
 

บริษทั พรีเชียส ชิพปิ� ง จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
รายงานการตรวจสอบ และ งบการเงินรวม 
31 ธนัวาคม 2556 



 

 

 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั พรีเชียส ชิพปิ� ง จาํกดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั พรีเชียส ชิพปิ� ง จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย ซึ3 งประกอบด้วย 
งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัที3 31 ธนัวาคม 2556 งบกาํไรขาดทุนรวม งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม งบแสดง
การเปลี3ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวม สาํหรับปีสิ�นสุดวนัเดียวกนั รวมถึงหมายเหตุสรุป
นโยบายการบญัชีที3สาํคญัและหมายเหตุเรื3องอื3นๆ และไดต้รวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั พรีเชียส 
ชิพปิ� ง จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและการนาํเสนองบการเงินเหล่านี�โดยถูกตอ้งตามที3ควรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินและรับผิดชอบเกี3ยวกบัการควบคุมภายในที3ผูบ้ริหารพิจารณาวา่จาํเป็นเพื3อใหส้ามารถจดัทาํ  
งบการเงินที3ปราศจากการแสดงขอ้มูลที3ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผดิพลาด 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชี 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของขา้พเจา้ ขา้พเจา้ได้
ปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ซึ3 งกาํหนดใหข้า้พเจา้ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณ 
รวมถึงวางแผนและปฏิบติังานตรวจสอบเพื3อใหไ้ดค้วามเชื3อมั3นอยา่งมีเหตุผลวา่ งบการเงินปราศจากการแสดง
ขอ้มูลที3ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ 

การตรวจสอบรวมถึงการใชว้ิธีการตรวจสอบเพื3อให้ไดม้าซึ3 งหลกัฐานการสอบบญัชีเกี3ยวกบัจาํนวนเงินและการ
เปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที3เลือกใชขึ้�นอยูก่บัดุลยพินิจของผูส้อบบญัชี ซึ3 งรวมถึงการประเมิน
ความเสี3ยงจากการแสดงขอ้มูลที3ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัของงบการเงินไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผดิพลาด ในการประเมินความเสี3ยงดงักล่าว ผูส้อบบญัชีพิจารณาการควบคุมภายในที3เกี3ยวขอ้งกบัการจดัทาํและ
การนาํเสนองบการเงินโดยถูกตอ้งตามที3ควรของกิจการ เพื3อออกแบบวิธีการตรวจสอบที3เหมาะสมกบั
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื3อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ   
การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีที3ผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของ
ประมาณการทางบญัชีที3จดัทาํขึ�นโดยผูบ้ริหาร รวมทั�งการประเมินการนาํเสนองบการเงินโดยรวม  



 2

 

ขา้พเจา้เชื3อวา่หลกัฐานการสอบบญัชีที3ขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื3อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็น
ของขา้พเจา้ 

ความเห็น 

ขา้พเจา้เห็นวา่งบการเงินขา้งตน้นี�แสดงฐานะการเงิน ณ วนัที3 31 ธนัวาคม 2556 ผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสด
สาํหรับปีสิ�นสุดวนัเดียวกนัของบริษทั พรีเชียส ชิพปิ� ง จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และเฉพาะของบริษทั               
พรีเชียส ชิพปิ� ง จาํกดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามที3ควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   

 

 

 

สุมาลี รีวราบณัฑิต 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3970 

บริษทั สาํนกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จาํกดั 
กรุงเทพฯ: 7 กุมภาพนัธ์ 2557 
 



บริษัท พรีเชียส ชิพปิ� ง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที# 31 ธันวาคม 2556

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2556 2555 2556 2555

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 2,941,784,496     1,901,014,613     2,122,520,960     646,276,355        

เงินลงทุนชั(วคราว 7 -                           -                           -                           -                           

ลูกหนี,การคา้และลูกหนี, อื(น 8 1,073,957,161     216,783,794        1,880,363,584     1,088,380,489     

เงินใหกู้ย้มืระยะสั,นแก่บริษทัยอ่ย 10 -                           -                           2,342,891,040     2,352,506,880     

เงินล่วงหนา้ค่าจา้งต่อเรือ - ส่วนที(จะไดรั้บคืน

   ภายในหนึ(งปี 18 593,136,394        482,995,696        593,136,394        391,959,194        

นํ, ามนัเชื,อเพลิง 102,231,828        146,751,814        -                           -                           

สินทรัพยห์มุนเวียนอื(น

    เงินทดรองจ่ายแก่กปัตนัเรือ 124,109,259        103,108,288        -                           -                           

    ค่าสินไหมทดแทนคา้งรับ 27,910,018          23,720,413          -                           -                           

    อื(นๆ 72,566,409          67,070,964          47,717,019          44,847,951          

รวมสินทรัพยห์มุนเวียนอื(น 224,585,686        193,899,665        47,717,019          44,847,951          

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 4,935,695,565     2,941,445,582     6,986,628,997     4,523,970,869     

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 12 -                           -                           7,716,554,518     7,002,037,745     

เงินลงทุนในการร่วมคา้ 13 -                           -                           -                           31                        

เงินลงทุนในบริษทัร่วมที(ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย 14 102,372,355        104,694,188        -                           -                           

เงินลงทุนระยะยาวอื(น 15 8,538,481            7,970,699            8,538,481            7,970,699            

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการที(ควบคุมร่วมกนั 11 -                           -                           -                           410,034,598        

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย 11 -                           -                           505,395,067        -                           

ลูกหนี,ตามสญัญาแลกเปลี(ยนเงินตราต่างประเทศ 1,783,980            84,131,993          -                           -                           

ที(ดิน อาคารและอุปกรณ์ 16 18,669,560,324   16,212,572,345   7,084,753            7,859,418            

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 17 4,066,394            12,855,864          4,033,955            12,813,206          

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื(น

    ค่าความเสียหายจากการเดินเรือรอเรียกคืน 139,368,908        45,634,958          -                           -                           

    เงินล่วงหนา้ค่าจา้งต่อเรือ - สุทธิจากส่วนที(

      จะไดรั้บคืนภายในหนึ(งปี 18 1,380,194,340     4,459,352,096     468,696,337        3,858,843,592     

    ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจ่าย 19 97,337,213          125,212,100        75,457,170          100,560,614        

    ตน้ทุนสญัญารอตดัจ่าย 33.4 167,767,733        32,806,444          -                           -                           

    อื(นๆ 3,074,057            3,015,696            2,394,603            2,396,105            

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื(น 1,787,742,251     4,666,021,294     546,548,110        3,961,800,311     

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 20,574,063,785   21,088,246,383   8,788,154,884     11,402,516,008   

รวมสินทรัพย์ 25,509,759,350   24,029,691,965   15,774,783,881   15,926,486,877   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ(งของงบการเงินนี,

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



บริษัท พรีเชียส ชิพปิ� ง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที# 31 ธันวาคม 2556

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2556 2555 2556 2555

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี�สินหมุนเวยีน

เจา้หนี,การคา้และเจา้หนี, อื(น

    เจา้หนี,การคา้ 9 21,568,698          1,721,660            204,014               6,057                   

    เงินทดรองจากกิจการที(เกี(ยวขอ้งกนั 9 -                           -                           2,023,147,663     2,626,664,945     

    ค่าใชจ่้ายเกี(ยวกบัลูกเรือคา้งจ่าย 86,065,976          74,209,876          -                           -                           

    ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 70,177,623          133,738,153        761,349               3,775,329            

    โบนสัพนกังานคา้งจ่าย - ส่วนที(ถึงกาํหนดจ่าย

         ภายในหนึ(งปี 20 43,460,626          44,223,367          40,080,620          40,890,034          

รวมเจา้หนี,การคา้และเจา้หนี, อื(น 221,272,923        253,893,056        2,064,193,646     2,671,336,365     

รายไดรั้บล่วงหนา้ 65,637,282          34,324,164          -                           -                           

เงินกูย้มืระยะยาว - ส่วนที(ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ(งปี 21 653,903,696        801,969,153        -                           481,889,760        

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 7,872,528            4,431,719            -                           -                           

หนี, สินหมุนเวียนอื(น

    ภาษีเงินไดห้กั ณ ที(จ่ายคา้งจ่าย 3,992,678            11,047,729          2,625,673            9,722,301            

    อื(นๆ 24,336,970          13,775,810          3,612,092            5,120,090            

รวมหนี, สินหมุนเวียนอื(น 28,329,648          24,823,539          6,237,765            14,842,391          

รวมหนี�สินหมุนเวยีน 977,016,077        1,119,441,631     2,070,431,411     3,168,068,516     

หนี�สินไม่หมุนเวยีน

โบนสัพนกังานคา้งจ่าย - สุทธิจากส่วนที(ถึง

   กาํหนดจ่ายภายในหนึ(งปี 20 30,680,984          22,985,687          28,216,803          21,226,715          

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนที(ถึงกาํหนดชาํระ

   ภายในหนึ(งปี 21 8,618,853,404     8,265,021,817     -                           712,680,665        

ประมาณการค่าความเสียหายจากการเดินเรือ 22 175,620,553        67,698,899          -                           -                           

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 23 76,561,675          70,312,484          70,297,223          64,297,907          

รวมหนี�สินไม่หมุนเวยีน 8,901,716,616     8,426,018,887     98,514,026          798,205,287        

รวมหนี�สิน 9,878,732,693     9,545,460,518     2,168,945,437     3,966,273,803     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ(งของงบการเงินนี,

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



บริษัท พรีเชียส ชิพปิ� ง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที# 31 ธันวาคม 2556 

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2556 2555 2556 2555

ส่วนของผู้ถือหุ้น

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     

   ทุนที(ออกและชาํระแลว้

      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        

      ส่วนเกินทุนหุน้ทุนซื,อคืน 172,445,812        172,445,812        172,445,812        172,445,812        

   กาํไรสะสม

      จดัสรรแลว้

         สาํรองตามกฎหมาย - บริษทัฯ 24 103,952,060        103,952,060        103,952,060        103,952,060        

                                          - บริษทัยอ่ย 24 523,320,000        518,120,000        -                           -                           

         สาํรองเพื(อกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสงัคม 25 16,107,479          14,951,051          16,107,479          14,951,051          

      ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 14,299,768,791   14,193,833,311   11,433,273,222   10,694,209,831   

องคป์ระกอบอื(นของส่วนของผูถื้อหุน้ (945,955,606)       (1,971,248,753)    429,109,526        (476,296,025)       

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 15,620,588,881   14,483,003,826   13,605,838,444   11,960,213,074   

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียที(ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 10,437,776          1,227,621            -                           -                           

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 15,631,026,657   14,484,231,447   13,605,838,444   11,960,213,074   

รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 25,509,759,350   24,029,691,965   15,774,783,881   15,926,486,877   

-                           -                           -                           -                           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ(งของงบการเงินนี,

กรรมการ

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



บริษัท พรีเชียส ชิพปิ� ง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุน

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที# 31 ธันวาคม 2556

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2556 2555 2556 2555

รายได้

รายไดจ้ากการเดินเรือ

   รายไดค้่าเช่าเรือ 2,618,006,617     2,180,520,512     -                           -                           

   รายไดค้่าระวางเรือ 1,239,638,215     1,307,016,473     -                           -                           

รวมรายไดจ้ากการเดินเรือ 3,857,644,832     3,487,536,985     -                           -                           

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 9 11,248,164          11,183,540          89,987,229          72,261,099          

กาํไรจากการขายอุปกรณ์ 53,219                 272,268               53,219                 272,268               

กาํไรจากการแปลงหนี, ใหม่/ยกเลิกสญัญาสั(งต่อเรือ 18 935,412,070        305,454,329        896,604,149        305,454,329        

ดอกเบี,ยรับ 9 8,503,458            20,253,936          13,819,162          22,805,124          

กาํไรจากอตัราแลกเปลี(ยน 13,332,083          -                           15,805,505          -                           

รายไดอื้(น 2,420,873            3,320,742            2,421,466            2,743,619            

เงินปันผลรับ 9, 12 -                           -                           551,149,410        539,249,380        

รวมรายได้ 4,828,614,699     3,828,021,800     1,569,840,140     942,785,819        

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนการเดินเรือ

   ค่าใชจ่้ายในการเดินเรือ 1,665,314,857     1,256,798,284     -                           -                           

   รายจ่ายท่าเรือ 172,268,652        217,973,095        -                           -                           

   นํ, ามนัเชื,อเพลิงใชไ้ป 548,350,934        570,871,316        -                           -                           

รวมตน้ทุนการเดินเรือ 2,385,934,443     2,045,642,695     -                           -                           

ค่าเสื(อมราคา 16 1,136,718,983     910,298,065        2,774,920            4,021,488            

ตน้ทุนการใหบ้ริการ 4,864,667            4,320,114            -                           -                           

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 9 218,278,674        177,666,787        187,206,630        152,365,284        

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 9 109,250,657        88,393,647          103,025,080        84,094,511          

หนี, สูญและหนี,สงสยัจะสูญ 2,032,805            12,130,779          -                           -                           

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี(ยน -                           5,651,267            -                           7,488,910            

รวมค่าใช้จ่าย 3,857,080,229     3,244,103,354     293,006,630        247,970,193        

กาํไรก่อนส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงนิลงทุนในบริษัทร่วม

   ค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 971,534,470        583,918,446        1,276,833,510     694,815,626        

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม

   ที(ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย 14.1 31,580,216          (2,425,454)           -                           -                           

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 1,003,114,686     581,492,992        1,276,833,510     694,815,626        

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (458,553,674)       (433,659,430)       (121,140,111)       (156,424,627)       

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 544,561,012        147,833,562        1,155,693,399     538,390,999        

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 27 (7,898,134)           (4,152,840)           -                           -                           

กาํไรสําหรับปี 536,662,878        143,680,722        1,155,693,399     538,390,999        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ(งของงบการเงินนี,

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



บริษัท พรีเชียส ชิพปิ� ง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุน (ต่อ)

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที# 31 ธันวาคม 2556

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2556 2555 2556 2555

การแบ่งปันกาํไร 

ส่วนที(เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 527,765,488        141,026,469        1,155,693,399     538,390,999        

ส่วนที(เป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียที(ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 8,897,390            2,654,253            -                           -                           

กาํไรสําหรับปี 536,662,878        143,680,722        1,155,693,399     538,390,999        

0 0 0 0

กาํไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน 29

กาํไรส่วนที(เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.51 0.14 1.11 0.52

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ(งของงบการเงินนี,

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



บริษัท พรีเชียส ชิพปิ� ง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที# 31 ธันวาคม 2556

(หน่วย: บาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2556 2555 2556 2555

กาํไรสําหรับปี 536,662,878        143,680,722        1,155,693,399     538,390,999        

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื#น:

ผลต่างของอตัราแลกเปลี(ยนจากการแปลงค่างบการเงิน

    ของหน่วยงานในต่างประเทศ (19,176,151)         202,163               -                           -                           

ผลต่างของอตัราแลกเปลี(ยนจากการแปลงค่างบการเงิน

    จากสกลุเงินที(ใชใ้นการดาํเนินงานเป็นสกลุเงินที(ใชน้าํเสนองบการเงิน 1,044,782,063     (512,733,770)       905,405,551        (416,464,973)       

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัที(รับรู้ในปี -                           (1,532,113)           -                           (1,744,877)           

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื#นสําหรับปี 1,025,605,912     (514,063,720)       905,405,551        (418,209,850)       

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 1,562,268,790     (370,382,998)       2,061,098,950     120,181,149        

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนที(เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 1,553,058,635     (372,664,039)       2,061,098,950     120,181,149        

ส่วนที(เป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียที(ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 9,210,155            2,281,041            -                           -                           

1,562,268,790     (370,382,998)       2,061,098,950     120,181,149        

0 0 0 0

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ(งของงบการเงินนี,



บริษัท พรีเชียส ชิพปิ� ง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที# 31 ธันวาคม 2556

(หน่วย: บาท)

2556 2555 2556 2555

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดําเนินงาน

กาํไรก่อนภาษี 544,561,012        147,833,562        1,155,693,399     538,390,999        

รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

   จากกิจกรรมดาํเนินงาน

   ค่าเสื(อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 1,145,845,857     919,582,272        11,889,321          13,293,157          

   หนี, สูญและหนี,สงสยัจะสูญ 2,032,805            12,130,779          -                           -                           

   ตดัจาํหน่ายอุปกรณ์ 50,784                 4                          50,784                 4                          

   กาํไรจากการขายอุปกรณ์ (104,003)              (272,272)              (104,003)              (272,272)              

   กาํไรจากการแปลงหนี, ใหม่/ยกเลิกสญัญาสั(งต่อเรือ (935,412,070)       (305,454,329)       (896,604,149)       (305,454,329)       

   ตดัจาํหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจ่าย 34,506,915          43,123,964          20,518,589          43,123,964          

   ส่วนแบ่ง (กาํไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม

      ที(ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย (31,580,216)         2,425,454            -                           -                           

   ประมาณการค่าความเสียหายจากการเดินเรือ (โอนกลบั) 11,753,682          (165,099)              -                           -                           

   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 6,261,294            5,808,674            6,012,945            5,601,576            

   ขาดทุน (กาํไร) จากอตัราแลกเปลี(ยนที(ยงัไม่เกิดขึ,นจริง (3,829,591)           5,384,742            (7,065,065)           5,458,056            

   ตดัจาํหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินเป็นดอกเบี,ยจ่าย 36,074,967          30,266,802          -                           -                           

   ดอกเบี,ยจ่าย 280,730,257        234,315,334        -                           -                           

   ดอกเบี,ยรับ (5,351,083)           (18,831,685)         (11,558,584)         (21,765,461)         

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลี(ยนแปลง

   ในสินทรัพยแ์ละหนี, สินดาํเนินงาน 1,085,540,610     1,076,148,202     278,833,237        278,375,694        

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิ(มขึ,น) ลดลง

   ลูกหนี,การคา้และลูกหนี, อื(น (3,556,070)           (107,919,596)       296,703,505        495,561,872        

   นํ, ามนัเชื,อเพลิง 49,348,257          (79,415,667)         -                           -                           

   สินทรัพยห์มุนเวียนอื(น (9,094,100)           (67,099,164)         2,768,637            (28,060,046)         

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื(น (89,590,104)         (23,196,172)         -                           9,287                   

หนี, สินดาํเนินงานเพิ(มขึ,น (ลดลง)

   เจา้หนี,การคา้และเจา้หนี, อื(น (47,281,442)         41,347,725          (741,116,957)       (711,566,610)       

   รายไดรั้บล่วงหนา้ 27,648,064          (49,596,679)         -                           -                           

   หนี, สินหมุนเวียนอื(น 1,276,329            (3,779,814)           (8,395,521)           (8,047,866)           

   หนี, สินไม่หมุนเวียนอื(น 7,884,493            (30,625,179)         7,166,221            (28,223,746)         

เงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 1,022,176,037     755,863,656        (164,040,878)       (1,951,415)           

   จ่ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลและภาษีเงินไดห้กั ณ ที(จ่าย (9,413,042)           (4,687,473)           (3,395,197)           (3,298,233)           

เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมดําเนินงาน 1,012,762,995     751,176,183        (167,436,075)       (5,249,648)           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ(งของงบการเงินนี,

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



บริษัท พรีเชียส ชิพปิ� ง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที# 31 ธันวาคม 2556

(หน่วย: บาท)

2556 2555 2556 2555

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

ซื,อเรือและอุปกรณ์และจ่ายค่าใชจ่้ายในการซ่อมแซมและสาํรวจเรือ (1,730,111,575)    (5,146,620,136)    (1,539,800)           (5,417,726)           

เงินสดจ่ายล่วงหนา้ค่าจา้งต่อเรือและตน้ทุนทางตรงอื(น (1,395,140,073)    (1,138,145,101)    (690,080,980)       (776,758,946)       

เงินสดรับจากจากการแปลงหนี, ใหม่/ยกเลิกสญัญาสั(งต่อเรือ 4,708,882,657     1,728,630,001     4,120,491,117     1,728,630,001     

เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ 105,360               272,272               104,004               272,272               

เงินสดจ่ายซื,อเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (414,474,224)       -                           (414,474,224)       -                           

ลงทุนเพิ(มในบริษทัยอ่ย (30)                       -                           (197,800,030)       (1,216,000,000)    

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ยลดลง -                           -                           195,242,994        -                           

เงินใหกู้ย้มืระยะสั,นแก่บริษทัยอ่ยลดลง (เพิ(มขึ,น) -                           -                           149,450,100        (165,142,500)       

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการที(ควบคุมร่วมกนัเพิ(มขึ,น -                           -                           -                           (148,340,915)       

เงินปันผลรับจากบริษทัร่วมที(ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย 25,262,901          -                           -                           -                           

ดอกเบี,ยรับ 5,351,083            18,831,685          11,558,584          21,765,461          

เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน 1,199,876,099     (4,537,031,279)    3,172,951,765     (560,992,353)       

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ

เงินสดจ่ายดอกเบี,ยและค่าธรรมเนียมในการรักษาวงเงินกู้ (312,577,551)       (301,761,633)       (8,845,080)           (27,806,026)         

เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจ่าย (3,197,054)           (50,795,817)         -                           (35,318,340)         

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว 2,025,831,431     5,032,143,604     -                           368,091,538        

จ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาว (725,682,087)       (1,174,322,501)    (355,544,341)       (552,808,738)       

จ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาวก่อนกาํหนด (1,024,288,485)    (864,637,257)       -                           -                           

จ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาวก่อนกาํหนดเนื(องจากยกเลิกวงเงินกูย้มื (833,968,477)       (708,563,107)       (833,968,477)       (708,563,107)       

เงินปันผลจ่ายแก่ผูถื้อหุน้บริษทัฯ (415,473,580)       (467,701,914)       (415,473,580)       (467,701,914)       

เงินปันผลจ่ายแก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียที(ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย -                           (34,182,807)         -                           -                           

เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหาเงนิ (1,289,355,803)    1,430,178,568     (1,613,831,478)    (1,424,106,587)    

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ(มขึ,น (ลดลง) 115,720,524        (118,019,690)       84,560,393          (82,893,843)         

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิ#มขึ�น (ลดลง) สุทธิ 1,039,003,815     (2,473,696,218)    1,476,244,605     (2,073,242,431)    

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

เงินสดเพิ(มขึ,นเนื(องจากการซื,อเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 1,766,068            -                           -                           -                           

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายปี 2,941,784,496     1,901,014,613     2,122,520,960     646,276,355        

-                           -                           -                           -                           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ(งของงบการเงินนี,

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



บริษัท พรีเชียส ชิพปิ� ง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที# 31 ธันวาคม 2556

(หน่วย: บาท)

2556 2555 2556 2555

ข้อมูลเพิ#มเติมประกอบงบกระแสเงนิสด

รายการที(มิใช่เงินสด

   เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ยโดยหกักลบลบหนี,กบั

      ลูกหนี, /เจา้หนี,บริษทัยอ่ย -                           -                           551,149,410        539,249,380        

   โอนดอกเบี,ยจ่ายและค่าธรรมเนียมในการรักษาวงเงินกูย้มื

      เป็นเงินล่วงหนา้ค่าจา้งต่อเรือ 28,993,789          69,315,978          6,500,632            25,170,550          

   ตดัจาํหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินเป็นเงินล่วงหนา้ค่าจา้งต่อเรือ 605,904               1,303,269            175,283               963,857               

   โอนค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจ่ายไปแสดงหกัจาก

      เงินกูย้มืระยะยาว 24,512,775          91,484,567          1,256,547            3,660,237            

   โอนค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจ่ายใหแ้ก่บริษทัยอ่ย

      ตามสดัส่วนการเบิกถอนเงินกูย้มื -                           -                           12,223,336          58,995,055          

   โอนเงินล่วงหนา้ค่าจา้งต่อเรือเป็นเรือและอุปกรณ์ของบริษทัยอ่ย 580,028,663 2,617,409,495 580,028,663 778,557,360

   โอนเงินลงทุนในกิจการที(ควบคุมร่วมกนัเป็นเงินลงทุน

     ในบริษทัยอ่ย -                           -                           31 -                           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ(งของงบการเงินนี,

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



บริษัท พรีเชียส ชิพปิ� ง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี#ยนแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที# 31 ธันวาคม 2556
(หน่วย: บาท)  

องคป์ระกอบอื(น
ของส่วนของผูถ้ือหุน้

 - กาํไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื(น ส่วนของผูม้ี

ส่วนไดเ้สียที(
สาํรองเพื(อกิจกรรม ผลต่างจาก รวม ไม่มีอาํนาจ รวม

ทุนเรือนหุน้ที(ออก ส่วนเกินมูลค่า ส่วนเกินทุน ความรับผิดชอบ การแปลงค่า ส่วนของผูถ้ือหุน้ ควบคุม ส่วนของ
และชาํระแลว้ หุน้สามญั หุน้ทุนซื,อคืน บริษทัฯ บริษทัยอ่ย ต่อสังคม ยงัไม่ไดจ้ดัสรร งบการเงิน ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลอื ณ วนัที# 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 32) -                          -                          -                          -                          -                          -                          (467,701,914)      -                          (467,701,914)      -                          (467,701,914)      
เงินปันผลจ่ายแก่ผูม้ีส่วนไดเ้สียที(ไม่มีอาํนาจควบคุม
   ของบริษทัยอ่ย -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          (34,182,807)        (34,182,807)        
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี -                          -                          -                          -                          -                          -                          139,494,356       (512,158,395)      (372,664,039)      2,281,041           (370,382,998)      

จดัสรรสาํรองเพื(อกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม

   (หมายเหตุ 25) -                          -                          -                          -                          -                          (381,900)             381,900              -                          -                          -                          -                          

ยอดคงเหลอื ณ วนัที# 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  

ยอดคงเหลอื ณ วนัที# 1 มกราคม 2556 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  
เงินปันผลจ่ายแก่ผูถ้ือหุน้บริษทัฯ (หมายเหตุ 32) -                          -                          -                          -                          -                          -                          (415,473,580)      -                          (415,473,580)      -                          (415,473,580)      
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี -                          -                          -                          -                          -                          -                          527,765,488       1,025,293,147    1,553,058,635    9,210,155           1,562,268,790    
จดัสรรสาํรองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 24) -                          -                          -                          -                          5,200,000           -                          (5,200,000)          -                          -                          -                          -                          
จดัสรรสาํรองเพื(อกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม
   (หมายเหตุ 25) -                          -                          -                          -                          -                          1,156,428           (1,156,428)          -                          -                          -                          -                          

ยอดคงเหลอื ณ วนัที# 31 ธันวาคม 2556 1,039,520,600    411,429,745       172,445,812       103,952,060       523,320,000       16,107,479         14,299,768,791  (945,955,606)      15,620,588,881  10,437,776         15,631,026,657  
-                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          
-                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ(งของงบการเงินนี,

จดัสรรแลว้

สาํรองตามกฎหมาย

งบการเงินรวม
ส่วนของผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ

กาํไรสะสม



บริษทั พรีเชียส ชิพปิ� ง จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลี#ยนแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น (ต่อ)

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที# 31 ธันวาคม 2556
(หน่วย: บาท)  

องคป์ระกอบอื(น

 - กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื(น
สาํรองเพื(อกิจกรรม ผลต่างจาก รวม

