนัวาคม 2554 21,976 12,220 8,466 42,662 
ค่าเส่ือมราคาสะสม      
1 มกราคม 2554 13,333 12,948 6,935 33,216 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี 2,734 1,597 502 4,833 
โอนออกสาํหรับส่วนท่ีจาํหน่าย/     
   โอนออก/ตดัจาํหน่าย (478) (3,380) - (3,858) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 758 607 371 1,736 
31 ธนัวาคม 2554 16,347 11,772 7,808 35,927 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี     

1 มกราคม 2554 7,751 1,999 1,120 10,870 
31 ธนัวาคม 2554 5,629 448 658 6,735 
ค่าเส่ือมราคาสําหรับปี     
2554    4,833 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 กลุ่มบริษทัมีอาคารชุด เรือเดินทะเลและอุปกรณ์จาํนวนหน่ึงซ่ึงตดัค่าเส่ือม
ราคาหมดแลว้แต่ยงัใช้งานอยู่ มูลค่าตามบญัชีก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสมของสินทรัพยด์งักล่าวมี
จาํนวนเงิน 389.55 ลา้นบาท (2554: 197.18 ลา้นบาท) ในงบการเงินรวม และจาํนวนเงิน 24.82 ลา้น
บาท (2554: 19.55 ลา้นบาท) ในงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 บริษทัยอ่ยไดจ้ดจาํนองเรือเดินทะเลจาํนวน 30 ลาํ (2554: 14  ลาํ) ซ่ึงมี
มูลค่าสุทธิตามบญัชีจาํนวนเงิน 14,972.61 ลา้นบาท (2554: 6,394.78 ลา้นบาท) ไวก้บัธนาคารเพื่อ            
คํ้าประกนัเงินกูย้มืระยะยาวตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 22 
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17. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 รายละเอียดของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนซ่ึงประกอบดว้ยคอมพิวเตอร์ซอฟทแ์วร์มีดงัต่อไปน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 2555 2554 

ราคาทุน 
ราคาทุนตน้ปี  53,149 50,217 53,085 50,217 
ซ้ือเพ่ิม - 351 - 290 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (1,777) 2,581 (1,775) 2,578 

ราคาทุนปลายปี 51,372 53,149 51,310 53,085 

การตดัจําหน่าย     
ค่าตดัจาํหน่ายสะสมตน้ปี 30,367 19,868 30,360 19,868 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 9,284 9,167 9,272 9,160 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (1,135) 1,332 (1,135) 1,332 

ค่าตดัจาํหน่ายสะสมปลายปี 38,516 30,367 38,497 30,360 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที ่31 ธันวาคม 12,856 22,782 12,813 22,725 

ค่าตดัจําหน่ายสําหรับปี 9,284 9,167 9,272 9,160 

18. เงินล่วงหน้าค่าซ้ือเรือเดินทะเล 

 ในระหว่างปี 2554 บริษทัยอ่ยในประเทศแห่งหน่ึงไดล้งนามในบนัทึกขอ้ตกลงเพื่อซ้ือเรือเดินทะเล     
มือสองกบับริษทัต่างประเทศแห่งหน่ึงคิดเป็นจาํนวนเงิน 19.50 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา โดยบริษทั
ยอ่ยไดจ่้ายเงินมดัจาํเป็นจาํนวนเงิน 12.50 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (หรือประมาณ 396.14 ลา้นบาท) 
ต่อมา เ ม่ือวันท่ี  12 มกราคม  2555 บริษัทย่อยดังกล่าวได้จ่ายเงินงวดสุดท้ายและรับมอบเรือ             
เดินทะเลแลว้ 

19. เงินล่วงหน้าค่าจ้างต่อเรือเดินทะเล 

กลุ่มบริษทัมีรายการสั่งต่อเรือเดินทะเล ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 ดงัต่อไปน้ี 

ประเภทเรือเดนิทะเล เรือเดินทะเลประเภทขนส่ง
สินคา้เทกองจาํนวน 18 
ลาํ (เรือเดินทะเลขนาด 
Handysize จาํนวน 12 
ลาํ และเรือเดินทะเล
ขนาด Supramax จาํนวน 
6 ลาํ) 

เรือเดินทะเลประเภทขนส่ง
ซีเมนตจ์าํนวน 3 ลาํ 

เรือเดินทะเลประเภทขนส่ง
ซีเมนตจ์าํนวน 2 ลาํ 
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ผู้ส่ังต่อเรือเดนิทะเล บริษทัฯ กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 
(บริษทัยอ่ยท่ีจดัตั้งข้ึนเพื่อ
วตัถุประสงคเ์ฉพาะ) 

กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 
(บริษทัยอ่ยท่ีจดัตั้งข้ึน
เพื่อวตัถุประสงคเ์ฉพาะ) 

ผู้ต่อเรือเดนิทะเล ABG Shipyard Limited 
ประเทศอินเดีย 

ABG Shipyard Limited 
ประเทศอินเดีย (อู่ต่อเรือ
ในประเทศอินเดีย) 

China Shipbuilding & 
Offshore International 
Co., Ltd. และ 
Shanhaiguan New 
Shipbuilding Industry 
Co., Ltd., ประเทศจีน   
(อู่ต่อเรือในประเทศ
อินเดีย) 

วนัท่ีทําสัญญาส่ังต่อเรือ
เดนิทะเล 

วนัท่ี 20 กรกฎาคม 2550 
สาํหรับเรือเดินทะเล
ขนาด Handysize 
จาํนวน  12 ลาํ วนัท่ี 14 
กนัยายน 2550 สาํหรับ
เรือเดินทะเลขนาด 
Supramax จาํนวน 3 ลาํ 
และวนัท่ี 11 กมุภาพนัธ์ 
2551 สาํหรับเรือเดิน
ทะเลขนาด Supramax 
เพิ่มเติมอีกจาํนวน 3 ลาํ 

วนัท่ี 22 เมษายน 2553 วนัท่ี 5 ธนัวาคม 2555 

ราคาตามสัญญา ลาํละ 30.00 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกาสาํหรับ
เรือเดินทะเลขนาด 
Handysize และ ลาํละ
38.00 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกาสาํหรับ
เรือเดินทะเลขนาด 
Supramax (หรือคิดเป็น
จาํนวนเงินรวม 588.00 
ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา) 

ลาํละ 28.50 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา (หรือคิด
เป็นจาํนวนเงินรวม 85.50 
ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) 
ส่วนท่ีบริษทัถือหุน้คือ
ร้อยละ 50 ดงันั้นในทุก
สญัญาสัง่ต่อเรือเดินทะเล 
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัฯคือ
ร้อยละ 50 ของมลูค่ารวม
ของราคาตามสญัญาสัง่ต่อ
เรือเดินทะเลคิดเป็น
จาํนวนเงิน 42.75 ลา้น
เหรียญสหรัฐอเมริกา 

ลาํละ 24.18 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา (หรือคิด
เป็นจาํนวนเงินรวม 
48.36 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา)  

การจ่ายชําระ แบ่งชาํระออกเป็น 5 งวด 
งวดละร้อยละ 20 ของ
สญัญาสัง่ต่อเรือเดิน

แบ่งชาํระออกเป็น 5 งวด 
งวดละร้อยละ 20 ของ
สญัญาสัง่ต่อเรือเดินทะเล 

แบ่งชาํระออกเป็น 5 งวด  
4 งวดแรกงวดละ ร้อยละ 
10 ของสญัญาสัง่ต่อเรือ
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ทะเล จ่ายชาํระเม่ือ
บริษทัฯไดรั้บหนงัสือคํ้า
ประกนัจากธนาคารและ 
ใบรับรองขั้นตอนการ
ต่อเรือ (milestone 
certificates) (ยกเวน้การ
จ่ายชาํระเงินงวดสุดทา้ย
จะจ่ายเม่ือมีการส่งมอบ
เรือเดินทะเล) 

จ่ายชาํระเม่ือบริษทัยอ่ยท่ี
จดัตั้งข้ึนเพื่อวตัถุประสงค์
เฉพาะแต่ละบริษทัไดรั้บ
หนงัสือคํ้าประกนัจาก
ธนาคาร และ ใบรับรอง
ขั้นตอนการต่อเรือ 
(milestone certificates) 
(ยกเวน้การจ่ายชาํระ
เงินงวดสุดทา้ยจะจ่ายเม่ือ
มีการส่งมอบเรือเดิน
ทะเล) 

เดินทะเล จ่ายชาํระเม่ือ
บริษทัยอ่ยท่ีจดัตั้งข้ึน
เพื่อวตัถุประสงคเ์ฉพาะ
แต่ละบริษทัไดรั้บ
หนงัสือคํ้าประกนัจาก
ธนาคาร และ ใบรับรอง
ขั้นตอนการต่อเรือ 
(milestone certificates 
งวดสุดทา้ย ร้อยละ 60 
ของสญัญาสัง่ต่อเรือเดิน
ทะเลจ่ายชาํระเม่ือมีการ
ส่งมอบเรือเดินทะเล 

กาํหนดรับมอบ            
เรือเดนิทะเล 

ระหวา่งปี 2554 ถึง 2557 ปี 2556 ภายในปี 2557 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินล่วงหน้าค่าจา้งต่อเรือเดินทะเลสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 
2555 และ 2554 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 2555 2554 
ยอดคงเหลือตน้ปี  7,899,189 8,548,113 5,815,021 7,112,688 
จ่ายเพ่ิม 972,052 1,321,392 736,183 781,436 
ตน้ทุนดอกเบ้ียและค่าธรรมเนียม     
   ในการรักษาวงเงินกู ้ 69,316 47,744 25,170 44,171 
ตดัจาํหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน 1,303 1,802 964 1,565 
ตน้ทุนทางตรงอ่ืน 166,093 41,794 40,576 26,918 
การแปลงหน้ีใหม่ของสัญญาสั่งต่อ     
   เรือเดินทะเล  (1,423,176) (1,848,405) (1,423,176) (1,848,405) 
โอนไปเป็นตน้ทุนเรือเดินทะเลและอุปกรณ์     
   ของบริษทัยอ่ย (2,617,409) (588,433) (778,557) (588,433) 
รายการปรับปรุง - (979) - (979) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (125,020) 376,161 (165,378) 286,060 

ยอดคงเหลือปลายปี 4,942,348 7,899,189 4,250,803 5,815,021 
หกั: ส่วนท่ีจะไดรั้บคืนภายในหน่ึงปี (482,996) (1,327,296) (391,959) (1,327,296) 

เงินล่วงหนา้ค่าจา้งต่อเรือเดินทะเล - สุทธิ     
   จากส่วนท่ีจะไดรั้บคืนภายในหน่ึงปี 4,459,352 6,571,893 3,858,844 4,487,725 
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ในระหวา่งปีกลุ่มบริษทัไดจ่้ายเงินงวดใหแ้ก่ผูรั้บต่อเรือเดินทะเลตามรายละเอียดดงัน้ี 

 2555 2554 
 (ลา้นเหรียญ

สหรัฐอเมริกา) 
(เทียบเท่า       
ลา้นบาท) 

(ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา) 

(เทียบเท่า       
ลา้นบาท) 

บริษทัฯ 28.52 875.15 36.47 1,111.30 
บริษทัยอ่ย 53.90 1,676.91 14.70 453.55 
กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั - ตาม     
   สัดส่วนท่ีบริษทัฯถือหุน้ (50%) - จ่าย
ใหแ้ก่อู่ต่อเรือในประเทศอินเดีย 

 
2.85 

 
87.53 

 
2.85 

 
86.40 

กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั - จ่ายใหแ้ก่     
   อู่ต่อเรือในประเทศจีน 4.84 148.34                     -                     - 
รวม 90.11 2,787.93 54.02 1,651.25 

 ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ตน้ทุนการกูย้มืไดบ้นัทึกเขา้เป็นราคาทุนของเงินล่วงหนา้
ค่าจา้งต่อเรือเดินทะเลเป็นจาํนวนเงิน 69.32 ลา้นบาท (2554: 47.74 ลา้นบาท) ในงบการเงินรวม และ
จาํนวนเงิน 25.17 ลา้นบาท (2554: 44.17 ลา้นบาท) ในงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยคาํนวณจากอตัรา
การตั้งข้ึนเป็นทุนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัในอตัราร้อยละ 1.20 - 2.97 (2554: ร้อยละ 1.44 - 2.97)                
ในงบการเงินรวมและอตัราร้อยละ 1.43 - 1.78 (2554: ร้อยละ 1.44 - 1.74) ในงบการเงินเฉพาะกิจการ 

การแปลงหนีใ้หม่ของสัญญาส่ังต่อเรือเดินทะเลใหม่ 

ในระหว่างปี 2555 และ 2554 บริษทัฯไดล้งนามในสัญญาแปลงหน้ีใหม่รวม 9 ฉบบั กบั Global Bulk 
Carriers Pte. Ltd. (“ผูซ้ื้อรายใหม่”) และ ABG Shipyard Ltd., ประเทศอินเดีย (“อู่ต่อเรือ”) เพื่อ
จาํหน่ายสญัญาสัง่ต่อเรือเดินทะเลใหม่รวม 9 ลาํ รายละเอียดการแปลงหน้ีใหม่มีดงัน้ี 

(ก) สญัญาแปลงหน้ีใหม่ 5 ฉบบัท่ีไดล้งนามและจาํหน่ายเรียบร้อยแลว้  

รายละเอียดของสญัญาแปลงหน้ีใหม่ 5 ฉบบัมีดงัน้ี  

วนัทีท่าํสัญญา 

Novation 

Agreement 

ตัวเรือเดนิ

ทะเล  

หมายเลข 

เดทเวท

ตัน 

วนัทีท่าํสัญญา 

ส่ังต่อเรือเดนิทะเล 

ราคาตามสัญญา

(เหรียญ

สหรัฐอเมริกา) 

เงนิงวดทีบ่ริษทัฯได้ชําระ 

ให้แก่อู่ต่อเรือไปแล้ว 

(เหรียญสหรัฐอเมริกา) 

18 มีนาคม 2554 329 32,000 20 กรกฎาคม 2550 29,999,997 17,999,997 

18 มีนาคม 2554 330 32,000 20 กรกฎาคม 2550 29,999,997 17,999,997 

18 มีนาคม 2554 313 54,000 14 กนัยายน 2550 37,999,998 22,799,998 

21 ธนัวาคม 2554 333 32,000 20 กรกฎาคม 2550 29,999,997 17,999,997 

25 มกราคม 2555 315 54,000 14 กนัยายน 2550 37,999,998 22,799,998 
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ภายใตเ้ง่ือนไขตามสัญญาแปลงหน้ีใหม่ ผูซ้ื้อรายใหม่ตอ้งชาํระเงินงวดคืนเต็มจาํนวนให้แก่
บริษทัฯ ตามท่ีบริษทัฯไดช้าํระใหแ้ก่อู่ต่อเรือพร้อมดอกเบ้ียร้อยละ 7.50 ต่อปีนบัจากวนัท่ีบริษทัฯ
ไดช้าํระเงินงวดไปแต่ละงวด และชาํระเงินเพิ่มอีกจาํนวน 100,000 เหรียญสหรัฐอเมริกาต่อหน่ึง
สญัญาสัง่ต่อเรือเดินทะเลใหม่  

ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 บริษทัฯได้รับเงินจาํนวนรวม 51.66 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกาหรือประมาณ 1,615.05 ลา้นบาทจากการจาํหน่ายสัญญาสั่งต่อเรือเดินทะเลใหม่          
2 ฉบบัโดยการแปลงหน้ีใหม่ (สาํหรับตวัเรือเดินทะเลหมายเลข 333 และ 315) บริษทัฯบนัทึก
กาํไรจากการแปลงหน้ีใหม่ของสัญญาสั่งต่อเรือเดินทะเลเป็นจาํนวนเงิน 9.77 ล้านเหรียญ
สหรัฐอเมริกาหรือประมาณ 305.45 ลา้นบาท ในงบกาํไรขาดทุนรวมและงบกาํไรขาดทุนเฉพาะ
กิจการสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 

ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 บริษทัฯได้รับเงินจาํนวนรวม 71.47 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกาหรือประมาณ 2,167.57 ลา้นบาทจากการจาํหน่ายสัญญาสั่งต่อเรือเดินทะเลใหม่    
3 ฉบบัโดยการแปลงหน้ีใหม่ (สาํหรับตวัเรือเดินทะเลหมายเลข 329, 330 และ 313) บริษทัฯ
บนัทึกกาํไรจากการแปลงหน้ีใหม่ของสัญญาสั่งต่อเรือเดินทะเลเป็นจาํนวนเงิน 10.52 ลา้น
เหรียญสหรัฐอเมริกาหรือประมาณ 319.17 ลา้นบาทในงบกาํไรขาดทุนรวมและงบกาํไรขาดทุน
เฉพาะกิจการสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 

(ข) สญัญาแปลงหน้ีใหม่ 4 ฉบบัท่ีไดล้งนามเม่ือวนัท่ี 10 กนัยายน 2555  

รายละเอียดของสญัญาแปลงหน้ีใหม่ 4 ฉบบัมีดงัน้ี  
 
 
 
 
 
 
 

ตัวเรือ
เดินทะเล
หมายเลข   

 
 

รายละเอยีดสัญญาส่ังต่อเรือเดินทะเลที่จะถูกแปลงหนีใ้หม่ 

ค่าตอบแทนตามสัญญาแปลงหนีใ้หม่ 

 
 

 
ค่าตอบแทน
สูงสุดตาม
สัญญาแปลง
หนีใ้หม่     
(เหรียญ

สหรัฐอเมริกา) 

 
จ่ายชําระโดยผู้ซ้ือรายใหม่ 

จ่ายชําระโดยอู่ต่อเรือ (โดยการปรับปรุงกบัสัญญา    
ส่ังต่อเรือเดินทะเลลาํอืน่ ๆ) 

 
 
 
 
 

เดทเวท
ตัน 

 
 
 
 

วนัที่ทําสัญญา
ส่ังต่อเรือเดิน

ทะเล 

 
 

 
ราคาตาม
สัญญา 
(เหรียญ

สหรัฐอเมริกา)  

 
 
 

เงนิงวดที่บริษัทฯ 
ได้ชําระให้แก่        

อู่ต่อเรือ (เหรียญ
สหรัฐอเมริกา) 

 
 
 
 
 

วนัสุดท้ายของ
การชําระเงนิ 

 
 

จํานวนเงนิ
สูงสุด(1) 

(เหรียญ
สหรัฐ   
อเมริกา) 

 
 
 
 
 

วนัส้ินสุดตาม
สัญญา 

ชําระ 
(ปรับปรุง) 
เงนิงวด
ถัดไปของ
ตัวเรือเดิน
ทะเล

หมายเลข 

 
 

จํานวนเงนิ
สูงสุด(2) 

(เหรียญ
สหรัฐ   
อเมริกา) 