ทุนเรือนหุน้ที(ออก ส่วนเกินมูลค่า ส่วนเกินทุน สาํรอง ความรับผดิชอบ การแปลงค่า ส่วนของ
และชาํระแลว้ หุน้สามญั หุน้ทุนซื,อคืน ตามกฎหมาย ต่อสังคม ยงัไม่ไดจ้ดัสรร งบการเงิน ผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลอื ณ วนัที# 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 32) -                               -                               -                               -                               -                               (467,701,914)                 -                               (467,701,914)                 
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                               -                               -                               -                               -                               536,646,122                   (416,464,973)          120,181,149                   
จดัสรรสาํรองเพื(อกิจกรรมความรับผดิชอบต่อสังคม
   (หมายเหตุ 25) -                               -                               -                               -                               (381,900)                 381,900                          -                               -                                      

ยอดคงเหลอื ณ วนัที# 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             

ยอดคงเหลอื ณ วนัที# 1 มกราคม 2556 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             
เงินปันผลจ่ายแก่ผูถ้ือหุน้บริษทัฯ (หมายเหตุ 32) -                               -                               -                               -                               -                               (415,473,580)                 -                               (415,473,580)                 
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                               -                               -                               -                               -                               1,155,693,399                905,405,551           2,061,098,950                
จดัสรรสาํรองเพื(อกิจกรรมความรับผดิชอบต่อสังคม
   (หมายเหตุ 25) -                               -                               -                               -                               1,156,428               (1,156,428)                     -                               -                                      

ยอดคงเหลอื ณ วนัที# 31 ธันวาคม 2556 1,039,520,600        411,429,745           172,445,812           103,952,060           16,107,479             11,433,273,222             429,109,526           13,605,838,444             
-                     -                     -                     -                     -                     -                           0                        0                               

-                     -                     -                     -                     -                     -                           0                        0                               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ(งของงบการเงินนี,

จดัสรรแลว้

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

กาํไรสะสม ของส่วนของผูถ้ือหุน้ 
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บริษัท พรีเชียส ชิพปิ� ง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม 

สําหรับปีสิ�นสุดวันที# 31 ธันวาคม 2556 

1. ข้อมูลทั#วไป 

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

2. เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงิน 

2.1 งบการเงินนี� จดัทาํขึ�นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที"กาํหนดในพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี 
พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามขอ้กาํหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ลงวนัที" 
28 กนัยายน 2554 ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบการเงินนี� แสดงหน่วยเงินตราเป็นสกุลเงินบาทซึ" งต่างจากสกุลเงินที"ใช้ในการดาํเนินงานของ    
บริษทัฯ คือ สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา การแสดงหน่วยเงินตราเป็นสกุลเงินบาทเพื"อให้เป็นไปตาม
กฎระเบียบของหน่วยงานในประเทศไทย 

งบการเงินสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาซึ" งเป็นสกุลเงินที"ใชใ้นการดาํเนินงานไดแ้ปลงค่าเป็นสกุลเงิน
บาทซึ" งเป็นสกุลเงินที"ใชใ้นการนาํเสนองบการเงิน สินทรัพยแ์ละหนี� สินแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้
อตัราแลกเปลี"ยน ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้
อตัราแลกเปลี"ยนที"ประมาณขึ�นซึ" งใกลเ้คียงกบัอตัราแลกเปลี"ยนจริง ณ วนัที"เกิดรายการ ผลต่างซึ" ง
เกิดขึ�นจากการแปลงค่าดงักล่าวไดแ้สดงไวเ้ป็นรายการ “ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน” ในกาํไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอื"นซึ" งเป็นองคป์ระกอบอื"นของส่วนของผูถื้อหุน้ 

 งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัที"บริษทัฯใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบบั
ภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยนี�  

 งบการเงินนี� ไดจ้ดัทาํขึ�นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเวน้แต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื"นในนโยบายการ
บญัชี 
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2.2 เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินรวม 

 ก) งบการเงินรวมนี� ได้จดัทาํขึ�นโดยรวมงบการเงินของบริษทั พรีเชียส ชิพปิ� ง จาํกดั (มหาชน) 
บริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม (รวมเรียกวา่ “กลุ่มบริษทั”) ดงัต่อไปนี�   

   อตัราร้อยละ 
  จดัตั�ง ของการถือหุน้ 
  ขึ�นใน โดยบริษทัฯ 

ชื"อบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ ทั�งทางตรงและทางออ้ม 

   2556 2555 

   % % 
บริษทัยอ่ยที"ถือหุน้โดยบริษทัฯ     
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 ชิปปิ� ง 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 
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   อตัราร้อยละ 
  จดัตั�ง ของการถือหุน้ 
  ขึ�นใน โดยบริษทัฯ 

ชื"อบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ ทั�งทางตรงและทางออ้ม 

   2556 2555 

   % % 
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 ซิตี� ส์ 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  เนดเท็กซ์ จาํกดั คลงัเก็บสินคา้         

ลอยนํ� า* 
ไทย 69.99 69.99 

36.  บริษทั พรีเชียส สตอเรจ เทอมินลัส์ จาํกดั คลงัเก็บสินคา้            
ลอยนํ� า* 

ไทย 69.99 69.99 

37.  บริษทั เทบส์ พีทีอี ลิมิเตด ธุรกิจเดินเรือ* สิงคโปร์ 100.00 100.00 
38.  บริษทั พรีเชียส ชิพปิ� ง (ปานามา) เอส เอ เจา้ของเรือ/ 

ใหบ้ริการเช่าเรือ 
ปานามา 99.99 99.99 

39.  บริษทั พรีเชียส ชิพปิ� ง (เมอริเชียส) ลิมิเตด โฮลดิ�ง คมัพานี* เมอริเชียส 100.00 100.00 
40.  บริษทั พรีเชียส ชิพปิ� ง (สิงคโปร์)                     

 พีทีอี ลิมิเตด 
โฮลดิ�ง คมัพานี/   

ใหบ้ริการเช่าเรือ 
สิงคโปร์ 100.00 100.00 

41.  บริษทั พรีเชียส ชิพปิ� ง (ยเูค) ลิมิเตด ใหบ้ริการเช่าเรือ องักฤษ 100.00 99.99 
42. บริษทั เกรท เซอร์เคิล ชิปปิ� ง เอเยนซี" จาํกดั ผูบ้ริหารเรือ   

ทางดา้นเทคนิค 
ไทย 99.99 99.99 

43. บริษทั พรีเชียส โปรเจคส์ พีทีอี ลิมิเตด ผูบ้ริหารการ 
ลงทุน* 

สิงคโปร์ 100.00 100.00 

44. บริษทั แอสโซซิเอท บลัค ์แคริเออร์ พีทีอี โฮลดิ�ง คมัพานี สิงคโปร์ 100.00           - 
 ลิมิเตด     
บริษทัยอ่ยที"ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย     
45.   บริษทั พีเอสแอล อินเวสทเ์มนท ์ลิมิเตด โฮลดิ�ง คมัพานี* เมอริเชียส 100.00 100.00 
46.  บริษทั อินเตอร์เนชั"นแนล ไลเทอร์เรจ        

  ลิมิเตด 
โฮลดิ�ง คมัพานี เมอริเชียส 100.00 100.00 

47.  บริษทั พีเอสแอล ทุน ชิพปิ� ง 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 
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   อตัราร้อยละ 
  จดัตั�ง ของการถือหุน้ 
  ขึ�นใน โดยบริษทัฯ 

ชื"อบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ ทั�งทางตรงและทางออ้ม 

   2556 2555 

   % % 
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 วชิั"นส์ พีทีอี ลิมิเตด เจา้ของเรือ สิงคโปร์ 100.00 100.00 
55. บริษทั พรีเชียส บริดจส์ พีทีอี ลิมิเตด เจา้ของเรือ สิงคโปร์ 100.00 100.00 
56. บริษทั เอบีซี วนั พีทีอี ลิมิเตด เจา้ของเรือ สิงคโปร์ 100.00           - 
57. บริษทั เอบีซี ทู พีทีอี ลิมิเตด เจา้ของเรือ สิงคโปร์ 100.00           - 
58. บริษทั เอบีซี ทรี พีทีอี ลิมิเตด เจา้ของเรือ สิงคโปร์ 100.00           - 
59. บริษทั เอบีซี โฟร์ พีทีอี ลิมิเตด เจา้ของเรือ สิงคโปร์ 100.00           - 
บริษทัร่วมที"ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย     
60.  บริษทั อินเตอร์เนชั"นแนล ซีพอร์ทส์               

 (ฮาลเดีย) ไพรเวท ลิมิเตด 
ก่อสร้างและพฒันา

ท่าเทียบเรือ 
อินเดีย 22.40 22.40 

การร่วมคา้     
บริษทั แอสโซซิเอท บลัค ์แคริเออร์ พีทีอี โฮลดิ�ง คมัพานี สิงคโปร์           - 50.00 
 ลิมิเตด     
บริษทัยอ่ยของการร่วมคา้ (บริษทัยอ่ย เอสพีซี)     
บริษทั เอบีซี วนั พีทีอี ลิมิเตด เจา้ของเรือ สิงคโปร์           - 50.00 
บริษทั เอบีซี ทู พีทีอี ลิมิเตด เจา้ของเรือ สิงคโปร์           - 50.00 
บริษทั เอบีซี ทรี พีทีอี ลิมิเตด เจา้ของเรือ สิงคโปร์           - 50.00 

 *หยดุดาํเนินธุรกิจแลว้ 
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  ในระหวา่งปีสิ�นสุดวนัที" 31 ธนัวาคม 2556 มีการเปลี"ยนแปลงโครงสร้างของกลุ่มบริษทัฯดงันี�  

  เมื"อวนัที" 18 มกราคม 2556 บริษทัฯ (“ผูซื้�อ”) ลงนามในหนงัสือสัญญาซื�อขายหุ้นกบั Varada 
Marine Pte. Ltd. (“ผูข้าย”) เพื"อซื�อหุ้นสามญัของกิจการที"ควบคุมร่วมกนั บริษทั แอสโซซิเอท 
บลัค ์แคริเออร์ พีทีอี ลิมิเตด (“บริษทั เอบีซี”) ในราคาหุน้ละ 1 เหรียญสหรัฐอเมริกา ในวนัสรุป
สัญญาเมื"อวนัที" 18 มกราคม 2556 บริษทัฯไดช้าํระค่าซื�อหุ้นจาํนวน  1 เหรียญสหรัฐอเมริกา
หรือประมาณ 30.64 บาท บวกกบัการชาํระเงินใหแ้ก่ผูข้ายเพื"อเป็นการชาํระคืนเงินกูย้ืมจากผูถื้อ
หุ้นคงเหลือซึ" งผูข้ายไดเ้คยให้แก่บริษทั เอบีซี เป็นจาํนวนเงิน 13.99 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา
หรือประมาณ 414.47 ล้านบาท ดงันั�น บริษทั เอบีซี ได้กลายมาเป็นบริษทัย่อยของบริษทัฯ
ตั�งแต่วนัที" 18 มกราคม 2556 และไม่ถือเป็นกิจการที"ควบคุมร่วมกนัอีกต่อไป รายการดงักล่าว
เป็นไปตามมติอนุมติัของที"ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั� งที" 1/2556 เมื"อวนัที" 17 มกราคม 2556 

 ข) บริษทัฯนาํงบการเงินของบริษทัย่อยมารวมในการจดัทาํงบการเงินรวมตั�งแต่วนัที"บริษทัฯมี
อาํนาจในการควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัที"บริษทัฯสิ�นสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั�น  

  บริษทัฯจดัทาํงบการเงินรวมโดยบนัทึกเงินลงทุนในการร่วมคา้โดยวิธีรวมสินทรัพย ์ หนี� สิน 
รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในการร่วมคา้เฉพาะส่วนที"เป็นของบริษทัฯ (วธีิรวมตามสัดส่วน) 

  บริษทัฯจดัทาํงบการเงินรวมโดยบนัทึกเงินลงทุนในบริษทัร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย โดยรับรู้
รายการเงินลงทุนเมื"อเริ" มแรกด้วยราคาทุน และบนัทึกส่วนแบ่งกาํไรหรือขาดทุนและการ
เปลี"ยนแปลงในส่วนไดเ้สียของบริษทัร่วมตั�งแต่วนัที"กลุ่มบริษทัมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระสําคญั
จนถึงวนัที"การมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญัสิ�นสุดลง 

 ค) งบการเงินของบริษทัยอ่ยและการร่วมคา้จดัทาํขึ�นโดยมีวนัที"ในงบการเงินเช่นเดียวกบับริษทัฯ
และจดัทาํโดยใชน้โยบายการบญัชีที"สาํคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทัฯ 

  งบการเงินของบริษทัร่วมจดัทาํขึ�นโดยมีวนัที"ในงบการเงินแตกต่างจากบริษทัฯไม่เกิน 3 เดือน 
ทั�งนี� ช่วงระยะเวลาของงวดบญัชีและความแตกต่างของงบการเงินเหมือนกนัในทุกงวดบญัชี
และจดัทาํโดยใชน้โยบายการบญัชีที"สาํคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทัฯ 

ง) งบการเงินของบริษทัย่อย บริษทัร่วม และการร่วมค้าจดัทาํขึ� นโดยใช้สกุลเงินที"ใช้ในการ
ดาํเนินงานของแต่ละกิจการ ในกรณีที"สกุลเงินที"ใช้ในการดาํเนินงานไม่ใช่สกุลเงินเหรียญ
สหรัฐอเมริกา งบการเงินเหล่านั�นจะถูกแปลงค่าเป็นเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาโดยใช้อตัรา
แลกเปลี"ยน ณ วนัสิ� นรอบระยะเวลารายงานสําหรับสินทรัพย์และหนี� สิน และใช้อัตรา
แลกเปลี"ยนที"ประมาณขึ�นซึ" งใกลเ้คียงกบัอตัราแลกเปลี"ยนจริง ณ วนัที"เกิดรายการสําหรับรายได้
และค่าใชจ่้าย  ผลต่างของอตัราแลกเปลี"ยนจะแสดงภายใต ้“ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน” 
ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื"นซึ" งเป็นองคป์ระกอบอื"นของส่วนของผูถื้อหุน้ 
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 จ) ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัฯและบริษทัยอ่ย รายการคา้ระหวา่งกนัที"มีสาระสําคญัและเงินลงทุน
ในบริษทัยอ่ยของบริษทัฯและส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัยอ่ยไดถู้กตดัออกจากงบการเงินรวม
นี�แลว้ 

  ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัฯและการร่วมคา้ รายการคา้ระหวา่งกนัที"มีสาระสําคญัและเงินลงทุน
ในการร่วมคา้ของบริษทัฯและส่วนของผูถื้อหุน้ของการร่วมคา้ไดถู้กตดัออกจากงบการเงินรวม
นี�ตามสัดส่วนที"บริษทัฯถือหุน้ในการร่วมคา้แลว้ 

 ฉ) ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียที"ไม่มีอาํนาจควบคุม คือจาํนวนกาํไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิ
ของบริษทัยอ่ยส่วนที"ไม่ไดเ้ป็นของกลุ่มบริษทั และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบกาํไร
ขาดทุนรวมและส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

2.3 บริษทัฯจดัทาํงบการเงินเฉพาะกิจการเพื"อประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย
และการร่วมคา้ตามวธีิราคาทุน 

3. มาตรฐานการบัญชีใหม่ 

 มาตรฐานการบญัชีที"เริ"มมีผลบงัคบัในปีบญัชีปัจจุบนัและที"จะมีผลบงัคบัในอนาคตมีรายละเอียดดงันี�  

 ก. มาตรฐานการบัญชีที#เริ#มมีผลบังคับในปีบัญชีปัจจุบัน 

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัที" 12  

 
ภาษีเงินได ้

ฉบบัที" 20 (ปรับปรุง 2552) การบญัชีสาํหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิดเผยขอ้มูล
เกี"ยวกบัความช่วยเหลือจากรัฐบาล 

ฉบบัที" 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปลี"ยนแปลงของอตัราแลกเปลี"ยนเงินตรา
ต่างประเทศ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัที" 8 ส่วนงานดาํเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบญัชี  
ฉบบัที" 10 ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที"ไม่มีความเกี"ยวขอ้งอย่าง

เฉพาะเจาะจงกบักิจกรรมดาํเนินงาน 
ฉบบัที" 21 ภาษีเงินได้ - การได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ที"ไม่ได้คิด             

ค่าเสื"อมราคาที"ตีราคาใหม่ 
ฉบบัที" 25 ภาษีเงินได้ - การเปลี"ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการ

หรือของผูถื้อหุน้ 
แนวปฏิบติัทางบญัชีเกี"ยวกบัการโอนและการรับโอนสินทรัพยท์างการเงิน 
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บริษทัฯได้นํามาตรฐานการบญัชีฉบบัที" 12 และฉบบัที"  21 (ปรับปรุง 2552) และการตีความ
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที" 21 และฉบบัที" 25 มาถือปฏิบติัแลว้ตั�งแต่ปี 2554 มาตรฐานการบญัชี
ฉบบัที" 20 (ปรับปรุง 2552) มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที" 8 การตีความมาตรฐานการ
บญัชีฉบบัที" 10 และแนวปฏิบติัทางบญัชีเกี"ยวกบัการโอนและการรับโอนสินทรัพยท์างการเงิน         
ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินนี�  

 ข. มาตรฐานการบัญชีที#จะมีผลบังคับในอนาคต 

  วนัที"มีผลบงัคบัใช ้
มาตรฐานการบญัชี  

ฉบบัที" 1 (ปรับปรุง 2555) การนาํเสนองบการเงิน 1 มกราคม 2557 
ฉบบัที" 7 (ปรับปรุง 2555) งบกระแสเงินสด 1 มกราคม 2557 

ฉบบัที" 12 (ปรับปรุง 2555) ภาษีเงินได ้ 1 มกราคม 2557 

ฉบบัที" 17 (ปรับปรุง 2555) สัญญาเช่า 1 มกราคม 2557 

ฉบบัที" 18 (ปรับปรุง 2555) รายได ้ 1 มกราคม 2557 

ฉบบัที" 19 (ปรับปรุง 2555) ผลประโยชน์ของพนกังาน 1 มกราคม 2557 

ฉบบัที" 21 (ปรับปรุง 2555) ผลกระทบจากการเปลี"ยนอตัราแลกเปลี"ยน
ของอตัราแลกเปลี"ยนเงินตราต่างประเทศ 

1 มกราคม 2557 

ฉบบัที" 24 (ปรับปรุง 2555) การเปิดเผยขอ้มูลเกี"ยวกบับุคคลหรือกิจการ
ที"เกี"ยวขอ้งกนั 

1 มกราคม 2557 

ฉบบัที" 28 (ปรับปรุง 2555) เงินลงทุนในบริษทัร่วม 1 มกราคม 2557 

ฉบบัที" 31 (ปรับปรุง 2555) ส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ 1 มกราคม 2557 

ฉบบัที" 34 (ปรับปรุง 2555) งบการเงินระหวา่งกาล 1 มกราคม 2557 

ฉบบัที" 38 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 1 มกราคม 2557 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
ฉบบัที" 2 (ปรับปรุง 2555) การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ 1 มกราคม 2557 

ฉบบัที" 3 (ปรับปรุง 2555) การรวมธุรกิจ 1 มกราคม 2557 

ฉบบัที" 4 สัญญาประกนัภยั 1 มกราคม 2559 

ฉบบัที" 5 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนที"ถือไวเ้พื"อขายและ
การดาํเนินงานที"ยกเลิก 

1 มกราคม 2557 

ฉบบัที" 8 (ปรับปรุง 2555) ส่วนงานดาํเนินงาน 1 มกราคม 2557 

การตีความมาตรฐานการบญัชี   
ฉบบัที" 15 สัญญาเช่าดาํเนินงาน - สิ"งจูงใจที"ใหแ้ก่ผูเ้ช่า 1 มกราคม 2557 

ฉบบัที" 27 การประเมินเนื�อหาสัญญาเช่าที"ทาํขึ�นตาม
รูปแบบกฎหมาย 

1 มกราคม 2557 
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  วนัที"มีผลบงัคบัใช ้
ฉบบัที" 29 การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสัมปทาน

บริการ 
1 มกราคม 2557 

ฉบบัที" 32 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ตน้ทุนเวบ็ไซต ์ 1 มกราคม 2557 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
ฉบบัที" 1 การเปลี"ยนแปลงในหนี� สินที"เกิดขึ�นจากการ

รื�อถอน การบูรณะ และหนี� สินที"มีลกัษณะ
คลา้ยคลึงกนั 

1 มกราคม 2557 

ฉบบัที" 4 การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสัญญา
เช่าหรือไม่ 

1 มกราคม 2557 

ฉบบัที" 5 สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื� อถอน 
การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม 

1 มกราคม 2557 

ฉบบัที" 7 การปรับปรุงยอ้นหลังภายใต้มาตรฐานการ
บัญชี ฉบับที"  29 เรื" อง การรายงานทาง
การเงินในสภาพเศรษฐกิจที"มีภาวะเงินเฟ้อ
รุนแรง 

1 มกราคม 2557 

ฉบบัที" 10 งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 1 มกราคม 2557 

ฉบบัที" 12 ขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 1 มกราคม 2557 

ฉบบัที" 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 1 มกราคม 2557 

ฉบบัที" 17 การจ่ายสินทรัพยที์"ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 1 มกราคม 2557 

ฉบบัที" 18 การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 1 มกราคม 2557 

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯเชื"อว่ามาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความ
มาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินขา้งตน้จะไม่มีผลกระทบอยา่งเป็น
สาระสาํคญัต่องบการเงินเมื"อนาํมาถือปฏิบติั  

4. นโยบายการบัญชีที#สําคัญ 

4.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 

 รายได้จากการเดินเรือ 

 รายไดจ้ากการเดินเรือ (ประกอบดว้ย รายไดค่้าเช่าเรือ (Hire income) ซึ" งเกิดจากการเช่าเป็นระยะเวลา 
(Time charter) และรายไดค้่าระวางเรือ (Freight income) ซึ" งเกิดจากการเช่าเป็นรายเที"ยว (Voyage 
charter)) และค่าใชจ่้ายที"เกี"ยวขอ้งบนัทึกบญัชีตามเกณฑค์งคา้ง 

 รายได้จากการให้บริการ 

 รายไดจ้ากการใหบ้ริการรับรู้เมื"อไดใ้หบ้ริการแลว้โดยพิจารณาถึงขั�นความสาํเร็จของงาน 
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 ดอกเบี�ยรับ 

 ดอกเบี�ยรับถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนที"แทจ้ริง 

 เงินปันผลรับ 

 เงินปันผลรับถือเป็นรายไดเ้มื"อบริษทัฯมีสิทธิในการรับเงินปันผล 

4.2 เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั�นที"มี
สภาพคล่องสูง ซึ" งถึงกาํหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวนัที"ได้มาและไม่มี
ขอ้จาํกดัในการเบิกใช ้

4.3 ลูกหนี�การค้า 

 ลูกหนี�การคา้แสดงตามจาํนวนมูลค่าสุทธิที"จะไดรั้บ กลุ่มบริษทับนัทึกค่าเผื"อหนี�สงสัยจะสูญสําหรับ
ผลขาดทุนโดยประมาณที"อาจเกิดขึ� นจากการเก็บเงินจากลูกหนี� ไม่ได้ ซึ" งโดยทั"วไปพิจารณาจาก
ประสบการณ์การเก็บเงินและการวเิคราะห์อายหุนี�   

4.4 นํ�ามันเชื�อเพลงิ 

 นํ�ามนัเชื�อเพลิงแสดงมูลค่าตามราคาทุน (วธีิเขา้ก่อน-ออกก่อน) หรือมูลค่าสุทธิที"จะไดรั้บแลว้แต่ราคา
ใดจะตํ"ากวา่ และจะถือเป็นส่วนหนึ"งของตน้ทุนการเดินเรือเมื"อมีการเบิกใช ้

4.5 เงินลงทุน 

 ก) เงินลงทุนในตราสารทุนที"ไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทั"วไป ซึ" งแสดงใน
ราคาทุนสุทธิจากค่าเผื"อการลดลงของมูลค่า (ถา้มี)  

 ข) เงินลงทุนในบริษทัร่วมที"แสดงอยูใ่นงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวธีิส่วนไดเ้สีย  

 ค) เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและการร่วมคา้ที"แสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธี
ราคาทุน  

 เมื"อมีการจาํหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหวา่งสิ"งตอบแทนสุทธิที"ไดรั้บกบัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุน 
จะถูกบนัทึกในงบกาํไรขาดทุน ในกรณีที"มีการจาํหน่ายเงินลงทุนเพียงบางส่วน ราคาตามบญัชีต่อ
หน่วยที"ใชใ้นการคาํนวณตน้ทุนสาํหรับเงินลงทุนที"จาํหน่ายใชว้ธีิถวัเฉลี"ยถ่วงนํ�าหนกั 

4.6 ที#ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื#อมราคา 

 ที"ดินและอาคารชุด และเรือและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื"อมราคาสะสม และค่า              
เผื"อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี)  
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 ค่าเสื" อมราคาของเรือ อาคารชุดและอุปกรณ์คาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์หลังจากหักมูลค่า
คงเหลือโดยวธีิเส้นตรงตามอายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณดงันี�  

เรือและอุปกรณ์  25 ปี และ 5 ปี ตามลาํดบั 
ค่าใชจ่้ายในการซ่อมแซมและสาํรวจเรือ  2 ปี และ 4 ปี ตามลาํดบั 
อาคารชุด  20 ปี 
สิ"งปรับปรุงสินทรัพยเ์ช่า   5 ปี  
อื"นๆ  5 ปี 

 ค่าเสื"อมราคารวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

   ไม่มีการคิดค่าเสื"อมราคาสาํหรับที"ดินและสินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้าง 

 กลุ่มบริษทัตดัรายการที"ดิน อาคารและอุปกรณ์ออกจากบญัชีเมื"อจาํหน่ายสินทรัพยห์รือคาดว่าจะ
ไม่ไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใชห้รือการจาํหน่ายสินทรัพย ์รายการผลกาํไรหรือ
ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพย ์(ผลต่างระหวา่งสิ"งตอบแทนสุทธิที"ไดรั้บจากการจาํหน่ายสินทรัพย์
กบัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั�น) จะรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเมื"อกลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพยน์ั�น
ออกจากบญัชี 

4.7    ต้นทุนการกู้ยมื 

 ตน้ทุนการกูย้มืของเงินกูที้"ใชใ้นการจดัหาหรือก่อสร้างสินทรัพยที์"ตอ้งใชร้ะยะเวลานานในการแปลง
สภาพให้พร้อมใช้หรือขาย ไดถู้กนาํไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพยจ์นกว่าสินทรัพยน์ั�นจะอยู่ใน
สภาพพร้อมที"จะใชไ้ดต้ามที"มุ่งประสงค ์ ส่วนตน้ทุนการกูย้ืมอื"นถือเป็นค่าใชจ่้ายในงวดที"เกิดรายการ 
ตน้ทุนการกูย้มืประกอบดว้ยดอกเบี�ยและตน้ทุนอื"นที"เกิดขึ�นจากการกูย้มืนั�น 

4.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่าตัดจําหน่าย 

 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเผื"อการด้อยค่าสะสม      
(ถา้มี) ของสินทรัพยน์ั�น 

กลุ่มบริษทัตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนที"มีอายุการให้ประโยชน์จาํกดัอยา่งมีระบบตลอดอายุการ
ใหป้ระโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั�น และจะประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าวเมื"อมีขอ้
บ่งชี� ว่าสินทรัพยน์ั�นเกิดการด้อยค่า กลุ่มบริษทัจะทบทวนระยะเวลาการตดัจาํหน่ายและวิธีการตดั
จาํหน่ายของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวทุกสิ�นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตดัจาํหน่ายรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายใน
งบกาํไรขาดทุน 

 คอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์มีอายกุารใหป้ระโยชน์ประมาณ 5 ปี และ 10 ปี 
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4.9 ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่าย 

 ค่าใช้จ่ายทางการเงินที"เกี"ยวขอ้งกบัการกู้ยืมเงินซึ" งเกิดขึ�นก่อนหรือ ณ วนัทาํสัญญาวงเงินกู้ยืมและ
ก่อนการเบิกถอนเงินกู้ยืมจะถูกบันทึกเป็นค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่าย ค่าธรรมเนียม           
ทางการเงินรอตดัจ่ายตามสัดส่วนของเงินกูย้ืมที"ไดเ้บิกถอนแลว้จะแสดงหักจากเงินกูย้ืมที"เกี"ยวขอ้ง
และถูกตดัจาํหน่ายโดยวธีิอตัราดอกเบี�ยที"แทจ้ริงตามอายขุองเงินกู ้

4.10 รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการที#เกี#ยวข้องกนั 

 บุคคลหรือกิจการที"เกี"ยวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที"มีอาํนาจควบคุมบริษทัฯ 
หรือถูกบริษทัฯควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบั    
บริษทัฯ 

 นอกจากนี�  บุคคลหรือกิจการที"เกี"ยวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลที"มีสิทธิออกเสียงโดย
ทางตรงหรือทางออ้มซึ" งทาํให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหารสําคญั กรรมการ
หรือพนกังานของบริษทัฯ ที"มีอาํนาจในการวางแผนและควบคุมการดาํเนินงานของบริษทัฯ 

4.11 สัญญาเช่าระยะยาว 

 จาํนวนเงินที"จ่ายตามสัญญาเช่าดาํเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกาํไรขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอด
อายสุัญญาเช่า 

4.12 เงินตราต่างประเทศ 

สกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินที"ใช้นาํเสนองบการเงินของกลุ่มบริษทั ซึ" งแตกต่างจากสกุลเงินเหรียญ
สหรัฐอเมริกาที"เป็นสกุลเงินที"ใช้ในการดาํเนินงาน กิจการในกลุ่มบริษทัจะกาํหนดสกุลเงินที"ใช้ใน
การดาํเนินงานของแต่ละกิจการ รายการต่างๆของแต่ละกิจการที"รวมอยูใ่นงบการเงินรวมวดัมูลค่าดว้ย
สกุลเงินที"ใชใ้นการดาํเนินงานของแต่ละกิจการนั�น 

ก) รายการและยอดคงเหลือ 

  รายการบัญชีที" เป็นเงินตราต่างประเทศจะบันทึกรายการเริ" มแรกเป็นสกุลเงินที"ใช้ในการ
ดาํเนินงานของแต่ละกิจการในกลุ่มบริษทั รายการที"เป็นเงินตราต่างประเทศที"เกิดขึ�นระหว่าง
เดือนแปลงค่าเป็นสกุลเงินที"ใชใ้นการดาํเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปลี"ยนถวัเฉลี"ยของเดือนก่อน
เดือนที"เกิดรายการ  

  สินทรัพยแ์ละหนี� สินที"เป็นตวัเงินซึ" งเป็นเงินตราต่างประเทศจะถูกแปลงค่าดว้ยอตัราแลกเปลี"ยน
ทนัทีของสกุลเงินที"ใช้ในการดาํเนินงาน ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน กาํไรหรือขาดทุนจาก
การแปลงค่าบนัทึกในงบกาํไรขาดทุน 
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  รายการที"ไม่เป็นตวัเงินที"อยูใ่นรูปเงินตราต่างประเทศซึ"งเคยบนัทึกไวด้ว้ยราคาทุนเดิมจะถูกแปลง
ค่าโดยใชอ้ตัราแลกเปลี"ยน ณ วนัที"เกิดรายการ รายการที"ไม่เป็นตวัเงินที"เป็นเงินตราต่างประเทศ
ซึ" งบนัทึกไวด้้วยมูลค่ายุติธรรมจะถูกแปลงค่าโดยใช้อตัราแลกเปลี"ยน ณ วนัที"กาํหนดมูลค่า
ยติุธรรมนั�น 

 ข) กิจการในกลุ่มบริษทั 

  สินทรัพย์และหนี� สินของกิจการในกลุ่มบริษัทที"สกุลเงินที"ใช้ในการดําเนินงานไม่ใช่สกุล         
เงินเหรียญสหรัฐอเมริกาจะถูกแปลงค่าเป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาโดยใชอ้ตัราแลกเปลี"ยน 
ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน และรายการในงบกาํไรขาดทุนและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจะ
ถูกแปลงค่าโดยใชอ้ตัราแลกเปลี"ยนที"ประมาณขึ�นซึ" งใกลเ้คียงกบัอตัราแลกเปลี"ยนจริง ณ วนัที"เกิด
รายการ 

ผลต่างของอตัราแลกเปลี"ยนที"เกิดจากการแปลงค่า จะรับรู้ไวใ้นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื"นจนกวา่มี
การจาํหน่ายเงินลงทุนในกิจการนั�นออกไป จึงรับรู้ผลต่างของอตัราแลกเปลี"ยนที"เกิดจากการ
แปลงค่าในงบกาํไรขาดทุน 

4.13 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

 ทุกวนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจะทาํการประเมินการดอ้ยค่าของที"ดิน อาคารและอุปกรณ์
หรือสินทรัพย์ที"ไม่มีตวัตนอื"นของกลุ่มบริษทัหากมีข้อบ่งชี� ว่าสินทรัพยด์ังกล่าวอาจด้อยค่า กลุ่ม
บริษทัรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเมื"อมูลค่าที"คาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่าตํ"ากวา่มูลค่าตาม
บญัชีของสินทรัพยน์ั�น ทั�งนี�  มูลค่าที"คาดว่าจะไดรั้บคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการขาย
ของสินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกวา่ 

 กลุ่มบริษทัจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในงบกาํไรขาดทุน 

4.14 ผลประโยชน์ของพนักงาน 

 ก) ผลประโยชน์ระยะสั�นของพนกังาน 

 ภาระผกูพนัของผลประโยชน์ระยะสั�นของพนกังานซึ" งประกอบดว้ย เงินเดือน ค่าแรง โบนสัและ
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมวดัมูลค่าโดยมิได้คิดลดกระแสเงินสดและเป็นค่าใช้จ่ายเมื"อ
พนกังานทาํงานให ้

 ข) ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน 

 กลุ่มบริษทัไดบ้นัทึกผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานจากการตั�งโครงการสมทบเงิน 
(ภายใต้ข้อกําหนดตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี� ยงชีพ พ.ศ. 2530) และโครงการ
ผลประโยชน์ที"กาํหนดไว ้(ภาระผูกพนัเมื"อพนักงานเกษียณอายุตามพระราชบญัญติัคุ้มครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541)  
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 - โครงการสมทบเงิน 

  โครงการสมทบเงินเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน ซึ" งกิจการ
จ่ายสมทบเป็นจาํนวนเงินที"แน่นอนไปอีกกิจการหนึ"งแยกต่างหาก (กองทุนสํารองเลี�ยงชีพ) 
และจะไม่มีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัโดยอนุมานที"จะต้องจ่ายสมทบ
เพิ"มเติม ภาระผกูพนัในการสมทบเขา้โครงการสมทบเงินจะถูกรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายพนกังาน
ในงบกาํไรขาดทุนในรอบระยะเวลาที"พนกังานไดท้าํงานใหแ้ก่กิจการ   

 - โครงการผลประโยชน์ที"กาํหนดไว ้

  โครงการผลประโยชน์ที"ก ําหนดไว้เป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน
นอกเหนือจากโครงการสมทบเงิน ภาระผูกพันสุทธิของกลุ่มบริษัทจากโครงการ
ผลประโยชน์ที"กาํหนดไวถู้กคาํนวณจากการประมาณผลประโยชน์ในอนาคตที"เกิดจากการ
ทาํงานของพนักงานในปัจจุบนัและในงวดก่อนๆ  ผลประโยชน์ดงักล่าวได้มีการคิดลด
กระแสเงินสดเพื"อให้เป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใช้อตัรา ณ วนัที"รายงานของพนัธบตัรรัฐบาล 
ซึ" งมีระยะเวลาครบกาํหนดใกลเ้คียงกบัระยะเวลาครบกาํหนดชาํระภาระพูกพนัของกลุ่ม
บริษทั และมีสกุลเงินเดียวกบัสกุลเงินของผลประโยชน์ที"คาดว่าจะจ่าย การคาํนวณนั�น
จดัทาํโดยนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั โดยใชว้ธีิคิดลดแต่ละหน่วยที"ประมาณการไว ้

  กลุ่มบริษทัรับรู้กาํไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัทั�งหมดที"
เกิดขึ�นจากโครงการผลประโยชน์ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื"นในงวดที"เกิดรายการ 

 ค) ผลประโยชน์ระยะยาวอื"นของพนกังาน 

 ภาระผูกพนัของกลุ่มบริษทัที"เกี"ยวกบัโบนัสพนักงานคา้งจ่ายถูกจดัประเภทเป็นผลประโยชน์
ระยะยาวของพนกังานนอกเหนือจากโครงการผลประโยชน์เมื"อเกษียณอายุ โดยเป็นผลประโยชน์
ในอนาคตที"ตอบแทนพนกังานจากการทาํงานในปัจจุบนัและในงวดก่อน 

 ผลกําไรหรือขาดทุนจากการประมาณการสําหรับโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื"นของ
พนกังานจะรับรู้ทนัทีในงบกาํไรขาดทุน 

 ง) ผลประโยชน์เมื"อเลิกจา้ง  

 ผลประโยชน์เมื"อเลิกจา้งรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเมื"อกลุ่มบริษทัแสดงเจตนาผกูพนัอยา่งชดัเจนเกี"ยวกบั
การเลิกจา้งและไม่มีความเป็นไปไดที้"จะยกเลิก มีรายละเอียดอยา่งเป็นทางการทั�งการเลิกจา้งก่อน
วนัเกษียณตามปกติหรือการสนบัสนุนการออกจากงานโดยสมคัรใจ 
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 ในการปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัที" 19 เรื"อง ผลประโยชน์ของพนกังาน เป็นครั� งแรกในปี 
2554 กลุ่มบริษทัเลือกรับรู้หนี� สินในช่วงการเปลี"ยนแปลงที"มากกวา่หนี� สินที"รับรู้ ณ วนัเดียวกนัตาม
นโยบายการบญัชีเดิม โดยบนัทึกปรับกบักาํไรสะสม ณ วนัตน้งวดของปี 2554 

4.15 ประมาณการหนี�สิน 

 ประมาณการหนี� สินจะรับรู้ก็ต่อเมื"อกลุ่มบริษทัมีภาระหนี� สินที"เกิดขึ�นในปัจจุบนัหรือที"ก่อตวัขึ�นอนั
เป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
จะตอ้งถูกจ่ายไปเพื"อชาํระภาระหนี� สินดงักล่าว และสามารถประมาณจาํนวนภาระหนี� สินได้อย่าง
น่าเชื"อถือ 

 ในกรณีที"กลุ่มบริษทัคาดว่าจะไดรั้บชดเชยประมาณการหนี� สินทั�งหมดหรือบางส่วนคืน เช่น สัญญา
ประกนัภยั รายจ่ายที"ไดรั้บชดเชยจะรับรู้เป็นสินทรัพยแ์ยกต่างหากเมื"อมีความมั"นใจว่าจะไดรั้บเงิน
ชดเชยนั�นคืน ค่าใชจ่้ายที"เกี"ยวขอ้งกบัประมาณการหนี� สินจะแสดงในงบกาํไรขาดทุนสุทธิจากจาํนวน
เงินที"ไดรั้บชดเชย 

 ประมาณการค่าความเสียหายจากการเดินเรือ  

          บริษทัยอ่ยบนัทึกประมาณการค่าความเสียหายจากการเดินเรือเมื"อไดรั้บการแจง้คาํเรียกร้องค่าเสียหาย
จากผูเ้ช่าเรือ โดยประมาณการความเสียหายที"ดีที"สุดที"บริษทัย่อยจะต้องจ่ายชาํระภาระผูกพนัใน
ปัจจุบนั  

4.16 ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  

 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยในประเทศไทยบนัทึกภาษีเงินไดโ้ดยคาํนวณจากกาํไรทางภาษีตามกฎหมาย
ภาษีอากร บริษทัยอ่ย บริษทัร่วมและกิจการที"ควบคุมร่วมกนัในต่างประเทศคาํนวณภาษีเงินไดต้ามวิธี
และอตัราภาษีที"ระบุในกฎหมายภาษีอากรของประเทศนั�น 

 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 กลุ่มบริษทับนัทึกภาษีเงินได้รอการตดับญัชีของผลแตกต่างชั"วคราวระหว่างราคาตามบญัชีของ
สินทรัพยแ์ละหนี� สิน ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหนี� สินที"เกี"ยวขอ้ง 
โดยใชอ้ตัราภาษีที"มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน  
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 กลุ่มบริษทัรับรู้หนี� สินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีของผลแตกต่างชั"วคราวที"ตอ้งเสียภาษีทุกรายการ    
แต่รับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสําหรับผลแตกต่างชั"วคราวที"ใชห้กัภาษี รวมทั�งผลขาดทุน
ทางภาษีที"ยงัไม่ไดใ้ชใ้นจาํนวนเท่าที"มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ที"กลุ่มบริษทัจะมีกาํไรทางภาษีใน
อนาคตเพียงพอที"จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั"วคราวที"ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที"ยงั
ไม่ไดใ้ชน้ั�น 

 กลุ่มบริษทัจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทุกสิ�นรอบระยะเวลา
รายงานและจะทาํการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่วา่กลุ่มบริษทั
จะไม่มีกาํไรทางภาษีเพียงพอต่อการนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั�งหมดหรือบางส่วนมาใช้
ประโยชน์ 

 กลุ่มบริษทัจะบนัทึกภาษีเงินได้รอการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหากภาษีที"เกิดขึ� น
เกี"ยวขอ้งกบัรายการที"ไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้  

4.17 ส่วนเกนิทุนหุ้นทุนซื�อคืน 

 บริษทัฯจะรับรู้ผลต่างระหวา่งราคาขายของหุ้นทุนซื�อคืนที�สูงกวา่ราคาซื�อของหุ้นทุนซื�อคืนเขา้บญัชี
ส่วนเกินทุนหุ้นทุนซื�อคืนและหากราคาขายของหุ้นทุนซื�อคืนตํ�ากว่าราคาซื� อของหุ้นทุนซื�อคืน    
บริษทัฯจะนาํผลต่างหกัจากส่วนเกินทุนหุ้นทุนซื�อคืนให้หมดไปก่อน แลว้จึงนาํผลต่างที�เหลืออยูไ่ป
หกัจากบญัชีกาํไรสะสม 

4.18 ตราสารอนุพนัธ์ 

 สัญญาแลกเปลี#ยนเงินตราต่างประเทศ  

 ลูกหนี� และเจ้าหนี� ตามสัญญาแลกเปลี"ยนเงินตราต่างประเทศจะถูกแปลงค่าเป็นสกุลเงินเหรียญ
สหรัฐอเมริกาโดยใชอ้ตัราแลกเปลี"ยน ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน กาํไรขาดทุนที"ยงัไม่เกิดขึ�นจาก
การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศดงักล่าวจะถูกบนัทึกในงบกาํไรขาดทุน 

 สัญญาแลกเปลี#ยนอตัราดอกเบี�ย 

 กลุ่มบริษทัรับรู้จาํนวนสุทธิของดอกเบี�ยที"ไดรั้บจาก/จ่ายให้แก่คู่สัญญาตามสัญญาแลกเปลี"ยนอตัรา
ดอกเบี�ยเป็นรายได/้ค่าใชจ่้ายตามเกณฑค์งคา้ง  

5. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีที#สําคัญ 

 ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจและ
การประมาณการผลกระทบของเหตุการณ์ที"ไม่แน่นอนในอนาคตที"อาจมีผลกระทบต่อจาํนวนเงินที"
แสดงในงบการเงินและการเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ดว้ยเหตุนี�  ผลที"เกิดขึ�นจริง
จึงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนที"ประมาณการไว ้การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการทางบญัชีที"
สาํคญั ไดแ้ก่ 
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สัญญาเช่า  

 ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดําเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน           
ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื"อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื"อพิจารณาว่ากลุ่ม
บริษทัไดโ้อนหรือรับโอนความเสี"ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพยที์"เช่าดงักล่าวแลว้หรือไม่ 

ค่าเผื#อหนี�สงสัยจะสูญของลูกหนี� 

 ค่าเผื"อหนี� สงสัยจะสูญของลูกหนี� เกิดจากการปรับมูลค่าของลูกหนี� จากความเสี"ยงดา้นเครดิตที"อาจ
เกิดขึ�น ฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที"คาดว่าจะเกิดขึ�นจากลูกหนี� แต่ละ
ราย โดยใชก้ารวิเคราะห์สถานะของลูกหนี� รายตวั ประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต การวิเคราะห์อายุ
ลูกหนี�และการเปลี"ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนั อยา่งไรก็ตาม การใชป้ระมาณการและขอ้
สมมติฐานที"แตกต่างกนัอาจมีผลต่อจาํนวนค่าเผื"อหนี�สงสัยจะสูญ ดงันั�น การปรับปรุงค่าเผื"อหนี�สงสัย
จะสูญอาจมีขึ�นไดใ้นอนาคต  

 มูลค่ายุติธรรมของเครื#องมือทางการเงิน 

 ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื"องมือทางการเงินที"ไม่มีการซื�อขายในตลาดและไม่สามารถหา
ราคาไดใ้นตลาดซื�อขายคล่อง ฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื"องมือ
ทางการเงินดงักล่าว โดยคาํนวณตามหลกัเกณฑก์ารประเมินมูลค่าที"เป็นที"ยอมรับกนัทั"วไป ซึ" งตวัแปร
ที"ใช้ในการคาํนวณมาจากการเทียบเคียงกบัตวัแปรที"มีอยู่ในตลาด โดยคาํนึงถึงสภาพคล่อง ขอ้มูล
ความสัมพนัธ์ และการเปลี"ยนแปลงของมูลค่าของเครื"องมือทางการเงินในระยะยาว 

ที#ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื#อมราคา 

 ในการคาํนวณค่าเสื"อมราคาของเรือ อาคารชุดและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารประมาณอายุการให้ประโยชน์
และมูลค่าคงเหลือเมื"อเลิกใช้งานของเรือ อาคารชุดและอุปกรณ์ และได้มีการทบทวนอายุการให้
ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี"ยนแปลงเกิดขึ�น 

 นอกจากนี�  ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของที"ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลา
และบนัทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที"คาดว่าจะได้รับคืนตํ"ากว่ามูลค่าตามบญัชีของ
สินทรัพยน์ั�น ในการนี� ฝ่ายบริหารจาํเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที"เกี"ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และ
ค่าใชจ่้ายในอนาคตซึ"งเกี"ยวเนื"องกบัสินทรัพยน์ั�น 

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 ในการบนัทึกและวดัมูลค่าของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัที"ไดม้า ตลอดจนการทดสอบการดอ้ยค่าใน
ภายหลงั ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งประมาณการกระแสเงินสดที"คาดว่าจะไดรั้บในอนาคตจากสินทรัพย ์
หรือหน่วยของสินทรัพยที์"ก่อให้เกิดเงินสดรวมทั�งการเลือกอตัราคิดลดที"เหมาะสมในการคาํนวณหา
มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดนั�นๆ 
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 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 กลุ่มบริษทัจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเมื"อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่า           
กลุ่มบริษทัจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที"จะใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ภาษีเงินได้นั� น         
ในการนี�  ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งประมาณการวา่กลุ่มบริษทัควรรับรู้จาํนวนสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการ
ตดับญัชีเป็นจาํนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจาํนวนกาํไรทางภาษีที"คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละ
ช่วงเวลา 

 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์ และผลประโยชน์ระยะยาวอื#น

ของพนักงาน 

 หนี� สินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน และตามโครงการผลประโยชน์ระยะ
ยาวอื"นของพนกังาน ประมาณขึ�นตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ซึ" งตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่างๆ   
ในการประมาณการนั�น เช่น อตัราคิดลด อตัราการขึ�นเงินเดือนในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการ
เปลี"ยนแปลงในจาํนวนพนกังาน เป็นตน้ 

6. เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

เงินสด 689 757 678 745 
เงินฝากธนาคาร 2,941,095 1,900,258 2,121,843 645,531 

รวม 2,941,784 1,901,015 2,122,521 646,276 

ณ วนัที" 31 ธนัวาคม 2556 เงินฝากธนาคารมีอตัราดอกเบี�ยระหว่างร้อยละ 0.13 ถึง 0.45 ต่อปีสําหรับ
เงินฝากออมทรัพยส์กุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา ร้อยละ 0.50 ต่อปีสําหรับเงินฝากออมทรัพยส์กุลเงิน
บาท และร้อยละ 0.74 ต่อปีสาํหรับเงินฝากประจาํสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา (2555: ระหวา่งร้อยละ 
0.10 ถึง 0.40 ต่อปีสําหรับเงินฝากออมทรัพยส์กุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา  ร้อยละ 0.75 ต่อปีสําหรับ
เงินฝากออมทรัพยส์กุลเงินบาท ร้อยละ 0.64 ถึง 1.25 ต่อปีสําหรับเงินฝากประจาํสกุลเงินเหรียญ
สหรัฐอเมริกา) 
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7. เงินลงทุนชั#วคราว 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

    มูลค่าตามบญัชีตาม 
 ทุนเรียกชาํระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน วิธีส่วนไดเ้สีย 

 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 
 พนัอินเดีย

รูปี 
พนัอินเดีย

รูปี 
% %     

เงนิลงทุนในบริษัทร่วมที#ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย        
บริษทั เซาทเ์ทอร์น แอลพีจี ลิมิเตด 64,592 64,592 50.00 50.00 28,637 26,733 18,019 16,821 

หกั: ค่าเผื"อผลขาดทุนจากเงินลงทุน       (18,019) (16,821) 
เงินลงทุนชั"วคราว - สุทธิ       - - 

บริษทัยอ่ย (บริษทั พรีเชียส ชิพปิ� ง (เมอริเชียส) ลิมิเตด) บนัทึกเงินลงทุนในบริษทัร่วมที"จดทะเบียน
จดัตั�งขึ�นในประเทศอินเดีย ตามวิธีส่วนไดเ้สียจนถึงวนัที" 31 ธนัวาคม 2543 เท่านั�น เนื"องจากฝ่าย
บริหารของบริษทัฯมีความตั�งใจที"จะเสนอขายเงินลงทุนดงักล่าว ดงันั�น จึงไดจ้ดัประเภทเงินลงทุน
ดงักล่าวเป็นเงินลงทุนชั"วคราวในสินทรัพยห์มุนเวียนและบนัทึกค่าเผื"อผลขาดทุนจากเงินลงทุนเต็ม
จาํนวน 

เมื"อวนัที" 23 ธนัวาคม 2556 บริษทั พีเอสแอล อินเวสทเ์มนท ์ลิมิเตด และ บริษทั อินเตอร์เนชั"นแนล 
ไลเทอร์เรจ ลิมิเตด (“อินเวสท์เมนท์” และ “ไลเทอร์เรจ”) ซึ" งเป็นบริษัทย่อยที"จดทะเบียนใน
ประเทศเมอริเชียสของบริษทัฯ (โดยการถือหุ้นผ่านบริษทั พรีเชียส ชิพปิ� ง (เมอริเชียส) ลิมิเตด)            
ไดข้ายหุ้นสามญัทั�งหมดใน บริษทั เซาทเ์ทอร์น แอลพีจี ลิมิเตด (“เอสแอลพีจี”) จาํนวน 3,229,575 
หุ้นในราคาหุ้นละ 5.00 อินเดียรูปี รวมเป็นเงินทั�งสิ�น 16.15 ล้านอินเดียรูปี (หรือประมาณ 8.31  
ลา้นบาท) ให้แก่ บริษทั พรีเชียส ชิพปิ� ง (สิงคโปร์) พีทีอี ลิมิเตด (“พรีเชียส สิงคโปร์”) ซึ" งเป็น
บริษทัย่อยอีกแห่งหนึ" งของบริษทัฯ การปรับโครงสร้างการถือหุ้นนี� เพื"อประโยชน์ในการบริหาร
จดัการใหดี้ขึ�น จากการปรับโครงสร้างการถือหุน้นี�ทาํใหก้ลุ่มบริษทัมีสัดส่วนการถือหุ้นในเอสแอล
พีจีคงเดิมคือร้อยละ 50.00 รายการดงักล่าวไดรั้บอนุมติัจากมติที"ประชุมคณะกรรมการของพรีเชียส 
สิงคโปร์ เมื"อวนัที" 20 พฤษภาคม 2556 และมติที"ประชุมคณะกรรมการของอินเวสท์เมนท์และ         
ไลเทอร์เรจ เมื"อวนัที" 30 พฤษภาคม 2556 การขายเงินลงทุนดงักล่าวถือเป็นการขายเงินลงทุนภายใต้
การควบคุมเดียวกนัของกลุ่มบริษทั 

การเปลี"ยนแปลงในราคาทุนของบญัชีเงินลงทุนชั"วคราวเกิดจากผลต่างของอตัราแลกเปลี"ยนจากการ
แปลงค่างบการเงินจากสกุลเงินที"ใชใ้นการดาํเนินงานเป็นสกุลเงินที"ใชน้าํเสนองบการเงิน 

ปัจจุบนั กลุ่มบริษทัอยูร่ะหวา่งดาํเนินการชาํระบญัชีบริษทั เซาทเ์ทอร์น แอลพีจี ลิมิเตด โดยสมคัร
ใจกบัหน่วยงานต่างๆที"เกี"ยวขอ้งในประเทศอินเดีย ดงันั�น จึงยงัคงจดัประเภทเงินลงทุนดงักล่าวเป็น
เงินลงทุนชั"วคราวในสินทรัพย์หมุนเวียนและบนัทึกค่าเผื"อผลขาดทุนจากเงินลงทุนเต็มจาํนวน
เช่นเดิม 
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8. ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื#น 

     (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

ลูกหนี�การคา้ - กิจการที"ไม่เกี"ยวขอ้งกนั     

อายหุนี�คงคา้งนบัจากวนัที"ในใบแจง้หนี�      
คา้งชาํระ     
 ไม่เกิน 3 เดือน  231,870 209,034 - - 
 3 - 6 เดือน 6,366 1,034 - - 
 6 - 12 เดือน 30 6,716 - - 
 มากกวา่ 12 เดือน 4,805 25,119 - - 

รวม 243,071 241,903 - - 
หกั: ค่าเผื"อหนี�สงสยัจะสูญ (4,805) (25,119) - - 

รวมลูกหนี�การคา้ - กิจการที"ไม่เกี"ยวขอ้งกนั, สุทธิ 238,266 216,784 - - 

ลูกหนี� อื"น - กิจการที"ไม่เกี"ยวขอ้งกนั     
ลูกหนี�ตามสญัญาคํ�าประกนั (หมายเหตุ 18) 835,691 - 232,937 - 

ลูกหนี� อื"น - กิจการที"เกี"ยวขอ้งกนั     
เงินทดรองแก่กิจการที"เกี"ยวขอ้งกนั (หมายเหตุ 9) - - 1,647,427 1,088,380 