336 32,000 20 กรกฎาคม 
2550 

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

100,000 29 พฤศจิกายน 
2555 

337 8,305,478 

340 32,000 20 กรกฎาคม 
2550 

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

100,000 31 มีนาคม 
2557 

342 8,905,889 

316 54,000 14 กนัยายน 
2550 

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

13,440,752 29 มกราคม 
2556 

348 10,582,738 

347 54,000 11 กมุภาพนัธ์ 
2551 

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

13,440,752 31 มีนาคม 
2556 

349 10,456,245 

 (1) ถา้ชาํระเงินในวนัสุดทา้ย 
 (2) ถา้ชาํระ (โดยการปรับปรุง) ในวนัส้ินสุดตามสัญญา 
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ภายใตเ้ง่ือนไขตามสัญญาแปลงหน้ีใหม่ ผูซ้ื้อรายใหม่ และอู่ต่อเรือจะชาํระคืนเงินงวดค่าต่อเรือ
เดินทะเลซ่ึงบริษทัฯไดช้าํระไปภายใตส้ัญญาสั่งต่อเรือเดินทะเลของตวัเรือเดินทะเลหมายเลข 
336, 340, 316 และ 347 ให้แก่บริษทัฯพร้อมดอกเบ้ียร้อยละ 7.50 ต่อปีนับจากวนัท่ีบริษทัฯได้
ชาํระเงินงวดไปแต่ละงวด พร้อมกบัค่าชดเชยเพิ่มเติมให้แก่บริษทัฯโดยการชาํระหน้ีบางส่วน
เป็นเงินสดและบางส่วนโดยการปรับปรุงเงินงวดท่ีบริษทัฯตอ้งชาํระสาํหรับค่าต่อเรือเดินทะเล
งวดถดัไปของตวัเรือเดินทะเลหมายเลข 337, 342, 348 และ 349 ภายใตเ้ง่ือนไขวา่บริษทัฯจะตอ้ง
ไดรั้บสญัญาคํ้าประกนัการชาํระเงินงวดคืนตามเง่ือนไขเดิมในสญัญาสัง่ต่อเรือเดินทะเลดงักล่าว 

สาํหรับสญัญาแปลงหน้ีใหม่แต่ละฉบบัดงักล่าว 

 (ก) ในกรณีท่ีบริษทัฯไม่ไดรั้บค่าตอบแทนสาํหรับการแปลงหน้ีใหม่จากผูซ้ื้อรายใหม่ หรือ 
 (ข) ในกรณีท่ีบริษทัฯไม่ไดรั้บค่าตอบแทนสาํหรับการแปลงหน้ีใหม่จากอู่ต่อเรือ หรือ 
  (ค) อู่ต่อเรือไม่สามารถต่ออายสุญัญาคํ้าประกนัการชาํระเงินงวดคืนไดต้ามเง่ือนไขในสญัญา

สัง่ต่อเรือเดินทะเลท่ีเก่ียวขอ้ง 

บริษทัฯมีสิทธิท่ีจะบอกเลิกสัญญาสั่งต่อเรือเดินทะเลนั้นๆ และอู่ต่อเรือจะตอ้งชาํระคืนเงินงวด
ทั้งหมดท่ีบริษทัฯได้ชาํระให้อู่ต่อเรือภายใตส้ัญญาสั่งต่อเรือเดินทะเล บวกดอกเบ้ียคาํนวณ     
นับจากวนัท่ีบริษทัฯไดช้าํระเงินแต่ละงวดไปในอตัราร้อยละ 7.50 ต่อปี ตามสัญญาสั่งต่อเรือ   
เดินทะเลฉบบัดงักล่าว 

นอกจากน้ี ในการจ่ายเงินงวดตามสัญญาสั่งต่อเรือเดินทะเล บริษทัฯไดรั้บหนังสือคํ้าประกนัจาก
ธนาคารในต่างประเทศเพ่ือคํ้าประกนัการคืนเงินงวดท่ีบริษทัฯไดจ่้ายออกไป (พร้อมดอกเบ้ีย) ในกรณี
ท่ีผูซ้ื้อรายใหม่หรืออู่ต่อเรือไม่สามารถปฏิบติัตามสัญญาแปลงหน้ีใหม่และ/หรือสัญญาสั่งต่อเรือเดิน
ทะเลได ้

ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 บริษทัฯไดรั้บค่าตอบแทนบางส่วนจากการแปลงหน้ีใหม่
ของสัญญาสั่งต่อเรือเดินทะเลหมายเลข 316 และ 336 จาํนวนเงิน 3.64 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาหรือ
ประมาณ 113.58 ลา้นบาท  

ต่อมา เม่ือวนัท่ี 18 มกราคม 2556 บริษทัฯไดรั้บค่าตอบแทนจากการแปลงหน้ีใหม่ของสัญญาสั่งต่อ
เรือเดินทะเลหมายเลข 316, 340 และ 347 บางส่วนเพิ่มเติมเป็นจํานวนเงิน 7.28 ล้านเหรียญ
สหรัฐอเมริกาหรือประมาณ 216.88 ลา้นบาท บริษทัฯกาํลงัอยูใ่นระหว่างการเจรจากบัผูซ้ื้อรายใหม่
และอู่ต่อเรือสาํหรับเงินส่วนท่ีเหลือจากสญัญาแปลงหน้ีใหม่ 
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การแก้ไขสัญญาส่ังต่อเรือเดินทะเล 

เม่ือวนัท่ี 27 สิงหาคม 2555 บริษทัฯไดล้งนามในบนัทึกขอ้ตกลงแนบทา้ยสัญญาสั่งต่อเรือเดินทะเล
สาํหรับตวัเรือเดินทะเลหมายเลข 335 ฉบบัลงวนัท่ี 20 กรกฎาคม 2550 กบัอู่ต่อเรือ ABG Shipyard 
Ltd. ประเทศอินเดีย โดยมีรายละเอียดการแก้ไขหลักๆ คือ แก้ไขราคาเรือเดินทะเลจากจาํนวน 
29,999,997 เหรียญสหรัฐอเมริกา เป็นจาํนวน 23,000,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา และแกไ้ขวนัส่งมอบ
เรือเดินทะเลจากวนัท่ี 30 มีนาคม 2555 (รวมระยะเวลาผอ่นผนั 90 วนั) เป็นวนัท่ี 31 มกราคม 2556 

การส่งมอบเรือเดินทะเลตามสัญญาส่ังต่อเรือเดินทะเลกับอู่ต่อเรือ ABG Shipyard Ltd. ประเทศ
อนิเดีย 

เม่ือวนัท่ี 26 มีนาคม 2555 เรือเดินทะเลลาํท่ีสอง (ตวัเรือเดินทะเลหมายเลข 334) ไดเ้สร็จส้ินสมบูรณ์
และได้ส่งมอบให้แก่บริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทฯในประเทศสิงคโปร์  (บริษัท  พรีเชียส                    
ฟราแกรนซ์ พีทีอี ลิมิเตด) ดงันั้น บริษทัฯจึงไดโ้อนเงินล่วงหน้าค่าจา้งต่อเรือเดินทะเลและตน้ทุน
ทางตรงอ่ืนๆในส่วนท่ีเ ก่ียวข้องกับเรือเดินทะเลลําดังกล่าวจํานวนรวม  29.88 ล้านเหรียญ
สหรัฐอเมริกาหรือประมาณ 917.53 ลา้นบาทไปบนัทึกเป็นตน้ทุนเรือเดินทะเลและอุปกรณ์ของบริษทั
ยอ่ยทางออ้มดงักล่าว 

การส่งมอบเรือเดินทะเลตามสัญญาส่ังต่อเรือเดินทะเลกบัอู่ต่อเรือ Yangzhou Guoyu Shipbuilding 
Co. Ltd. ประเทศจีน 

ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 เรือเดินทะเลจาํนวน 4 ลาํ ไดเ้สร็จส้ินสมบูรณ์และไดส่้ง
มอบใหแ้ก่บริษทัยอ่ยทางออ้ม 4 บริษทัในประเทศสิงคโปร์ ดงัต่อไปน้ี  

 
วนัทีส่่งมอบ 

 
ช่ือบริษัทย่อย 

ต้นทุนค่าต่อเรือเดินทะเลและ             
ต้นทุนทางตรงอืน่ 

10 สิงหาคม 2555 บริษัท พรีเชียส คอมฟอร์ทส์  
พีทีอี ลิมิเตด 

27.51 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา          
(หรือประมาณ 859.95 ลา้นบาท) 

19 กนัยายน 2555 บริษทั พรีเชียส สปาร์คส์  
    พีทีอี ลิมิเตด 

27.54 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา          
(หรือประมาณ 860.83 ลา้นบาท) 

22 ตุลาคม 2555 บริษทั พรีเชียส วิชัน่ส์  
    พีทีอี ลิมิเตด 

27.58 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา          
(หรือประมาณ 846.08 ลา้นบาท) 

29 พฤศจิกายน 2555 บริษทั พรีเชียส บริดจส์  
    พีทีอี ลิมิเตด 

27.61 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา          
(หรือประมาณ 846.97 ลา้นบาท) 
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20. ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่าย 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจ่ายสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 
2555 และ 2554 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 2555 2554 
ยอดคงเหลือตน้ปี  211,832 329,044 168,155 324,784 
จ่ายเพ่ิม 50,796 40,085 35,318 - 
โอนไปแสดงหกัจากเงินกูย้มื     
   ระยะยาว (91,485) (89,849) (3,660) (6,063) 
โอนไปบริษทัยอ่ยในฐานะผูกู้ ้ - - (54,637) (82,317) 
ตดัจาํหน่ายค่าธรรมเนียม     
   ทางการเงินเน่ืองจากการยกเลิก     
   วงเงินกูย้มืและการลดวงเงินกูย้มื (39,895) (81,749) (39,895) (81,749) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (6,036) 14,301 (4,720) 13,500 

 ยอดคงเหลือปลายปี 125,212 211,832 100,561 168,155 

 ในระหวา่งปี 2555 บริษทัฯไดต้ดัจาํหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจ่ายสาํหรับการขอวงเงินกูย้มื
ท่ีไดจ่้ายไปในปีก่อนๆ เป็นจาํนวนเงิน 39.90 ลา้นบาท (2554: 81.75 ลา้นบาท) เน่ืองจากการยกเลิก
วงเงินกูย้ืมและการลดวงเงินกูย้ืม การตดัจาํหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจ่ายน้ีใชห้ลกัการ
จดัสรรตามสดัส่วนของวงเงินกูท่ี้ลดลง  

21.  โบนัสพนักงานค้างจ่าย 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 โบนสัพนกังานคา้งจ่ายสามารถแยกตามปีท่ีจะถึงกาํหนดจ่าย
ชาํระใหแ้ก่พนกังานไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
จ่ายชาํระภายใน 2555 2554 2555 2554 

1 ปี 44,223 66,761 40,890 61,556 
2 - 3 ปี 22,986 54,028 21,227 49,836 

รวม 67,209 120,789 62,117 111,392 
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22. วงเงินกู้ยมืระยะยาว 

 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 บญัชีเงินกูย้มืระยะยาวแสดงไดด้งันี้ 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 วงเงินกูย้มืเพื่อนาํไปใชใ้นการสั่งต่อและจดัซื้อเรือเดินทะเลใหม่ วงเงินกูย้มืเพื่อนาํไปจดัซื้อเรือเดินทะเล  

 วงเงินที่ 1 วงเงินที่ 2 วงเงินที่ 3 วงเงินที่ 1 วงเงินที่ 3 รวม 

 2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554 

เงินกูย้มืระยะยาว 2,093,783 2,782,249 174,601 180,640 1,618,758 - 4,546,766 4,189,231 811,370 - 9,245,278 7,152,120 

หกั: ค่าธรรมเนียมทางการเงิน             

   รอตดัจ่าย (11,942) (15,536) (2,350) (2,778) (31,183) - (122,670) (107,431) (10,142) - (178,287) (125,745) 

รวม 2,081,841 2,766,713 172,251 177,862 1,587,575 - 4,424,096 4,081,800 801,228  9,066,991 7,026,375 

หกั: ส่วนที่ถึงกาํหนดชาํระ             

   ภายในหนึ่งปี (546,134) (329,924) (5,742) (8,893) (127,614) - (122,479) (379,732) - - (801,969) (718,549) 

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วน             

   ที่ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ่งปี 1,535,707 2,436,789 166,509 168,969 1,459,961 - 4,301,617 3,702,068 801,228 - 8,265,022 6,307,826 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 วงเงินกูย้มืเพื่อนาํไปใชใ้นการสัง่ต่อ 
 และจดัซ้ือเรือเดินทะเลใหม่ 
 วงเงินท่ี 1 
 2555 2554 

เงินกูย้มืระยะยาว 1,200,759 2,155,001 
หกั: ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจ่าย (6,188) (11,399) 
รวม 1,194,571 2,143,602 
หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (481,890) (286,951) 
เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนด   
   ชาํระภายในหน่ึงปี 712,681 1,856,651 

การเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกูย้มืระยะยาวสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 วงเงินกูย้มื วงเงินกูย้มื  

 เพื่อนาํไปใชใ้นการ เพื่อนาํไปจดัซ้ือ   

 สัง่ต่อและจดัซ้ือเรือเดินทะเลใหม่ เรือเดินทะเล    

 วงเงินท่ี 1 วงเงินท่ี 2 วงเงินท่ี 3 วงเงินท่ี 1 วงเงินท่ี 3 รวม 

ยอดคงเหลือตน้ปี  2,766,713 177,862 - 4,081,800 - 7,026,375 

บวก: เบิกเงินกูเ้พิ่ม 933,185 - 1,642,536 1,535,580 920,843 5,032,144 

         ตดัจาํหน่ายค่าธรรมเนียม       

        ทางการเงิน 3,586 339 1,755 25,456 434 31,570 

     ตดัจาํหน่ายค่าธรรมเนียม       

        ทางการเงินรอตดัจ่าย       

        เน่ืองจากการยกเลิกวงเงินกูย้มื 3,229 - - - - 3,229 

       ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ี        

          ยงัไม่เกิดข้ึนจริง   - - - 36,684 - 36,684 

หกั: ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจ่าย (3,660) - (33,187) (44,048) (10,590) (91,485) 

     จ่ายคืนเงินกู ้ (679,067) - (10,859) (484,397) - (1,174,323) 

        จ่ายคืนเงินกูก่้อนกาํหนด (153,372) - - (602,924) (108,341) (864,637) 

        จ่ายคืนเงินกูเ้น่ืองจากการ       

          ยกเลิกวงเงินกูย้มื (708,563) - - - - (708,563) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (80,210) (5,950) (12,670) (124,055) (1,118) (224,003) 

ยอดคงเหลือปลายปี 2,081,841 172,251 1,587,575 4,424,096 801,228 9,066,991 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 วงเงินกูย้มืเพื่อนาํไปใชใ้นการสัง่ต่อ 
 และจดัซ้ือเรือเดินทะเลใหม่ 

 วงเงินท่ี 1 
ยอดคงเหลือตน้ปี  2,143,602 
บวก: เบิกเงินกูเ้พิ่ม 368,092 
          ตดัจาํหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน 964 
 โอนค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจ่ายไปบริษทัยอ่ย 4,358 
 ตดัจาํหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจ่าย  

            เน่ืองจากการยกเลิกวงเงินกูย้มื 3,229 
หกั:    ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจ่าย (3,660) 
          จ่ายคืนเงินกู ้ (552,809) 
          จ่ายคืนเงินกูเ้น่ืองจากการยกเลิกวงเงินกูย้มื (708,563) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (60,642) 
ยอดคงเหลือปลายปี 1,194,571 

รายละเอียดของวงเงินกูย้มืแต่ละวงเงินสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

22.1 วงเงินกู้ยมืเพือ่นําไปใช้ในการส่ังต่อและจัดซ้ือเรือเดินทะเลใหม่ 

 วงเงินที ่1 

 เม่ือวนัท่ี 3 กรกฎาคม 2551 บริษทัฯไดล้งนามในสัญญาวงเงินกูย้ืมแบบมีหลกัประกนักบัธนาคาร
ต่างประเทศและในประเทศหลายแห่งจาํนวนรวม 398.40 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา คิดดอกเบ้ียใน
อตัราร้อยละ LIBOR บวกส่วนเพ่ิม เงินกูย้ืมดงักล่าวมีวตัถุประสงคเ์พื่อนาํไปใชใ้นการสั่งต่อเรือเดิน
ทะเลใหม่จาํนวน 15 ลาํ (เรือเดินทะเลขนาด handysize จาํนวน 9 ลาํ และเรือเดินทะเลขนาด supramax 
จาํนวน 6 ลาํ) จากเรือเดินทะเลท่ีบริษทัฯสั่งต่อใหม่จาํนวน 18 ลาํ กบั ABG Shipyard Limited            
ซ่ึงจาํนวนเงินกูท้ ั้งหมดเท่ากบัร้อยละ 80 ของราคาตามสญัญาสัง่ต่อเรือเดินทะเลจาํนวน 15 ลาํ  

 ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 บริษทัฯจาํหน่ายสัญญาสั่งต่อเรือเดินทะเลใหม่
โดยการแปลงหน้ีใหม่จาํนวน 9 ฉบบั ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 19 บริษทัฯ 
จึงชาํระคืนเงินกูก่้อนกาํหนด และยกเลิกวงเงินกูส่้วนคงเหลือท่ียงัไม่ไดเ้บิกถอนสาํหรับตวัเรือเดิน
ทะเลต่อไปน้ี 
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ตวัเรือเดินทะเล วนัท่ีชาํระคืน          จาํนวนวงเงินกูย้มืท่ีไม่ได ้  จาํนวนเงินกูย้มืท่ี 
หมายเลข เงินกูย้มืก่อนกาํหนด เบิกถอนและยกเลิก ชาํระคืนก่อนกาํหนด 

  (เหรียญสหรัฐอเมริกา) (เหรียญสหรัฐอเมริกา) 
315 24 มกราคม 2555 22,800,001 7,599,999 
316 27 กรกฎาคม 2555 22,800,001 7,599,999 
336 - 24,000,000 - 
334 - 5,600,000 - 
335 - 5,600,000 - 
347 31 สิงหาคม 2555 22,800,001 7,599,999 

รวมปี 2555  103,600,003 22,799,997 

329 26 เมษายน 2554 12,000,002 11,999,998 
330 7 เมษายน 2554 12,000,002 11,999,998 
313 26 กรกฎาคม 2554 15,200,001 15,199,999 
331 - 2,400,000 - 
333 25 ตุลาคม 2554 12,000,002 11,999,998 

รวมปี 2554  53,600,007 51,199,993 

รายละเอียดการเบิกใชว้งเงินกูย้มื ระยะเวลาครบกาํหนด การชาํระคืน และหลกัประกนั สามารถสรุป
ไดด้งัน้ี1 

                    
วงเงิน/รายละเอียด 

วงเงินสาํหรับใช ้             
ก่อนรับเรือเดินทะเล 

วงเงินสาํหรับใช ้                  
เม่ือรับเรือเดินทะเล 

การเบิกใชว้งเงินกูย้มื เป็นไปตามขั้นความสาํเร็จของ
งานการต่อเรือเดินทะเลท่ีระบุ
ในสญัญาสัง่ต่อเรือเดินทะเล 
โดยการเบิกใชว้งเงินกูย้มื
เท่ากบัร้อยละ 60 ของราคา
ตามสญัญาสัง่ต่อเรือเดินทะเล
แต่ละลาํ 