รวมลูกหนี� อื"น  835,691 - 1,880,364 1,088,380 

รวมลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื"น - สุทธิ 1,073,957 216,784 1,880,364 1,088,380 

9. รายการธุรกจิกบักจิการที#เกี#ยวข้องกนั 

 นอกเหนือจากความสัมพนัธ์ระหว่างบริษทัฯกับบริษทัย่อยตามที"กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบ       
งบการเงินขอ้ 12 กิจการที"ควบคุมร่วมกนัตามที"กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 13 และ
บริษทัร่วมตามที"กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 14 รายการธุรกิจและความสัมพนัธ์กบั
กิจการที"เกี"ยวขอ้งกนัอื"นสามารถสรุปไดด้งันี�  

ชื"อบริษทัที"เกี"ยวขอ้งกนั รายการธุรกิจ ความสมัพนัธ์ 
บริษทั โกลเบก๊ซ์ คอร์ปอเรชั"น 

จาํกดั 
 

ไม่มี เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัฯ โดยถือหุ้น
เป็นจาํนวนร้อยละ 25.65 และมีกรรมการ
บริษทัฯ บางท่านเป็นผูถื้อหุ้นและ
กรรมการในกิจการดงักล่าว 

บริษทั ยนิูสเตรทช ์จาํกดั ค่าเช่าสาํนกังานและ
ค่าบริการอื"นๆ 

มีผูถื้อหุน้และกรรมการบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั แอมบิกา้ ทวัร์ เอเยนซี" จาํกดั ค่าตัuวเครื"องบิน มีผูถื้อหุน้และกรรมการบางส่วนร่วมกนั 
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ชื"อบริษทัที"เกี"ยวขอ้งกนั รายการธุรกิจ ความสมัพนัธ์ 
   
บริษทั แมสโทร คอนโทรลส์ จาํกดั ค่าบาํรุงรักษาระบบ 

   เครื"องปรับอากาศ 

มีผูถื้อหุน้และกรรมการบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั แมกซ์วิน บิลเดอร์ส จาํกดั ค่าใชบ้ริการโรงแรมและ
ค่าบริหารจดัการอื"นๆ 

มีผูถื้อหุน้และกรรมการบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั อินชวัร์เอก็ซ์เซลเลนซ์       
อินชวัร์รันซ์ โบรกเกอร์ส จาํกดั 

ค่าเบี�ยประกนัภยั มีสมาชิกในครอบครัวที"ใกลชิ้ดของกรรมการ
ของบริษทัฯ เป็นผูถื้อหุ้นในกิจการดงักล่าว 

บริษทั อินชวัร์เอก็ซ์เซลเลนซ์ ไลฟ์ 
อินชวัร์รันซ์ โบรกเกอร์ส จาํกดั 

ค่าเบี�ยประกนัภยั มีสมาชิกในครอบครัวที"ใกลชิ้ดของกรรมการ
ของบริษทัฯ เป็นผูถื้อหุ้นในกิจการดงักล่าว 

บริษทั ควิดแลบ จาํกดั ซื�อคอมพิวเตอร์ 
ฮาร์ดแวร์ หรือ
ซอฟตแ์วร์ 

มีสมาชิกในครอบครัวที"ใกลชิ้ดของผูบ้ริหาร
ของบริษทัฯ เป็นผูถื้อหุ้น และกรรมการใน
กิจการดงักล่าว 

ในระหว่างปี กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจที"สําคญักบับุคคลหรือกิจการที"เกี"ยวขอ้งกนั รายการธุรกิจ
ดงักล่าวเป็นไปตามเงื"อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที"ตกลงกันระหว่างบริษทัฯและบุคคลหรือ
กิจการที"เกี"ยวขอ้งกนัเหล่านั�นซึ" งเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปไดด้งันี�  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการ 

 2556 2555 2556 2555 กาํหนดราคา 
รายการธุรกจิกบับริษัทย่อย    
(ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)     
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ - ค่าบริหาร - - 83,861 64,813 อัตราคงที" ต่อลําต่อว ันโดย

อ้างอิงกับค่าใช้จ่ายในการ
บริหารของบริษทัฯ 

รายไดค้่าควบคุมการต่อเรือ - - 6,126 - ตา ม สัญญ า ซึ" ง เ ป็ น ไป ต า ม
ธรรมเนียมปฏิบติัในตลาด 

เงินปันผลรับ - - 551,149 539,249 ตามที"ประกาศจ่าย 
ดอกเบี�ยรับ - - 8,613 9,415 อตัราดอกเบี�ยร้อยละ 0.40 ต่อปี  
ค่าเช่าอาคารชุดจ่าย - - 8,846 9,161 ราคาตลาด 
ขายเรือที"ต่อใหม่ 

(ส่วนของเงินล่วงหนา้ค่าจา้งต่อเรือ             
และตน้ทุนทางตรงอื"นๆ) 

- - 580,029 778,557 ราคาทุน 

รายการธุรกจิกบักจิการที#ควบคุมร่วมกนั      
(ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมตามสัดส่วนที"
บริษทัฯถือหุน้แลว้) 

     

รายไดค้่าควบคุมการต่อเรือ - 3,724 - 7,448 ตามสญัญาซึ"งเป็นไปตาม     
ธรรมเนียมปฏิบติัในตลาด 

รายการธุรกจิกบับริษัทร่วม      
เงินปันผลรับ 25,263 - - - ตามที"ประกาศจ่าย 
รายการธุรกจิกบับริษัทที#เกี#ยวข้องกนั      
ค่าตัuวเครื"องบินจ่าย 11,432 10,032 3,259 3,764 ราคาตลาด 
ค่าเช่าและบริการจ่าย 6,599 6,775 5,192 5,733 ราคาตลาด 
ซื�อคอมพิวเตอร์ 381 1,290 381 589 ราคาตลาด 
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ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและกิจการที"เกี"ยวข้องกัน ณ วนัที"  31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มี
รายละเอียดดงันี�  

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

ลูกหนี�อื#น - กจิการที#เกี#ยวข้องกนั (หมายเหตุ 8)   
บริษทัยอ่ย - - 1,647,427 921,754 
กิจการที"ควบคุมร่วมกนั - - - 166,626 
รวมลูกหนี� อื"น - กิจการที"เกี"ยวขอ้งกนั - - 1,647,427 1,088,380 
เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื#น - กจิการที#เกี#ยวข้องกนั   
บริษทัยอ่ย - - 2,023,148 2,626,665 
บริษทัที"เกี"ยวขอ้งกนั 27 - 27 - 
รวมเจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื"น - กิจการ     
   ที"เกี"ยวขอ้งกนั 27 - 2,023,175 2,626,665 

ยอดคงเหลือของลูกหนี� /เจ้าหนี� บริษทัย่อยและกิจการที"ควบคุมร่วมกนัเป็นรายการที"เกิดจากบญัชี
เดินสะพดัระหว่างบริษทัฯและบริษทัย่อยและกิจการที"ควบคุมร่วมกนัเหล่านั�น ซึ" งฝ่ายบริหารของ
บริษทัฯเชื"อวา่ไม่มีความจาํเป็นที"จะตอ้งบนัทึกค่าเผื"อหนี�สงสัยจะสูญสําหรับหนี� ดงักล่าว เงินทดรอง
จ่ายแก่/จากบริษทัยอ่ยและกิจการที"ควบคุมร่วมกนัไม่มีการคิดดอกเบี�ย 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหวา่งปีสิ�นสุดวนัที" 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 กลุ่มบริษทัมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน
ของกรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปนี�  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

ผลประโยชน์ระยะสั�น 94,715 75,977 89,762 72,804 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1,940 1,981 1,940 1,981 
ผลประโยชน์ระยะยาวอื"น 12,596 10,436 11,323 9,310 

รวม 109,251 88,394 103,025 84,095 

 ภาระคํ�าประกนักบักิจการที"เกี"ยวขอ้งกนั 

  บริษัทฯมีภาระจากการคํ� าประกันให้แก่บริษัทย่อยในการกู้ยืมเงินจากธนาคารโดยไม่มีการคิด
ค่าธรรมเนียมการคํ�าประกนั 
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10. เงินให้กู้ยมืระยะสั�นแก่บริษัทย่อย  

ณ วนัที"  31 ธันวาคม 2556 เงินให้กู้ยืมระยะสั� นแก่บริษัทย่อยซึ" งบริษัทฯถือหุ้นทั� งหมด (บริษัท         
พรีเชียส ชิพปิ� ง (สิงคโปร์) พีทีอี ลิมิเตด) เป็นตัuวสัญญาใชเ้งินสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาจาํนวนเงิน 
71.40 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา (2555: 76.80 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา) ซึ" งคิดดอกเบี� ยในอตัรา             
ร้อยละ 0.40 ต่อปี (2555: ร้อยละ 0.40 ต่อปี) และมีกําหนดชําระคืนเมื"อทวงถาม โดยมีรายการ
เคลื"อนไหวในระหวา่งปีดงัต่อไปนี�  

(หน่วย: พนับาท)
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 

ยอดคงเหลือตน้ปี 2,352,507 2,275,428 
เพิ"มขึ�น 294,981 165,142 
ลดลง (444,431) - 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 139,834 (88,063) 

ยอดคงเหลือปลายปี 2,342,891 2,352,507 

11. เงินให้กู้ยมืระยะยาวแก่บริษัทย่อย / กจิการที#ควบคุมร่วมกนั 

 ณ วนัที" 31 ธันวาคม 2556 เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่บริษทัย่อยซึ" งบริษทัฯถือหุ้นทั�งหมด (บริษทั แอส
โซซิเอท บัลค์ แคริเออร์ พีทีอี ลิมิเตด (“บริษัท เอบีซี”)) เป็นตัuวสัญญาใช้เงินสกุลเงินเหรียญ
สหรัฐอเมริกา ซึ" งไม่มีการคิดดอกเบี�ยและมีกาํหนดชาํระคืนเมื"อทวงถาม บริษทัฯไม่มีความตั�งใจที"จะ
เรียกชาํระคืนเงินให้กูย้ืมในอนาคตอนัใกล ้ดงันั�น เงินให้กูย้ืมดงักล่าวจึงจดัประเภทเป็นเงินให้กูย้ืม
ระยะยาว 

 รายละเอียดของเงินใหกู้ย้มืระยะยาวมีดงันี�  

(ก) 5.70 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา (2555: แสดงเป็นเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที"ควบคุม
ร่วมกนัจาํนวนเงิน 8.55 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา) เงินให้กู้ยืมนี� เป็นเงินจากบริษทัฯที"จ่าย
เพื"อให้บริษทั เอบีซี วนั พีทีอี ลิมิเตด ซึ" งเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั เอบีซีนาํไปจ่ายชาํระเงินค่า
งวดให้แก่อู่ต่อเรือ ABG Shipyard Ltd. ประเทศอินเดีย ตามสัญญาสั"งต่อเรือที"ไดล้งนามไปเมื"อ
วนัที" 22 เมษายน 2553 

(ข) 9.70 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (2555: แสดงเป็นเงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่กิจการที"ควบคุมร่วมกนั
จาํนวนเงิน 4.84 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) เงินให้กูย้ืมนี� เป็นเงินจากบริษทัฯที"จ่ายเพื"อให้บริษทั
ยอ่ยของบริษทั เอบีซี จาํนวน 3 บริษทัและบริษทั เอบีซี นาํไปจ่ายชาํระเงินค่างวดให้แก่อู่ต่อเรือ 
China Shipbuilding & Offshore International Co., Ltd. แ ล ะ  Shanhaiguan New Shipbuilding 
Industry Co., Ltd. ประเทศจีน ตามสัญญาสั"งต่อเรือที"ไดล้งนามไวด้งันี�  
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ชื"อบริษทัยอ่ย สัญญาสั"งต่อเรือลงวนัที" 
บริษทั เอบีซี ทู พีทีอี ลิมิเตด 5 ธนัวาคม 2555 
บริษทั เอบีซี ทรี พีทีอี ลิมิเตด 5 ธนัวาคม 2555 
บริษทั เอบีซี โฟว ์พีทีอี ลิมิเตด 3 เมษายน 2556 
บริษทั แอสโซซิเอท บลัค ์แคริเออร์ พีทีอี ลิมิเตด 30 สิงหาคม 2556 

รายการเคลื"อนไหวของเงินใหกู้ย้มืในระหวา่งปีมีดงัต่อไปนี�  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงิน 
 เฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที" 1 มกราคม 2556 - 
รับโอนมาจากเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการที"ควบคุมร่วมกนั 410,035 
เพิ"มขึ�นจากการซื�อเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 253,325 
เพิ"มขึ�น 153,795 
ลดลง (349,038) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 37,278 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที" 31 ธนัวาคม 2556 505,395 

12. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยประกอบดว้ยเงินลงทุนในหุน้สามญัของบริษทัยอ่ยดงัต่อไปนี�  
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

    เงินปันผลรับสาํหรับปี 
ชื"อบริษทัยอ่ย ทุนชาํระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน สิ�นสุดวนัที" 31 ธนัวาคม 

 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 

   % %     
บริษทั พรีเชียส เม็ททลัซ์ จาํกดั                                 275,000  275,000 99.99 99.99 347,682 324,562 - - 
บริษทั พรีเชียส วชิเชส จาํกดั 230,000 230,000 99.99 99.99 295,965 276,285 23,000 32,200 
บริษทั พรีเชียส สโตนส์ ชิปปิ� ง จาํกดั 260,000 260,000 99.99 99.99 276,468 258,084 39,000 44,200 
บริษทั พรีเชียส มิเนอรัลส์ จาํกดั 230,000 230,000 99.99 99.99 251,401 234,683 46,000 34,500 
บริษทั พรีเชียส แลนด ์จาํกดั 306,000 306,000 99.99 99.99 318,167 297,010 - - 
บริษทั พรีเชียส ริเวอร์ส จาํกดั 234,000 234,000 99.99 99.99 209,119 195,213 35,100 35,100 
บริษทั พรีเชียส เลคส์ จาํกดั 184,000 184,000 99.99 99.99 183,506 171,304 - - 
บริษทั พรีเชียส ซีส์ จาํกดั 100,000 100,000 99.99 99.99 128,680 120,124 - 50,000 
บริษทั พรีเชียส สตาร์ส จาํกดั 105,000 105,000 99.99 99.99 135,114 126,130 21,000 31,500 
บริษทั พรีเชียส โอเชียนส์ จาํกดั 175,000 175,000 99.99 99.99 225,191 210,217 - 35,000 
บริษทั พรีเชียส แพลนเนตส์ จาํกดั 270,000 270,000 99.99 99.99 305,346 285,042 13,500 - 
บริษทั พรีเชียส ไดมอนดส์ จาํกดั 205,000 205,000 99.99 99.99 191,168 178,456 30,750 71,749 
บริษทั พรีเชียส แซฟไฟร์ส จาํกดั 144,000 144,000 99.99 99.99 129,699 121,074 64,800 43,200 
บริษทั พรีเชียส เอ็มเมอรัลส์ จาํกดั 366,000 366,000 99.99 99.99 310,998 290,318 36,600 18,300 
บริษทั พรีเชียส รูบีส์ จาํกดั 84,000 84,000 99.99 99.99 80,854 75,477 - - 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

    เงินปันผลรับสาํหรับปี 
ชื"อบริษทัยอ่ย ทุนชาํระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน สิ�นสุดวนัที" 31 ธนัวาคม 

 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 

   % %     
บริษทั พรีเชียส โอปอลส์ จาํกดั 74,000 74,000 99.99 99.99 72,525 67,702 - - 
บริษทั พรีเชียส การ์เน็ตส์ จาํกดั 379,000 379,000 99.99 99.99 320,775 299,445 37,900 37,900 
บริษทั พรีเชียส เพิร์ลส์ จาํกดั 173,000 173,000 99.99 99.99 183,213 171,030 - - 
บริษทั พรีเชียส ฟลาวเวอร์ส จาํกดั 336,000 336,000 99.99 99.99 353,249 329,759 - - 
บริษทั พรีเชียส ฟอเรสท ์จาํกดั 96,000 96,000 99.99 99.99 98,111 91,587 - - 
บริษทั พรีเชียส ทรีส์ จาํกดั 202,000 202,000 99.99 99.99 214,390 200,133 20,200 - 
บริษทั พรีเชียส พอนดส์ จาํกดั 124,000 84,000 99.99 99.99 128,953 78,867 - - 
บริษทั พรีเชียส เวน็เจอร์ส จาํกดั 202,000 202,000 99.99 99.99 232,548 217,085 10,100 - 
บริษทั พรีเชียส แคปปิตอลส์ จาํกดั 200,000 200,000 99.99 99.99 257,361 240,248 - - 
บริษทั พรีเชียส จสัมินส์ จาํกดั 147,000 147,000 99.99 99.99 174,849 163,222 - - 
บริษทั พรีเชียส ออคิดส์ จาํกดั 217,000 217,000 99.99 99.99 197,586 184,447 21,700 - 
บริษทั พรีเชียส ลากูนส์ จาํกดั 140,000 140,000 99.99 99.99 180,153 168,173 21,000 - 
บริษทั พรีเชียส คลิฟส์ จาํกดั 140,000 140,000 99.99 99.99 180,153 168,173 14,000 - 
บริษทั พรีเชียส ฮิลส์ จาํกดั 140,000 140,000 99.99 99.99 180,153 168,173 35,000 33,600 
บริษทั พรีเชียส เมาน์เท่นส์ จาํกดั 140,000 140,000 99.99 99.99 180,153 168,173 41,999 21,000 
บริษทั พรีเชียส รีสอร์ทส์ จาํกดั 140,000 140,000 99.99 99.99 180,153 168,173 14,000 - 
บริษทั พรีเชียส ซิตี�ส์ จาํกดั 170,000 170,000 99.99 99.99 204,857 191,234 25,500 51,000 
บริษทั พรีเชียส คอมเม็ทส์ จาํกดั 141,000 71,100 99.99 99.99 136,967 55,319 - - 
บริษทั พรีเชียส ออนาเมน้ทส์ จาํกดั 156,000 68,100 99.99 99.99 150,323 52,987 - - 
บริษทั เนดเทก็ซ์ จาํกดั 2,500 2,500 69.99 69.99 834 779 - - 
บริษทั พรีเชียส สตอเรจ เทอมินลัส์ จาํกดั 6,000 6,000 69.99 69.99 5,404 5,045 - - 
บริษทั เทบส์ พีทีอี ลิมิเตด 0.0365 0.0365 100.00 100.00 - - - - 
บริษทั พรีเชียส ชิพปิ� ง (ปานามา) เอส เอ 250 250 99.99 99.99 328 306 - - 
บริษทั พรีเชียส ชิพปิ� ง (เมอริเชียส) ลิมิเตด 250 250 100.00 100.00 328 306 - - 
บริษทั พรีเชียส ชิพปิ� ง (สิงคโปร์) พีทีอี ลิมิเตด 363,338 363,338 100.00 100.00 344,232 321,342 - - 
บริษทั พรีเชียส ชิพปิ� ง (ยเูค) ลิมิเตด 250 250 100.00 99.99 328 306 - - 
บริษทั เกรท เซอร์เคิล ชิปปิ� ง เอเยนซี" จาํกดั 210,000 210,000 99.99 99.99 355,837 332,175 - - 
บริษทั พรีเชียส โปรเจคส์ พีทีอี ลิมิเตด 0.0345 0.0345 100.00 100.00 - - - - 
บริษทั แอสโซซิเอท บลัค ์แคริเออร์ พีทีอี ลิมิเตด 0.0664 - 100.00 - - - - - 

รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย      7,723,121 7,008,168 551,149 539,249 

หัก: ค่าเผื"อผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย     (6,566) (6,130)   

รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิ     7,716,555 7,002,038   

บริษทัฯได้นาํเงินปันผลรับไปหักกลบลบหนี� กบัยอดคงคา้งบญัชีลูกหนี� /เจา้หนี� บริษทัย่อยใน     
งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วนัที" 31 ธันวาคม 2556 บริษทัฯได้จาํนาํหุ้นของบริษทัย่อย 27 บริษทั ซึ" งมีมูลค่าตามวิธีราคา
ทุนรวม 6,071.25 ล้านบาท (2555: บริษทัย่อย 24 บริษทั มูลค่ารวม 4,984.35 ล้านบาท) ไวก้บั
ธนาคารเพื"อคํ�าประกนัเงินกู้ยืมระยะยาวตามที"กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 21 

การเปลี"ยนแปลงในราคาทุนของบญัชีเงินลงทุนในบริษทัย่อยนอกจากการเปลี"ยนแปลงในบญัชี
เงินลงทุนตามรายละเอียดที"แสดงดงัต่อไปนี�  เกิดจากผลต่างของอตัราแลกเปลี"ยนจากการแปลงค่า
งบการเงินจากสกุลเงินที"ใช้ในการดาํเนินงานเป็นสกุลเงินที"ใช้นาํเสนองบการเงิน 
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ในระหว่างปีสิ�นสุดวนัที" 31 ธันวาคม 2556 การเปลี"ยนแปลงในราคาทุนของบญัชีเงินลงทุนใน
บริษทัย่อยมีดงัต่อไปนี�  

 การลงทุนเพิ#มในบริษัทย่อย 

1. ในระหวา่งปี 2556 บริษทัฯไดล้งทุนเพิ"มในหุน้สามญัเพิ"มทุนของบริษทัยอ่ยดงัต่อไปนี�  

 หุน้สามญัเพิ"มทุน 

ชื"อบริษทัยอ่ย วนัที" มลูค่าที"ตราไว ้ จาํนวนหุน้ มลูค่ารวม 

  (บาท) (ลา้นหุน้) (ลา้นบาท) 
บริษทั พรีเชียส พอนดส์ จาํกดั 25 เมษายน 2556 100.00 0.40 40.00 
บริษทั พรีเชียส คอมเมท็ส์ จาํกดั 25 เมษายน 2556 100.00 0.70 69.90 
บริษทั พรีเชียส ออนาเมน้ทส์ จาํกดั 31 กรกฎาคม 2556 100.00 0.88 87.90 

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

 การซื�อเงินลงทุนในบริษัท เอบีซี 

เมื"อวนัที" 18 มกราคม 2556 บริษทัฯซื�อหุ้นสามญั 1 หุ้น ในบริษทั เอบีซี จาก Varada ตามที"กล่าว
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2.2 รายละเอียดของสินทรัพยสุ์ทธิที"ได้มาและสิ"งตอบแทนที"
จ่ายไปในการซื�อเงินลงทุนในบริษทั เอบีซี มีดงัต่อไปนี�  

 (หน่วย: พนับาท) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,766 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอื"น 950 
เงินล่วงหนา้ค่าจา้งต่อเรือ 533,026 
ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจ่าย 12,811 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื"น 34,043 

รวมสินทรัพย ์ 582,596 

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื"น 1,512 
เงินกูย้มืระยะยาว 166,610 

รวมหนี� สิน 168,122 

สินทรัพยสุ์ทธิ 414,474 

มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิที"ไดรั้บ 414,474 

สิ"งตอบแทนที"จ่ายไปในการซื�อ 414,474 
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เมื"อวนัที" 6 กุมภาพนัธ์ 2556 บริษทั เอบีซี ไดจ้ดัตั�งบริษทัยอ่ยภายใตก้ฏหมายของประเทศสิงคโปร์ คือ 

บริษทั เอบีซี  โฟว ์พีทีอี ลิมิเตด (“บริษทั เอบีซี  โฟว”์) บริษทั เอบีซี  โฟว ์ถูกจดัตั�งขึ�นเพื "อ
วตัถุประสงค์เฉพาะในการเป็นเจา้ของและบริหารจดัการเรือประเภทขนส่งซีเมนต์เพิ"มอีกหนึ" งลาํ 
ทั�งนี�  เพื"อให้สามารถปฏิบติัตามสัญญาเช่าเรือระยะยาวที"ลงนามระหว่างบริษทัฯ กบั Charterer 
ซึ" งบริษทัฯได้เคยทาํสัญญาเช่าเรือระยะยาว 3 ฉบบัสาํหรับเรือประเภทขนส่งซีเมนต์จาํนวน 3 ลาํ
ไปแล้วก่อนหน้านี�  บริษทั เอบีซี โฟว ์ซึ" งถือหุ้นโดย บริษทั เอบีซี มีทุนจดทะเบียน 50,000.00 
เหรียญสหรัฐอเมริกา โดยเรียกชาํระเต็มมูลค่าแล้ว แบ่งเป็นหุ้นสามญัจาํนวน 50,000 หุ้น มูลค่า
หุ้นละ 1.00 เหรียญสหรัฐอเมริกา  

ในระหว่างปีสิ�นสุดวนัที" 31 ธันวาคม 2555 การเปลี"ยนแปลงในราคาทุนของบญัชีเงินลงทุนใน
บริษทัย่อยมีดงัต่อไปนี�  

 การลงทุนเพิ#มในบริษัทย่อย 

ในระหวา่งปี 2555 บริษทัฯไดล้งทุนเพิ"มในหุน้สามญัเพิ"มทุนของบริษทัยอ่ยดงัต่อไปนี�  

 หุน้สามญัเพิ"มทุน 

ชื"อบริษทัยอ่ย วนัที" มลูค่าที"ตราไว ้ จาํนวนหุน้ มลูค่ารวม 

  (บาท) (ลา้นหุน้) (ลา้นบาท) 
บริษทั พรีเชียส เมท็ทลัซ์ จาํกดั 24 กุมภาพนัธ์ 2555 100.00 0.25 25.00 
บริษทั พรีเชียส แพลนเนตส์ จาํกดั 24 กุมภาพนัธ์ 2555 100.00 1.70 170.00 
บริษทั เกรท เซอร์เคิล ชิปปิ� ง 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 รายละเอยีดของเงินลงทุนในการร่วมค้า 
 (หน่วย: บาท) 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ชื"อกิจการที"ควบคุมร่วมกนั ลกัษณะธุรกิจ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 
มูลค่าตามบญัชี         
ตามวิธีราคาทุน 

  2556 2555 2556 2555 2556 2555 

  ร้อยละ ร้อยละ     
บริษทั แอสโซซิเอท บลัค ์ โฮลดิ�ง คมัพานี       
   แคริเออร์ พีทีอี ลิมิเตด  - 50 - 31 - 31 
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ณ วนัที" 31 ธนัวาคม 2555 เงินลงทุนในการร่วมคา้เป็นเงินลงทุนตามสัญญาการร่วมทุนในบริษทั 
แอสโซซิเอท บลัค์ แคริเออร์ พีทีอี ลิมิเตด (“บริษทั เอบีซี”) ซึ" งบริษทัฯและบริษทั Varada Marine 
Pte. Limited (“Varada”) ควบคุมร่วมกนัโดยมีวตัถุประสงค์เพื"อเป็นเจา้ของและบริหารจดัการเรือ
ประเภทขนส่งซีเมนต์ 

เนื"องจากบริษทัฯซื�อหุ้นสามญัของบริษทั เอบีซี จาก Varada ตามที"กล่าวในหมายเหตุประกอบ        
งบการเงินขอ้ 2.2 ดงันั�น ตั�งแต่วนัที" 18 มกราคม 2556 บริษทั เอบีซี จึงมีสถานะเป็นบริษทัย่อย
ของบริษทัฯ 

13.2 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของกิจการที#ควบคุมร่วมกัน 

งบการเงินรวมสําหรับปี 2555 ได้รวมส่วนได้เสียในสินทรัพย ์หนี� สิน รายได้และค่าใช้จ่ายที"
บริษทัฯมีอยู่ใน บริษทั แอสโซซิเอท บลัค์ แคริเออร์ พีทีอี ลิมิเตด โดยคิดตามสัดส่วนของสัญญา
การร่วมทุนดงันี�  