 

ร้อยละ 100 ของวงเงินกูย้มืสาํหรับใช้
เม่ือรับเรือเดินทะเล ซ่ึงเท่ากบัร้อย
ละ 80 ของราคาตามสญัญาสัง่ต่อ
เรือเดินทะเลแต่ละลาํ ซ่ึงจะถูกเบิก
ถอนในเวลารับเรือเดินทะเล และ  
จะใชว้งเงินน้ีในการจ่ายคืนเงินกูย้มื
สาํหรับใชก่้อนรับเรือเดินทะเลเตม็
จาํนวน 

ระยะเวลาครบกาํหนด เม่ือส่งมอบเรือเดินทะเล         
แต่ละลาํ 

10 ปี นบัจากวนัท่ีไดรั้บเรือเดินทะเล
ลาํแรก 
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วงเงิน/รายละเอียด วงเงินสาํหรับใช ้             
ก่อนรับเรือเดินทะเล 

วงเงินสาํหรับใช ้                  
เม่ือรับเรือเดินทะเล 

การชาํระคืน จะถูกชาํระคืนทั้งหมดคร้ังเดียว
เม่ือรับเรือเดินทะเลแต่ละลาํ 

 

วงเงินกูย้มืของเรือเดินทะเลแต่ละลาํ
จะชาํระคืนเป็นงวดรายไตรมาส      
แต่ละงวดจะเท่ากบั 1/60 ของวงเงิน
สาํหรับใชเ้ม่ือรับเรือเดินทะเล
ทั้งหมด และส่วนท่ีเหลือจะเท่ากบั
เงินกูค้งเหลือของส่วนนั้นๆ ซ่ึงจะ
จ่ายชาํระเม่ือวนัครบกาํหนดสุดทา้ย 
ทั้งน้ี การชาํระเงินกูคื้นงวดแรกจะ
เร่ิมข้ึนหลงัจากไดรั้บเรือเดินทะเล
แต่ละลาํแลว้ 3 เดือน 

หลกัประกนั ก) การคํ้าประกนัจากบริษทัฯ 
ถา้บริษทัฯไม่ไดเ้ป็นผูกู้ร่้วม 

ข) การโอนผลประโยชน์เป็น
ลาํดบัแรกในสญัญาสัง่      
ต่อเรือเดินทะเล 

ค) การโอนผลประโยชน์      
เป็นลาํดบัแรกในสญัญา     
คํ้าประกนัการคืนเงิน       
รายงวดซ่ึงเก่ียวเน่ืองจาก
สญัญาสัง่ต่อเรือเดินทะเล
ของบริษทัฯ 

ก) การจดจาํนองเรือเดินทะเลใหเ้ป็น
ลาํดบัแรก 

ข) การจาํนาํหุน้ของบริษทัยอ่ยท่ีเป็น
เจา้ของเรือเดินทะเล 

ค) การคํ้าประกนัจากบริษทัฯถา้ 
บริษทัฯไม่ไดเ้ป็นผูกู้ร่้วม 

ง) การโอนผลประโยชน์เป็นลาํดบั
แรกของค่าชดเชยต่างๆของเรือ
เดินทะเล 

จ) การโอนผลประโยชน์เป็นลาํดบั
แรกของวงเงินประกนัภยัเรือเดิน
ทะเล 

ฉ) การโอนผลประโยชน์เป็นลาํดบั
แรกของเงินรายไดจ้ากเรือเดิน
ทะเล และการจดจาํนาํบญัชีเงิน
รายไดข้องเรือเดินทะเลแต่ละลาํ
และบญัชีเงินชาํระคืนของเรือ     
แต่ละลาํ 
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ภายใตส้ญัญาเงินกูย้มื บริษทัฯตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการ ซ่ึงรวมถึง 

 ก) ดาํรงรักษาอตัราส่วน funded debt to total shareholders’ equity ไม่เกินกวา่ 2 ต่อ 1 
 ข) ดาํรงรักษาอตัราส่วน funded debt to EBITDA ไม่เกินกวา่ 5 ต่อ 1 
 ค) ดาํรงเงินทุนหมุนเวียนอยา่งนอ้ยเท่ากบั 100,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา ต่อเรือเดินทะเล 1 ลาํ 

 วงเงินที ่2 

 เม่ือวนัท่ี 28 ตุลาคม 2553 บริษทั เอบีซี วนั พีทีอี ลิมิเตด หน่ึงในสามบริษทัยอ่ย (เรียกว่า “บริษทัยอ่ย
เอสพีซี” ในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้น้ี) จดัตั้งข้ึนภายใตก้ฎหมายของประเทศสิงคโปร์ของ
บริษทั แอสโซซิเอท บลัค ์แคริเออร์ พีทีอี ลิมิเตด ซ่ึงเป็นกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั (บริษทั เอบีซี) โดย
บริษทัฯถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 50 ไดล้งนามในสัญญาวงเงินกูย้ืมแบบมีหลกัประกนักบัธนาคาร
ต่างประเทศแห่งหน่ึงจาํนวนเงิน 22.80 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาเพื่อใชส้าํหรับการสัง่ต่อเรือเดินทะเล
ประเภทขนส่งซีเมนตท่ี์บริษทัยอ่ยเอสพีซีสัง่ต่อเม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2553 จาํนวนเงินกูด้งักล่าวเท่ากบั
ร้อยละ 80 ของราคาตามสญัญาสัง่ต่อเรือเดินทะเล วงเงินกูย้มืคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ LIBOR บวก
ส่วนเพิ่ม รายละเอียดการเบิกใชว้งเงินกูย้ืมระยะเวลาครบกาํหนด การชาํระคืน และหลกัประกนั 
สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

1 

                    
วงเงิน/รายละเอียด 

วงเงินสาํหรับใช ้             
ก่อนรับเรือเดินทะเล 

วงเงินสาํหรับใช ้                 
เม่ือรับเรือเดินทะเล 

การเบิกใชว้งเงินกูย้มื เป็นไปตามขั้นความสาํเร็จของ
งานการต่อเรือเดินทะเลท่ีระบุ
ในสญัญาสัง่ต่อเรือเดินทะเล 
โดยการเบิกใชว้งเงินกูย้มื
เท่ากบัร้อยละ 60 ของราคา
ตามสญัญาสัง่ต่อเรือเดินทะเล 

 

ร้อยละ 100 ของวงเงินกูย้มืสาํหรับ
ใชเ้ม่ือรับเรือเดินทะเล ซ่ึงเท่ากบั
ร้อยละ 80 ของราคาตามสญัญาสัง่
ต่อเรือเดินทะเล ซ่ึงจะถูกเบิกถอน
ในเวลารับเรือเดินทะเล และจะใช้
วงเงินน้ีในการจ่ายคืนเงินกูย้มื
สาํหรับใชก่้อนรับเรือเดินทะเล
จาํนวนร้อยละ 60 ของราคาตาม
สญัญาสัง่ต่อเรือเดินทะเล 

ระยะเวลาครบกาํหนด เม่ือส่งมอบเรือเดินทะเล          10 ปี นบัจากวนัท่ีไดรั้บเรือเดินทะเล 
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วงเงิน/รายละเอียด วงเงินสาํหรับใช ้             
ก่อนรับเรือเดินทะเล 

วงเงินสาํหรับใช ้                 
เม่ือรับเรือเดินทะเล 

การชาํระคืน จะถูกชาํระคืนทั้งหมดคร้ังเดียว
(จากวงเงินสาํหรับใช ้               
เม่ือรับเรือเดินทะเล) เม่ือรับ
เรือเดินทะเล 

 

ยอดรวมของการเบิกใชว้งเงินกูย้มื 
(วงเงินสาํหรับใชเ้ม่ือรับเรือเดิน
ทะเล) จะชาํระคืนเป็นงวดราย    
ไตรมาสแต่ละงวดจะเท่ากบั 1/60 
ของวงเงินสาํหรับใชเ้ม่ือรับเรือเดิน
ทะเล และจาํนวนคงเหลือทั้งหมด
จะชาํระคืนในงวดสุดทา้ยเม่ือครบ
กาํหนดระยะเวลาเงินกู ้ทั้งน้ี การ
ชาํระเงินกูคื้นงวดแรกจะเร่ิมข้ึน
หลงัจากไดรั้บเรือเดินทะเลแลว้ 3 
เดือน 

หลกัประกนั ก) การคํ้าประกนัจากบริษทั 
แอสโซซิเอท บลัค ์แคริ
เออร์ พีทีอี ลิมิเตด (ผูถื้อ
หุน้ของบริษทัยอ่ยเอสพีซี) 

ข) การคํ้าประกนัท่ีจาํกดั
เฉพาะส่วนจากบริษทัฯ
และจากผูร่้วมคา้อีก 2 
บริษทัตามสดัส่วนการถือ
หุน้ในกิจการ คือ การ      
คํ้าประกนัจากบริษทัฯ   
ร้อยละ 50 และจากผูร่้วม
คา้อีกร้อยละ 50 

ค) การโอนผลประโยชน์เป็น
ลาํดบัแรกในสญัญาสัง่      
ต่อเรือเดินทะเล 

ก) การจดจาํนองเรือเดินทะเลใหเ้ป็น
ลาํดบัแรก 

ข) การโอนผลประโยชน์ในรายไดท่ี้
มีในสญัญา Time Charter กบั 
Charterer ใหเ้ป็นลาํดบัแรก 

ค) การคํ้าประกนัท่ีจาํกดัเฉพาะส่วน
จากบริษทัฯและจากผูร่้วมคา้อีก 2 
บริษทัตามสดัส่วนการถือหุน้ใน
กิจการ (ถือหุน้ร้อยละ 50 ใน     
แต่ละผูร่้วมคา้)  ในจาํนวนรวม
สูงสุด 8 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา ดงันั้น จาํนวน
สูงสุดของการคํ้าประกนัจาก
บริษทัฯคือ 4 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา  
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วงเงิน/รายละเอียด วงเงินสาํหรับใช ้             
ก่อนรับเรือเดินทะเล 

วงเงินสาํหรับใช ้                 
เม่ือรับเรือเดินทะเล 

 ง) การโอนผลประโยชน์      
เป็นลาํดบัแรกในสญัญา     
คํ้าประกนัการคืนเงิน       
รายงวดจากผูใ้หก้ารคํ้า
ประกนัท่ีเก่ียวเน่ืองกบั
สญัญาสัง่ต่อเรือเดินทะเล 

ง) การจาํนาํหุน้ของบริษทั เอบีซี วนั 
พีทีอี ลิมิเตด (บริษทัยอ่ยเอสพีซี) 

จ) การโอนผลประโยชน์เป็นลาํดบั
แรกของเงินประกนัภยัเรือเดิน
ทะเล 

ฉ) การโอนผลประโยชน์เป็นลาํดบั
แรกของเงินรายไดจ้ากเรือเดิน
ทะเล และการจดจาํนาํบญัชีเงิน
รายไดข้องเรือเดินทะเลและบญัชี
เงินชาํระคืนของเรือเดินทะเล 

 ภายใตส้ัญญาเงินกู้ยืมแบบมีหลกัประกัน บริษทั เอบีซี วนั พีทีอี ลิมิเตด ตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไข
ทางการเงินบางประการ ซ่ึงรวมถึง 

 ก) ดาํรงอตัราส่วน EBITDA ไม่นอ้ยกวา่ 1.1 เท่าของยอดหน้ีรวมท่ีตอ้งชาํระ  
 ข) ดาํรงสัดส่วนของส่วนของผูถื้อหุ้นรวมต่อผลรวมของหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้นไม่นอ้ยกว่า

ร้อยละ 20 

    ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 บริษทั เอบีซี วนั พีทีอี ลิมิเตด อยู่ในระหว่างการเจรจากบัธนาคารเพ่ือขอ
ขยายระยะเวลาเบิกเงินกูย้มืและแกไ้ขเง่ือนไขอ่ืนๆ 

 วงเงินที ่3 

 เม่ือวนัท่ี 14 ตุลาคม 2554 บริษทัย่อยทางออ้มซ่ึงจดัตั้ งในประเทศสิงคโปร์ 4 บริษทั (บริษทัย่อย      
เอสพีซี) ไดล้งนามในสัญญาเงินกูจ้าํนวนเงิน 84.96 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา กบัธนาคาร ING Bank 
N.V. สาขาประเทศสิงคโปร์ และธนาคาร DnB NOR Bank ASA, สาขาประเทศสิงคโปร์ สาํหรับใช้
ชาํระในวงเงินสูงสุดไม่เกินร้อยละ 80  ของตน้ทุนรวมของการไดม้าของเรือเดินทะเลต่อใหม่ประเภท
ขนส่งสินคา้เทกองขนาด Supramax ขนาดระวางบรรทุกลาํละ 57,000 เดทเวทตนั จาํนวน 4 ลาํ ซ่ึง
บริษทัยอ่ยเอสพีซีแต่ละแห่งไดส้ั่งต่อเรือเดินทะเลในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน วงเงินกูย้ืมคิด
ดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ LIBOR บวกส่วนเพ่ิม รายละเอียดการเบิกใชว้งเงินกูย้ืม ระยะเวลาครบ
กาํหนด การชาํระคืน และหลกัประกนั สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
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วงเงิน/รายละเอียด 

วงเงินสาํหรับใช ้             
ก่อนรับเรือเดินทะเล 

วงเงินสาํหรับใช ้                  
เม่ือรับเรือเดินทะเล 

การเบิกใชว้งเงินกูย้มื นอกเหนือจากส่วนท่ีใชเ้พื่อ
การซ้ือหุน้ การเบิกถอนเงิน
แต่ละคร้ังใหเ้ป็นไปตาม
สญัญาสัง่ต่อเรือเดินทะเลแต่
ละลาํ 

ร้อยละ 100 ของวงเงินกูย้มืสาํหรับใช้
เม่ือรับเรือเดินทะเลซ่ึงจะเบิกเงินกู้
เม่ือรับเรือเดินทะเลแต่ละลาํ 

ระยะเวลาครบกาํหนด 8 ปี หลงัจากการเบิกถอนเงินกู้
งวดสุดทา้ยของเรือเดินทะเล
แต่ละลาํ 

8 ปี หลงัจากการเบิกถอนเงินกูง้วด
สุดทา้ยของเรือเดินทะเลแต่ละลาํ 

การชาํระคืน วงเงินสาํหรับใชก่้อนรับเรือ
เดินทะเลจะถูกชาํระคืนงวด
เดียว ณ วนัท่ีไดรั้บมอบเรือ
เดินทะเลแต่ละลาํโดยตดัจาก
การเบิกเงินกูข้องวงเงิน
สาํหรับใชเ้ม่ือรับเรือเดินทะเล 

 

สาํหรับเรือเดินทะเลแต่ละลาํ แบ่ง
ชาํระเท่าๆกนัจาํนวน 32 งวดเป็น
รายไตรมาส แต่ละงวดเท่ากบั 
354,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา และ
ชาํระส่วนท่ีเหลือทั้งหมดจาํนวน 
9,912,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา 
พร้อมกบัการชาํระเงินกูง้วดสุดทา้ย
การชาํระคืนงวดแรกจะครบกาํหนด 
3 เดือน หลงัจากการเบิกถอนเงินกู้
งวดสุดทา้ยของเรือเดินทะเลแต่ละ
ลาํ 

หลกัประกนั ก) จาํนาํหุน้ของผูกู้ ้
ข) โอนผลประโยชน์เป็น

ลาํดบัแรกในสญัญาคํ้า
ประกนัการคืนเงินงวดท่ี
ออกโดยธนาคารพาณิชย์
ในประเทศจีน หรือ 
ธนาคาร/สถาบนัการเงิน
อ่ืนท่ีผูใ้หกู้ย้อมรับ 

 

ก) การจาํนาํหุน้ของผูกู้ ้
ข) การจดจาํนองเรือเดินทะเลเป็น

ลาํดบัแรก 
ค) การโอนผลประโยชน์เป็นลาํดบั

แรกของเงินไดแ้ละสญัญาเช่า
เหมาลาํเป็นระยะเวลา 

ง) การจาํนาํเป็นลาํดบัแรกของบญัชี
เงินไดท่ี้มีกบัตวัแทน
หลกัประกนั 
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วงเงิน/รายละเอียด 

วงเงินสาํหรับใช ้             
ก่อนรับเรือเดินทะเล 

วงเงินสาํหรับใช ้                  
เม่ือรับเรือเดินทะเล 

 ค) โอนผลประโยชน์เป็น
ลาํดบัแรกในสญัญาสัง่ต่อ
เรือเดินทะเล 

ง) การคํ้าประกนัจากบริษทัฯ 
 

จ) การโอนผลประโยชน์เป็นลาํดบั
แรกในสญัญาประกนัภยั และ
การเรียกร้องค่าชดเชยของเรือ
เดินทะเล 

ฉ) การคํ้าประกนัจากบริษทัฯ  
หลกัประกนัทั้งหมดขา้งตน้ถือ
เป็นหลกัประกนัร่วมของวงเงิน
กูย้มืสาํหรับใชเ้ม่ือรับเรือเดิน
ทะเล 

ภายใตส้ัญญาเงินกูย้ืม บริษทัฯตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการ ซ่ึงรวมถึงการดาํรง
อตัราส่วนทางการเงินในงบการเงินรวมในสกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา ดงัน้ี 

 ก) ดาํรงรักษาอตัราส่วน funded debt to total shareholders’ equity ไม่เกินกวา่ 2 ต่อ 1 
 ข) ดาํรงรักษาอตัราส่วน funded debt to EBITDA ไม่เกินกวา่ 5 ต่อ 1 
 ค) ดาํรงเงินทุนหมุนเวียนอยา่งนอ้ยเท่ากบั 100,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา ต่อเรือเดินทะเล 1 ลาํ ซ่ึง

กลุ่มบริษทัพรีเชียสเป็นเจา้ของ 

วงเงินที ่4 

เม่ือวนัท่ี 15 กุมภาพนัธ์ 2555 บริษทั เอบีซี ทู พีทีอี ลิมิเตด และ บริษทั เอบีซี ทรี พีทีอี ลิมิเตด ซ่ึงเป็น
บริษทัย่อยเอสพีซีของกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั (บริษทั แอสโซซิเอท บลัค์ แคริเออร์ พีทีอี ลิมิเตด        
(“บริษทั เอบีซี”) ท่ีบริษทัฯถือหุ้นร้อยละ 50 ไดล้งนามในสัญญาเงินกูจ้าํนวนเงิน 45.60 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา กบัธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) สาขาประเทศสิงคโปร์ สาํหรับใชช้าํระในวงเงิน
สูงสุดไม่เกินร้อยละ 80 ของราคาสัญญาต่อเรือเดินทะเลประเภทขนส่งซีเมนตใ์หม่ จาํนวน 2 ลาํ ซ่ึง
บริษทัย่อยเอสพีซีไดส้ั่งไปเม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2553 เงินกูย้ืมดงักล่าวคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 
LIBOR บวกส่วนเพ่ิม รายละเอียดการเบิกใชว้งเงินกูย้มื  ระยะเวลาครบกาํหนด การชาํระคืน และ
หลกัประกนั สามารถสรุปไดด้งัน้ี  
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วงเงิน/รายละเอียด 

วงเงินสาํหรับใช ้
ก่อนรับเรือเดินทะเล 

วงเงินสาํหรับใช ้
เม่ือรับเรือเดินทะเล 

การเบิกใชว้งเงินกูย้มื เป็นไปตามขั้นความสาํเร็จของ
งานการต่อเรือเดินทะเลท่ีระบุ
ในสญัญาสัง่ต่อเรือเดินทะเล 
โดยการเบิกใชว้งเงินกูย้มื
เท่ากบัร้อยละ 60 ของราคา
ตามสญัญาสัง่ต่อเรือเดินทะเล 

 

ร้อยละ 100 ของวงเงินกูย้มืสาํหรับ
ใชเ้ม่ือรับเรือเดินทะเล ซ่ึงเท่ากบั
ร้อยละ 80 ของราคาตามสญัญาสัง่
ต่อเรือเดินทะเล ซ่ึงจะถูกเบิกถอน
ในเวลารับเรือเดินทะเล และจะใช้
วงเงินน้ีในการจ่ายคืนเงินกูย้มื
สาํหรับใชก่้อนรับเรือเดินทะเล
จาํนวนร้อยละ 60 ของราคาตาม
สญัญาสัง่ต่อเรือเดินทะเล 

ระยะเวลาครบกาํหนด เม่ือส่งมอบเรือเดินทะเล          9.75 ปี นบัจากวนัท่ีไดรั้บเรือเดิน
ทะเล 

การชาํระคืน จะถูกชาํระคืนทั้งหมดคร้ังเดียว
(จากวงเงินสาํหรับใช ้               
เม่ือรับเรือเดินทะเล) เม่ือรับ
เรือเดินทะเล 

 

สาํหรับเรือเดินทะเลแต่ละลาํ แบ่ง
ชาํระเท่าๆกนัจาํนวน 39 งวดเป็น
รายไตรมาส แต่ละงวดเท่ากบั 
380,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา และ
ชาํระส่วนท่ีเหลือทั้งหมดจาํนวน 
7,980,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา 
พร้อมกบัการชาํระเงินกูง้วด
สุดทา้ย การชาํระคืนงวดแรกจะ
ครบกาํหนด 3 เดือนหลงัจากการ
เบิกถอนเงินกูง้วดสุดทา้ยของเรือ
เดินทะเลแต่ละลาํ  

หลกัประกนั ก) การโอนผลประโยชน์เป็น
ลาํดบัแรกในสญัญาสัง่      
ต่อเรือเดินทะเล 

ข) การโอนผลประโยชน์      
เป็นลาํดบัแรกในสญัญา     
คํ้าประกนัการคืนเงิน       
รายงวดจากผูใ้หก้ารคํ้า
ประกนัท่ีเก่ียวเน่ืองกบั
สญัญาสัง่ต่อเรือเดินทะเล 

ก) การจดจาํนองเรือเดินทะเลให้
เป็นลาํดบัแรก 

ข) การโอนผลประโยชน์เป็นลาํดบั
แรกในสญัญาประกนัภยั และ
การเรียกร้องค่าชดเชยของเรือ
เดินทะเล 

ค) การโอนผลประโยชน์เป็นลาํดบั
แรกของสญัญาเช่าเหมาลาํเป็น
ระยะเวลา 
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วงเงิน/รายละเอียด 

วงเงินสาํหรับใช ้
ก่อนรับเรือเดินทะเล 

วงเงินสาํหรับใช ้
เม่ือรับเรือเดินทะเล 

 ค) จาํนาํหุน้ของ บริษทั เอบีซี 
ทู พีทีอี ลิมิเตด และ บริษทั 
เอบีซี ทรี พีทีอี ลิมิเตด 

(บริษทัยอ่ยเอสพีซี) 

ง) การคํ้าประกนัจากบริษทั 
เอบีซี ทู พีทีอี ลิมิเตด และ 
บริษทั เอบีซี ทรี พีทีอี ลิมิ

เตด (บริษทัยอ่ยเอสพีซี) 

จ) การคํ้าประกนัจากบริษทัฯ
และจากผูร่้วมคา้อีก 2 
บริษทัตามสดัส่วนการถือ
หุน้ในกิจการ คือ การคํ้า
ประกนัจากบริษทัฯ ร้อย
ละ 50 และจากผูร่้วมคา้อีก
ร้อยละ 50 

ง) การโอนผลประโยชน์เป็นลาํดบั
แรกของบญัชีเงินไดท่ี้มีกบั
ตวัแทนหลกัประกนั 

จ) การคํ้าประกนัจากบริษทั        
เอบีซี ทู พีทีอี ลิมิเตด และ 
บริษทั เอบีซี ทรี พีทีอี ลิมิเตด 

(บริษทัยอ่ยเอสพีซี) 

ฉ) การคํ้าประกนัจากบริษทัฯและ
จากผูร่้วมคา้อีก 2 บริษทัตาม
สดัส่วนการถือหุน้ในกิจการ 
(ถือหุน้ร้อยละ 50 ในแต่ละ       
ผูร่้วมคา้) ในจาํนวนรวมสูงสุด 
8 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา 
ดงันั้น จาํนวนสูงสุดของการ        
คํ้าประกนัจากบริษทัฯคือ 4 ลา้น
เหรียญสหรัฐอเมริกา  

 ภายใตส้ัญญาเงินกูย้ืมแบบมีหลกัประกนั บริษทั เอบีซี ทู พีทีอี ลิมิเตด และบริษทั เอบีซี ทรี พีทีอี       
ลิมิเตด ตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการ ซ่ึงรวมถึง 

 ก) ดาํรงอตัราส่วนความสามารถในการชาํระหน้ีไม่นอ้ยกวา่ 1.1 เท่า 
 ข) ดาํรงอตัราส่วนของผูถื้อหุน้ (อตัราส่วนของผูถื้อหุน้ต่อสินทรัพยร์วม) ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 20 

22.2 วงเงินกู้ยมืเพือ่นําไปจัดซ้ือเรือเดินทะเล 

 วงเงินที ่1 

 เม่ือวนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2552 วนัท่ี 29 ตุลาคม 2552 และ วนัท่ี 5 กุมภาพนัธ์ 2553 บริษทัฯและบริษทั
ยอ่ยในประเทศไดล้งนามในสัญญาเงินกูย้มืแกไ้ขเพิ่มเติมจากสัญญาเงินกูย้มืหลกัลงวนัท่ี 18 มกราคม 
2550 กบัธนาคารพาณิชยใ์นประเทศหลายแห่ง โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
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 ก)   วงเงินกูจ้าํนวนเงิน 8,750.00 ลา้นบาท คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ MLR ลบ 1.00 ต่อปี เงินกูย้ืม
ดงักล่าวมีวตัถุประสงคเ์พื่อนาํไปจดัซ้ือเรือเดินทะเล โดยมีระยะเวลาเบิกถอนเงินกูภ้ายในวนัท่ี               
29 ธนัวาคม 2553 (ระยะเวลาเบิกถอน) และมีกาํหนดชาํระคืนตามสัดส่วนท่ีระบุในสัญญาเป็น
รายไตรมาสเท่าๆกนัภายในระยะเวลา 12 ปี โดยเร่ิมตน้ชาํระเงินตน้หลงัจากระยะเวลาปลอด
การชาํระหน้ี 1 ปีส้ินสุดลงนบัแต่วนัท่ีมีการเบิกถอนเงินกูค้ร้ังแรก 

 ข) วงเงินแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศจาํนวนเงิน 5.00 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา 

 ค) วงเงินแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศจาํนวนเงิน 8,750.00 ลา้นบาท (swap facility) สาํหรับการ
เปล่ียนหน้ีเงินกูส้กุลเงินบาท (ณ เวลาเบิกถอนเงินกู)้ ไปเป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา เพื่อ
เป็นการป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศเม่ือเงินกูไ้ดถู้กเบิกใช ้โดยมี
ระยะเวลาแลกเปล่ียนและชาํระคืนตามสัดส่วนเช่นเดียวกบัการเบิกถอนเงินกูแ้ละกาํหนดการ
ชาํระคืนเงินกู ้และมีค่าธรรมเนียมตามท่ีระบุในสัญญาในอตัราคงท่ีต่อปีซ่ึงเป็นไปตามอตัรา
ตลาด ณ เวลาเบิกถอนเงินกูแ้ละแลกเปล่ียนเงินกูเ้ป็นสกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาแลว้ 

 เม่ือวนัท่ี 31 มกราคม 2554 บริษทัฯไดล้งนามในสัญญาแกไ้ขวงเงินกูย้มืแบบมีหลกัประกนั (เพื่อซ้ือ
เรือเดินทะเลมือสอง) กบัธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) และธนาคารในประเทศอีก 2 แห่ง เพื่อ (1) 
เปล่ียนวงเงินท่ียงัไม่ไดเ้บิกใชข้องส่วน A (Tranche A) ณ วนัส้ินสุดระยะเวลาเบิกเงินกูส่้วน A       
เป็นวงเงินกูส้กุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาจาํนวนเงิน 200.00 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (2) ขยาย
ระยะเวลาเบิกเงินกูไ้ปจนถึงวนัท่ี 29 ธนัวาคม 2554 (3) ขยายขอบเขตการป้องกนัความเส่ียงจากอตัรา
แลกเปล่ียนเพ่ือให้ครอบคลุมการเปล่ียนอัตราดอกเบ้ียของสัญญาแลกเปล่ียนเงินตรา (swaps)          
และขยายระยะเวลาของวงเงินการป้องกนัความเส่ียง 

 เม่ือวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2555 และวนัท่ี 24 ธนัวาคม 2555 บริษทัยอ่ยในประเทศ 4 บริษทัไดล้งนามใน
สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย (USD Interest Rate Swap) ของเงินกูย้มืสกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 
เพื่อแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียลอยตวัเป็นอตัราดอกเบ้ียคงท่ี โดยมีระยะเวลาแลกเปล่ียนและชาํระ
ดอกเบ้ียเป็นรายไตรมาสเช่นเดียวกบักาํหนดการชาํระดอกเบ้ียตามสัญญาเงินกูย้ืมสกุลเงินเหรียญ
สหรัฐอเมริกา สัญญาแลกเปล่ียนดงักล่าวจะมีผลสาํหรับดอกเบ้ียจ่ายระหว่างวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 
ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 

 วงเงินกูย้ืมดงักล่าวคํ้าประกนัโดยการจดจาํนองเรือเดินทะเลของบริษทัย่อย การจาํนาํหุ้นของบริษทั
ยอ่ย การโอนผลประโยชน์ในกรมธรรมป์ระกนัภยัของเรือเดินทะเลท่ีเป็นหลกัประกนัของบริษทัยอ่ย
ให้แก่เจา้หน้ี และการโอนผลประโยชน์ในเงินรายไดข้องเรือเดินทะเลท่ีเป็นหลกัประกนัของบริษทั
ยอ่ยใหแ้ก่เจา้หน้ี 
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 ภายใตส้ัญญาเงินกูย้ืม บริษทัฯและบริษทัย่อยตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการ ซ่ึง
รวมถึง 

 ก) ดาํรงรักษาอตัราส่วน total debt to total shareholders’ equity ไม่เกินกวา่ 2 ต่อ 1 
 ข) ดาํรงรักษาอตัราส่วน total debt to EBITDA ไม่เกินกวา่ 5 ต่อ 1 
 ค) ดาํรงเงินทุนหมุนเวียนอยา่งนอ้ยเท่ากบั 100,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา ต่อเรือเดินทะเล 1 ลาํ 
 ง) ดาํรงรักษาอตัราส่วน debt service coverage ไม่นอ้ยกวา่ 1.1 ต่อ 1 

 รายละเอียดการเบิกใชว้งเงินกูย้มืมีดงัน้ี 

 ก) ในระหว่างปี 2554 และ 2553 บริษัทย่อยในประเทศ 2 แห่งได้เบิกถอนเงินกู้จ ํานวนเงิน 
1,502.35 ลา้นบาทเพื่อนาํไปจดัซ้ือเรือเดินทะเล 2 ลาํ 

 ข) ในระหว่างปี 2554 บริษทัยอ่ยในประเทศ 4 แห่งไดเ้บิกถอนเงินกูจ้าํนวนเงิน 92.00 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกาจากวงเงินดังกล่าวและคงเหลือยอดท่ียงัไม่ได้เบิกใช้จาํนวนเงิน 108.00 ลา้น
เหรียญสหรัฐอเมริกา เพื่อเป็นการต่อระยะเวลาการเบิกถอนเงินกูย้มืคงเหลือเม่ือวนัท่ี 9 มีนาคม 
2555 บริษทัฯและบริษทัย่อยในประเทศได้เขา้ทาํสัญญาเงินกูจ้าํนวนเงิน 50.00 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกาดว้ยเง่ือนไขเดิมกบัหน่ึงในสามธนาคารผูใ้หกู้เ้ดิม เงินกูย้มืดงักล่าวไดน้าํไปจดัซ้ือ
เรือเดินทะเลของบริษทัยอ่ยในประเทศ 2 แห่ง และยกเลิกวงเงินกูย้ืมส่วนท่ีเหลือจาํนวนเงิน 
58.00 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา 

 ค) ในระหว่างปี 2554 และ 2553 บริษทัยอ่ยในประเทศ 2 แห่งไดเ้ปล่ียนหน้ีเงินกูย้มืสกุลเงินบาท 
จาํนวนเงิน 1,502.35 ลา้นบาท ไปเป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาจาํนวนเงิน 45.90 ลา้น
เหรียญสหรัฐอเมริกา 

 ง) ในระหว่างปี 2555 บริษทัยอ่ยในประเทศ 4 แห่งไดเ้ปล่ียนดอกเบ้ียของเงินกูย้มืสกุลเงินเหรียญ
สหรัฐอเมริกาจาํนวนเงิน 64.82 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา เพื่อแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียลอยตวั 
(ร้อยละ LIBOR) เป็นอัตราดอกเบ้ียคงท่ี (ร้อยละ 2.10) สําหรับดอกเบ้ียจ่ายระหว่างวนัท่ี             
31 ธนัวาคม 2557 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 

วงเงินที ่2 

 เม่ือวนัท่ี 14 มกราคม 2553 บริษทัฯลงนามในสัญญาวงเงินกูย้มืแบบมีหลกัประกนัจาํนวนเงิน 250.00 
ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกากบัธนาคารต่างประเทศสาขากรุงเทพฯแห่งหน่ึง และธนาคารพาณิชยใ์น
ประเทศ 4 แห่ง เพื่อจดัหาเงินสาํหรับการซ้ือเรือเดินทะเลมือสองเพ่ิมเติมในกรณีท่ีบริษทัฯตอ้งการซ้ือ 
เงินกูย้ืมดงักล่าวคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ LIBOR บวกส่วนเพิ่ม เงินกูย้ืมมีวตัถุประสงคเ์พื่อใชใ้น
การซ้ือเรือเดินทะเล เงินกูย้มืมีการชาํระคืนเป็นรายไตรมาสเท่าๆกนัภายในระยะเวลา 8 ปี โดยเร่ิมตน้
ชาํระเงินตน้หลงัจากหมดระยะเวลาเบิกถอนเงินกู ้ 

 



 

 52

 ระยะเวลาการเบิกถอนเงินกูย้มืสาํหรับวงเงินกูย้มืเพื่อนาํไปจดัซ้ือเรือเดินทะเลวงเงินท่ี 2 ไดห้มดอายุ
ในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2554 ต่อมา เม่ือวนัท่ี 18 กรกฎาคม 2554 บริษทัฯไดล้งนามในสัญญาแกไ้ขและ
เปล่ียนแปลงวงเงินกู้ยืมมีหลกัประกันเพื่อขยายระยะเวลาเบิกเงินกู้ของวงเงินกู้ยืมไปจนถึงวนัท่ี              
30 มิถุนายน 2555 และยกเลิกธนาคารในประเทศแห่งหน่ึงจากผูใ้ห้กูท้าํให้วงเงินกูย้ืมลดลงเหลือ 
200.00 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา 

 เม่ือวันท่ี 19 กรกฎาคม 2555 บริษัทฯได้ลงนามในสัญญาแก้ไขและเปล่ียนแปลงวงเงินกู้ยืมมี
หลกัประกนัฉบบัท่ี 2 เพื่อขยายระยะเวลาเบิกเงินกูย้มืไปจนถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 แกไ้ขส่วนเพิ่ม
สาํหรับอตัราดอกเบ้ียเงินกู ้และยกเลิกธนาคารในประเทศแห่งหน่ึงจากผูใ้หกู้ ้ดงันั้น วงเงินกูย้มืรวมจึง
ลดลงเหลือ 150.00 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา 

วงเงินกูย้ืมดงักล่าวคํ้าประกนัโดยการจดจาํนองเรือเดินทะเลของบริษทัย่อย การจาํนาํหุ้นของบริษทั
ยอ่ย การโอนผลประโยชน์ในกรมธรรมป์ระกนัภยัของเรือเดินทะเลท่ีเป็นหลกัประกนัของบริษทัยอ่ย
ให้แก่เจา้หน้ี และการโอนผลประโยชน์ในเงินรายไดข้องเรือเดินทะเลท่ีเป็นหลกัประกนัของบริษทั
ยอ่ยใหแ้ก่เจา้หน้ีเม่ือมีการเบิกใชว้งเงินกูย้มื 

ภายใตส้ัญญาเงินกู้ยืม บริษทัฯและบริษทัย่อยตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการซ่ึง
รวมถึง 

 ก) ดาํรงรักษาอตัราส่วน funded debt to total shareholders’ equity ratio ไม่เกินกวา่ 2 ต่อ 1 
 ข) ดาํรงรักษาอตัราส่วน funded debt to EBITDA ไม่เกินกวา่ 5 ต่อ 1 
 ค) ดาํรงเงินทุนหมุนเวียนอยา่งนอ้ยเท่ากบั 100,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา ต่อเรือเดินทะเล 1 ลาํ 
 ง) ดาํรงรักษาอตัราส่วน debt service coverage ไม่นอ้ยกวา่ 1.1 ต่อ 1 

 วงเงินที ่3 

เม่ือวนัท่ี 17 กุมภาพนัธ์ 2555 บริษทัฯทาํสัญญาเงินกูจ้าํนวนเงิน 100.00 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกากบั
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาํเขา้แห่งประเทศไทย เพื่อใชซ้ื้อเรือเดินทะเลต่อใหม่หรือเรือเดินทะเล
มือสองประเภทขนส่งสินคา้แหง้เทกอง ในกรณีท่ีบริษทัฯตอ้งการซ้ือในวงเงินสูงสุดไม่เกินร้อยละ 80 
ของตน้ทุนรวมของเรือเดินทะเล เงินกูย้ืมดงักล่าวคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ LIBOR บวกส่วนเพิ่ม 
และมีระยะเวลาเบิกถอนเงินกูภ้ายในวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2555 (ระยะเวลาเบิกถอน) เงินกูย้ืมมีกาํหนด
ชาํระคืนตามสดัส่วนท่ีระบุในสญัญาเป็นรายไตรมาสเท่าๆกนัภายในระยะเวลา 8.5 ปี โดยเร่ิมตน้ชาํระ
เงินตน้หลงัจากหมดระยะเวลาเบิกถอนเงินกู ้ 