(หน่วย: พนับาท) 

 ณ วนัที"                       
31 ธนัวาคม 2555 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,826 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอื"น 982 
เงินล่วงหนา้ค่าจา้งต่อเรือ 617,478 
ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจ่าย 13,245 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื"น 32,806 

รวมสินทรัพย ์ 666,337 

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื"น 1,563 
เงินกูย้มืระยะยาว - ส่วนที"ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ"งปี 5,742 
เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนที"ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ"งปี 166,508 

รวมหนี� สิน 173,813 

สินทรัพยสุ์ทธิ 492,524 
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 (หน่วย: พนับาท) 

  สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที" 
31 ธนัวาคม 2555 

รายได ้  6 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร  (582) 
ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี"ยน  (3) 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน  2,863 

กาํไรสาํหรับปี  2,284 

14. เงินลงทุนในบริษัทร่วมที#ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย 

14.1 รายละเอียดของบริษัทร่วมที#ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

  สดัส่วน  มูลค่าตามบญัชีตาม 

  จดัตั�งขึ�นใน เงินลงทุน ราคาทุน วิธีส่วนไดเ้สีย 
ชื"อบริษทัร่วม ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ 2556 2555 2556 2555 2556 2555 

   % %     

บริษทั อินเตอร์เนชั"นแนล ซีพอร์ทส์  ก่อสร้างและพฒันา        
   (ฮาลเดีย) ไพรเวท ลิมิเตด    ท่าเทียบเรือ อินเดีย 22.40 22.40 66,863 62,416 102,372 104,694 

การเปลี"ยนแปลงในราคาทุนของบญัชีเงินลงทุนในบริษทัร่วมที"ถือหุ้นโดยบริษทัย่อยเกิดจาก
ผลต่างของอตัราแลกเปลี"ยนจากการแปลงค่างบการเงินจากสกุลเงินที"ใช้ในการดาํเนินงานเป็น
สกุลเงินที"ใช้นาํเสนองบการเงิน 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที" 31 ธนัวาคม 

 ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน)    
 จากเงินลงทุน เงินปันผลรับ 
 ในบริษทัร่วมที"ถือหุน้ จากบริษทัร่วมที"ถือหุน้ 

ชื"อบริษทัร่วม โดยบริษทัยอ่ย โดยบริษทัยอ่ย 

 2556 2555 2556 2555 

บริษทั อินเตอร์เนชั"นแนล ซีพอร์ทส์ (ฮาลเดีย)     
 ไพรเวท ลิมิเตด  31,580 (2,425) 25,263 - 
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ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วมที"ถือหุ้นโดยบริษทัย่อยสําหรับปีสิ�นสุดวนัที"      
31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 ซึ" งรวมอยูใ่นงบกาํไรขาดทุนรวม คาํนวณจากขอ้มูลทางการเงิน ณ วนัที"          
30 กนัยายน 2556 และ 2555 

14.2 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทร่วมที#ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย 

(หน่วย: พนับาท) 

 ทุนเรียกชาํระ สินทรัพยร์วม หนี� สินรวม 
รายไดร้วม 

สาํหรับปีสิ�นสุด 
กาํไร (ขาดทุน) 
สาํหรับปีสิ�นสุด 

ชื"อบริษทัร่วม ณ วนัที" 30 กนัยายน ณ วนัที" 30 กนัยายน ณ วนัที" 30 กนัยายน วนัที" 30 กนัยายน วนัที" 30 กนัยายน 

 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 

 พนัอินเดียรูปี พนัอินเดียรูปี         
บริษทั อินเตอร์เนชั"นแนล ซีพอร์ทส์           
   (ฮาลเดีย) ไพรเวท ลิมิเตด  440,580 440,580 566,800 632,149 109,781 164,764 531,596 426,578 140,983 (10,828) 

เมื"อวนัที" 11 กนัยายน 2556 บริษทั อินเตอร์เนชั"นแนล ไลเทอร์เรจ ลิมิเตด (“ไลเทอร์เรจ”) ซึ" งเป็น
บริษทัยอ่ยที"จดทะเบียนในประเทศเมอริเชียสของบริษทัฯ (โดยการถือหุ้นผา่นบริษทั พรีเชียส ชิพปิ� ง 
(เมอริเชียส) ลิมิเตด) ได้ขายหุ้นสามญัทั�งหมดใน บริษทั อินเตอร์เนชั"นแนล ซีพอร์ทส์ (ฮาลเดีย)    
ไพรเวท ลิมิเตด (“ฮาลเดีย”) จาํนวน 9,868,287 หุน้ในราคาหุ้นละ 10.00 อินเดียรูปี รวมเป็นเงินทั�งสิ�น 
98.68 ลา้นอินเดียรูปี (หรือประมาณ 46.21 ลา้นบาท) ให้แก่ บริษทั พรีเชียส ชิพปิ� ง (สิงคโปร์) พีทีอี         
ลิมิเตด (“พรีเชียส สิงคโปร์”) ซึ" งเป็นบริษทัยอ่ยอีกแห่งหนึ"งของบริษทัฯ การปรับโครงสร้างการถือ
หุน้นี� เพื"อประโยชน์ในการบริหารจดัการใหดี้ขึ�น จากการปรับโครงสร้างการถือหุ้นนี�ทาํให้กลุ่มบริษทั
มีสัดส่วนการถือหุ้นในฮาลเดียคงเดิมคือร้อยละ 22.40 รายการดงักล่าวไดรั้บอนุมติัจากมติที"ประชุม
คณะกรรมการของพรีเชียส สิงคโปร์ เมื"อวนัที" 20 พฤษภาคม 2556 และมติที"ประชุมคณะกรรมการ
ของไลเทอร์เรจ เมื"อวนัที" 30 พฤษภาคม 2556 การขายเงินลงทุนดงักล่าวถือเป็นการขายเงินลงทุน
ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัของกลุ่มบริษทั 

15. เงินลงทุนระยะยาวอื#น 

 ในปี 2549 บริษทัฯไดล้งทุนในหุ้นสามญัของบริษทั บทด จาํกดั จาํนวน 2,026,086 หุ้น มูลค่าตราไว้
หุน้ละ 10 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3 ของทุนจดทะเบียน บริษทัฯชาํระค่าหุ้นแลว้หุ้นละ 5 บาท คิด
เป็นจาํนวนเงิน 10.13 ลา้นบาท 

 การเปลี"ยนแปลงในราคาทุนของบญัชีเงินลงทุนระยะยาวอื"นเกิดจากผลต่างของอตัราแลกเปลี"ยน      
จากการแปลงค่างบการเงินจากสกุลเงินที"ใชใ้นการดาํเนินงานเป็นสกุลเงินที"ใชน้าํเสนองบการเงิน 
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16. ที#ดิน อาคารและอุปกรณ์  
  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
  เรือและอุปกรณ์ สิ"งตกแต่ง    
   ค่าใชจ้่ายใน  ติดตั�งและ    
 ที"ดินและ เรือ การซ่อมแซม  อุปกรณ์  สิ"งปรับปรุง  
 อาคารชุด และอุปกรณ์ และสาํรวจเรือ รวม สาํนกังาน ยานพาหนะ สินทรัพยเ์ช่า รวม 

ราคาทุน         
1 มกราคม 2556 220,427 21,315,998 557,235 21,873,233 53,601 13,638 12,595 22,173,494 
ซื�อเพิ"ม/โอนเขา้ 792 2,072,191 235,600 2,307,791 1,557 - - 2,310,140 
จาํหน่าย/โอนออก/ตดัจาํหน่าย - - (170,553) (170,553) (532) (350) - (171,435) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 15,760 1,695,831 53,912 1,749,743 3,925 963 896 1,771,287 
31 ธนัวาคม 2556 236,979 25,084,020 676,194 25,760,214 58,551 14,251 13,491 26,083,486 
ค่าเสื#อมราคาสะสม         
1 มกราคม 2556 200,046 5,438,027 252,951 5,690,978 48,134 11,534 10,230 5,960,922 
ค่าเสื"อมราคาสาํหรับปี 4,909 870,017 258,201 1,128,218 2,468 514 610 1,136,719 
โอนออกสาํหรับส่วนที"จาํหน่าย/         
   โอนออก/ตดัจาํหน่าย - - (170,553) (170,553) (480) (350) - (171,383) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 14,558 441,655 26,274 467,929 3,564 844 773 487,668 
31 ธนัวาคม 2556 219,513 6,749,699 366,873 7,116,572 53,686 12,542 11,613 7,413,926 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี         
1 มกราคม 2556 20,381 15,877,971 304,284 16,182,255 5,467 2,104 2,365 16,212,572 

31 ธนัวาคม 2556 17,466 18,334,321 309,321 18,643,642 4,865 1,709 1,878 18,669,560 

ค่าเสื#อมราคาสําหรับปี         
2556        1,136,719 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
  เรือและอุปกรณ์ สิ"งตกแต่ง    
   ค่าใชจ้่ายใน  ติดตั�งและ    
 ที"ดินและ เรือ การซ่อมแซม  อุปกรณ์  สิ"งปรับปรุง  
 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 
ซื�อเพิ"ม/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 
ค่าเสื#อมราคาสะสม          
1 มกราคม 2555 194,353 4,941,164 225,176 5,166,340 45,709 11,831 10,475 5,428,708 
ค่าเสื"อมราคาสาํหรับปี 12,348 670,601 221,810 892,411 4,076 828 635 910,298 
โอนออกสาํหรับส่วนที"จาํหน่าย/         
   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 

ค่าเสื#อมราคาสําหรับปี          
2555        910,298 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สิ"งตกแต่ง ติดตั�ง    
 และอุปกรณ์  สิ"งปรับปรุง  
 สาํนกังาน ยานพาหนะ สินทรัพยเ์ช่า รวม 

ราคาทุน     
1 มกราคม 2556  22,867 12,361 10,016 45,244 
ซื�อเพิ"ม/โอนเขา้ 1,540 - - 1,540 
จาํหน่าย/โอนออก/ตดัจาํหน่าย (532) (350) - (882) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 1,735 871 714 3,320 
31 ธนัวาคม 2556 25,610 12,882 10,730 49,222 
ค่าเสื#อมราคาสะสม     
1 มกราคม 2556  18,511 11,222 7,652 37,385 
ค่าเสื"อมราคาสาํหรับปี 1,909 256 610 2,775 
โอนออกสาํหรับส่วนที"จาํหน่าย/     
   โอนออก/ตดัจาํหน่าย (480) (350) - (830) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 1,413 806 588 2,807 
31 ธนัวาคม 2556 21,353 11,934 8,850 42,137 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี     
1 มกราคม 2556  4,356 1,139 2,364 7,859 
31 ธนัวาคม 2556 4,257 948 1,880 7,085 
ค่าเสื#อมราคาสําหรับปี     
2556    2,775 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สิ"งตกแต่ง ติดตั�ง    
 และอุปกรณ์  สิ"งปรับปรุง  
 สาํนกังาน ยานพาหนะ สินทรัพยเ์ช่า รวม 

ราคาทุน      
1 มกราคม 2555 21,976 12,220 8,466 42,662 
ซื�อเพิ"ม/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 
ค่าเสื#อมราคาสะสม      
1 มกราคม 2555 16,347 11,772 7,808 35,927 
ค่าเสื"อมราคาสาํหรับปี 2,817 569 635 4,021 
โอนออกสาํหรับส่วนที"จาํหน่าย/     
   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 
ค่าเสื#อมราคาสําหรับปี      
2555    4,021 

ณ วนัที" 31 ธันวาคม 2556 กลุ่มบริษทัมีอาคารชุด เรือและอุปกรณ์จาํนวนหนึ" งซึ" งตดัค่าเสื"อมราคา
หมดแลว้แต่ยงัใชง้านอยู่ มูลค่าตามบญัชีก่อนหักค่าเสื"อมราคาสะสมของสินทรัพยด์งักล่าวมีจาํนวน
เงิน 442.85 ลา้นบาท (2555: 321.57 ลา้นบาท) ในงบการเงินรวม และจาํนวนเงิน 37.17 ลา้นบาท (2555: 
24.82 ลา้นบาท) ในงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัที" 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัยอ่ยไดจ้ดจาํนองเรือจาํนวน 34 ลาํ (2555: 30 ลาํ) ซึ" งมีมูลค่าสุทธิตาม
บญัชีจาํนวนเงิน 17,651.83 ลา้นบาท (2555: 15,178.90 ลา้นบาท) ไวก้บัธนาคารเพื"อคํ�าประกนัเงิน
กูย้มืระยะยาวตามที"กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 21 



 

  34

17. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 รายละเอียดของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนซึ"งประกอบดว้ยคอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์มีดงัต่อไปนี�  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

ราคาทุน 
ราคาทุนตน้ปี  51,372 53,149 51,310 53,085 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 3,659 (1,777) 3,655 (1,775) 

ราคาทุนปลายปี 55,031 51,372 54,965 51,310 

การตดัจําหน่าย     
ค่าตดัจาํหน่ายสะสมตน้ปี 38,516 30,367 38,497 30,360 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 9,127 9,284 9,114 9,272 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 3,322 (1,135) 3,320 (1,135) 

ค่าตดัจาํหน่ายสะสมปลายปี 50,965 38,516 50,931 38,497 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที# 31 ธันวาคม 4,066 12,856 4,034 12,813 

ค่าตดัจําหน่ายสําหรับปี 9,127 9,284 9,114 9,272 
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18. เงินล่วงหน้าค่าจ้างต่อเรือ 

กลุ่มบริษทัมีรายการสั"งต่อเรือ ณ วนัที" 31 ธันวาคม 2556 ดงัต่อไปนี�  

ประเภทเรือ เรือประเภทขนส่งสินคา้
แห้งเทกองจาํนวน              
1 ลาํ (เรือขนาด 
Handysize) 

เรือประเภทขนส่ง
ซีเมนตจ์าํนวน 2 ลาํ 

เรือประเภทขนส่ง
ซีเมนตจ์าํนวน 1 ลาํ 

เรือประเภทขนส่ง
ซีเมนตจ์าํนวน 1 ลาํ 

เรือประเภทขนส่งสินคา้
แห้งเทกองจาํนวน           
2 ลาํ (เรือขนาด 
Ultramax) 

เรือประเภทขนส่งสินคา้
แห้งเทกองจาํนวน              
2 ลาํ (เรือขนาด 
Handysize)  

เรือประเภทขนส่งสินคา้
แห้งเทกองจาํนวน          
8 ลาํ (เรือขนาด 
Handysize 4 ลาํและ
เรือขนาด Ultramax     
4 ลาํ) 

ผู้สั#งต่อเรือ บริษทัฯ บริษทั เอบีซี ทู พีทีอี             
ลิมิเตด และ บริษทั  
เอบีซี ทรี พีทีอี              
ลิมิเตด (“เอบีซี ทู 
และ เอบีซี ทรี”) 

บริษทั เอบีซี โฟว ์พีทีอี 
ลิมิเตด (“เอบีซี 
โฟว”์) 

บริษทั แอสโซซิเอท 
บลัค ์แคริเออร์ พีทีอี 
ลิมิเตด (“เอบีซี”) 

บริษทัฯ บริษทัฯ บริษทัฯ 

ผู้ต่อเรือ ABG Shipyard Limited 
ประเทศอินเดีย 

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

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

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

Sainty Marine 
Corporation Ltd. 

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

Taizhou Sanfu Ship 
Engineering Co., 
Ltd. 

วนัที#ทําสัญญาสั#ง         

ต่อเรือ 

 

 

 

วนัที" 20 กรกฎาคม 2550  วนัที" 5 ธนัวาคม 2555 วนัที" 3 เมษายน 2556 วนัที" 30 สิงหาคม 2556 วนัที" 25 พฤศจิกายน 
2556  

วนัที" 25 พฤศจิกายน 
2556 

วนัที" 20 ธนัวาคม 2556 
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ราคาตามสัญญา 30.00 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา 

ลาํละ 24.18 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา (หรือ          
คิดเป็นจาํนวนเงินรวม 
48.36 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา)  

24.18 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา  

24.48 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา   

ลาํละ 27.40 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา (หรือ
คิดเป็นจาํนวนเงิน
รวม 54.80 ลา้น
เหรียญ
สหรัฐอเมริกา) 

ลาํละ 22.32 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา (หรือ
คิดเป็นจาํนวนเงิน
รวม 44.64 ลา้น
เหรียญ
สหรัฐอเมริกา) 

ลาํละ 21.96 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกาสาํหรับ
เรือขนาด  Handysize 
และลาํละ 27.48 ลา้น
เหรียญสหรัฐอเมริกา
สาํหรับเรือขนาด 
Ultramax (หรือคิด
เป็นจาํนวนเงินรวม 
197.75 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา) 

การจ่ายชําระ ราคาตามสญัญาของเรือ
แบ่งชาํระออกเป็น 5 
งวด งวดละร้อยละ 
20 ของราคาตาม
สญัญา จ่ายชาํระเมื"อ
บริษทัฯไดร้ับ
หนงัสือคํ�าประกนั
จากธนาคารและ 
ใบรับรองขั�นตอน
การต่อเรือ (milestone 
certificates) (ยกเวน้
การจ่ายชาํระเงินงวด
สุดทา้ยจะจ่ายเมื"อมี
การส่งมอบเรือ) 

ราคาตามสญัญาของเรือ
แต่ละลาํแบ่งชาํระ
ออกเป็น 5 งวด งวด
แรก  ร้อยละ 10 ของ
ราคาตามสญัญา จ่าย
ชาํระเมื"อเอบีซี ทูและ
เอบีซี ทรีไดร้ับ
หนงัสือคํ�าประกนัจาก
ธนาคารเพื"อค ํ�าประกนั
เงินงวดทั�ง 4 งวดที"
ตอ้งจ่ายชาํระก่อนรับ
มอบเรือ อีก 3 งวด 
งวดละ ร้อยละ 10 ของ
ราคาตามสญัญา จ่าย
ชาํระเมื"อไดร้ับ
ใบรับรองขั�นตอนการ
ต่อเรือแต่ละขั�น 

ราคาตามสญัญาของเรือ
แบ่งชาํระออกเป็น 5 
งวด งวดแรก  ร้อยละ 
10 ของราคาตาม
สญัญา จ่ายชาํระเมื"อ
เอบีซี โฟวไ์ดร้ับ
หนงัสือคํ�าประกนั
จากธนาคารเพื"อค ํ�า
ประกนัเงินงวดทั�ง 4 
งวดที"ตอ้งจ่ายชาํระ
ก่อนรับมอบเรือ อีก 3 
งวด งวดละ ร้อยละ 
10 ของราคาตาม
สญัญา จ่ายชาํระเมื"อ
ไดร้ับใบรับรอง
ขั�นตอนการต่อเรือแต่
ละขั�น (milestone 

ราคาตามสญัญาของเรือ
แบ่งชาํระออกเป็น 5 
งวด งวดแรก  ร้อยละ 
10 ของราคาตาม
สญัญา จ่ายชาํระเมื"อ
เอบีซี ไดร้ับหนงัสือ
คํ�าประกนัจาก
ธนาคารเพื"อค ํ�า
ประกนัเงินงวดทั�ง 4 
งวดที"ตอ้งจ่ายชาํระ
ก่อนรับมอบเรือ อีก 3 
งวด งวดละ ร้อยละ 
10 ของราคาตาม
สญัญา จ่ายชาํระเมื"อ
ไดร้ับใบรับรอง
ขั�นตอนการต่อเรือแต่
ละขั�น (milestone 

ราคาตามสญัญาของเรือ
แต่ละลาํแบ่งชาํระ
ออกเป็น 2 งวด งวด
แรกร้อยละ 15 ของ
ราคาตามสญัญา จ่าย
ชาํระเมื"อบริษทัฯ
ไดร้ับหนงัสือคํ�า
ประกนัจากธนาคาร
เพื"อเป็นการคํ�า
ประกนัการคืน
เงินงวดสาํหรับ
เงินงวดที"ไดช้าํระ
ก่อนส่งมอบเรือ งวด
สุดทา้ย ร้อยละ 85 
ของราคาตามสญัญา
จ่ายชาํระเมื"อมีการส่ง
มอบเรือ 

ราคาตามสญัญาของเรือ
แต่ละลาํแบ่งชาํระ
ออกเป็น 5 งวด งวด
แรก  ร้อยละ 10 ของ
ราคาตามสญัญา จ่าย
ชาํระเมื"อบริษทัฯ 
ไดร้ับหนงัสือคํ�า
ประกนัจากธนาคาร
เพื"อค ํ�าประกนั
เงินงวดทั�ง 4 งวดที"
ตอ้งจ่ายชาํระก่อนรับ
มอบเรือ อีก 3 งวด 
งวดละ ร้อยละ 10 
ของราคาตามสญัญา           
จ่ายชาํระเมื"อไดร้ับ
ใบรับรองขั�นตอน
การต่อเรือแต่ละขั�น 

ราคาตามสญัญาของเรือ
แต่ละลาํแบ่งชาํระ
ออกเป็น 4 งวด งวด
แรก 200,000 เหรียญ
สหรัฐอเมริกาจ่ายชาํระ
เมื"อเซ็นสญัญา และงวด
ที" 2 ร้อยละ 15 ของ
ราคาตามสญัญาหกั
ดว้ยเงินงวดแรก 
(200,000 เหรียญ
สหรัฐอเมริกา) จ่าย
ชาํระเมื"อบริษทัฯไดร้ับ
หนงัสือคํ�าประกนัจาก
ธนาคารเพื"อเป็นการคํ�า
ประกนัการคืนเงินงวด
สาํหรับเงินงวดที"ได้
ชาํระก่อนส่งมอบเรือ 
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(milestone 
certificates) งวด
สุดทา้ย ร้อยละ 60       
ของราคาตามสญัญา
จ่ายชาํระเมื"อมีการส่ง
มอบเรือ 

certificates) งวด
สุดทา้ย ร้อยละ 60 
ของราคาตามสญัญา
จ่ายชาํระเมื"อมีการส่ง
มอบเรือ 

certificates) งวด
สุดทา้ย ร้อยละ 60 
ของราคาตามสญัญา
จ่ายชาํระเมื"อมีการส่ง
มอบเรือ 

(milestone 
certificates) งวด
สุดทา้ย ร้อยละ 60 
ของราคาตามสญัญา
จ่ายชาํระเมื"อมีการส่ง
มอบเรือ 

งวดที" 3 ร้อยละ 10 ของ
ราคาตามสญัญา จ่าย
ชาํระเมื"อบริษทัฯ ได้
ใบรับรองขั�นตอนการ
ต่อเรือ (milestone 
certificates) งวด
สุดทา้ย ร้อยละ 75 ของ
ราคาตามสญัญาจ่าย
ชาํระเมื"อมีการส่งมอบ
เรือ 

กาํหนดรับมอบเรือ ปี 2557 กุมภาพนัธ์ 2557 และ 
เมษายน 2557 
ตามลาํดบั 

กรกฎาคม 2557 พฤศจิกายน 2557 ในวนัที"หรือก่อนวนัที" 
30 มิถุนายน 2557 

ภายในปี 2558 ปี 2558 ถึง ปี 2559 
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 รายการเปลี"ยนแปลงของบญัชีเงินล่วงหน้าค่าจา้งต่อเรือสําหรับปีสิ�นสุดวนัที" 31 ธนัวาคม 2556 และ 
2555 สรุปไดด้งันี�  

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 
ยอดคงเหลือตน้ปี  4,942,348 7,899,189 4,250,803 5,815,021 
จ่ายเพิ"ม 1,351,228 972,052 670,233 736,183 
เพิ"มขึ�นจากการซื�อเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 533,026 - - - 
ตน้ทุนดอกเบี�ยและค่าธรรมเนียม     
   ในการรักษาวงเงินกู ้ 28,994 69,316 6,501 25,170 
ตดัจาํหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน 606 1,303 175 964 
ตน้ทุนทางตรงอื"น 43,912 166,093 19,848 40,576 
การแปลงหนี�ใหม่/ยกเลิกสญัญาสั"งต่อเรือ (4,580,770) (1,423,176) (3,443,374) (1,423,176) 
โอนไปเป็นตน้ทุนเรือและอุปกรณ์     
   ของบริษทัยอ่ย (580,029) (2,617,409) (580,029) (778,557) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 234,015 (125,020) 137,675 (165,378) 

ยอดคงเหลือปลายปี 1,973,330 4,942,348 1,061,832 4,250,803 
หกั: ส่วนที"จะไดรั้บคืนภายในหนึ"งปี (593,136) (482,996) (593,136) (391,959) 

เงินล่วงหนา้ค่าจา้งต่อเรือ - สุทธิ     
   จากส่วนที"จะไดรั้บคืนภายในหนึ"งปี 1,380,194 4,459,352 468,696 3,858,844 

 ในระหวา่งปีสิ�นสุดวนัที" 31 ธนัวาคม 2556 ตน้ทุนการกูย้ืมไดบ้นัทึกเขา้เป็นราคาทุนของเงินล่วงหนา้
ค่าจา้งต่อเรือเป็นจาํนวนเงิน 28.99 ลา้นบาท (2555: 69.32 ลา้นบาท) ในงบการเงินรวม และจาํนวน
เงิน 6.50 ลา้นบาท (2555: 25.17 ลา้นบาท) ในงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยคาํนวณจากอตัราการตั�งขึ�น
เป็นทุนถวัเฉลี"ยถ่วงนํ� าหนกัในอตัราร้อยละ1.43 - 2.64 (2555: ร้อยละ 1.20 - 2.97) ในงบการเงินรวม
และอตัราร้อยละ 1.43 - 1.56 (2555: ร้อยละ 1.43 - 1.78) ในงบการเงินเฉพาะกิจการ 



 

  39

การแปลงหนี�ใหม่ของสัญญาสั#งต่อเรือใหม่ 

ในระหวา่งปี 2556 และ 2555 กลุ่มบริษทัรับรู้กาํไรจากการแปลงหนี� ใหม่ของสัญญาสั"งต่อเรือใหม่
ดงันี�  

ปี 2556 

เมื"อวนัที"  10 กันยายน 2555 บริษัทฯได้ลงนามในสัญญาแปลงหนี� ใหม่ 4 ฉบับกับ Global Bulk 
Carriers Pte. Ltd. (“ผูซื้�อรายใหม่”) และ ABG Shipyard Ltd., ประเทศอินเดีย (“อู่ต่อเรือ”) เพื"อ
จาํหน่ายสัญญาสั"งต่อเรือใหม่รวม 4 ลาํ สําหรับตวัเรือหมายเลข 336, 340, 316 และ 347 โดยชาํระ
ค่าตอบแทนตามสัญญาแปลงหนี� ใหม่บางส่วนเป็นเงินสดและบางส่วนโดยการปรับปรุงเงินงวดที"
บริษทัฯตอ้งชาํระสาํหรับค่าต่อเรืองวดถดัไปของตวัเรือหมายเลข 337, 342, 348 และ 349 ตามลาํดบั 

ในระหว่างปีสิ�นสุดวนัที" 31 ธันวาคม 2555 บริษทัฯได้รับเงินบางส่วนจาํนวน 3.64 ล้านเหรียญ
สหรัฐอเมริกาหรือประมาณ 113.58 ลา้นบาท จากการจาํหน่ายสัญญาสั"งต่อเรือใหม่โดยการแปลงหนี�
ใหม่สาํหรับตวัเรือหมายเลข 316 และ 336 