วงเงินกูย้ืมดงักล่าวคํ้าประกนัโดยการจดจาํนองเรือเดินทะเลของบริษทัย่อย การจาํนาํหุ้นของบริษทั
ยอ่ย และการโอนผลประโยชน์ในกรมธรรมป์ระกนัภยัของเรือเดินทะเลท่ีเป็นหลกัประกนัของบริษทั
ยอ่ยใหแ้ก่เจา้หน้ี  
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 ภายใตส้ัญญาเงินกู้ยืม บริษทัฯและบริษทัย่อยตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการซ่ึง
รวมถึง 

 ก) ดาํรงรักษาอตัราส่วน debt to total shareholders’ equity ratio ไม่เกินกวา่ 2 ต่อ 1 
 ข) ดาํรงรักษาอตัราส่วน net funded debt to EBITDA ไม่เกินกวา่ 5 ต่อ 1 
 ค) ดาํรงรักษาอตัราส่วน debt service coverage ไม่นอ้ยกวา่ 1.1 ต่อ 1 

 ระยะเวลาการเบิกถอนเงินกูย้มืสาํหรับวงเงินกูย้มืเพื่อนาํไปจดัซ้ือเรือเดินทะเลวงเงินท่ี 3 ไดห้มดอายุ
ในวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2555 อยา่งไรก็ตาม เม่ือวนัท่ี 27 ธนัวาคม 2555 บริษทัฯไดล้งนามในสัญญา
แกไ้ขวงเงินกูย้ืมมีหลกัประกนัเพื่อขยายระยะเวลาเบิกเงินกูข้องวงเงินกูย้ืมคงเหลือจาํนวนเงิน 69.98 
ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาไปจนถึงวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2556  
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 รายละเอียดวงเงินกูย้มืจากธนาคารและวงเงินกูย้มืที่ยงัไม่ไดเ้บิกใชข้องกลุ่มบริษทั ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 สรุปไดด้งันี้ 

(หน่วย: ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) 

   อตัราดอกเบี้ย 
ตามสญัญาเงินกู/้ 

วงเงินกูย้มืสูงสุด 
ตามสญัญาเงินกู/้ 

 

วงเงิน ธนาคารผูใ้หกู้ ้ บริษทัผูกู้ ้ สญัญาแกไ้ขเพิ่มเติม สญัญาแกไ้ขเพิ่มเติม วงเงินกูย้มืที่ยงัไม่ไดเ้บิกใช ้

  2555 2554 2555 2554 

วงเงนิกู้ยมืเพือ่นําไปใช้ในการสั่งต่อและจัดซื้อเรือเดนิทะเลใหม่    
วงเงินที่ 1 DNB NOR Bank ASA, สาขา บริษทัฯและบริษทัยอ่ย LIBOR บวกส่วนเพิ่ม 167.20 293.60 88.00 204.00 
    ประเทศสิงคโปร์และ 5 ธนาคารอื่น       
    รวม 6 ธนาคาร       
วงเงินที่ 2 NIBC Bank Ltd. ประเทศสิงคโปร์ บริษทั เอบีซี วนั พีทีอี ลิมิเตด - บริษทัยอ่ย LIBOR บวกส่วนเพิ่ม 22.80 22.80 11.40 11.40 
     เอสพีซีแห่งหนึ่งของกิจการที่ควบคุม      
     ร่วมกนั      
วงเงินที่ 3 ING Bank N.V. สาขาประเทศ บริษทัยอ่ยทางออ้มในประเทศสิงคโปร์ LIBOR บวกส่วนเพิ่ม 84.96 84.96 21.24 84.96 
    สิงคโปร์ และ DNB NOR    4 บริษทั         
    Bank ASA, สาขาประเทศสิงคโปร์       
วงเงินที่ 4 ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) บริษทั เอบีซี ทู พทีีอี ลิมิเตด และ บริษทั LIBOR บวกส่วนเพิ่ม 45.60 - 45.60 - 

    สาขาประเทศสิงคโปร์    เอบีซี ทรี พีทีอี ลิมิเตด - บริษทัยอ่ย        
     เอสพีซีของกิจการที่ควบคุมร่วมกนั     
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(หน่วย: ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) 

   อตัราดอกเบี้ย วงเงินกูย้มืสูงสุด  
   ตามสญัญาเงินกู/้ ตามสญัญาเงินกู/้  

วงเงิน ธนาคารผูใ้หกู้ ้ บริษทัผูกู้ ้ สญัญาแกไ้ขเพิ่มเติม สญัญาแกไ้ขเพิ่มเติม วงเงินกูย้มืที่ยงัไม่ไดเ้บิกใช ้

   2555 2554 2555 2554 

วงเงนิกู้ยมืเพือ่นําไปจัดซื้อเรือเดนิทะเล     
วงเงินที่ 1 ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) บริษทัฯและบริษทัยอ่ย MLR-1 สาํหรับเงินกูย้มื 142.00 ลา้น 200.00 ลา้น - 108 ลา้น 

    และ 2 ธนาคารอื่นรวม 3 ธนาคาร    ในประเทศ    สกลุเงินบาทและ LIBOR     เหรียญ    เหรียญ     เหรียญ 

         บวกส่วนเพิ่มสาํหรับ    สหรัฐอเมริกา     สหรัฐอเมริกา      สหรัฐอเมริกา  

      เงินกูย้มืสกลุเงินเหรียญ    และ     และ    

      สหรัฐอเมริกา    1,502.35 ลา้น    1,502.35 ลา้น   

       บาท    บาท   

วงเงินที่ 2 ธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ  บริษทัฯและบริษทัยอ่ย LIBOR บวกส่วนเพิ่ม 150.00 200.00 150.00 200.00 
    ยเูอฟเจ จาํกดั  สาขากรุงเทพฯ           
    และ 2 ธนาคารอื่นรวม 3 ธนาคาร       
วงเงินที่ 3 ธนาคารเพื่อการส่งออก บริษทัฯและบริษทัยอ่ย LIBOR บวกส่วนเพิ่ม 100.00 - 69.98 - 

    และนาํเขา้แห่งประเทศไทย        
      



 

  56

 บริษทัฯถือหุ้นร้อยละ 50 ในบริษทัยอ่ยเอสพีซีของกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั ดงันั้น วงเงินกูย้ืมสูงสุด
ตามสัญญาของวงเงินกูย้ืมเพื่อนาํไปใชใ้นการสั่งต่อเรือเดินทะเลใหม่วงเงินท่ี 2 และวงเงินกูย้ืมท่ียงั
ไม่ไดเ้บิกใช ้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ท่ีเป็นส่วนของบริษทัฯคิดเป็นจาํนวนเงิน 11.40 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา และ 5.70 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา ตามลาํดบั (2554: จาํนวนเงิน 11.40 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา และ 5.70 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา ตามลาํดบั) 

 บริษทัฯถือหุ้นร้อยละ 50 ในบริษทัยอ่ยเอสพีซีของกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั ดงันั้น วงเงินกูย้ืมสูงสุด
ตามสัญญาของวงเงินกูย้ืมเพื่อนาํไปใชใ้นการสั่งต่อเรือเดินทะเลใหม่วงเงินท่ี 4 และวงเงินกูย้ืมท่ียงั
ไม่ไดเ้บิกใช ้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ท่ีเป็นส่วนของบริษทัฯคิดเป็นจาํนวนเงิน 22.80 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา และ 22.80 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา ตามลาํดบั (2554: ไม่มี) 

23. ประมาณการค่าความเสียหายจากการเดินเรือเดินทะเล 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 2555 2554 

ยอดคงเหลือตน้ปี 64,637 67,237 
ประมาณการเพ่ิมข้ึนสาํหรับปี 27,857 24,222 
ประมาณการลดลงสาํหรับปี (22,217) (29,780) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (2,578) 2,958 
ยอดคงเหลือปลายปี 67,699 64,637 

24. สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  

 จาํนวนเงินสาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานซ่ึงเป็นหน้ีสินเงินชดเชยพนกังานเม่ือออกจาก
งานแสดงไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 2555 2554 

ภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์ตน้ปี 63,023 57,408 57,001 51,551 
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  3,630 3,849 3,497 3,721 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 2,179 2,082 2,105 2,016 
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  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 2555 2554 

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั 
   คณิตศาสตร์ประกนัภยั 

 
1,545 

 
- 

 
1,759 - 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (65) (316) (64) (287) 

ภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์ปลายปี 70,312 63,023 64,298 57,001 
สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานปลายปี 70,312 63,023 64,298 57,001 

 ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานรวมอยูใ่นงบกาํไรขาดทุนแสดงไดด้งัน้ี  

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 2555 2554 

ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  3,630 3,849 3,497 3,721 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 2,179 2,082 2,105 2,016 
รวมค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในงบกาํไรขาดทุน 5,809 5,931 5,602 5,737 

ค่าใชจ่้ายดงักล่าวรับรู้ในรายการต่อไปน้ีในงบกาํไรขาดทุน    
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 3,829 3,568 3,622 3,374 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 1,980 2,363 1,980 2,363 

 ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัสะสมท่ีรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ
อ่ืนในงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 จาํนวนเงิน 1.53 ลา้นบาท (2554: ไม่มี) (งบการเงิน
เฉพาะกิจการ: 1.74 ลา้นบาทและ 2554: ไม่มี)  

 สมมติฐานท่ีสาํคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัประเมินสรุปไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2555 2554 2555 2554 

 (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) 
อตัราคิดลด 3.80 4.70 3.80 4.70 
อตัราการข้ึนเงินเดือนใน 
   อนาคต (ข้ึนกบัช่วงอาย)ุ 

6.50 6.50 6.50 6.50 

อตัราการเปล่ียนแปลงใน 
  จาํนวนพนกังาน 

2.00 - 5.00 2.00 - 5.00 2.00 - 5.00 2.00 - 5.00 
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 จาํนวนเงินภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์สาํหรับปีปัจจุบนัและสองปียอ้นหลงัมีดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 ภาระผกูพนัตามโครงการ

ผลประโยชน์ 
การปรับปรุงตามประสบการณ์ท่ี

เกิดจากหน้ีสินโครงการ 
                

งบการเงินรวม 
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ 

               
งบการเงินรวม 

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ 

ปี 2555 70,312 64,298 (3,392) (2,937) 
ปี 2554 63,023 57,001       -        - 
ปี 2553 57,408 51,551       -        - 

25. สํารองตามกฎหมาย 

 ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้ง
จดัสรรกาํไรประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสาํรองไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหักดว้ย
ยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองน้ีจะมีจาํนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุน            
จดทะเบียน สาํรองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถนาํไปจ่ายเงินปันผล ในปัจจุบนั บริษทัฯไดจ้ดัสรร
สาํรองตามกฎหมายไวค้รบถว้นแลว้ 

 ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 1202 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์บริษทัยอ่ยท่ีจดัตั้งข้ึนตาม
กฎหมายไทยตอ้งจดัสรรทุนสาํรองตามกฎหมายไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของจาํนวนผลกาํไรซ่ึงบริษทัทาํ
มาหาได้ทุกคราวท่ีจ่ายเงินปันผลจนกว่าทุนสํารองนั้นจะมีจาํนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุน        
จดทะเบียน สาํรองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถนาํไปหักกบัขาดทุนสะสมและไม่สามารถนาํไป
จ่ายเงินปันผล 

26. สํารองเพือ่กจิกรรมความรับผดิชอบต่อสังคม 

 บริษทัฯมีนโยบายในการจดัสรรเงินสาํรองเพ่ือกิจกรรมความรับผดิชอบต่อสังคมในอตัราร้อยละ 0.50 
ของกาํไรสาํหรับปี โดยสะสมไม่นอ้ยกว่า 1.75 ลา้นบาทแต่ไม่เกิน 25.00 ลา้นบาทต่อปี การจดัสรร
สาํรองดงักล่าวไดรั้บอนุมติัโดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม 2551  

ในระหว่างปี 2555 บริษทัฯไดจ้ดัสรรสํารองเพ่ือกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นจาํนวนเงิน 
1.75 ลา้นบาท (2554: 3.59 ลา้นบาท) และกลบัรายการสํารองเน่ืองจากมีการจ่ายเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบั
สาํรองดงักล่าวเป็นจาํนวนเงิน 2.13 ลา้นบาท (2554: 2.60 ลา้นบาท)  
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27. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

รายการค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ่้ายท่ีสาํคญัดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2555 2554 2555 2554 
เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อ่ืน     
 ของพนกังานและลูกเรือ 1,008,349 745,205 192,939 202,341 
ค่าเช่าจ่ายตามสญัญาเช่าดาํเนินงาน 5,157 5,321 3,726 3,887 

28. ภาษีเงินได้ 

 บริษทัฯไม่มีภาระภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับปี 2555 และ 2554 เน่ืองจากบริษทัฯมีผลขาดทุนทาง
ภาษียกมาจากปีก่อนๆ 

 บริษทัย่อยในประเทศไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดส้ําหรับเงินไดจ้ากการขนส่งสินคา้ทางทะเลระหว่าง
ประเทศตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเก่ียวกบัภาษีเงินไดฉ้บบัท่ี 72 ลงวนัท่ี 1 มกราคม 2541 
นอกจากน้ี บริษทัยอ่ยยงัไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลตามพระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 
2520 สาํหรับกิจการขนส่งทางทะเลสาํหรับเรือเดินทะเล 

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัในต่างประเทศคาํนวณข้ึน
โดยใชอ้ตัราตามกฎหมายของประเทศเหล่านั้น 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 กลุ่มบริษทัมีรายการผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้ักภาษี ผลแตกต่างชัว่คราว
เกิดจากผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงินจากสกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงาน
เป็นสกุลเงินท่ีใชน้าํเสนองบการเงิน และขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชจ้าํนวนเงิน  1,657.52 ลา้นบาท 
(2554: 1,641.90 ลา้นบาท) (เฉพาะบริษทัฯ 1,253.62 ลา้นบาท (2554: 1,430.74 ลา้นบาท)) อยา่งไร      
ก็ตาม กลุ่มบริษทัไม่ไดบ้นัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี เน่ืองจากกลุ่มบริษทัพิจารณาแลว้
เห็นว่ามีความน่าจะเป็นไม่ถึงระดบัความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะมีกาํไรทางภาษีใน
อนาคตเพียงพอต่อการนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีมาใชป้ระโยชน์ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 บริษทัฯมีผลแตกต่างชัว่คราวเกิดจากผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการ
แปลงค่างบการเงินจากสกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานเป็นสกุลเงินท่ีใชน้าํเสนองบการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยซ่ึงไม่ไดรั้บรู้เป็นหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นจาํนวนรวม 35.04 
ลา้นบาท (2554: 252.96 ลา้นบาท) 
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29. การส่งเสริมการลงทุน 

 บริษัทฯได้รับสิทธิและประโยชน์ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุนโดยการอนุมัติของ             
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนตามบตัรส่งเสริมเลขท่ี 1405/2550 ลงวนัท่ี 23 มีนาคม 2550 ภายใต้
เง่ือนไขท่ีกาํหนดบางประการ บริษทัฯไดรั้บสิทธิและประโยชน์ท่ีสาํคญัเก่ียวกบัการนาํคนต่างดา้วซ่ึง
เป็นช่างฝีมือหรือผูช้าํนาญการเขา้มาในประเทศไทยโดยไดรั้บอนุญาตใหท้าํงานเฉพาะตาํแหน่งหนา้ท่ี
การทาํงานท่ีคณะกรรมการใหค้วามเห็นชอบตลอดระยะเวลาเท่าท่ีไดรั้บอนุญาต และไดรั้บอนุญาตให้
ถือกรรมสิทธ์ิในท่ีดินตามจาํนวนท่ีคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร ตลอดจนไดรั้บอนุญาตใหน้าํ
หรือส่งเงินออกนอกประเทศไทยเป็นเงินตราต่างประเทศได ้

บริษทัย่อยไดรั้บสิทธิพิเศษทางภาษีบางประการตามพระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 
สาํหรับกิจการขนส่งทางทะเลสาํหรับเรือเดินทะเล อาทิเช่น ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลเป็นเวลา 
8 ปี นับแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริม เป็นตน้ โดยมีเง่ือนไขว่า
บริษทัยอ่ยจะตอ้งจดทะเบียนเรือเดินทะเลของบริษทัยอ่ยเป็นเรือไทย ในปี 2555 บริษทัยอ่ยมีเรือเดิน
ทะเล 18 ลาํ (2554: 11 ลาํ) ท่ีดาํเนินงานภายใตกิ้จการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน  

 รายไดร้วมและค่าใชจ่้ายรวมสาํหรับปี 2555 และ 2554 (ก่อนการตดัรายการระหว่างกนั) จาํแนกตาม     
กิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมและกิจการท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริมสามารถแสดงสรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

  กิจการท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริม  

  กิจการท่ีไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดต้าม
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร 

 
กิจการท่ีไม่ไดรั้บ 

 

 กิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริม เก่ียวกบัภาษีเงินไดฉ้บบัท่ี 72 ยกเวน้ภาษีเงินได ้ รวม 

 2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554 

รายได ้ 1,749,552 1,557,487 1,134,820 1,310,063 1,426,048 1,522,956 4,310,420 4,390,506 
ตน้ทุนและค่าใชจ่้าย (1,726,415) (1,056,272) (1,144,178) (960,607) (1,059,191) (984,530) (3,929,784) (3,001,409) 

30. กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 

 กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสาํหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งปี 

31.  ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

 กลุ่มบริษทัประกอบธุรกิจส่วนใหญ่ภายใตส่้วนงานทางธุรกิจเดียว คือ เป็นเจา้ของเรือเอนกประสงค์
ขนาดเล็ก (Small handy sized) และขนาดกลาง (Supramax) สําหรับขนสินคา้แห้งเทกองระหว่าง
ประเทศ โดยใหบ้ริการแบบไม่ประจาํเส้นทาง (tramp shipping basis) รายไดเ้กือบทั้งหมดมาจากส่วน
งานน้ี ดงันั้น กลุ่มบริษทัจึงไม่มีส่วนงานทางธุรกิจดา้นอ่ืน นอกจากส่วนงานหลกัดงัท่ีไดก้ล่าวไว้
ขา้งตน้  
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 กิจกรรมทางธุรกิจในส่วนงานน้ี ไดแ้ก่  การใหบ้ริการเช่าเรือขนส่งสินคา้ โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท 
คือ การเช่าเป็นระยะเวลา (Time charter) และการเช่าเป็นรายเท่ียว (Voyage charter) สาํหรับการเช่า
เป็นระยะเวลาผูเ้ช่าเรือ (ลูกคา้) จะจ่ายค่าเช่าแก่ผูใ้ห้เช่าเรือ (ในอตัราต่อวนัตามท่ีตกลงกนั โดยส่วน
ใหญ่จะตกลงชาํระค่าเช่าเป็นเงินดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา) ตามระยะเวลาท่ีกาํหนด ในกรณีดงักล่าวผูเ้ช่า
เรือจะรับผดิชอบค่าใชจ่้ายในการเดินเรือทั้งหมด รวมทั้งรายจ่ายท่าเรือและนํ้ามนัเช้ือเพลิง สาํหรับการ
เช่าเป็นรายเท่ียว ผูเ้ช่าเรือจะจ่ายค่าระวางเรือในอตัราต่อตนั (ส่วนใหญ่จะตกลงกนัเป็นเงินดอลล่าร์
สหรัฐอเมริกา) เพื่อขนส่งสินคา้ท่ีระบุเฉพาะระหว่างท่าเรือท่ีกาํหนดตั้งแต่สองท่าข้ึนไป ในกรณีน้ี 
กลุ่มบริษทัจะรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในการเดินเรือทั้งหมด ซ่ึงค่าใชจ่้ายดงักล่าวแสดงไวใ้นงบการเงิน
ภายใตช่ื้อ “รายจ่ายท่าเรือ” (Voyage disbursement) และ “นํ้ามนัเช้ือเพลิง” (Bunker consumption) การ
เช่าเป็นระยะเวลานั้น เส้นทางเดินเรือจะถูกกาํหนดหรือควบคุมโดยผูเ้ช่าเรือและภายใตส้ัญญาเช่าเรือ 
โดยเส้นทางการเดินเรือจะแตกต่างกันไปในแต่ละเท่ียวการเดินเรือ ข้ึนอยู่กับปัจจัยต่างๆซ่ึงอยู่
นอกเหนือการควบคุมของกลุ่มบริษทั ดงันั้น กลุ่มบริษทัจึงไม่นาํเสนอขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตาม
ส่วนงานทางภูมิศาสตร์ เพราะอาจไม่ส่ือความหมายและอาจทาํใหเ้กิดความเขา้ใจท่ีไม่ถูกตอ้ง 

 จากขอ้มูลดงักล่าวขา้งตน้ ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานของรายไดจ้ากการเดินเรือ (และ
ค่าใชจ่้ายในการเดินเรือท่ีเก่ียวกบัการเช่าเป็นรายเท่ียว) จึงจาํแนกไดเ้ป็นสองประเภท คือ จากการเช่า
เป็นระยะเวลา และจากการเช่าเป็นรายเท่ียว ซ่ึงแสดงภายใตช่ื้อ “รายไดค่้าเช่าเรือ” (Hire income) และ 
“รายไดค่้าระวางเรือ” (Freight income) ตามลาํดบัดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 การเช่าเป็นระยะเวลา การเช่าเป็นรายเท่ียว รวม ตดับญัชี รวม 

 2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554 

รายไดค่้าเช่าเรือ 2,231,024 2,147,190 - - 2,231,024 2,147,190 (50,503) (44,540) 2,180,521 2,102,650 
รายไดค่้าระวางเรือ - - 1,396,593 1,133,442 1,396,593 1,133,442 (89,577) (157,177) 1,307,016 976,265 
รวมรายไดจ้ากการเดินเรือ 2,231,024 2,147,190 1,396,593 1,133,442 3,627,617 3,280,632 (140,080) (201,717) 3,487,537 3,078,915 
รายจ่ายท่าเรือ - - (358,053) (333,022) (358,053) (333,022) 140,080 201,717 (217,973) (131,305) 
นํ้ามนัเช้ือเพลิง - - (570,871) (327,084) (570,871) (327,084) - - (570,871) (327,084) 
รวมค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการเช่า           
 เป็นรายเท่ียว - - (928,924) (660,106) (928,924) (660,106) 140,080 201,717 (788,844) (458,389) 
รายไดจ้ากการเดินเรือสุทธิ/           
 รายไดเ้ทียบเท่าจากการเช่า           
 เรือเป็นระยะเวลา 2,231,024 2,147,190 467,669 473,336 2,698,693 2,620,526 - - 2,698,693 2,620,526 
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32.  กองทุนสํารองเลีย้งชีพ 

 บริษทัฯ บริษทัย่อย และพนักงานได้ร่วมกันจดัตั้ งกองทุนสํารองเล้ียงชีพข้ึนตามพระราชบญัญติั
กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 บริษทัฯ บริษทัยอ่ย และพนกังานจะจ่ายสมทบเขา้กองทุนเป็นราย
เดือนในอตัราร้อยละ 5 ของเงินเดือน กองทุนสาํรองเล้ียงชีพน้ีบริหารโดย ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั 
(มหาชน) และจะจ่ายใหแ้ก่พนกังานเม่ือพนกังานออกจากงานตามระเบียบว่าดว้ยกองทุนของบริษทัฯ
และบริษทัย่อย ในระหว่างปี 2555 บริษทัฯและบริษทัย่อยไดจ่้ายเงินสมทบกองทุนเป็นจาํนวนเงิน 
3.13 ลา้นบาท (2554: 2.66 ลา้นบาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 2.89 ลา้นบาท 2554: 2.41 ลา้นบาท)  

33. เงินปันผลจ่าย 

 เงินปันผลไดอ้นุมติัเพื่อจ่ายแก่ผูถื้อหุน้สามญัของบริษทัฯท่ีมีช่ืออยูใ่นทะเบียนผูถื้อหุน้บริษทัฯ ณ วนัท่ี
ปิดสมุดทะเบียนหุน้ หลงัจากหกัหุน้ท่ีไม่มีสิทธิไดรั้บเงินปันผลซ่ึงนายทะเบียนหลกัทรัพย ์คือ บริษทั 
ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั เพื่อผูฝ้าก เป็นผูถื้อหุ้นแทนผูถื้อหุ้นสัญชาติไทยและ
สญัชาติต่างดา้วจากจาํนวนหุน้ท่ีมีอยู ่(1,039,520,600 หุน้) 
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 เงินปันผลที่ประกาศจ่ายในระหวา่งปี 2555 มีดงัต่อไปนี้ 

  หุน้ที่มีสิทธิไดร้ับ หุน้ที่นายทะเบียน เงินปันผล                     
 อนุมตัิโดย เงินปันผล หลกัทรัพยเ์ป็นผูถ้ือ ต่อหุน้ เงินปันผลจ่าย วนัที่จ่ายเงินปันผล 
  (หุน้) (หุน้) (บาท) (ลา้นบาท)  
ก) เงินปันผลระหวา่งกาลจากกาํไรสะสม ที่ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 1,039,378,300 142,300 0.10 103.94 3 ธนัวาคม 2555 
     ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2555  วนัที่ 6 พฤศจิกายน 2555      
ข) เงินปันผลระหวา่งกาลจากกาํไรสะสม ที่ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 1,039,187,097 333,503 0.10 103.91 3 กนัยายน 2555 
     ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2555  วนัที่ 6 สิงหาคม 2555      
ค) เงินปันผลระหวา่งกาลจากกาํไรสะสม ที่ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 1,039,380,297 140,303 0.10 103.94 12 มิถุนายน 2555 
     ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2555  วนัที่ 14 พฤษภาคม 2555      
ง)   เงินปันผลงวดสุดทา้ยจากกาํไรสะสม ที่ประชุมสามญัประจาํปีผูถ้ือหุน้ 1,039,382,300 138,300 0.15 155.91 5 เมษายน 2555 
     ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2554  วนัที่ 26 มีนาคม 2555      
รวม    0.45 467.70  
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 เงินปันผลที่ประกาศจ่ายในระหวา่งปี 2554 มีดงัต่อไปนี้ 

  หุน้ที่มีสิทธิไดร้ับ หุน้ที่นายทะเบียน เงินปันผล                       
 อนุมตัิโดย เงินปันผล หลกัทรัพยเ์ป็นผูถ้ือ ต่อหุน้ เงินปันผลจ่าย วนัที่จ่ายเงินปันผล 
  (หุน้) (หุน้) (บาท) (ลา้นบาท)  
ก) เงินปันผลระหวา่งกาลจากกาํไรสะสม ที่ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 1,039,379,450 141,150 0.15 155.90 1 ธนัวาคม 2554 
     ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2554  วนัที่ 3 พฤศจิกายน 2554      
ข) เงินปันผลระหวา่งกาลจากกาํไรสะสม ที่ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 1,039,376,100 144,500 0.15 155.91 2 กนัยายน 2554 
     ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2554  วนัที่ 4 สิงหาคม 2554      
ค) เงินปันผลระหวา่งกาลจากกาํไรสะสม ที่ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 1,039,373,000 147,600 0.10 103.94 8 มิถุนายน 2554 
     ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2554  วนัที่ 12 พฤษภาคม 2554      
ง)   เงินปันผลงวดสุดทา้ยจากกาํไรสะสม ที่ประชุมสามญัประจาํปีผูถ้ือหุน้ 1,039,378,200 142,400 0.22 228.66 25 มีนาคม 2554 
     ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2553  วนัที่ 14 มีนาคม 2554      
รวม    0.62 644.41  
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34. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

34.1  ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาส่ังต่อเรือเดินทะเล 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัเก่ียวกบัสัญญาสั่งต่อเรือเดินทะเลท่ี
จะตอ้งจ่ายในอนาคตดงัน้ี 

 2555 2554 

 (ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา) 

(เทียบเท่า          
ลา้นบาท) 

(ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา) 

(เทียบเท่า          
ลา้นบาท) 

บริษทัฯ 122.60 3,755.43 268.40 8,505.92 
บริษทัยอ่ย                       -                         - 53.90 1,708.15 
กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั - ตาม     
    สัดส่วนท่ีบริษทัฯถือหุน้ (50%) -    
    กบัอู่ต่อเรือในประเทศอินเดีย* 

 
25.65 

 
785.70 

 
28.50 

 
903.20 

กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั -     
     กบัอู่ต่อเรือในประเทศจีน  43.52 1,333.21                       -                          - 

รวม 191.77 5,874.34 350.80 11,117.27 

*  ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 37.2 เม่ือวนัท่ี 18 มกราคม 2556 บริษทัฯไดล้งนามในสัญญา
ซ้ือขายหุ้นและทาํการซ้ือขายหุ้นเสร็จเรียบร้อย ดงันั้น บริษทัฯจึงมีอาํนาจควบคุม บริษทั แอสโซซิเอท บลัค ์     
แคริเออร์ พีทีอี ลิมิเตด ร้อยละ 100 ตั้งแต่วนัท่ี 18 มกราคม 2556 

34.2  ภาระผูกพนัเกีย่วกบัค่าธรรมเนียมในการรักษาวงเงินกู้ทีย่งัไม่ได้เบิกใช้ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัเก่ียวกบัค่าธรรมเนียมในการรักษา
วงเงินกูย้มืท่ียงัไม่ไดเ้บิกใช ้ซ่ึงสรุปไดด้งัน้ี 

 
 

 
ค่าธรรมเนียม 

 
วงเงินกูย้มืท่ียงัไม่ไดเ้บิกใช ้ 

กาํหนดจ่ายชาํระ  
ค่าธรรมเนียม  

 
วนัส้ินสุดระยะเวลา 

วงเงิน ท่ีจ่ายโดยกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ในการรักษาวงเงินกูย้มื เบิกใชเ้งินกูย้มื 

  2555 2554   

  (ลา้นเหรียญ (ลา้นเหรียญ   
  สหรัฐอเมริกา) สหรัฐอเมริกา)   
วงเงนิกู้ยมืเพือ่นําไปใช้ ในการส่ังต่อและจัดซ้ือเรือเดนิทะเลใหม่    
วงเงินท่ี 1 ร้อยละ 0.35 ต่อปี ของ

วงเงินกูย้มืท่ียงัไม่ได้
เบิกใช ้

88.00 204.00 ทุกสามเดือนจนกระทัง่
ส้ินสุดระยะเวลาเบิกใช ้

เม่ือส่งมอบเรือเดิน
ทะเลแต่ละลาํ 

วงเงินท่ี 2 ร้อยละ 1.20 ต่อปี ของ
วงเงินกูย้มืท่ียงัไม่ได้
เบิกใช ้

11.40 11.40 ทุกสามเดือนจนกระทัง่
ส้ินสุดระยะเวลาเบิกใช ้

เม่ือส่งมอบเรือเดิน
ทะเล         
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ค่าธรรมเนียม 
 

วงเงินกูย้มืท่ียงัไม่ไดเ้บิกใช ้ 
กาํหนดจ่ายชาํระ  
ค่าธรรมเนียม  

 
วนัส้ินสุดระยะเวลา 

วงเงิน ท่ีจ่ายโดยกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ในการรักษาวงเงินกูย้มื เบิกใชเ้งินกูย้มื 

  2555 2554   

  (ลา้นเหรียญ (ลา้นเหรียญ   
  สหรัฐอเมริกา) สหรัฐอเมริกา)   
วงเงินท่ี 3 ร้อยละ 1.15 ต่อปี ของ

วงเงินกูย้มืท่ียงัไม่ได้
เบิกใช ้

21.24 84.96 ทุกสามเดือนจนกระทัง่
ส้ินสุดระยะเวลาเบิกใช ้

เม่ือส่งมอบเรือเดิน
ทะเลแต่ละลาํ         

วงเงินท่ี 4 ร้อยละ 1.20 ต่อปี ของ
วงเงินกูย้มืท่ียงัไม่ได้
เบิกใช ้

45.60 - ทุกสามเดือนจนกระทัง่
ส้ินสุดระยะเวลาเบิกใช ้

เม่ือส่งมอบเรือเดิน
ทะเลแต่ละลาํ         

วงเงนิกู้ยมืเพือ่นําไปจัดซ้ือเรือเดนิทะเล     
วงเงินท่ี 1 ร้อยละ 1.00 ต่อปี ของ

วงเงินกูย้มืท่ียงัไม่ได้
เบิกใช ้

                   - 108.00 ทุกสามเดือนจนกระทัง่
ส้ินสุดระยะเวลาเบิกใช ้

26 มีนาคม 2555 

วงเงินท่ี 2 ร้อยละ 0.70 ต่อปี ของ
วงเงินกูย้มืท่ียงัไม่ได้
เบิกใช ้

150.00 200.00 ทุกสามเดือนจนกระทัง่
ส้ินสุดระยะเวลาเบิกใช ้

30 มิถุนายน 2556 

วงเงินท่ี 3 ร้อยละ 0.70 ต่อปี ของ
วงเงินกูย้มืท่ียงัไม่ได้
เบิกใช ้

69.98 - ทุกสามเดือนจนกระทัง่
ส้ินสุดระยะเวลาเบิกใช ้

30 ธนัวาคม 2556 

 เน่ืองจากบริษทัฯถือหุ้นร้อยละ 50 ในบริษทัยอ่ยเอสพีซีของกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั ดงันั้น จาํนวนเงิน    
ท่ียงัไม่ไดมี้การเบิกใชข้องวงเงินกูย้ืมเพื่อนาํไปใชใ้นการสั่งต่อเรือเดินทะเลใหม่วงเงินท่ี 2 และวงเงิน              
ท่ี 4 ท่ีเป็นส่วนของบริษทัฯในรายการดงักล่าวจึงเท่ากบัร้อยละ 50 ของวงเงินกูย้มืท่ียงัไม่ไดเ้บิกใช ้

34.3 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัเงินลงทุนระยะยาวอืน่ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 บริษทัฯมีภาระผกูพนัเก่ียวกบัส่วนของเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน (บริษทั บทด 
จาํกดั) ท่ียงัไม่เรียกชาํระเป็นจาํนวนเงิน 10.13 ลา้นบาท (2554: 10.13 ลา้นบาท) 

34.4    ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาให้บริการเรือเดินทะเลระยะยาว 

ตามบนัทึกความเขา้ใจขอ้ตกลงซ่ึงบริษทัฯไดล้งนามเม่ือเดือนตุลาคม 2552 ต่อมา เม่ือวนัท่ี 2 ธนัวาคม 
2552 บริษทัฯไดล้งนามในสัญญาให้บริการเช่าเรือเดินทะเลต่อใหม่สําหรับขนส่งซีเมนต์ระยะยาว
จาํนวน 4 ลาํ (เป็นท่ีแน่นอนแลว้จาํนวน 3 ลาํ และอีก 1 ลาํจะแจง้ความประสงคใ์นภายหลงั) กบั
บริษทัแห่งหน่ึงซ่ึงดาํเนินกิจการในประเทศอินเดีย (ผูเ้ช่าเรือ) สญัญาเช่าเรือเดินทะเลมีระยะเวลา 15 ปี 
ในอตัราค่าบริการคงท่ีต่อลาํต่อวนัตามท่ีระบุไวใ้นสญัญา และผูเ้ช่าเรือมีสิทธิเลือกต่ออายสุญัญาไดอี้ก  
คร้ังละ 5 ปีเป็นจาํนวน 2 คร้ัง ในอตัราค่าบริการท่ีลดลงตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา  เรือเดินทะเลดงักล่าว
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เป็นเรือเดินทะเลท่ีสั่งต่อใหม่สาํหรับขนส่งซีเมนต ์โดยมีกาํหนดส่งมอบเรือเดินทะเลให้แก่ผูเ้ช่าเรือ
ในระหวา่งปี 2554 ถึง 2557 ในกรณีท่ีบริษทัฯไม่สามารถส่งมอบเรือเดินทะเลใหแ้ก่ผูเ้ช่าเรือไดภ้ายใน
ระยะเวลาท่ีกาํหนด บริษทัฯจะตอ้งชาํระค่าปรับจาํนวนเงิน 4,250 เหรียญสหรัฐอเมริกาต่อลาํต่อวนัท่ี
ไดส่้งมอบเรือเดินทะเลล่าชา้ 

ในปี 2554 บริษทัฯไดโ้อนสญัญาใหบ้ริการเช่าเรือเดินทะเลจาํนวน 3 ลาํซ่ึงเป็นท่ีแน่นอนแลว้ดงักล่าว
แก่บริษทัยอ่ยเอสพีซีแต่ละแห่งของกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั ดงันั้น ภาระผกูพนัในส่วนท่ีเป็นของ
บริษทัฯในรายการดงักล่าวจึงเท่ากบัร้อยละ 50 ตามสัดส่วนท่ีบริษทัฯถือหุ้นในบริษทัยอ่ยเอสพีซี       
แต่ละแห่ง (โดยการถือหุน้ผา่นกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั)  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 บริษทั เอบีซี วนั พีทีอี ลิมิเตด (บริษทัยอ่ยเอสพีซีแห่งหน่ึงของกิจการท่ี
ควบคุมร่วมกนั) ไดช้าํระค่าปรับแก่ผูเ้ช่าเรือเดินทะเลเน่ืองจากการส่งมอบเรือเดินทะเลล่าชา้เป็น
จาํนวนเงิน 2.14 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาหรือประมาณ 65.61 ลา้นบาท (2554: 0.65 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกาหรือประมาณ 20.60 ลา้นบาท) โดยส่วนท่ีเป็นของบริษทัฯในรายการดงักล่าวเท่ากบั       
ร้อยละ 50 ของมูลค่ารวมหรือคิดเป็นจาํนวนเงิน 1.07 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาหรือประมาณ 32.81 
ลา้นบาท (2554: 0.33 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาหรือประมาณ 10.30 ลา้นบาท) ซ่ึงบนัทึกอยูใ่นบญัชี
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืนในงบแสดงฐานะการเงินรวม ทั้งน้ี จาํนวนดงักล่าวจะหักจากการชาํระค่า
ต่อเรือซีเมนตง์วดสุดทา้ยแก่ผูรั้บต่อเรือเดินทะเลตามท่ีระบุในสัญญาสั่งต่อเรือเดินทะเล ซ่ึงสั่งต่อโดย
บริษทั เอบีซี วนั พีทีอี ลิมิเตด  

 ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 37.2 เม่ือวนัท่ี 18 มกราคม 2556 บริษทัฯไดล้งนาม
ในสัญญาซ้ือขายหุ้นและทาํการซ้ือขายหุ้นเสร็จเรียบร้อย ดงันั้น บริษทัฯจึงมีอาํนาจควบคุมร้อยละ 
100 ในบริษทั แอสโซซิเอท บลัค ์แคริเออร์ พีทีอี ลิมิเตด ซ่ึงเคยเป็นกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัจนถึง
วนัท่ี 18 มกราคม 2556 

34.5    ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาซ้ือเรือเดินทะเล 

เม่ือวนัท่ี 27 ธนัวาคม 2555 บริษทัยอ่ยในประเทศ 2 แห่งไดล้งนามในบนัทึกขอ้ตกลงเพื่อซ้ือเรือเดิน
ทะเลจาํนวน 2 ลาํกบับริษทัต่างประเทศแห่งหน่ึง โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

  กาํหนดการรับ 

ช่ือบริษัทย่อย ราคาเรือเดินทะเลทีซ้ื่อ มอบเรือเดินทะเล 

บริษทั พรีเชียส 
พอนดส์ จาํกดั 

13.25 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา            
(หรือประมาณ 405.87 ลา้นบาท) 

ระหวา่งวนัท่ี 15 มกราคม 2556 ถึง 
15 มีนาคม 2556 

บริษทั พรีเชียส       
คอมเมท็ส์ จาํกดั 

14.25 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา      
(หรือประมาณ 436.50 ลา้นบาท) 

ระหวา่งวนัท่ี 15 มกราคม 2556 ถึง 
15 มีนาคม 2556 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 บริษทัยอ่ยในประเทศ 2 แห่งมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายตามบนัทึกขอ้ตกลง
เพื่อซ้ือเรือเดินทะเลมือสองกับบริษัทต่างประเทศแห่งหน่ึงเป็นจาํนวนเงิน 27.50 ล้านเหรียญ
สหรัฐอเมริกาหรือประมาณ 842.37 ลา้นบาท ต่อมาเม่ือวนัท่ี 3 มกราคม 2556 บริษทัย่อยดงักล่าวได้
จ่ายเงินมดัจาํจาํนวนรวม 2.75 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาหรือประมาณ 83.51 ลา้นบาท โดยนาํฝากไว้
ในบญัชีร่วมเพื่อผูซ้ื้อและผูข้าย  

เม่ือวนัท่ี 22 พฤศจิกายน 2554 บริษทัยอ่ยในประเทศแห่งหน่ึงไดล้งนามในบนัทึกขอ้ตกลงเพื่อซ้ือเรือ
เดินทะเลจาํนวน 1 ลาํกบับริษทัต่างประเทศแห่งหน่ึง โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

  กาํหนดการรับ 

ช่ือบริษัทย่อย ราคาเรือเดินทะเลทีซ้ื่อ มอบเรือเดินทะเล 

บริษทั พรีเชียส      
เวน็เจอร์ส จาํกดั 

19.50 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา            
(หรือประมาณ 617.98 ลา้นบาท) 

ระหวา่งวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2554 ถึง 
31 มกราคม 2555 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 บริษทัย่อยในประเทศแห่งหน่ึงมีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งจ่ายตามบนัทึก
ข้อตกลงเพื่อซ้ือเรือเดินทะเลมือสองกับบริษัทต่างประเทศแห่งหน่ึงจํานวน 7.00 ล้านเหรียญ
สหรัฐอเมริกาหรือประมาณ 221.84 ลา้นบาท ต่อมาเม่ือวนัท่ี 12 มกราคม 2555 บริษทัยอ่ยดงักล่าวได้
จ่ายเงินงวดสุดทา้ยและรับมอบเรือเดินทะเลแลว้ 

35. เคร่ืองมือทางการเงิน 

35.1 นโยบายการบริหารความเส่ียง 

 เคร่ืองมือทางการเงินท่ีสําคญัของกลุ่มบริษทัตามท่ีนิยามอยู่ในมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 107 “การ
แสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลสําหรับเคร่ืองมือทางการเงิน” ประกอบดว้ย เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน เงินลงทุน เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน และเงินกูย้มื กลุ่ม
บริษทัมีความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว และมีนโยบายการบริหารความเส่ียง
ดงัน้ี 

 ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

 กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีการคา้ ฝ่ายบริหารควบคุมความเส่ียงน้ี
โดยการกาํหนดให้มีนโยบายการให้สินเช่ือแก่ผูเ้ช่าเรือและบุคคลภายนอกโดยจาํกดัการให้สินเช่ือ
เฉพาะกบัลูกคา้ชั้นดี และให้ความเขม้งวดในการจดัทาํเอกสารประกอบรายการต่างๆ ให้ครบถว้น 
ดงันั้น กลุ่มบริษทัจึงไม่คาดว่าจะไดรั้บความเสียหายท่ีเป็นสาระสาํคญัจากการให้สินเช่ือ นอกจากน้ี  
การใหสิ้นเช่ือของกลุ่มบริษทัไม่มีการกระจุกตวัเน่ืองจากกลุ่มบริษทัมีฐานของลูกคา้ท่ีหลากหลายและ
มีอยู่จาํนวนมากราย จาํนวนเงินสูงสุดท่ีกลุ่มบริษทัอาจตอ้งสูญเสียจากการให้สินเช่ือคือมูลค่าตาม
บญัชีของลูกหน้ีท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน 
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ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 

 กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีสาํคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝากสถาบนัการเงิน และเงินกูย้มื
ระยะยาว อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจากสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึน
ลงตามอตัราตลาด หรือมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั ความเส่ียงจากอตัรา
ดอกเบ้ียของกลุ่มบริษทัจึงอยูใ่นระดบัตํ่า  

 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีสาํคญัสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบ้ีย และสาํหรับสินทรัพย์
และหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถแยกตามวนัท่ีครบกาํหนดหรือวนัท่ีมีการกาํหนด
อตัราดอกเบ้ียใหม่ (หากวนัท่ีมีการกาํหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน) ไดด้งัน้ี      

(หน่วย: พนับาท)                              
 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 
 อตัรา     

 ดอกเบ้ียคงท่ี - อตัราดอกเบ้ีย    

 ครบกาํหนด ปรับข้ึนลง ไม่มี   

 ภายใน 1 ปี ตามราคาตลาด อตัราดอกเบ้ีย รวม อตัราดอกเบ้ีย (ร้อยละต่อปี) 

     คงท่ี ปรับข้ึนลงตามอตัราตลาด 

     เงินเหรียญ เงินเหรียญ เงินบาท 

     สหรัฐอเมริกา สหรัฐอเมริกา  

สินทรัพยท์างการเงิน        
เงินสดและรายการ  1,290,546 495,481 114,988 1,901,015 0.64 - 1.25  0.10 - 0.40 0.75 
   เทียบเท่าเงินสด        
ลกูหน้ีการคา้และ - - 216,784 216,784 - - - 
   ลูกหน้ีอ่ืน        
รวม 1,290,546 495,481 331,772 2,117,799    
หน้ีสินทางการเงิน        
เจา้หน้ีการคา้ - - 1,722 1,722 - - - 
เงินกูย้มืระยะยาว  - 9,066,991 - 9,066,991 - 1.51 - 3.13 6.38 
รวม - 9,066,991 1,722 9,068,713    
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(หน่วย: พนับาท)                                 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 
 อตัรา อตัรา     
 ดอกเบ้ียคงท่ี - ดอกเบ้ียคงท่ี - อตัราดอกเบ้ีย    
 ครบกาํหนด ครบกาํหนด ปรับข้ึนลง ไม่มี   
 ภายใน 1 ปี เม่ือทวงถาม ตามราคาตลาด อตัราดอกเบ้ีย รวม อตัราดอกเบ้ีย (ร้อยละต่อปี) 
      คงท่ี ปรับข้ึนลงตามอตัราตลาด 
      เงินเหรียญ เงินเหรียญ เงิน 
      สหรัฐอเมริกา สหรัฐอเมริกา บาท 
สินทรัพยท์างการเงิน        
เงินสดและรายการ  343,023 - 302,508 745 646,276 1.25 0.10 - 0.30 0.75 
   เทียบเท่าเงินสด         
ลูกหน้ีการคา้และ - - - 1,088,380 1,088,380 - - - 
   ลูกหน้ีอ่ืน         
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น - 2,352,507 - - 2,352,507 0.40 - - 
   แก่บริษทัยอ่ย         
เงินใหกู้ย้มืระยะยาว - - - 410,035 410,035 - - - 
   แก่กิจการท่ีควบคุม         
   ร่วมกนั         
รวม 343,023 2,352,507 302,508 1,499,160 4,497,198    
หน้ีสินทางการเงิน         
เจา้หน้ีการคา้ - - - 6 6 - - - 
เงินทดรองจากกิจการ - -  2,626,665 2,626,665  - - 
   ท่ีเก่ียวขอ้งกนั         
เงินกูย้มืระยะยาว  - - 1,195,570 - 1,195,570 - 1.51 - 1.56 - 
รวม - - 1,195,570 2,626,671 3,822,241    

 (หน่วย: พนับาท)                                 
 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 

 อตัรา     
 ดอกเบ้ียคงท่ี - อตัราดอกเบ้ีย    
 ครบกาํหนด ปรับข้ึนลง ไม่มี   
 ภายใน 1 ปี ตามราคาตลาด อตัราดอกเบ้ีย รวม อตัราดอกเบ้ีย (ร้อยละต่อปี) 

     คงท่ี ปรับข้ึนลงตามอตัราตลาด 

     เงินเหรียญ ยโูร เงินเหรียญ เงินบาท 
     สหรัฐอเมริกา  สหรัฐอเมริกา  
สินทรัพยท์างการเงิน       
เงินสดและรายการ  3,971,729 349,898 53,084 4,374,711 0.20 - 1.50 1.37,  0.10 - 0.50 0.75 
   เทียบเท่าเงินสด      2.25   
ลูกหน้ีการคา้และ - - 125,094 125,094 - - - - 
   ลูกหน้ีอ่ืน         
รวม 3,971,729 349,898 178,178 4,499,805     
หน้ีสินทางการเงิน         
เจา้หน้ีการคา้ - - 33,150 33,150 - - - - 
เงินกูย้มืระยะยาว  - 7,026,375 - 7,026,375 - - 1.54 - 3.31 6.50 
รวม - 7,026,375 33,150 7,059,525    
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 (หน่วย: พนับาท)                                 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 

 อตัรา อตัรา     
 ดอกเบ้ียคงท่ี - ดอกเบ้ียคงท่ี - อตัราดอกเบ้ีย    
 ครบกาํหนด ครบกาํหนด ปรับข้ึนลง ไม่มี   
 ภายใน 1 ปี เม่ือทวงถาม ตามราคาตลาด อตัราดอกเบ้ีย รวม อตัราดอกเบ้ีย (ร้อยละต่อปี) 

      คงท่ี ปรับข้ึนลงตามอตัราตลาด 

      เงินเหรียญ เงินเหรียญ เงิน 
      สหรัฐอเมริกา สหรัฐอเมริกา บาท 
สินทรัพยท์างการเงิน        
เงินสดและรายการ  2,624,935 - 92,658 1,926 2,719,519 0.20 - 1.50 0.10 - 0.50 0.75 
   เทียบเท่าเงินสด         
ลูกหน้ีการคา้และ - - - 771,933 771,933 - - - 
   ลูกหน้ีอ่ืน         
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น - 2,275,428 - - 2,275,428 0.40 - - 
   แก่บริษทัยอ่ย         
เงินใหกู้ย้มืระยะยาว - - - 270,960 270,960 - - - 
   แก่กิจการท่ีควบคุม         
   ร่วมกนั         
รวม 2,624,935 2,275,428 92,658 1,044,819 6,037,840    
หน้ีสินทางการเงิน         
เจา้หน้ีการคา้ - - - 524 524 - - - 
เงินทดรองจากกิจการ - - - 3,430,581 3,430,581 - - - 
   ท่ีเก่ียวขอ้งกนั         
เงินกูย้มืระยะยาว  - - 2,143,602 - 2,143,602 - 1.58 - 1.74 - 
รวม - - 2,143,602 3,431,105 5,574,707    

ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลีย่น 

 รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายเกือบทั้งหมดของกลุ่มบริษทัอยู่ในรูปสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาจึงเป็นการ
ป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดจากรายการท่ีเป็นเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาไดใ้นตวัเอง 
อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษทัยงัคงมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนสําหรับเคร่ืองมือทางการเงินท่ีเป็น
เงินตราสกลุอ่ืน ซ่ึงฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัไดพ้ิจารณาแลว้และไดต้ระหนกัถึงความเส่ียงดงักล่าวท่ี
ยงัคงมีอยู ่ดงันั้น จึงพยายามท่ีจะจาํกดัความเส่ียงดงักล่าวให้เหลือนอ้ยท่ีสุด โดยการไม่ถือเคร่ืองมือ
ทางการเงินท่ีสาํคญัท่ีเป็นเงินตราสกุลอ่ืนหรือใชต้ราสารอนุพนัธ์ทางการเงินซ่ึงกลุ่มบริษทัพิจารณา
เห็นวา่เหมาะสมในการบริหารความเส่ียงดงักล่าว  
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กลุ่มบริษทัไม่มีนโยบายประกอบธุรกรรมตราสารอนุพนัธ์ทางการเงินเพื่อการเกง็กาํไรหรือเพื่อการคา้ 

 กลุ่มบริษทัมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีมีสาระสําคญัท่ีเป็นสกุลเงินตรา
ต่างประเทศ (สกลุเงินตราต่างประเทศอ่ืนท่ีไม่ใช่สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้น
การดาํเนินงาน) ดงัน้ี 

สกลุเงิน 

สินทรัพยท์างการเงิน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  

หน้ีสินทางการเงิน             

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย          

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  

 2555 2554 2555 2554 2555 2554 

 (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (เหรียญสหรัฐอเมริกา           

     ต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 

เงินกูย้มืสกลุเงินบาท -     - 1,220.66 1,345.85 0.0325 0.0314 

เงินฝากประจาํสกลุเงินยโูร - 7.45 - - - 1.2905 

กลุ่มบริษทัมีสญัญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศคงเหลือดงัน้ี 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 

  อตัราแลกเปล่ียนตามสัญญาของ   

จาํนวนท่ีซ้ือ จาํนวนท่ีขาย จาํนวนท่ีซ้ือ จาํนวนท่ีขาย วนัครบกาํหนดตามสัญญา 

  (เหรียญสหรัฐอเมริกา                 
ต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 

 

1,220.66 ลา้นบาท 37.29 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา 

0.0302, 0.0309 - รายไตรมาสตาม
กาํหนดการชาํระคืนเงินกู ้
ส้ินสุดเดือนกนัยายน 
2565 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 

  อตัราแลกเปล่ียนตามสัญญาของ   

จาํนวนท่ีซ้ือ จาํนวนท่ีขาย จาํนวนท่ีซ้ือ จาํนวนท่ีขาย วนัครบกาํหนดตามสัญญา 

  (เหรียญสหรัฐอเมริกา                 
ต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 

 

1,345.85 ลา้นบาท 41.12 ลา้นเหรียญ  
        สหรัฐอเมริกา 

0.0302, 0.0309                      - รายไตรมาสตาม
กาํหนดการชาํระคืนเงินกู ้
ส้ินสุดเดือนกนัยายน 
2565 

10.06 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา 

7.51 ลา้นยโูร                     - 1.3313, 1.3503 กมุภาพนัธ์ 2555 และ
มีนาคม 2555 ตามวนัท่ี
ครบกาํหนดเงินฝาก
ประจาํ 



 

  73

35.2 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จาํนวนเงินท่ีผูซ้ื้อและผูข้ายตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพยก์นัในขณะท่ีทั้งสอง
ฝ่ายมีความรอบรู้ และเต็มใจในการแลกเปล่ียนและสามารถต่อรองราคากนัได้อย่างเป็นอิสระใน
ลกัษณะท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั วิธีการกาํหนดมูลค่ายุติธรรมข้ึนอยู่กบัลกัษณะของเคร่ืองมือทาง
การเงิน มูลค่ายุติธรรมจะกาํหนดจากราคาตลาดล่าสุด หรือกาํหนดข้ึนโดยใชเ้กณฑ์การวดัมูลค่าท่ี
เหมาะสม  

เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัจดัอยูใ่นประเภทระยะสั้นหรือมีอตัราดอกเบ้ีย
ใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด และเงินกูย้มืระยะยาวมีอตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียใน
ตลาด กลุ่มบริษทัจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่า
ตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

36. การบริหารจัดการทุน  

วตัถุประสงค์ในการบริหารจดัการทุนท่ีสําคญัของกลุ่มบริษทั คือการจดัให้มีซ่ึงโครงสร้างทุนท่ี
เหมาะสมเพื่อสนบัสนุนการดาํเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุน้ใหก้บัผูถื้อหุน้ 

 กลุ่มบริษทับริหารจดัการสถานะของทุนโดยใชอ้ตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน (Debt-to-Equity Ratio) 
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัเง่ือนไขในสญัญาเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ซ่ึงระบุใหก้ลุ่มบริษทัตอ้ง
รักษาระดบัของอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนในภาพรวมใหไ้ม่เกิน 2 ต่อ 1 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 กลุ่มบริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 0.66:1 (2554: 0.49:1) (เฉพาะ
บริษทัฯ: 0.25:1 (2554: 0.47:1)) ซ่ึงคาํนวณจากงบการเงินในสกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาซ่ึงเป็นสกุล
เงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงาน 