ในระหวา่งปีสิ�นสุดวนัที" 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัฯไดรั้บเงินสุทธิจากการปรับปรุงเงินงวดค่าต่อเรือ
งวดถดัไปของตวัเรือที"เกี"ยวขอ้งจาํนวนรวม 29.72 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาหรือประมาณ 886.08 
ลา้นบาทจากการจาํหน่ายสัญญาสั"งต่อเรือใหม่ 4 ฉบบัโดยการแปลงหนี� ใหม่ บริษทัฯบนัทึกกาํไรจาก
การแปลงหนี� ใหม่ของสัญญาสั"งต่อเรือทั�ง 4 ลาํเป็นจาํนวนเงิน 21.80 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาหรือ
ประมาณ 650.83 ลา้นบาท ในงบกาํไรขาดทุนรวมและงบกาํไรขาดทุนเฉพาะกิจการสําหรับปีสิ�นสุด
วนัที" 31 ธนัวาคม 2556 

ปี 2555 

เมื"อวนัที" 21 ธนัวาคม 2554 และวนัที" 25 มกราคม 2555 บริษทัฯไดล้งนามในสัญญาแปลงหนี� ใหม่ 2 
ฉบบักบั Global Bulk Carriers Pte. Ltd. (“ผูซื้�อรายใหม่”) และ ABG Shipyard Ltd., ประเทศอินเดีย 
(“อู่ต่อเรือ”) เพื"อจาํหน่ายสัญญาสั"งต่อเรือใหม่รวม 2 ลาํ สาํหรับตวัเรือหมายเลข 333 และ 315 

ในระหว่างปีสิ� นสุดวนัที"  31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯได้รับเงินจํานวนรวม 51.66 ล้านเหรียญ
สหรัฐอเมริกาหรือประมาณ 1,615.05 ลา้นบาทจากการจาํหน่ายสัญญาสั"งต่อเรือใหม่ 2 ฉบบัโดยการ
แปลงหนี� ใหม่ บริษทัฯบนัทึกกาํไรจากการแปลงหนี� ใหม่ของสัญญาสั"งต่อเรือเป็นจาํนวนเงิน 9.77 
ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาหรือประมาณ 305.45 ลา้นบาท ในงบกาํไรขาดทุนรวมและงบกาํไรขาดทุน
เฉพาะกิจการสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที" 31 ธนัวาคม 2555 
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การยกเลกิสัญญาสั#งต่อเรือใหม่ 

(ก) เมื"อวนัที" 18 มกราคม 2556 บริษทั เอบีซี ทรี พีทีอี ลิมิเตด (“บริษทั เอบีซี ทรี”) ลงนามในสัญญา
ยกเลิกสัญญาสั"งต่อเรือประเภทขนส่งซีเมนตจ์าํนวน 1 ลาํ กบั ABG Shipyard Ltd. (“อู่ต่อเรือ”) 
เนื"องจากบริษทั เอบีซี ทรีได้สั"งต่อเรือลาํใหม่กบัอู่ต่อเรือในประเทศจีนแล้ว รายละเอียดของ
สัญญาสั"งต่อเรือที"ยกเลิก มีดงันี�  

ตวัเรือ  

หมายเลข เดทเวทตนั 

วนัที#ทาํสัญญา 

สั#งต่อเรือ 

ราคาตามสัญญา     

(ล้านเหรียญ

สหรัฐอเมริกา) 

เงนิงวดที#บริษัท เอบซีี ทรี ได้

ชําระให้แก่อู่ต่อเรือไปแล้ว 

(ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา) 

380 20,000 22 เมษายน 2553 28.50 5.70 

ตามสัญญายกเลิกการสั"งต่อเรือลงวนัที" 18 มกราคม 2556 บริษทั เอบีซี ทรี ไดรั้บเงินจากการ
ยกเลิกสัญญาสั"งต่อเรือจาํนวนเงิน 6.70 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (หรือประมาณ 198.66 ลา้น
บาท) และบันทึกกําไรจากการยกเลิกสัญญาสั"งต่อเรือเป็นจํานวนเงิน 0.75 ล้านเหรียญ
สหรัฐอเมริกา (หรือประมาณ 22.14 ลา้นบาท) ในงบกาํไรขาดทุนรวมสําหรับปีสิ�นสุดวนัที" 31 
ธนัวาคม 2556 

(ข) บริษทัฯ บริษทั เอบีซี วนั พีทีอี ลิมิเตด และ บริษทั เอบีซี ทู พีทีอี ลิมิเตด (“ผูซื้�อ”) ไดอ้อกหนงัสือ
บอกเลิกสัญญาสั"งต่อเรือจาํนวน 7 ฉบบัไปยงั ABG Shipyard Ltd. (“อู่ต่อเรือ”) ภายใตส้ัญญาสั"ง
ต่อเรือจาํนวน 7 ฉบบั โดยผูซื้�อไดเ้รียกร้องค่าสินไหมทดแทนซึ" งเป็นเงินงวดที"ผูซื้�อไดช้าํระไป
พร้อมดอกเบี�ยภายใตส้ัญญาสั"งต่อเรือ เนื"องจากอู่ต่อเรือไม่สามารถปฏิบติัตามเงื"อนไขในสัญญา
สั"งต่อเรือได ้และไม่ชาํระค่าสินไหมทดแทนคืนแก่ผูซื้�อ ดงันั�น ผูซื้�อจึงไดใ้ช้สิทธิเรียกร้องตาม
สัญญาคํ�าประกนัธนาคารที"มีอยูโ่ดยการออกหนงัสือเรียกร้องให้ชาํระเงินตามหนงัสือคํ�าประกนั
ประเภทเพิกถอนไม่ได ้และ/หรือ หนงัสือคํ� าประกนัการปฏิบติัตามสัญญาไปยงัธนาคารหลาย
แห่งในประเทศอินเดีย (“ผูค้ ํ�าประกนั”) ภายใตส้ัญญาสั"งต่อเรือ  

ณ วนัที" 31 ธนัวาคม 2556 ผูซื้�อไดรั้บเงินตามหนงัสือเรียกร้องให้ชาํระเงินจาํนวน 101.18 ลา้น
เหรียญสหรัฐอเมริกา (หรือประมาณ 3,205.50 ลา้นบาท) ซึ" งเป็นเงินประกนัรวมดอกเบี�ยที"กาํหนด
ในสัญญาคํ�าประกนั ภายใตส้ัญญาสั"งต่อเรือ 5 ฉบบัสําหรับตวัเรือหมายเลข 337, 348, 379, 349 
และ 338 จากผูค้ ํ�าประกนั และสําหรับตวัเรือหมายเลข 339 บริษทัฯไดรั้บเงินจาํนวน 13.08 ลา้น
เหรียญสหรัฐอเมริกา (หรือประมาณ 418.64 ลา้นบาท) และบนัทึกยอดคงเหลือจาํนวน 7.10 ลา้น
เหรียญสหรัฐอเมริกา (หรือประมาณ 232.94 ลา้นบาท) ภายใตบ้ญัชี “ลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื"น” 
ในงบแสดงฐานะการเงิน สําหรับตวัเรือหมายเลข 378 บริษทั เอบีซี วนั พีทีอี ลิมิเตด บนัทึกยอด
คงเหลือตามหนังสือเรียกร้องให้ชําระเงินทั� งจาํนวน 18.37 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา (หรือ
ประมาณ 602.75 ลา้นบาท) ภายใตบ้ญัชี “ลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื"น” ในงบแสดงฐานะการเงิน 
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ตารางดา้นล่างแสดงจาํนวนเงินที"ไดรั้บจากผูค้ ํ�าประกนัในระหวา่งปีสิ�นสุดวนัที" 31 ธนัวาคม 2556 

ตวัเรือ

หมายเลข 
วนัที#ทาํสัญญา 

สั#งต่อเรือ 

วนัที#ในหนังสือ                                    

บอกเลกิสัญญา               

สั#งต่อเรือ 

วนัที#ในหนังสือ 
เรียกร้องให้ชําระเงนิ 

จาํนวนเงนิที#ได้รับ

จากผู้คํ�าประกนั 
(ล้านเหรียญ

สหรัฐอเมริกา) 
337 20 กรกฎาคม 2550 10 มิถุนายน 2556 20 สิงหาคม 2556 19.19 
348 11 กมุภาพนัธ์ 2551 10 มิถุนายน 2556 20 สิงหาคม 2556 24.84 
379 22 เมษายน 2553 10 มิถุนายน 2556 20 สิงหาคม 2556 12.33 
349 11 กมุภาพนัธ์ 2551 29 กรกฎาคม 2556 20 สิงหาคม 2556 24.85 
338 20 กรกฎาคม 2550 16 กนัยายน 2556 17 กนัยายน 2556 19.97 
339 20 กรกฎาคม 2550 6 ธนัวาคม 2556 13 ธนัวาคม 2556 13.08 
378 22 เมษายน 2553 6 ธนัวาคม 2556 13 ธนัวาคม 2556 - 

รวม 114.26 

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที" 31 ธนัวาคม 2556 กลุ่มบริษทับนัทึกกาํไรจากการยกเลิกสัญญาสั"งต่อเรือ 7 
ฉบบัเป็นเงิน 8.27 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (หรือประมาณ 262.44 ลา้นบาท) ในงบกาํไรขาดทุน
รวมและ 7.75 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา (หรือประมาณ 245.77 ล้านบาท) ในงบกาํไรขาดทุน
เฉพาะกิจการ 

ต่อมา ในวนัที" 7 มกราคม 2557 กลุ่มบริษทัไดรั้บเงินส่วนที"เหลือตามสิทธิเรียกร้องให้ชาํระเงิน
สําหรับตวัเรือหมายเลข 339 และ 378 จาํนวนเงินรวม 25.47 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา (หรือ
ประมาณ 835.69 ลา้นบาท) จากผูค้ ํ�าประกนั 

การส่งมอบเรือตามสัญญาสั#งต่อเรือกบัอู่ต่อเรือ ABG Shipyard Ltd. ประเทศอนิเดีย 

ในระหวา่งปีสิ�นสุดวนัที" 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 เรือจาํนวน 2 ลาํ ไดเ้สร็จสิ�นสมบูรณ์และไดส่้ง
มอบใหแ้ก่บริษทัยอ่ยทางออ้ม 2 บริษทัในประเทศสิงคโปร์ ดงัต่อไปนี�   

 

วนัที#ส่งมอบ 

 

ชื#อบริษัทย่อย 

ตัวเรือ

หมายเลข 

ต้นทุนค่าต่อเรือ                                       

และต้นทุนทางตรงอื#น 

15 มกราคม 2556 บริษทั พรีเชียส ธอทส์                         
พีทีอี ลิมิเตด 

335 24.58 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา          
(หรือประมาณ 728.17 ลา้นบาท) 

26 มีนาคม 2555 บริษทั พรีเชียส ฟราแกรนซ์        
พีทีอี ลิมิเตด 

334 29.88 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา          
(หรือประมาณ 917.53 ลา้นบาท) 
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การส่งมอบเรือตามสัญญาสั#งต่อเรือกบัอู่ต่อเรือ Yangzhou Guoyu Shipbuilding Co. Ltd. ประเทศจีน 

ในระหวา่งปีสิ�นสุดวนัที" 31 ธนัวาคม 2555 เรือจาํนวน 4 ลาํ ไดเ้สร็จสิ�นสมบูรณ์และไดส่้งมอบให้แก่
บริษทัยอ่ยทางออ้ม 4 บริษทัในประเทศสิงคโปร์ ดงัต่อไปนี�   

 

วนัที#ส่งมอบ 

 

ชื#อบริษัทย่อย 

ตัวเรือ

หมายเลข 

ต้นทุนค่าต่อเรือ                                  

และต้นทุนทางตรงอื#น 

10 สิงหาคม 2555 บริษทั พรีเชียส คอมฟอร์ทส์   
พีทีอี ลิมิเตด 

GY807 27.51 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา          
(หรือประมาณ 859.95 ลา้นบาท) 

19 กนัยายน 2555 บริษทั พรีเชียส สปาร์คส์  
    พีทีอี ลิมิเตด 

GY808 27.54 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา          
(หรือประมาณ 860.83 ลา้นบาท) 

22 ตุลาคม 2555 บริษทั พรีเชียส วชิั"นส์  
    พีทีอี ลิมิเตด 

GY809 27.58 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา          
(หรือประมาณ 846.08 ลา้นบาท) 

29 พฤศจิกายน 2555 บริษทั พรีเชียส บริดจส์  
    พีทีอี ลิมิเตด 

GY810 27.61 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา          
(หรือประมาณ 846.97 ลา้นบาท) 

19. ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่าย 

 รายการเปลี"ยนแปลงของบญัชีค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจ่ายสําหรับปีสิ�นสุดวนัที" 31 ธันวาคม 
2556 และ 2555 สรุปไดด้งันี�  

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

ยอดคงเหลือตน้ปี  125,212 211,832 100,561 168,155 
จ่ายเพิ"ม 3,197 50,796 - 35,318 
เพิ"มขึ�นจากการซื�อเงินลงทุนใน      

บริษทัยอ่ย 12,811 - - - 
โอนไปแสดงหกัจากเงินกูย้มืระยะยาว (24,513) (91,485) (1,257) (3,660) 
โอนไปบริษทัยอ่ยในฐานะผูกู้ ้ - - (12,223) (54,637) 
ตดัจาํหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน             

รอตดัจ่าย (25,942) (39,895) (16,355) (39,895) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 6,572 (6,036) 4,731 (4,720) 

 ยอดคงเหลือปลายปี 97,337 125,212 75,457 100,561 
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 ในระหวา่งปี 2556 กลุ่มบริษทัไดต้ดัจาํหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจ่ายสําหรับการขอวงเงิน
กูย้มืที"ไดจ่้ายไปในปีก่อนๆ เป็นจาํนวนเงิน 25.94 ลา้นบาท (2555: 39.90 ลา้นบาท) ในงบการเงินรวม
และเป็นจาํนวนเงิน 16.36 ลา้นบาท (2555: 39.90 ลา้นบาท) ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เนื"องจากการ
จ่ายคืนเงินกูย้ืมก่อนกาํหนด ยกเลิกวงเงินกูย้ืมและการลดวงเงินกู้ยืม การตดัจาํหน่ายค่าธรรมเนียม
ทางการเงินรอตดัจ่ายนี� ใชห้ลกัการจดัสรรตามสัดส่วนของวงเงินกูย้มืที"ลดลง  

20.  โบนัสพนักงานค้างจ่าย 

 ณ วนัที" 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 โบนสัพนกังานคา้งจ่ายสามารถแยกตามปีที"จะถึงกาํหนดจ่าย
ชาํระใหแ้ก่พนกังานไดด้งันี�  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
จ่ายชาํระภายใน 2556 2555 2556 2555 

1 ปี 43,461 44,223 40,080 40,890 
2 - 3 ปี 30,681 22,986 28,217 21,227 

รวม 74,142 67,209 68,297 62,117 
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21. วงเงินกู้ยมืระยะยาว 

 ณ วนัที" 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 บญัชีเงินกูย้มืระยะยาวแสดงไดด้งันี�  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 วงเงินกูย้มืเพื"อนาํไปใชใ้นการสั"งต่อและจดัซื�อเรือใหม่ วงเงินกูย้มืเพื"อนาํไปจดัซื�อเรือ  
 วงเงินที" 1 วงเงินที" 2 วงเงินที" 3 วงเงินที" 1 วงเงินที" 3 รวม 

 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 

เงินกูย้มืระยะยาว 1,339,379 2,093,783 - 174,601 2,150,472 1,618,758 3,944,267 4,546,766 2,011,080 811,370 9,445,198 9,245,278 
หกั: ค่าธรรมเนียมทางการเงิน             
   รอตดัจ่าย (7,926) (11,942) - (2,350) (38,304) (31,183) (112,789) (122,670) (13,422) (10,142) (172,441) (178,287) 

รวม 1,331,453 2,081,841 - 172,251 2,112,168 1,587,575 3,831,478 4,424,096 1,997,658 801,228 9,272,757 9,066,991 
หกั: ส่วนที"ถึงกาํหนดชาํระ             
   ภายในหนึ"งปี (100,390) (546,134) - (5,742) (182,545) (127,614) (122,381) (122,479) (248,588) - (653,904) (801,969) 

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วน             
   ที"ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ"งปี 1,231,063 1,535,707 - 166,509 1,929,623 1,459,961 3,709,097 4,301,617 1,749,070 801,228 8,618,853 8,265,022 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 วงเงินกูย้มืเพื"อนาํไปใช ้
 ในการสั"งต่อเรือใหม่ 

 วงเงินที" 1 

 2556 2555 

เงินกูย้มืระยะยาว - 1,200,759 
หกั: ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจ่าย - (6,188) 

รวม - 1,194,571 
หกั: ส่วนที"ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ"งปี - (481,890) 

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนที"ถึงกาํหนด   
   ชาํระภายในหนึ"งปี - 712,681 

รายละเอียดของวงเงินกูย้มืแต่ละวงเงินสรุปไดด้งัต่อไปนี�  

21.1 วงเงินกู้ยมืเพื#อนําไปใช้ในการสั#งต่อและจัดซื�อเรือใหม่ 

 วงเงินที# 1 

เมื"อวนัที" 3 กรกฎาคม 2551 บริษทัฯไดล้งนามในสัญญาวงเงินกู้ยืมแบบมีหลกัประกนักบัธนาคาร
ต่างประเทศและในประเทศหลายแห่งจาํนวนรวม 398.40 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา คิดดอกเบี�ยใน
อตัราร้อยละ LIBOR บวกส่วนเพิ"ม เงินกูย้ืมดงักล่าวมีวตัถุประสงคเ์พื"อนาํไปใชใ้นการสั"งต่อเรือใหม่
จาํนวน 15 ลาํ (เรือขนาด handysize จาํนวน 9 ลาํ และเรือขนาด supramax จาํนวน 6 ลาํ) จากเรือที"
บริษทัฯสั"งต่อใหม่จาํนวน 18 ลาํ กบั ABG Shipyard Limited ซึ" งจาํนวนเงินกูท้ ั�งหมดเท่ากบัร้อยละ 80 
ของราคาตามสัญญาสั"งต่อเรือจาํนวน 15 ลาํ  

ในระหวา่งปี 2554 ถึง 2556 บริษทัฯไดเ้บิกถอนเงินกูเ้พื"อใชเ้มื"อรับเรือจาํนวน 3 ลาํ จาํนวนเงิน 54.50 
ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา บริษทัฯไดช้าํระคืนเงินกูก่้อนกาํหนดของวงเงินกูย้ืมสําหรับใชก่้อนรับเรือ
จาํนวนเงิน 101.20 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา และยกเลิกวงเงินกู้ส่วนคงเหลือที"ยงัไม่ได้เบิกถอน
จาํนวนเงิน 242.70 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา 
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รายละเอียดการเบิกใชว้งเงินกูย้ืม ระยะเวลาครบกาํหนด การชาํระคืน และหลกัประกนั สามารถสรุป
ไดด้งันี� 1 

                                     

วงเงิน/รายละเอียด 
วงเงินสาํหรับใช ้                                

ก่อนรับเรือ 
วงเงินสาํหรับใช ้                           

เมื"อรับเรือ 

การเบิกใชว้งเงินกูย้มื เป็นไปตามขั�นความสาํเร็จของงาน
การต่อเรือที"ระบุในสัญญาสั"งต่อ
เรือ โดยการเบิกใชว้งเงินกูย้มื
เท่ากบัร้อยละ 60 ของราคาตาม
สัญญาสั"งต่อเรือแต่ละลาํ 

 

ร้อยละ 100 ของวงเงินกูย้มืสาํหรับ
ใชเ้มื"อรับเรือ ซึ" งเท่ากบัร้อยละ 80 
ของราคาตามสัญญาสั"งต่อเรือแต่
ละลาํ ซึ" งจะถูกเบิกถอนในเวลา
รับเรือ และจะใชว้งเงินนี� ในการ
จ่ายคืนเงินกูย้มืสาํหรับใชก่้อนรับ
เรือเตม็จาํนวน 

ระยะเวลาครบกาํหนด เมื"อส่งมอบเรือแต่ละลาํ 10 ปี นบัจากวนัที"ไดรั้บเรือลาํแรก 
การชาํระคืน จะถูกชาํระคืนทั�งหมดครั� งเดียวเมื"อ

รับเรือแต่ละลาํ 
 

วงเงินกูย้มืของเรือแต่ละลาํจะชาํระ
คืนเป็นงวดรายไตรมาส แต่ละงวด
จะเท่ากบั 1/60 ของวงเงินสาํหรับ
ใชเ้มื"อรับเรือทั�งหมด และส่วนที"
เหลือจะเท่ากบัเงินกูค้งเหลือของ
ส่วนนั�นๆ ซึ" งจะจ่ายชาํระเมื"อวนั
ครบกาํหนดสุดทา้ย ทั�งนี�  การชาํระ
เงินกูคื้นงวดแรกจะเริ"มขึ�น
หลงัจากไดรั้บเรือแต่ละลาํแลว้               
3 เดือน 

หลกัประกนั ก) การคํ�าประกนัจากบริษทัฯ                
ถา้บริษทัฯไม่ไดเ้ป็นผูกู้ร่้วม 

ข) การโอนผลประโยชน์เป็น
ลาํดบัแรกในสัญญาสั"งต่อเรือ 

ค) การโอนผลประโยชน์เป็น
ลาํดบัแรกในสัญญาคํ�าประกนั
การคืนเงินรายงวดซึ"ง
เกี"ยวเนื"องจากสัญญาสั"งต่อเรือ
ของบริษทัฯ 

 
 

ก) การจดจาํนองเรือใหเ้ป็นลาํดบั
แรก 

ข) การจาํนาํหุ้นของบริษทัยอ่ยที"
เป็นเจา้ของเรือ 

ค) การคํ�าประกนัจากบริษทัฯถา้ 
บริษทัฯไม่ไดเ้ป็นผูกู้ร่้วม 

ง) การโอนผลประโยชน์เป็นลาํดบั
แรกของค่าชดเชยต่างๆของเรือ 

จ) การโอนผลประโยชน์เป็นลาํดบั
แรกของวงเงินประกนัภยัเรือ 
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วงเงิน/รายละเอียด 
วงเงินสาํหรับใช ้                                

ก่อนรับเรือ 
วงเงินสาํหรับใช ้                           

เมื"อรับเรือ 

  ฉ) การโอนผลประโยชน์เป็นลาํดบั
แรกของเงินรายไดจ้ากเรือ และ
การจดจาํนาํบญัชีเงินรายไดข้อง
เรือแต่ละลาํและบญัชีเงินชาํระ
คืนของเรือแต่ละลาํ 

ภายใตส้ัญญาเงินกูย้มื บริษทัฯตอ้งปฏิบติัตามเงื"อนไขทางการเงินบางประการ ซึ" งรวมถึง 

 ก) ดาํรงรักษาอตัราส่วน funded debt to total shareholders’ equity ไม่เกินกวา่ 2 ต่อ 1 

 ข) ดาํรงรักษาอตัราส่วน funded debt to EBITDA ไม่เกินกวา่ 5 ต่อ 1 

 ค) ดาํรงเงินทุนหมุนเวยีนอยา่งนอ้ยเท่ากบั 100,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา ต่อเรือ 1 ลาํ 

 วงเงินที# 2 

เมื"อวนัที" 28 ตุลาคม 2553 บริษทั เอบีซี วนั พีทีอี ลิมิเตด (“บริษทั เอบีซี วนั”) หนึ" งในสี"บริษทัย่อย
จดัตั�งขึ�นภายใตก้ฎหมายของประเทศสิงคโปร์ของบริษทั แอสโซซิเอท บลัค ์แคริเออร์ พีทีอี ลิมิเตด 
ได้ลงนามในสัญญาวงเงินกู้ยืมแบบมีหลักประกันจาํนวนเงิน 22.80 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา          
กบั NIBC Bank Ltd. ประเทศสิงคโปร์ (“NIBC”) เพื"อใชส้ําหรับการสั"งต่อเรือประเภทขนส่งซีเมนต์
วงเงินร้อยละ 80 ของราคาตามสัญญาสั"งต่อเรือประเภทขนส่งซีเมนต์ที"บริษทั เอบีซี วนั สั"งต่อกบั 
ABG Shipyard Ltd. ประเทศอินเดีย ซึ" งต่อมาไดย้กเลิก 

เมื"อวนัที" 3 มิถุนายน 2556 บริษทั เอบีซี วนั ไดอ้อกหนงัสือ “Irrevocable Notice of Prepayment” ถึง 
NIBC เพื"อจ่ายชาํระคืนเงินกูก่้อนกาํหนดที"เบิกทั�งจาํนวนเป็นเงิน 11.40 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา 
บริษทั เอบีซี วนั ไดจ่้ายชาํระเงินกูท้ ั�งจาํนวนเป็นที"เรียบร้อยในวนัที" 30 สิงหาคม 2556 

 วงเงินที# 3 

 เมื"อวนัที" 14 ตุลาคม 2554 บริษทัยอ่ยทางออ้มซึ"งจดัตั�งในประเทศสิงคโปร์ 4 บริษทั (“บริษทัยอ่ย เอสพีซี”) 
ไดล้งนามในสัญญาเงินกูจ้าํนวนเงิน 84.96 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา กบัธนาคาร ING Bank N.V. 
สาขาประเทศสิงคโปร์ และธนาคาร DNB Asia Ltd. สําหรับใชช้าํระในวงเงินสูงสุดไม่เกินร้อยละ 80 
ของตน้ทุนรวมของการไดม้าของเรือต่อใหม่ประเภทขนส่งสินคา้เทกองขนาด Supramax ขนาดระวาง
บรรทุกลาํละ 57,000 เดทเวทตนั จาํนวน 4 ลาํ ซึ" งบริษทัยอ่ยเอสพีซีแต่ละแห่งไดส้ั"งต่อเรือในประเทศจีน 
วงเงินกูย้มืคิดดอกเบี�ยในอตัราร้อยละ LIBOR บวกส่วนเพิ"ม  

 ในระหวา่งปี 2555 ถึง 2556 บริษทัย่อย เอสพีซี ทั�ง 4 บริษทัไดเ้บิกถอนเงินกูส้ําหรับการรับมอบเรือ
ขนาด Supramax จาํนวน 4 ลาํแลว้ 
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รายละเอียดการเบิกใชว้งเงินกูย้ืม ระยะเวลาครบกาํหนด การชาํระคืน และหลกัประกนั สามารถสรุป
ไดด้งันี�  

วงเงิน/รายละเอียด วงเงินสาํหรับใชเ้มื"อรับเรือ 
การเบิกใชว้งเงินกูย้มื ร้อยละ 100 ของวงเงินกูย้มืสาํหรับใชเ้มื"อรับเรือซึ" งจะเบิกเงินกูเ้มื"อรับเรือ

แต่ละลาํ 
ระยะเวลาครบกาํหนด 8 ปี หลงัจากการเบิกถอนเงินกูง้วดสุดทา้ยของเรือแต่ละลาํ 
การชาํระคืน สาํหรับเรือแต่ละลาํ แบ่งชาํระเท่าๆกนัจาํนวน 32 งวดเป็นรายไตรมาส          

แต่ละงวดเท่ากบั 354,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา และชาํระส่วนที"เหลือ
ทั�งหมดจาํนวน 9,912,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา พร้อมกบัการชาํระเงินกู้
งวดสุดทา้ย การชาํระคืนงวดแรกจะครบกาํหนด 3 เดือน หลงัจากการเบิก
ถอนเงินกูง้วดสุดทา้ยของเรือแต่ละลาํ 

หลกัประกนั ก) การจาํนาํหุ้นของผูกู้ ้
ข) การจดจาํนองเรือเป็นลาํดบัแรก 
ค) การโอนผลประโยชน์เป็นลาํดบัแรกของเงินไดแ้ละสัญญาเช่าเหมาลาํ

เป็นระยะเวลา 
ง) การจาํนาํเป็นลาํดบัแรกของบญัชีเงินไดที้"มีกบัตวัแทนหลกัประกนั 
จ) การโอนผลประโยชน์เป็นลาํดบัแรกในสัญญาประกนัภยั และการ

เรียกร้องค่าชดเชยของเรือ 
ฉ) การคํ�าประกนัจากบริษทัฯ  
ช) หลกัประกนัทั�งหมดขา้งตน้ถือเป็นหลกัประกนัร่วมของวงเงินกูย้มื

สาํหรับใชเ้มื"อรับเรือ 

ภายใตส้ัญญาเงินกู้ยืม บริษทัฯตอ้งปฏิบติัตามเงื"อนไขทางการเงินบางประการ ซึ" งรวมถึงการดาํรง
อตัราส่วนทางการเงินในงบการเงินรวมในสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา ดงันี�  

 ก) ดาํรงรักษาอตัราส่วน funded debt to total shareholders’ equity ไม่เกินกวา่ 2 ต่อ 1 
 ข) ดาํรงรักษาอตัราส่วน funded debt to EBITDA ไม่เกินกวา่ 5 ต่อ 1 
 ค) ดาํรงเงินทุนหมุนเวียนอย่างน้อยเท่ากบั 100,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา ต่อเรือ 1 ลาํ ซึ" งกลุ่ม

บริษทัพรีเชียสเป็นเจา้ของ 
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วงเงินที# 4 

เมื"อวนัที"  15 กุมภาพนัธ์ 2555 บริษัท เอบีซี ทู พีทีอี ลิมิเตด และบริษัท เอบีซี ทรี พีทีอี ลิมิเตด        
(“บริษทั เอบีซี ทู และบริษทั เอบีซี ทรี”) ซึ" งเป็นบริษทัยอ่ยเอสพีซีของ บริษทั แอสโซซิเอท บลัค ์แคริ
เออร์ พีทีอี ลิมิเตด (“บริษัท เอบีซี”) ได้ลงนามในสัญญาเงินกู้จ ํานวนเงิน 45.60 ล้านเหรียญ
สหรัฐอเมริกา กบัธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) สาขาประเทศสิงคโปร์ สําหรับใช้ชาํระในวงเงิน
สูงสุดไม่เกินร้อยละ 80 ของราคาสัญญาสั"งต่อเรือประเภทขนส่งซีเมนตใ์หม่ จาํนวน 2 ลาํ กบั ABG 
Shipyard Ltd. ประเทศอินเดีย ซึ" งต่อมาไดย้กเลิก 

เมื"อวนัที" 18 กนัยายน 2556 บริษทั เอบีซี ทู และบริษทั เอบีซี ทรี ไดล้งนามในบนัทึกแกไ้ขเพิ"มเติม 
ฉบบัที" 1 ต่อท้ายสัญญาเงินกู้ ฉบบัลงวนัที" 15 กุมภาพนัธ์ 2555 โดยมีรายละเอียดการแก้ไขและ
เปลี"ยนแปลงวตัถุประสงค ์วงเงินสูงสุด การชาํระคืน และหลกัประกนั เพื"อใหส้อดคลอ้งกบัการยกเลิก
สัญญาสั"งต่อเรือประเภทขนส่งซีเมนตใ์หม่จาํนวน 2 ลาํกบั ABG Shipyard Ltd. ประเทศอินเดีย และ
การแทนที"ดว้ยสัญญาสั"งต่อเรือใหม่กบั China Shipbuilding & Offshore International Co., Ltd. and 
Shanhaiguan New Shipbuilding Industry Co., Ltd., ประเทศจีน  

ภายหลังการแก้ไข รายละเอียดการเบิกใช้วงเงินกู้ยืม ระยะเวลาครบกําหนด การชําระคืน และ
หลกัประกนั สามารถสรุปไดด้งันี�  

วงเงิน/
รายละเอียด 

วงเงินสาํหรับใช ้                    
ก่อนรับเรือ 

วงเงินสาํหรับใช ้                                                 
เมื"อรับเรือ 

วตัถุประสงค ์ สาํหรับใชช้าํระเงินงวดก่อนและเมื"อรับมอบเรือประเภทขนส่งซีเมนตส์ั"งต่อใหม่จาํนวน 
2 ลาํ ซึ" งไดส้ั"งต่อไวก้บั China Shipbuilding & Offshore International Co., Ltd. and 
Shanhaiguan New Shipbuilding Industry Co., Ltd., ประเทศจีน  

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

การชาํระคืน จะถูกชาํระคืนทั�งหมดครั� งเดียวเมื"อ
รับเรือแต่ละลาํจากเงินกูส้าํหรับ
ใชเ้มื"อรับเรือ 

สาํหรับเรือแต่ละลาํ แบ่งชาํระเท่าๆกนัจาํนวน 39 
งวดเป็นรายไตรมาส แต่ละงวดเท่ากบั 322,400 
เหรียญสหรัฐอเมริกา และชาํระส่วนที"เหลือ
ทั�งหมดจาํนวน 6,770,400 เหรียญสหรัฐอเมริกา 
พร้อมกบัการชาํระเงินกูง้วดสุดทา้ย การชาํระ
คืนงวดแรกจะครบกาํหนด 3 เดือน หลงัจากการ
เบิกถอนเงินกูง้วดสุดทา้ยของเรือแต่ละลาํ  
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วงเงิน/
รายละเอียด 

วงเงินสาํหรับใช ้                    
ก่อนรับเรือ 

วงเงินสาํหรับใช ้                                                 
เมื"อรับเรือ 

หลกัประกนั ก) การโอนผลประโยชน์เป็น
ลาํดบัแรกในสัญญาสั"งต่อเรือ 

ข) การโอนผลประโยชน์เป็น
ลาํดบัแรกในสัญญาคํ�าประกนั
การคืนเงินรายงวดจากผูใ้ห้
การคํ�าประกนัที"เกี"ยวเนื"องกบั
สัญญาสั"งต่อเรือ 

ค) จาํนาํหุน้ของ บริษทั เอบีซี ทู 
พีทีอี ลิมิเตด และ บริษทั เอบี
ซี ทรี พีทีอี ลิมิเตด (บริษทัยอ่ย

เอสพีซี) 
ง) การคํ�าประกนัจากบริษทัฯ 
 

ก) การจดจาํนองเรือใหเ้ป็นลาํดบัแรก 
ข) การโอนผลประโยชน์เป็นลาํดบัแรกใน

สัญญาประกนัภยั และการเรียกร้องค่าชดเชย
ของเรือ 

ค) การโอนผลประโยชน์เป็นลาํดบัแรกของ
สัญญาเช่าเหมาลาํเป็นระยะเวลา 

ง) การโอนผลประโยชน์เป็นลาํดบัแรกของ
บญัชีเงินไดที้"มีกบัตวัแทนหลกัประกนั 

จ) การคํ�าประกนัจากบริษทั เอบีซี ทู พีทีอี              
ลิมิเตด และ บริษทั เอบีซี ทรี พีทีอี ลิมิเตด 
(บริษทัยอ่ยเอสพีซี) 

ฉ) การคํ�าประกนัจากบริษทัฯ ในจาํนวนรวม
สูงสุด 8 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาต่อเรือแต่
ละลาํ 

 ภายใตส้ัญญาเงินกู้ยืมแบบมีหลกัประกนั บริษทั เอบีซี ทู พีทีอี ลิมิเตด และบริษทั เอบีซี ทรี พีทีอี                 
ลิมิเตด ตอ้งปฏิบติัตามเงื"อนไขทางการเงินบางประการ ซึ" งรวมถึง 

 ก) ดาํรงอตัราส่วนความสามารถในการชาํระหนี�ไม่นอ้ยกวา่ 1.1 เท่า 
 ข) ดาํรงอตัราส่วนของผูถื้อหุน้ (อตัราส่วนของผูถื้อหุน้ต่อสินทรัพยร์วม) ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 20 

21.2 วงเงินกู้ยมืเพื#อนําไปจัดซื�อเรือ 

 วงเงินที# 1 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยในประเทศได้ลงนามในสัญญาเงินกู้ยืมลงวนัที" 18 มกราคม 2550 เพื"อใช้
สาํหรับนาํไปจดัซื�อเรือ ในระหวา่งปี 2552 ถึง 2554 ไดมี้การลงนามในสัญญาเงินกูย้มืแกไ้ขเพิ"มเติม 

 สรุปรายละเอียดการเบิกใชว้งเงินกูย้มืมีดงันี�  

ก) ในระหวา่งปี 2554 และ 2553 บริษทัยอ่ยในประเทศ 2 แห่งไดเ้บิกถอนเงินกูจ้าํนวนเงิน 1,502.35 
ลา้นบาทเพื"อนาํไปจดัซื�อเรือ 2 ลาํ 
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ข) ในระหวา่งปี 2554 บริษทัยอ่ยในประเทศ 4 แห่งไดเ้บิกถอนเงินกูจ้าํนวนเงิน 92.00 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกาจากวงเงินดงักล่าวและคงเหลือยอดที"ยงัไม่ไดเ้บิกใชจ้าํนวนเงิน 108.00 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา เพื"อเป็นการต่อระยะเวลาการเบิกถอนเงินกูย้ืมคงเหลือเมื"อวนัที" 9 มีนาคม 2555 
บริษัทฯและบริษัทย่อยในประเทศได้เข้าทําสัญญาเ งินกู้จ ํานวนเงิน 50.00 ล้านเหรียญ
สหรัฐอเมริกาดว้ยเงื"อนไขเดิมกบัหนึ" งในสามธนาคารผูใ้ห้กูเ้ดิม เงินกูย้ืมดงักล่าวไดน้าํไปจดัซื�อ
เรือของบริษทัย่อยในประเทศ 2 แห่ง และยกเลิกวงเงินกูย้ืมส่วนที"เหลือจาํนวนเงิน 58.00 ลา้น
เหรียญสหรัฐอเมริกา 

ค) ในระหว่างปี 2554 และ 2553 บริษทัยอ่ยในประเทศ 2 แห่งไดเ้ปลี"ยนหนี� เงินกูย้ืมสกุลเงินบาท 
จาํนวนเงิน 1,502.35 ลา้นบาท ไปเป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาจาํนวนเงิน 45.90 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา 

ง) ในระหว่างปี 2555 บริษทัย่อยในประเทศ 4 แห่งไดเ้ปลี"ยนดอกเบี�ยของเงินกูย้ืมสกุลเงินเหรียญ
สหรัฐอเมริกาจาํนวนเงิน 64.82 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา เพื"อแลกเปลี"ยนอตัราดอกเบี�ยลอยตวั 
(ร้อยละ LIBOR) เป็นอัตราดอกเบี� ยคงที"  (ร้อยละ 2.10) สําหรับดอกเบี� ยจ่ายระหว่างวนัที"                   
31 ธนัวาคม 2557 ถึงวนัที" 30 กนัยายน 2565 

วงเงินกูย้ืมดงักล่าวคํ�าประกนัโดยการจดจาํนองเรือของบริษทัย่อย การจาํนาํหุ้นของบริษทัย่อย การ
โอนผลประโยชน์ในกรมธรรมป์ระกนัภยัของเรือที"เป็นหลกัประกนัของบริษทัยอ่ยให้แก่เจา้หนี�  และ
การโอนผลประโยชน์ในเงินรายไดข้องเรือที"เป็นหลกัประกนัของบริษทัยอ่ยใหแ้ก่เจา้หนี�  

 ภายใต้สัญญาเงินกู้ยืม บริษัทฯและบริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามเงื"อนไขทางการเงินบางประการ           
ซึ" งรวมถึง 

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

วงเงินที# 2 

 เมื"อวนัที" 14 มกราคม 2553 บริษทัฯลงนามในสัญญาวงเงินกูย้ืมแบบมีหลกัประกนัจาํนวนเงิน 250.00 
ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกากบัธนาคารต่างประเทศสาขากรุงเทพฯแห่งหนึ" ง และธนาคารพาณิชยใ์น
ประเทศ 4 แห่ง เพื"อจดัหาเงินสําหรับการซื�อเรือมือสองเพิ"มเติมในกรณีที"บริษทัฯตอ้งการซื�อ เงินกูย้ืม
ดงักล่าวคิดดอกเบี�ยในอตัราร้อยละ LIBOR บวกส่วนเพิ"ม เงินกูย้ืมมีวตัถุประสงคเ์พื"อใชใ้นการซื�อเรือ 
เงินกูย้มืมีการชาํระคืนเป็นรายไตรมาสเท่าๆกนัภายในระยะเวลา 8 ปี โดยเริ"มตน้ชาํระเงินตน้หลงัจาก
หมดระยะเวลาเบิกถอนเงินกู ้ 
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 ในระหวา่งปี 2554 ถึง 2556 บริษทัฯไดมี้การแกไ้ขสัญญาเงินกูโ้ดยมีเนื�อหาหลกัเพื"อขยายระยะเวลา
เบิกเงินกู้ของวงเงินกู้ยืมไปจนถึงวนัที" 30 มิถุนายน 2557 สําหรับวงเงินกู้ยืมคงเหลือจาํนวนเงิน 
150.00 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา 

 วงเงินกูย้ืมดงักล่าวคํ�าประกนัโดยการจดจาํนองเรือของบริษทัย่อย การจาํนาํหุ้นของบริษทัย่อย การ
โอนผลประโยชน์ในกรมธรรมป์ระกนัภยัของเรือที"เป็นหลกัประกนัของบริษทัยอ่ยให้แก่เจา้หนี�  และ
การโอนผลประโยชน์ในเงินรายไดข้องเรือที"เป็นหลกัประกนัของบริษทัย่อยให้แก่เจา้หนี� เมื"อมีการ
เบิกใชว้งเงินกูย้มื 

ภายใต้สัญญาเงินกู้ยืม บริษทัฯและบริษทัย่อยต้องปฏิบติัตามเงื"อนไขทางการเงินบางประการซึ" ง
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) ดาํรงเงินทุนหมุนเวยีนอยา่งนอ้ยเท่ากบั 100,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา ต่อเรือ 1 ลาํ 
 ง) ดาํรงรักษาอตัราส่วน debt service coverage ไม่นอ้ยกวา่ 1.1 ต่อ 1 

 วงเงินที# 3 

เมื"อวนัที" 17 กุมภาพนัธ์ 2555 บริษทัฯทาํสัญญาเงินกูจ้าํนวนเงิน 100.00 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกากบั
ธนาคารเพื"อการส่งออกและนาํเขา้แห่งประเทศไทย เพื"อใช้ซื�อเรือต่อใหม่หรือเรือมือสองประเภท
ขนส่งสินคา้แห้งเทกองในวงเงินสูงสุดไม่เกินร้อยละ 80 ของตน้ทุนรวมของเรือ เงินกูย้ืมดงักล่าวคิด
ดอกเบี�ยในอตัราร้อยละ LIBOR บวกส่วนเพิ"ม เงินกูย้ืมมีกาํหนดชาํระคืนตามสัดส่วนที"ระบุในสัญญา
เป็นรายไตรมาสเท่าๆกนัภายในระยะเวลา 8.5 ปี โดยเริ"มตน้ชาํระเงินตน้หลงัจากหมดระยะเวลาเบิก
ถอนเงินกู ้ 

 เมื�อวนัที� 12 ธนัวาคม 2556 บริษทัฯไดล้งนามในสัญญาแกไ้ขวงเงินกูย้ืมเพื�อขยายระยะเวลาเบิกเงินกู้
ของวงเงินกูย้มืคงเหลือจาํนวนเงิน 35.18 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาไปจนถึงวนัที� 30 ธนัวาคม 2557 

วงเงินกูย้ืมดงักล่าวคํ�าประกนัโดยการจดจาํนองเรือของบริษทัย่อย การจาํนาํหุ้นของบริษทัย่อย และ
การโอนผลประโยชน์ในกรมธรรมป์ระกนัภยัของเรือที"เป็นหลกัประกนัของบริษทัยอ่ยใหแ้ก่เจา้หนี�   

 ภายใต้สัญญาเงินกู้ยืม บริษทัฯและบริษทัย่อยต้องปฏิบติัตามเงื"อนไขทางการเงินบางประการซึ" ง
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   
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 รายละเอียดวงเงินกูย้มืจากธนาคารและวงเงินกูย้มืที"ยงัไม่ไดเ้บิกใชข้องกลุ่มบริษทั ณ วนัที" 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 สรุปไดด้งันี�  

(หน่วย: ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) 

   อตัราดอกเบี�ย 
ตามสัญญาเงินกู/้ 

วงเงินกูย้มืสูงสุด 
ตามสัญญาเงินกู/้ 

 

วงเงิน ธนาคารผูใ้หกู้ ้ บริษทัผูกู้ ้ สัญญาแกไ้ขเพิ"มเติม สัญญาแกไ้ขเพิ"มเติม วงเงินกูย้มืที"ยงัไม่ไดเ้บิกใช ้

  2556 2555 2556 2555 

วงเงินกู้ยืมเพื#อนําไปใช้ในการสั#งต่อและจัดซื�อเรือใหม่    
วงเงินที" 1 DNB Asia Ltd. และ 5 ธนาคารอื"น บริษทัฯและบริษทัยอ่ย LIBOR บวกส่วนเพิ"ม 54.50 167.20 - 88.00 
    รวม 6 ธนาคาร       
วงเงินที" 2 NIBC Bank Ltd. ประเทศสิงคโปร์ บริษทั เอบีซี วนั พีทีอี ลิมิเตด  LIBOR บวกส่วนเพิ"ม - 22.80 - 11.40 
วงเงินที" 3 ING Bank N.V. สาขาประเทศ บริษทัยอ่ยทางออ้มในประเทศสิงคโปร์ LIBOR บวกส่วนเพิ"ม 84.96 84.96 - 21.24 
    สิงคโปร์ และ DNB Asia Ltd.    4 บริษทั         
วงเงินที" 4 ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) บริษทั เอบีซี ทู พีทีอี ลิมิเตด และ บริษทั LIBOR บวกส่วนเพิ"ม 38.69 45.60 38.69 45.60 

    สาขาประเทศสิงคโปร์    เอบีซี ทรี พีทีอี ลิมิเตด         
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(หน่วย: ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) 

   อตัราดอกเบี�ย วงเงินกูย้มืสูงสุด  
   ตามสัญญาเงินกู/้ ตามสัญญาเงินกู/้  

วงเงิน ธนาคารผูใ้หกู้ ้ บริษทัผูกู้ ้ สัญญาแกไ้ขเพิ"มเติม สัญญาแกไ้ขเพิ"มเติม วงเงินกูย้มืที"ยงัไม่ไดเ้บิกใช ้

   2556 2555 2556 2555 

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

    และนาํเขา้แห่งประเทศไทย        
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22. ประมาณการค่าความเสียหายจากการเดินเรือ 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 2556 2555 

ยอดคงเหลือตน้ปี 67,699 64,637 
ประมาณการเพิ"มขึ�นสาํหรับปี 179,748 27,857 
ประมาณการลดลงสาํหรับปี (83,319) (22,217) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 11,493 (2,578) 

ยอดคงเหลือปลายปี 175,621 67,699 

23. สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  

 จาํนวนเงินสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานซึ" งเป็นหนี� สินเงินชดเชยพนกังานเมื"อออกจาก
งานแสดงไดด้งันี�  

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

ภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์ตน้ปี 70,312 63,023 64,298 57,001 
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  4,247 3,630 4,057 3,497 
ตน้ทุนดอกเบี�ย 2,015 2,179 1,956 2,105 
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั 
   คณิตศาสตร์ประกนัภยั - 

 
1,545 - 

 
1,759 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (12) (65) (14) (64) 

ภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์ปลายปี 76,562 70,312 70,297 64,298 
สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานปลายปี 76,562 70,312 70,297 64,298 
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 ค่าใชจ่้ายเกี"ยวกบัผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานรวมอยูใ่นงบกาํไรขาดทุนแสดงไดด้งันี�   

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  4,247 3,630 4,057 3,497 
ตน้ทุนดอกเบี�ย 2,015 2,179 1,956 2,105 
รวมค่าใชจ่้ายที"รับรู้ในงบกาํไรขาดทุน 6,262 5,809 6,013 5,602 

ค่าใชจ่้ายดงักล่าวรับรู้ในรายการต่อไปนี�ในงบกาํไรขาดทุน    
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 4,322 3,829 4,073 3,622 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 1,940 1,980 1,940 1,980 

 ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัสะสมที"รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อื"นและรับรู้เป็นส่วนหนึ" งของกาํไรสะสม ณ วนัที" 31 ธันวาคม 2555 มีจาํนวน 1.53 ล้านบาทใน              
งบการเงินรวม และมีจาํนวนเงิน 1.74 ลา้นบาทในงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สมมติฐานที"สาํคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัประเมินสรุปไดด้งันี�  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556 2555 2556 2555 

 (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) 
อตัราคิดลด 3.80 3.80 3.80 3.80 
อตัราการขึ�นเงินเดือนใน 
   อนาคต 

6.50 6.50 6.50 6.50 

อตัราการเปลี"ยนแปลงใน 
  จาํนวนพนกังาน 
  (ขึ�นกบัช่วงอาย)ุ 

2.00 - 5.00 2.00 - 5.00 2.00 - 5.00 2.00 - 5.00 

 จาํนวนเงินภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์สาํหรับปีปัจจุบนัและสามปียอ้นหลงัมีดงันี�  

  (หน่วย: พนับาท) 
 ภาระผกูพนัตามโครงการ

ผลประโยชน์ 
การปรับปรุงตามประสบการณ์ที"

เกิดจากหนี� สินโครงการ 
                                

งบการเงินรวม 
งบการเงิน

เฉพาะกิจการ 
                               

งบการเงินรวม 
งบการเงิน

เฉพาะกิจการ 
ปี 2556 76,562 70,297 - - 
ปี 2555 70,312 64,298 (3,392) (2,937) 
ปี 2554 63,023 57,001 - - 
ปี 2553 57,408 51,551 - - 
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24. สํารองตามกฎหมาย 

 ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้ง
จดัสรรกาํไรประจาํปีส่วนหนึ"งไวเ้ป็นทุนสํารองไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหักดว้ย
ยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี� จะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุน            
จดทะเบียน สาํรองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถนาํไปจ่ายเงินปันผล ในปัจจุบนั บริษทัฯไดจ้ดัสรร
สาํรองตามกฎหมายไวค้รบถว้นแลว้ 

 ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 1202 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์บริษทัยอ่ยที"จดัตั�งขึ�นตาม
กฎหมายไทยตอ้งจดัสรรทุนสาํรองตามกฎหมายไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของจาํนวนผลกาํไรซึ" งบริษทัทาํ
มาหาได้ทุกคราวที"จ่ายเงินปันผลจนกว่าทุนสํารองนั�นจะมีจาํนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุน        
จดทะเบียน สํารองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถนาํไปหกักบัขาดทุนสะสมและไม่สามารถนาํไป
จ่ายเงินปันผล 

25. สํารองเพื#อกจิกรรมความรับผดิชอบต่อสังคม 

 บริษทัฯมีนโยบายในการจดัสรรเงินสาํรองเพื"อกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมในอตัราร้อยละ 0.50 
ของกาํไรสําหรับปี โดยสะสมไม่นอ้ยกวา่ 1.75 ลา้นบาทแต่ไม่เกิน 25.00 ลา้นบาทต่อปี การจดัสรร
สาํรองดงักล่าวไดรั้บอนุมติัโดยที"ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯเมื"อวนัที" 14 สิงหาคม 2551  

ในระหว่างปี 2556 บริษทัฯไดจ้ดัสรรสํารองเพื"อกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นจาํนวนเงิน 
2.64 ล้านบาท (2555: 1.75 ลา้นบาท) และกลบัรายการสํารองเนื"องจากมีการจ่ายเงินที"เกี"ยวขอ้งกบั
สาํรองดงักล่าวเป็นจาํนวนเงิน 1.48 ลา้นบาท (2555: 2.13 ลา้นบาท)  

26. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

รายการค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ่้ายที"สาํคญัดงัต่อไปนี�  

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื"น     
 ของพนกังานและลูกเรือ 1,323,853 1,008,349 243,102 192,939 
ค่าเช่าจ่ายตามสัญญาเช่าดาํเนินงาน 5,310 5,157 3,856 3,726 
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27. ภาษีเงินได้ 

 บริษทัฯไม่มีภาระภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสําหรับปี 2556 และ 2555 เนื"องจากบริษทัฯมีผลขาดทุนทาง
ภาษียกมาจากปีก่อนๆ 

 บริษทัย่อยในประเทศไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินได้สําหรับเงินได้จากการขนส่งสินคา้ทางทะเลระหว่าง
ประเทศตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี"ยวกบัภาษีเงินได้ฉบบัที" 72 ลงวนัที" 20 มีนาคม 2541 
นอกจากนี�  บริษทัยอ่ยยงัไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลตามพระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 
2520 สาํหรับกิจการขนส่งทางทะเล 

 ภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในต่างประเทศคาํนวณขึ� นโดยใช้อัตราตาม
กฎหมายของประเทศเหล่านั�น 

ณ วนัที" 31 ธันวาคม 2556 กลุ่มบริษทัมีรายการผลแตกต่างชั"วคราวที"ใช้หักภาษี ผลแตกต่างชั"วคราว
เกิดจากผลต่างของอตัราแลกเปลี"ยนจากการแปลงค่างบการเงินจากสกุลเงินที"ใช้ในการดาํเนินงาน
เป็นสกุลเงินที"ใช้นาํเสนองบการเงิน และขาดทุนทางภาษีที"ยงัไม่ไดใ้ชจ้าํนวนเงิน 1,115.89 ลา้นบาท 
(2555: 1,702.67 ลา้นบาท) (เฉพาะบริษทัฯ 94.99 ลา้นบาท (2555: 1,256.25 ลา้นบาท)) อยา่งไรก็ตาม 
กลุ่มบริษทัไม่ไดบ้นัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี เนื"องจากกลุ่มบริษทัพิจารณาแลว้เห็นวา่มี
ความน่าจะเป็นไม่ถึงระดับความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที"กลุ่มบริษทัจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคต
เพียงพอต่อการนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีมาใชป้ระโยชน์ 

ณ วนัที" 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัฯมีผลแตกต่างชั"วคราวเกิดจากผลต่างของอตัราแลกเปลี"ยนจากการ
แปลงค่างบการเงินจากสกุลเงินที"ใชใ้นการดาํเนินงานเป็นสกุลเงินที"ใชน้าํเสนองบการเงินที"เกี"ยวขอ้ง
กบัเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยซึ" งไม่ไดรั้บรู้เป็นหนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นจาํนวนรวม 552.20 
ลา้นบาท (2555: 35.04 ลา้นบาท) 