37.    เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

37.1 เม่ือวนัท่ี 15 มกราคม 2556 เรือเดินทะเลลาํท่ีสามภายใตส้ัญญาสั่งต่อเรือเดินทะเลใหม่กบัอู่ต่อเรือ 
ABG Shipyard Limited ประเทศอินเดีย ไดเ้สร็จสมบูรณ์และไดส่้งมอบใหแ้ก่บริษทัยอ่ยทางออ้มของ
บริษทัฯในประเทศสิงคโปร์ (บริษทั พรีเชียส ธอทส์ พีทีอี ลิมิเตด) ราคาตามสัญญาของเรือเดินทะเล
หมายเลข 335 คือ 23.00 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาหรือประมาณ 692.28 ลา้นบาท 
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37.2   เม่ือวนัท่ี 18 มกราคม 2556 บริษทัฯ (“ผูซ้ื้อ”) ไดล้งนามในหนงัสือสัญญาซ้ือขายหุ้นกบั Varada 
Marine Pte. Ltd.  (“ผูข้าย”) เพื่อซ้ือหุน้สามญัของกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั บริษทั แอสโซซิเอท บลัค ์
แคริเออร์ พีทีอี ลิมิเตด (“บริษทั เอบีซี”) ในราคาหุน้ละ 1 เหรียญสหรัฐอเมริกา ในวนัสรุปสัญญาเม่ือ
วนัท่ี 18 มกราคม 2556 บริษทัฯไดช้าํระค่าซ้ือหุน้จาํนวน  1 เหรียญสหรัฐอเมริกาหรือประมาณ 29.79 
บาท บวกกบัการชาํระเงินใหแ้ก่ผูข้ายเพ่ือเป็นการชาํระคืนเงินกูย้มืจากผูถื้อหุน้คงเหลือซ่ึงผูข้ายไดเ้คย
ให้แก่บริษทั เอบีซี เป็นเงิน 13.99 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาหรือประมาณ 416.78 ลา้นบาท ดงันั้น 
บริษทั เอบีซี ได้กลายมาเป็นบริษทัย่อยของบริษทัฯตั้งแต่วนัท่ี 18 มกราคม 2556 และไม่ถือเป็น
กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัอีกต่อไป 

นอกเหนือจากสญัญาซ้ือขายหุน้ดงักล่าวขา้งตน้ บริษทั เอบีซี (ในฐานะผูใ้หส้ญัญา) ยงัไดเ้ขา้ทาํสญัญา
ทางเลือก (Option Deed) กบัผูข้ายในวนัท่ี 18 มกราคม 2556 โดยใหผู้ข้ายมีทางเลือกในการซ้ือหุน้ทุน
จดทะเบียนร้อยละ 50 ของแต่ละบริษทัยอ่ยของบริษทั เอบีซี รวมถึงของบริษทัยอ่ยของบริษทั เอบีซี ท่ี
อาจตั้งข้ึนใหม่ในอนาคต (“หลกัทรัพยท์างเลือก”) ในราคาท่ีบริษทัฯไดล้งทุนไปในบริษทั เอบีซี 
(รวมถึงเงินกูย้มืจากผูถื้อหุน้) บวกดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.50 ต่อปี ทั้งน้ี ผูข้ายจะตอ้งใชสิ้ทธิในการ
ซ้ือหลกัทรัพยท์างเลือกของบริษทัยอ่ยของบริษทั เอบีซี แต่ละบริษทัภายในระยะเวลา 60 วนั โดยนบั
จาก 30 วนัหลงัจากวนัท่ีรับมอบเรือเดินทะเลแต่ละลาํของแต่ละบริษทัย่อยของบริษทั เอบีซี ตาม
เง่ือนไขภายใตส้ญัญาสัง่ต่อเรือเดินทะเลแต่ละฉบบั  

 นอกเหนือจากนั้น บริษทัฯไดอ้อกหนงัสือยืนยนัเก่ียวขอ้งกบัโครงการต่อเรือเดินทะเลประเภทขนส่ง
ซีเมนตท่ี์อู่ต่อเรือ ABG Shipyard Ltd. ลงวนัท่ี 18 มกราคม 2556 ใหแ้ก่ ABG Shipyard Ltd. (“อู่ต่อ
เรือ”) และ Varada Marine Pte. Limited (ตามท่ีเก่ียวขอ้ง) เพื่อดาํเนินการในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

(1) จดัให้บริษทั เอบีซี วนั พีทีอี ลิมิเตด ยินยอมขยายระยะเวลาการยกเลิกสัญญาภายใตส้ัญญาสั่งต่อ
เรือเดินทะเลลงวนัท่ี 22 เมษายน 2553 เพื่อต่อเรือเดินทะเลประเภทขนส่งซีเมนตจ์าํนวน 1 ลาํ ขนาด 
20,000 เดทเวทตนั สาํหรับตวัเรือเดินทะเลหมายเลข 378 ไปถึงวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2556  

(2) สาํหรับสัญญา Time Charter ท่ีจะเขา้ทาํกบั Ultratech Cement Ltd. (ซ่ึงเป็น Charterer ของเรือเดิน
ทะเลประเภทขนส่งซีเมนต์จาํนวน 3 ลาํท่ีกาํลงัต่อ) ในเรือเดินทะเลประเภทขนส่งซีเมนตล์าํท่ี 4 
นั้น จัดให้บริษัทฯหรือบริษัทท่ีได้รับมอบหมายจากบริษทัฯเขา้ทาํสัญญาสั่งต่อเรือเดินทะเล            
ฉบบัใหม่ (ไม่ว่าโดยการแปลงหน้ีใหม่ในสัญญาสั่งต่อเรือเดินทะเลเดิม หรือการเขา้ทาํสัญญาสั่ง
ต่อเรือเดินทะเลฉบบัใหม่) กบัอู่ต่อเรือสาํหรับเรือเดินทะเลประเภทขนส่งซีเมนตอี์กจาํนวน 1 ลาํ 
ขนาด 20,000 เดทเวทตนั (“เรือเดินทะเลสั่งต่อลาํใหม่” ซ่ึงจะเป็นเรือเดินทะเลประเภทขนส่ง
ซีเมนตล์าํท่ี 4 ท่ีจะสั่งต่อ) แทนท่ีสัญญาสั่งต่อเรือเดินทะเลใหม่ฉบบัลงวนัท่ี 22 เมษายน 2553 เพื่อ
ต่อเรือเดินทะเลประเภทขนส่งซีเมนตจ์าํนวน 1 ลาํ ขนาด 20,000 เดทเวทตนั สําหรับตวัเรือเดิน
ทะเลหมายเลข 379 ระหวา่งบริษทั เอบีซี ทู พีทีอี ลิมิเตด ในฐานะผูซ้ื้อกบัอู่ต่อเรือ   
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(3) ใชค้วามพยายามอย่างผูท้าํธุรกิจการคา้ในการดาํเนินการให้มีการถอนการคํ้าประกนัท่ีออกโดย 
Varada Marine Pte. Limited และบริษทัในเครือ (ในฐานะผูร่้วมทุน) ให้กบัธนาคารสองแห่ง
สาํหรับเงินกูเ้พื่อใชใ้นการสัง่ต่อเรือเดินทะเลประเภทขนส่งซีเมนตจ์าํนวน 3 ลาํ 

รายการดงักล่าวเป็นไปตามมติอนุมติัของท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร คร้ังท่ี 1/2013 เม่ือวนัท่ี               
17 มกราคม 2556 

37.3 เม่ือวนัท่ี 18 มกราคม 2556 บริษทั เอบีซี ทรี พีทีอี ลิมิเตด (“บริษทั เอบีซี ทรี”) ไดล้งนามในสัญญา
ยกเลิกสัญญาสั่งต่อเรือเดินทะเล โดยยกเลิกสัญญาสั่งต่อเรือเดินทะเลใหม่ฉบบัลงวนัท่ี 22 เมษายน 
2553 กบั ABG Shipyard Ltd. (“อู่ต่อเรือ”) เพื่อต่อเรือเดินทะเลขนส่งซีเมนตจ์าํนวน 1 ลาํ ขนาด 
20,000 เดทเวทตนัสาํหรับตวัเรือเดินทะเลหมายเลข 380 (“เรือเดินทะเล”) เน่ืองจากบริษทั เอบีซี ทรี
ไดส้ัง่ต่อเรือเดินทะเลลาํใหม่กบัอู่ต่อเรือในประเทศจีนแลว้ รายละเอียดของสัญญายกเลิกสัญญาสั่งต่อ
เรือเดินทะเลสาํหรับตวัเรือเดินทะเลหมายเลข 380 มีดงัน้ี 

ตวัเรือเดนิ
ทะเล  

หมายเลข 

เดทเวทตนั วนัทีท่าํสัญญา 
ส่ังต่อเรือเดนิทะเล 

ราคาตามสัญญา
(เหรียญ

สหรัฐอเมริกา) 

เงนิงวดทีบ่ริษัท เอบีซี ทรี ได้
ชําระให้แก่อู่ต่อเรือไปแล้ว 

(เหรียญสหรัฐอเมริกา) 

380 20,000 22 เมษายน 2553 28,500,000 5,700,000 

เม่ือวนัท่ี 18 มกราคม 2556 บริษทั เอบีซี ทรีไดรั้บเงินจาํนวน 6.71 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาหรือ
ประมาณ 199.90 ลา้นบาท (รวมดอกเบ้ียจาํนวน 1.01 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) จากการยกเลิกสญัญา
สัง่ต่อเรือเดินทะเลใหม่ดงักล่าว  

37.4 เม่ือวนัท่ี 4 กุมภาพนัธ์ 2556 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯไดมี้มติเห็นชอบใหเ้สนอต่อท่ีประชุม
สามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ซ่ึงจะจดัข้ึนในเดือนมีนาคม 2556 ในเร่ืองการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้จาก
กาํไรสะสม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ในอตัราหุน้ละ 0.10 บาท รวมเป็นเงิน 103.95 ลา้นบาท 

เงินปันผลน้ีจะจ่ายและบนัทึกบญัชีภายหลงัจากไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้น
ของบริษทัฯ 

38. งบการเงินในสกลุเงินทีใ่ช้ในการดําเนินงาน 

 งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 และงบกาํไรขาดทุนสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 ในสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงาน
แสดงไดด้งัน้ี 
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บริษัท พรีเชียส ชิพป้ิง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อยและกจิการทีค่วบคุมร่วมกนั 
  

งบแสดงฐานะการเงนิ 
      

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2555  
      

      
(หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐฯ) 

  
งบการเงนิรวม 

 
งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  
2555 

 
2554 

 
2555 

 
2554 

สินทรัพย์ 
      

สินทรัพย์หมุนเวยีน 
      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 

62,061 138,042 21,098 
 

85,813 
เงินลงทุนชัว่คราว  

 
- - - 

 
- 

ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืน 
 

7,077 3,947 35,531 
 

24,358 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย 

 
- - 76,800 

 
71,800 

เงินล่วงหนา้ค่าจา้งต่อเรือเดินทะเล - ส่วนท่ีจะ 
      

   ไดรั้บคืนภายในหน่ึงปี 
 

15,768 41,882 12,796 
 

41,882 
นํ้ามนัเช้ือเพลิง 

 
4,791 2,176 - 

 
- 

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 
        

   เงินทดรองจ่ายแก่กปัตนัเรือ 
 

3,366 1,997 - - 
   ค่าสินไหมทดแทนคา้งรับ 

 
774 591 - - 

   อ่ืนๆ 
 

2,190 1,372 1,465 438 
รวมสินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 

 
6,330 3,960  1,465 438 

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 
 

96,027 190,007 147,690 224,291 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 

        
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย  

 
- 

 
- 

 
228,589 

 
189,445 

เงินลงทุนในการร่วมคา้ 
 

- 
 

- 
 

-    - 
เงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย 

 
3,418 

 
3,524 

 
- 

 
- 

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 
 

260 
 

260 
 

260 
 

260 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 

 
- 

 
-  

 
13,386 

 
8,550 

ลกูหน้ีตามสัญญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ  2,746 
 

1,538 
 

- 
 

                  -  
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  

 
529,276 

 
298,049 

 
257 

 
213 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  
 

420 
 

719 
 

418 
 

717 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน         
   ค่าความเสียหายจากการเดินเรือเดินทะเล         
      รอเรียกคืน  1,490  1,312  - - 
   เงินล่วงหนา้ค่าซ้ือเรือเดินทะเล   -  12,500  - - 
   เงินล่วงหนา้ค่าจา้งต่อเรือเดินทะเล -        
      สุทธิจากส่วนท่ีจะไดรั้บคืนภายในหน่ึงปี  145,580  207,373  125,976 141,608 
   ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจ่าย   4,088  6,684  3,283 5,306 
   อ่ืนๆ  1,169  419  78 76 
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน  152,327  228,288  129,337  146,990 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน  688,447  532,378  372,247  346,175 
รวมสินทรัพย์  784,474  722,385  519,937  570,466 
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บริษัท พรีเชียส ชิพป้ิง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อยและกจิการทีค่วบคุมร่วมกนั 
  

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ) 
      

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2555  
      

      
(หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐฯ) 

  
งบการเงนิรวม 

 
งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  
2555 

 
2554 

 
2555 

 
2554 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 
        

หนีสิ้นหมุนเวยีน 
        

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 
 

       
   เจา้หน้ีการคา้  56  1,046  -  17 
   เงินทดรองจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  -  -  85,750  108,250 
   ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัลกูเรือคา้งจ่าย 

 
2,423 

 
1,504 

 
- 

 
- 

   ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 
 

4,366 
 

1,882 
 

124 
 

171 
   โบนสัพนกังานคา้งจ่าย - ส่วนท่ีถึงกาํหนดจ่าย 

        
      ภายในหน่ึงปี 

 
1,444 

 
2,107 

 
1,335 

 
1,942 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน  8,289  6,539  87,209  110,380 
รายไดรั้บล่วงหนา้ 

 
1,120  2,721  -    - 

เงินกูย้มืระยะยาว - ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระ 
        

   ภายในหน่ึงปี 
 

26,181 
 

22,673 
 

15,732 
 

9,055 
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 

 
145 

 
16 

 
-    - 

หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 
        

  ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายคา้งจ่าย 
 

360 
 

448 
 

317 
 

403 
  อ่ืนๆ 

 
450 

 
648 

 
167 

 
306 

รวมหน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 
 

810 
 

1,096 
 

484 
 

709 
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 

 
36,545 

 
33,045 

 
103,425 

 
120,144 

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 
        

โบนสัพนกังานคา้งจ่าย - สุทธิจากส่วนท่ีถึง 
        

   กาํหนดจ่ายภายในหน่ึงปี 
 

750 
 

1,704 
 

693 
 

1,572 
เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนด 

        
   ชาํระภายในหน่ึงปี 

 
269,820 

 
199,040 

 
23,266 

 
58,586 

ประมาณการค่าความเสียหายจากการ 
        

   เดินเรือเดินทะเล 
 

2,210 
 

2,040 
 

-    - 
สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 

 
2,296 

 
1,989 

 
2,099 

 
1,799 

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 
 

275,076 
 

204,773 
 

26,058 
 

61,957 
รวมหนีสิ้น 

 
311,621 

 
237,818 

 
129,483 

 
182,101 

บริษัท พรีเชียส ชิพป้ิง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อยและกจิการทีค่วบคุมร่วมกนั 
  

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ) 
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ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2555  
      

      
(หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐฯ) 

  
งบการเงนิรวม 

 
งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  
2555 

 
2554 

 
2555 

 
2554 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 
        

ทุนเรือนหุน้ 
        

   ทุนจดทะเบียน 
 

35,308 35,308 35,308 35,308 
   ทุนท่ีออกและชาํระแลว้ 

 
35,308 35,308 35,308 

 
35,308 

ส่วนเกินทุน 
      

   ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 
 

16,135 16,135 16,135 
 

16,135 
   ส่วนเกินทุนหุน้ทุนซ้ือคืน 

 
4,819 4,819 4,819 

 
4,819 

กาํไรสะสม 
      

   จดัสรรแลว้ 
      

      สาํรองตามกฎหมาย - บริษทัฯ 
 

2,802 2,802 2,802 
 

2,802 
                                       - บริษทัยอ่ย 

 
14,285 14,285 -    - 

      สาํรองเพ่ือกิจกรรมความรับผดิชอบต่อสังคม 
 

467 473 467 
 

473 
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 

 
400,142 410,813 330,923 

 
328,828 

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 
 

(1,145) (1,113) - 
 

- 
ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 

 
472,813 483,522 390,454 

 
388,365 

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 
      

   ของบริษทัยอ่ย 
 

40 1,045 - 
 

- 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 

 
472,853 484,567 390,454 

 
388,365 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 
 

784,474 722,385 519,937 
 

570,466 
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บริษัท พรีเชียส ชิพป้ิง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อยและกจิการทีค่วบคุมร่วมกนั   
งบกาํไรขาดทุน          
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2555        
      (หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐฯ) 

  
งบการเงนิรวม 

 
งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  2555  2554 
 

2555  2554 
รายได้         รายไดจ้ากการเดินเรือ         
   รายไดค้่าเช่าเรือ  70,219  68,661  - - 
   รายไดค้่าระวางเรือ  42,117  31,854  - - 
รวมรายไดจ้ากการเดินเรือ  112,336  100,515  - - 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ  360  158  2,329 1,705 
กาํไรจากการขายอุปกรณ์  9  59  9 46 
กาํไรจากการแปลงหน้ีใหม่ของสัญญาสั่งต่อ        
   เรือเดินทะเล  9,771  10,525  9,771 10,525 
ดอกเบ้ียรับ  654  848  735 786 
กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน  -  -  - 25 
รายไดอ่ื้น  106  72  88  - 
เงินปันผลรับ  -  17  17,301  32,278 
รวมรายได้  123,236  112,194  30,233  45,365 
ค่าใช้จ่าย         ตน้ทุนการเดินเรือ         
   ค่าใชจ่้ายในการเดินเรือ  40,510  28,550  -  - 
   รายจ่ายท่าเรือ  7,026  4,287  -  - 
   นํ้ามนัเช้ือเพลิง  18,387  10,650  -  - 
รวมตน้ทุนการเดินเรือ  65,923  43,487  -  - 
ค่าเส่ือมราคา  29,331  21,102  130  158 
ตน้ทุนการใหบ้ริการ  139  183  -  - 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร  5,725  6,056  4,910  5,092 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร  2,848  3,246  2,709  3,069 
หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ  394  4  -  - 
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน  

182 
 

174 
 

243 
 

- 
รวมค่าใช้จ่าย  

104,542 
 

74,252 
 

7,992 
 

8,319 
กาํไรก่อนส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จาก         
   เงนิลงทุนในบริษัทร่วม ค่าใช้จ่าย         
   ทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  18,694  37,942  22,241  37,046 
ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนใน            บริษทัร่วมท่ีถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย  (74)  248  -  - 
กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและ 

        
   ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 

 
18,620  38,190  22,241  37,046 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน  (13,947)  (14,354)  (5,014)  (10,214) 
กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  4,673  23,836  17,227  26,832 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้  (133)  (119)  -  - 
กาํไรสําหรับปี  4,540  23,717  17,227  26,832 
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บริษัท พรีเชียส ชิพป้ิง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อยและกจิการทีค่วบคุมร่วมกนั 
    

งบกาํไรขาดทุน (ต่อ) 
        

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2555  
      

      
(หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐฯ) 

  
งบการเงนิรวม 

 
งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  
2555 

 
2554 

 
2555 

 
2554 

การแบ่งปันกาํไร  
        

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 
 

4,455 
 

23,643 
 

17,227 
 

26,832 
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจ          
   ควบคุมของบริษทัยอ่ย 

 
85 

 
74 

 
- 

 
- 

กาํไรสําหรับปี 
 

4,540 
 

23,717 
 

17,227 
 

26,832 

(หน่วย: เหรียญสหรัฐฯ) 
กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 

        
กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 

 
           0.0043 

 
  0.0227 

 
        0.0166 

 
          0.0258 

39. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 4 กมุภาพนัธ์ 2556 

 