28. การส่งเสริมการลงทุน 

 บริษัทฯได้รับสิทธิและประโยชน์ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุนโดยการอนุมัติของ             
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนตามบตัรส่งเสริมเลขที" 1405/2550 ลงวนัที" 23 มีนาคม 2550 ภายใต้
เงื"อนไขที"กาํหนดบางประการ บริษทัฯไดรั้บสิทธิและประโยชน์ที"สําคญัเกี"ยวกบัการนาํคนต่างดา้วซึ" ง
เป็นช่างฝีมือหรือผูช้าํนาญการเขา้มาในประเทศไทยโดยไดรั้บอนุญาตให้ทาํงานเฉพาะตาํแหน่งหนา้ที"
การทาํงานที"คณะกรรมการใหค้วามเห็นชอบตลอดระยะเวลาเท่าที"ไดรั้บอนุญาต และไดรั้บอนุญาตให้
ถือกรรมสิทธิ� ในที"ดินตามจาํนวนที"คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร ตลอดจนไดรั้บอนุญาตให้นาํ
หรือส่งเงินออกนอกประเทศไทยเป็นเงินตราต่างประเทศได ้
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บริษทัย่อยได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีบางประการตามพระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 
สาํหรับกิจการขนส่งทางทะเล อาทิเช่น ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลเป็นเวลา 8 ปี นบัแต่วนัที"เริ"ม
มีรายได้จากการประกอบกิจการที"ได้รับการส่งเสริม เป็นต้น โดยมีเงื"อนไขว่าบริษทัย่อยจะต้อง         
จดทะเบียนเรือเป็นเรือไทย ในระหว่างปีสิ�นสุดวนัที" 31 ธันวาคม 2556 บริษทัย่อยมีเรือ 16 ลาํ (2555:   
18 ลาํ) ที"ดาํเนินงานภายใตกิ้จการที"ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน  

 รายไดร้วมและค่าใชจ่้ายรวมสําหรับปี 2556 และ 2555 (ก่อนการตดัรายการระหวา่งกนั) จาํแนกตาม     
กิจการที"ไดรั้บการส่งเสริมและกิจการที"ไม่ไดรั้บการส่งเสริมสามารถแสดงสรุปไดด้งันี�  

 (หน่วย: พนับาท) 

  กิจการที"ไม่ไดรั้บการส่งเสริม  

  กิจการที"ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดต้าม
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร 

 
กิจการที"ไม่ไดรั้บ 

 

 กิจการที"ไดรั้บการส่งเสริม เกี"ยวกบัภาษีเงินไดฉ้บบัที" 72 ยกเวน้ภาษีเงินได ้ รวม 

 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 

รายได ้ 1,533,042 1,749,552 1,363,448 1,134,820 1,856,540 1,426,048 4,753,030 4,310,420 
ตน้ทุนและค่าใชจ่้าย (1,638,502) (1,726,415) (1,572,174) (1,144,178) (1,371,636) (1,059,191) (4,582,312) (3,929,784) 

29. กาํไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน 

 กาํไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสําหรับปีที"เป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอื"น) ดว้ยจาํนวนถวัเฉลี"ยถ่วงนํ�าหนกัของหุน้สามญัที"ออกอยูใ่นระหวา่งปี 

30.  ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

 ข้อมูลส่วนงานดาํเนินงานที"นําเสนอนี� สอดคล้องกับรายงานภายในของกลุ่มบริษัทที"ผูมี้อาํนาจ
ตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานไดรั้บและสอบทานอย่างสมํ"าเสมอเพื"อใช้ในการตดัสินใจในการ
จดัสรรทรัพยากรใหก้บัส่วนงานและประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน 

 กลุ่มบริษทัประกอบธุรกิจส่วนใหญ่ภายใตส่้วนงานทางธุรกิจเดียว คือ เป็นเจา้ของเรือเอนกประสงค์
ขนาดเล็ก (Small handy sized) และขนาดกลาง (Supramax) สําหรับขนสินค้าแห้งเทกองระหว่าง
ประเทศ โดยใหบ้ริการแบบไม่ประจาํเส้นทาง (tramp shipping basis) รายไดเ้กือบทั�งหมดมาจากส่วน
งานนี�  ดงันั�น กลุ่มบริษทัจึงไม่มีส่วนงานทางธุรกิจด้านอื"นนอกจากส่วนงานหลกัดงัที"ได้กล่าวไว้
ขา้งตน้  
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 กิจกรรมทางธุรกิจในส่วนงานนี�  ไดแ้ก่  การใหบ้ริการเช่าเรือขนส่งสินคา้ โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท 
คือ การเช่าเป็นระยะเวลา (Time charter) และการเช่าเป็นรายเที"ยว (Voyage charter) สําหรับการเช่า
เป็นระยะเวลาผูเ้ช่าเรือ (ลูกคา้) จะจ่ายค่าเช่าแก่ผูใ้ห้เช่าเรือ (ในอตัราต่อวนัตามที"ตกลงกนั โดยส่วน
ใหญ่จะตกลงชาํระค่าเช่าเป็นเงินดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา) ตามระยะเวลาที"กาํหนด ในกรณีดงักล่าวผูเ้ช่า
เรือจะรับผดิชอบค่าใชจ่้ายในการเดินเรือทั�งหมด รวมทั�งรายจ่ายท่าเรือและนํ�ามนัเชื�อเพลิง สําหรับการ
เช่าเป็นรายเที"ยว ผูเ้ช่าเรือจะจ่ายค่าระวางเรือในอตัราต่อตนั (ส่วนใหญ่จะตกลงกนัเป็นเงินดอลล่าร์
สหรัฐอเมริกา) เพื"อขนส่งสินคา้ที"ระบุเฉพาะระหว่างท่าเรือที"กาํหนดตั�งแต่สองท่าขึ�นไป ในกรณีนี�  
กลุ่มบริษทัจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินเรือทั�งหมด ซึ" งค่าใชจ่้ายดงักล่าวแสดงไวใ้นงบการเงิน
ภายใต้ชื"อ “รายจ่ายท่าเรือ” (Voyage disbursement) และ “นํ� ามนัเชื�อเพลิง” (Bunker consumption) 
การเช่าเป็นระยะเวลานั�น เส้นทางเดินเรือจะถูกกาํหนดหรือควบคุมโดยผูเ้ช่าเรือและภายใตส้ัญญาเช่า
เรือ โดยเส้นทางการเดินเรือจะแตกต่างกนัไปในแต่ละเที"ยวการเดินเรือ ขึ�นอยู่กบัปัจจยัต่างๆซึ" งอยู่
นอกเหนือการควบคุมของกลุ่มบริษทั ดงันั�น กลุ่มบริษทัจึงไม่นาํเสนอขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตาม
ส่วนงานทางภูมิศาสตร์ เพราะอาจไม่สื"อความหมายและอาจทาํใหเ้กิดความเขา้ใจที"ไม่ถูกตอ้ง 

 จากขอ้มูลดงักล่าวขา้งตน้ ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานของรายได้จากการเดินเรือ (และ
ค่าใชจ่้ายในการเดินเรือที"เกี"ยวกบัการเช่าเป็นรายเที"ยว) จึงจาํแนกไดเ้ป็นสองประเภท คือ จากการเช่า
เป็นระยะเวลา และจากการเช่าเป็นรายเที"ยว ซึ" งแสดงภายใตชื้"อ “รายไดค่้าเช่าเรือ” (Hire income) และ 
“รายไดค้่าระวางเรือ” (Freight income) ตามลาํดบั 

 รายได้จากการเดินเรือสุทธิจากการเช่าเป็นระยะเวลา และจากการเช่าเป็นรายเที"ยวของกลุ่มบริษทั 
สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที" 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 มีดงัต่อไปนี�  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 การเช่าเป็นระยะเวลา การเช่าเป็นรายเที"ยว รวม ตดับญัชี รวม 

 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 

รายไดค่้าเช่าเรือ 2,668,205 2,231,024 - - 2,668,205 2,231,024 (50,198) (50,503) 2,618,007 2,180,521 
รายไดค่้าระวางเรือ - - 1,306,987 1,396,593 1,306,987 1,396,593 (67,349) (89,577) 1,239,638 1,307,016 
รวมรายไดจ้ากการเดินเรือ 2,668,205 2,231,024 1,306,987 1,396,593 3,975,192 3,627,617 (117,547) (140,080) 3,857,645 3,487,537 
รายจ่ายท่าเรือ - - (289,816) (358,053) (289,816) (358,053) 117,547 140,080 (172,269) (217,973) 
นํ� ามนัเชื�อเพลิง - - (548,351) (570,871) (548,351) (570,871) - - (548,351) (570,871) 
รวมค่าใชจ่้ายเกี"ยวกบัการเช่า           
 เป็นรายเที"ยว - - (838,167) (928,924) (838,167) (928,924) 117,547 140,080 (720,620) (788,844) 
รายไดจ้ากการเดินเรือสุทธิ/           
 รายไดเ้ทียบเท่าจากการ           
 เช่าเรือเป็นระยะเวลา 2,668,205 2,231,024 468,820 467,669 3,137,025 2,698,693 - - 3,137,025 2,698,693 

 ในปี 2556 และ 2555 กลุ่มบริษทัไม่มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใดที"มีมูลค่าเท่ากบัหรือมากกวา่ร้อยละ 10 
ของรายไดข้องกลุ่มบริษทั 
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31.  กองทุนสํารองเลี�ยงชีพ 

 บริษทัฯ บริษทัย่อยและพนักงานได้ร่วมกันจดัตั� งกองทุนสํารองเลี� ยงชีพขึ� นตามพระราชบญัญัติ
กองทุนสํารองเลี� ยงชีพ พ.ศ. 2530 บริษทัฯ บริษทัย่อยและพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็น         
รายเดือนในอตัราร้อยละ 5 ของเงินเดือน กองทุนสํารองเลี� ยงชีพนี� บริหารโดย ธนาคารกสิกรไทย 
จาํกดั (มหาชน) และจะจ่ายให้แก่พนกังานเมื"อพนกังานออกจากงานตามระเบียบวา่ดว้ยกองทุนของ
บริษทัฯและบริษทัย่อย ในระหว่างปี 2556 บริษทัฯและบริษทัย่อยได้จ่ายเงินสมทบกองทุนเป็น
จาํนวนเงิน 3.40 ลา้นบาท (2555: 3.13 ลา้นบาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 3.12 ลา้นบาท 2555: 2.89 
ลา้นบาท)  

32. เงินปันผลจ่าย 

 เงินปันผลไดอ้นุมติัเพื"อจ่ายแก่ผูถื้อหุน้สามญัของบริษทัฯที"มีชื"ออยูใ่นทะเบียนผูถื้อหุน้บริษทัฯ ณ วนัที"
ปิดสมุดทะเบียนหุน้ หลงัจากหกัหุน้ที"ไม่มีสิทธิไดรั้บเงินปันผลซึ" งนายทะเบียนหลกัทรัพย ์คือ บริษทั 
ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั เพื"อผูฝ้าก เป็นผูถื้อหุ้นแทนผูถื้อหุ้นสัญชาติไทยและ
สัญชาติต่างดา้วจากจาํนวนหุน้ที"มีอยู ่(1,039,520,600 หุน้) 
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 เงินปันผลที"ประกาศจ่ายในระหวา่งปี 2556 มีดงัต่อไปนี�  

  หุน้ที"มีสิทธิไดร้ับ หุน้ที"นายทะเบียน เงินปันผล                                             
 อนุมตัิโดย เงินปันผล หลกัทรัพยเ์ป็นผูถ้ือ ต่อหุน้ เงินปันผลจ่าย วนัที"จ่ายเงินปันผล 
  (หุน้) (หุน้) (บาท) (ลา้นบาท)  
ก) เงินปันผลระหวา่งกาลจากกาํไรสะสม ที"ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 1,038,587,599 933,001 0.10 103.85 28 พฤศจิกายน 2556 
     ณ วนัที" 30 กนัยายน 2556  วนัที"  31 ตุลาคม 2556      
ข) เงินปันผลระหวา่งกาลจากกาํไรสะสม ที"ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 1,038,373,899 1,146,701 0.10 103.84 28 สิงหาคม 2556 
     ณ วนัที" 30 มิถุนายน 2556  วนัที"  31 กรกฎาคม 2556      
ค) เงินปันผลระหวา่งกาลจากกาํไรสะสม ที"ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 1,038,394,700 1,125,900 0.10 103.84 29 พฤษภาคม 2556 
     ณ วนัที" 31 มีนาคม 2556  วนัที" 30 เมษายน 2556      
ง)   เงินปันผลงวดสุดทา้ยจากกาํไรสะสม ที"ประชุมสามญัประจาํปีผูถ้ือหุน้ 1,039,379,600 141,000 0.10 103.94 11 เมษายน 2556 
     ณ วนัที" 31 ธนัวาคม 2555  วนัที" 1 เมษายน 2556      

รวม    0.40 415.47  
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 เงินปันผลที"ประกาศจ่ายในระหวา่งปี 2555 มีดงัต่อไปนี�  

  หุน้ที"มีสิทธิไดร้ับ หุน้ที"นายทะเบียน เงินปันผล                                             
 อนุมตัิโดย เงินปันผล หลกัทรัพยเ์ป็นผูถ้ือ ต่อหุน้ เงินปันผลจ่าย วนัที"จ่ายเงินปันผล 
  (หุน้) (หุน้) (บาท) (ลา้นบาท)  

ก) เงินปันผลระหวา่งกาลจากกาํไรสะสม ที"ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 1,039,378,300 142,300 0.10 103.94 3 ธนัวาคม 2555 
     ณ วนัที" 30 กนัยายน 2555  วนัที" 6 พฤศจิกายน 2555      
ข) เงินปันผลระหวา่งกาลจากกาํไรสะสม ที"ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 1,039,187,097 333,503 0.10 103.91 3 กนัยายน 2555 
     ณ วนัที" 30 มิถุนายน 2555  วนัที" 6 สิงหาคม 2555      
ค) เงินปันผลระหวา่งกาลจากกาํไรสะสม ที"ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 1,039,380,297 140,303 0.10 103.94 12 มิถุนายน 2555 
     ณ วนัที" 31 มีนาคม 2555  วนัที" 14 พฤษภาคม 2555      
ง)   เงินปันผลงวดสุดทา้ยจากกาํไรสะสม ที"ประชุมสามญัประจาํปีผูถ้ือหุน้ 1,039,382,300 138,300 0.15 155.91 5 เมษายน 2555 
     ณ วนัที" 31 ธนัวาคม 2554  วนัที" 26 มีนาคม 2555      
รวม    0.45 467.70  



 

  64

33. ภาระผูกพนัและหนี�สินที#อาจเกดิขึ�น 

33.1  ภาระผูกพนัเกี#ยวกบัสัญญาสั#งต่อเรือ 

 ณ วนัที" 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัเกี"ยวกบัสัญญาสั"งต่อเรือที"จะตอ้งจ่ายใน
อนาคตดงันี�   

 2556 2555 

 (ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา) 

(เทียบเท่า             
ลา้นบาท) 

(ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา) 

(เทียบเท่า             
ลา้นบาท) 

บริษทัฯ  294.91  9,676.89  122.60  3,755.43 
บริษทัยอ่ย  70.36  2,308.83  -  - 
กิจการที"ควบคุมร่วมกนั - ตาม     

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

รวม  365.27  11,985.72  191.77  5,874.34 

33.2 ภาระผูกพนัเกี#ยวกบัค่าธรรมเนียมในการรักษาวงเงินกู้ยมืที#ยงัไม่ได้เบิกใช้ 

 ณ วนัที" 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัเกี"ยวกบัค่าธรรมเนียมในการรักษา
วงเงินกูย้มืที"ยงัไม่ไดเ้บิกใช ้ซึ" งสรุปไดด้งันี�  

 
 

 
ค่าธรรมเนียม 

 
 

กาํหนดจ่ายชาํระ  
ค่าธรรมเนียม  

 
วนัสิ�นสุดระยะเวลา 

วงเงิน ที"จ่ายโดยกลุ่มบริษทั วงเงินกูย้มืที"ยงัไม่ไดเ้บิกใช ้ ในการรักษาวงเงินกูย้มื เบิกใชเ้งินกูย้มื 

  2556 2555   

  (ลา้นเหรียญ (ลา้นเหรียญ   

  สหรัฐอเมริกา) สหรัฐอเมริกา)   

วงเงินกู้ยืมเพื#อนําไปใช้ ในการสั#งต่อและจัดซื�อเรือใหม่    
วงเงินที" 1 ร้อยละ 0.35 ต่อปี ของ

วงเงินกูย้มืที"ยงัไม่ได้
เบิกใช ้

- 88.00 ทุกสามเดือนจนกระทั"ง
สิ�นสุดระยะเวลาเบิกใช ้

เมื"อส่งมอบเรือแต่
ละลาํ 

วงเงินที" 2 ร้อยละ 1.20 ต่อปี ของ
วงเงินกูย้มืที"ยงัไม่ได้
เบิกใช ้

- 11.40 ทุกสามเดือนจนกระทั"ง
สิ�นสุดระยะเวลาเบิกใช ้

เมื"อส่งมอบเรือ         

วงเงินที" 3 ร้อยละ 1.15 ต่อปี ของ
วงเงินกูย้มืที"ยงัไม่ได้
เบิกใช ้

- 21.24 ทุกสามเดือนจนกระทั"ง
สิ�นสุดระยะเวลาเบิกใช ้

เมื"อส่งมอบเรือแต่
ละลาํ         
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ค่าธรรมเนียม 

 
 

กาํหนดจ่ายชาํระ  
ค่าธรรมเนียม  

 
วนัสิ�นสุดระยะเวลา 

วงเงิน ที"จ่ายโดยกลุ่มบริษทั วงเงินกูย้มืที"ยงัไม่ไดเ้บิกใช ้ ในการรักษาวงเงินกูย้มื เบิกใชเ้งินกูย้มื 
  2556 2555   
  (ลา้นเหรียญ (ลา้นเหรียญ   
  สหรัฐอเมริกา) สหรัฐอเมริกา)   
วงเงินที" 4 ร้อยละ 1.20 ต่อปี ของ

วงเงินกูย้มืที"ยงัไม่ได้
เบิกใช ้

38.69 45.60 ทุกสามเดือนจนกระทั"ง
สิ�นสุดระยะเวลาเบิกใช ้

เมื"อส่งมอบเรือแต่
ละลาํ         

วงเงินกู้ยืมเพื#อนําไปจัดซื�อเรือ     
วงเงินที" 2 ร้อยละ 0.70 ต่อปี ของ

วงเงินกูย้มืที"ยงัไม่ได้
เบิกใช ้

150.00 150.00 ทุกสามเดือนจนกระทั"ง
สิ�นสุดระยะเวลาเบิกใช ้

30 มิถุนายน 2557 

วงเงินที" 3 ร้อยละ 0.70 ต่อปี ของ
วงเงินกูย้มืที"ยงัไม่ได้
เบิกใช ้

35.18 69.98 ทุกสามเดือนจนกระทั"ง
สิ�นสุดระยะเวลาเบิกใช ้

30 ธนัวาคม 2557 

33.3 ภาระผูกพนัเกี#ยวกบัเงินลงทุนระยะยาวอื#น 

 ณ วนัที" 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษทัฯมีภาระผูกพนัเกี"ยวกบัส่วนของเงินลงทุนระยะยาวอื"น 
(บริษทั บทด จาํกดั) ที"ยงัไม่เรียกชาํระเป็นจาํนวนเงิน 10.13 ลา้นบาท 

33.4  ภาระผูกพนัเกี#ยวกบัสัญญาให้บริการเรือระยะยาว 

ตามบนัทึกความเขา้ใจขอ้ตกลงซึ"งบริษทัฯไดล้งนามเมื"อเดือนตุลาคม 2552 ต่อมา เมื"อวนัที" 2 ธนัวาคม 
2552 และเมื"อวนัที" 7 กันยายน 2555 บริษทัฯได้ลงนามในสัญญาให้บริการเช่าเรือต่อใหม่สําหรับ
ขนส่งซีเมนตร์ะยะยาวจาํนวน 4 ลาํ กบับริษทัแห่งหนึ"งซึ" งดาํเนินกิจการในประเทศอินเดีย (ผูเ้ช่าเรือ) 
สัญญาเช่าเรือมีระยะเวลา 15 ปี ในอตัราค่าบริการคงที"ต่อลาํต่อวนัตามที"ระบุไวใ้นสัญญา และผูเ้ช่าเรือ
มีสิทธิเลือกต่ออายุสัญญาไดอี้กครั� งละ 5 ปีเป็นจาํนวน 2 ครั� ง ในอตัราค่าบริการที"ลดลงตามที"ระบุไว้
ในสัญญา  เรือดงักล่าวเป็นเรือที"สั"งต่อใหม่สําหรับขนส่งซีเมนต ์โดยมีกาํหนดส่งมอบเรือให้แก่ผูเ้ช่า
เรือในระหว่างปี 2554 ถึง 2557 ในกรณีที"บริษทัฯไม่สามารถส่งมอบเรือให้แก่ผูเ้ช่าเรือได้ภายใน
ระยะเวลาที"กาํหนด บริษทัฯจะตอ้งชาํระค่าปรับจาํนวนเงิน 4,250 เหรียญสหรัฐอเมริกาต่อลาํต่อวนัที"
ไดส่้งมอบเรือล่าชา้ 

บริษทัฯไดโ้อนสัญญาใหบ้ริการเช่าเรือจาํนวน 3 ลาํ ให้แก่บริษทั เอบีซี วนั พีทีอี ลิมิเตด บริษทั เอบีซี 
ทู พีทีอี ลิมิเตด และ บริษทั เอบีซี ทรี พีทีอี ลิมิเตด 

ณ วนัที" 31 ธนัวาคม 2556 บริษทั เอบีซี วนั พีทีอี ลิมิเตด และบริษทั เอบีซี ทู พีทีอี ลิมิเตด จ่ายชาํระ
ค่าปรับแก่ผูเ้ช่าเรือเนื"องจากการส่งมอบเรือล่าชา้เป็นจาํนวนเงิน 5.11 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือ
ประมาณ 167.77 ล้านบาท (2555: บริษัท เอบีซี ว ัน พีทีอี ลิมิเตด จ่ายชําระ 2.14 ล้านเหรียญ
สหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 65.61 ลา้นบาท ซึ" งสัดส่วนที"บริษทัฯถือหุ้น (ร้อยละ 50) คิดเป็นจาํนวน
เงิน 1.07 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาหรือประมาณ 32.81 ลา้นบาท) ซึ" งบนัทึกอยูใ่นบญัชีตน้ทุนสัญญา
รอตดัจ่ายในงบแสดงฐานะการเงินรวม  
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33.5 ภาระผูกพนัเกี#ยวกบัสัญญาทางเลอืก 

นอกเหนือจากสัญญาซื�อขายหุ้นกบั Varada Marine Pte. Ltd.  (“ผูข้าย”) ตามที"กล่าวไวใ้นหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ้ 2.2 บริษทั เอบีซี (ในฐานะผูใ้ห้สัญญา) ยงัไดเ้ขา้ทาํสัญญาทางเลือก (Option 
Deed) กบัผูข้ายในวนัที" 18 มกราคม 2556 โดยใหผู้ข้ายมีทางเลือกในการซื�อหุ้นทุนจดทะเบียนร้อยละ 
50 ของแต่ละบริษทัยอ่ยของบริษทั เอบีซี (“หลกัทรัพยท์างเลือก”) ในราคาที"บริษทัฯไดล้งทุนไปใน
บริษทั เอบีซี (รวมถึงเงินกูย้ืมจากผูถื้อหุ้น) บวกดอกเบี�ยในอตัราร้อยละ 7.50 ต่อปี ทั�งนี�  ผูข้ายจะตอ้ง
ใชสิ้ทธิในการซื�อหลกัทรัพยท์างเลือกของบริษทัยอ่ยของบริษทั เอบีซี แต่ละบริษทัภายในระยะเวลา 
60 วนั โดยนบัจาก 30 วนัหลงัจากวนัที"รับมอบเรือแต่ละลาํของแต่ละบริษทัยอ่ยของบริษทั เอบีซี ตาม
เงื"อนไขภายใตส้ัญญาสั"งต่อเรือแต่ละฉบบั  

34. เครื#องมือทางการเงิน 

34.1 นโยบายการบริหารความเสี#ยง 

 เครื"องมือทางการเงินที"สําคญัของกลุ่มบริษทัตามที"นิยามอยู่ในมาตรฐานการบญัชีฉบบัที" 107 “การ
แสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลสําหรับเครื"องมือทางการเงิน” ประกอบดว้ย เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด ลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื"น เงินลงทุน เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื"น และเงินกูย้ืม กลุ่ม
บริษทัมีความเสี"ยงที"เกี"ยวขอ้งกบัเครื"องมือทางการเงินดงักล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี"ยง
ดงันี�  

 ความเสี�ยงด้านการให้สินเชื�อ 

 กลุ่มบริษทัมีความเสี"ยงดา้นการใหสิ้นเชื"อที"เกี"ยวเนื"องกบัลูกหนี�การคา้ ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี"ยงนี�
โดยการกาํหนดให้มีนโยบายการให้สินเชื"อแก่ผูเ้ช่าเรือและบุคคลภายนอกโดยจาํกดัการให้สินเชื"อ
เฉพาะกบัลูกคา้ชั�นดี และให้ความเขม้งวดในการจดัทาํเอกสารประกอบรายการต่างๆ ให้ครบถว้น 
ดงันั�น กลุ่มบริษทัจึงไม่คาดวา่จะไดรั้บความเสียหายที"เป็นสาระสําคญัจากการให้สินเชื"อ นอกจากนี�   
การใหสิ้นเชื"อของกลุ่มบริษทัไม่มีการกระจุกตวัเนื"องจากกลุ่มบริษทัมีฐานของลูกคา้ที"หลากหลายและ
มีอยู่จาํนวนมากราย จาํนวนเงินสูงสุดที"กลุ่มบริษทัอาจตอ้งสูญเสียจากการให้สินเชื"อคือมูลค่าตาม
บญัชีของลูกหนี� ที"แสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน 

ความเสี�ยงจากอัตราดอกเบี�ย 

 กลุ่มบริษทัมีความเสี"ยงจากอตัราดอกเบี�ยที"สาํคญัอนัเกี"ยวเนื"องกบัเงินฝากสถาบนัการเงิน และเงินกูย้ืม
ระยะยาว อยา่งไรก็ตาม เนื"องจากสินทรัพยแ์ละหนี� สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบี�ยที"ปรับขึ�น
ลงตามอตัราตลาด หรือมีอตัราดอกเบี�ยคงที"ซึ" งใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั ความเสี"ยงจากอตัรา
ดอกเบี�ยของกลุ่มบริษทัจึงอยูใ่นระดบัตํ"า  
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 สินทรัพยแ์ละหนี� สินทางการเงินที"สําคญัสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบี�ย และสําหรับสินทรัพย์
และหนี� สินทางการเงินที"มีอตัราดอกเบี�ยคงที"สามารถแยกตามวนัที"ครบกาํหนดหรือวนัที"มีการกาํหนด
อตัราดอกเบี�ยใหม่ (หากวนัที"มีการกาํหนดอตัราดอกเบี�ยใหม่ถึงก่อน) ไดด้งันี�       

(หน่วย: พนับาท)                                                                                       
 งบการเงินรวม 
 ณ วนัที" 31 ธนัวาคม 2556 
 อตัรา     
 ดอกเบี�ยคงที" - อตัราดอกเบี�ย    
 ครบกาํหนด ปรับขึ�นลง ไม่มี   
 ภายใน 1 ปี ตามราคาตลาด อตัราดอกเบี�ย รวม อตัราดอกเบี�ย (ร้อยละต่อปี) 
     คงที" ปรับขึ�นลงตามอตัราตลาด 
     เงินเหรียญ เงินเหรียญ เงินบาท 
     สหรัฐอเมริกา สหรัฐอเมริกา  
สินทรัพยท์างการเงิน        
เงินสดและรายการ         
   เทียบเท่าเงินสด 657,435 2,168,157 116,192 2,941,784 0.74  0.13 - 0.45 0.50 
ลูกหนี�การคา้และ        
   ลูกหนี� อื"น - - 1,073,957 1,073,957 - - - 
รวม 657,435 2,168,157 1,190,149 4,015,741    
หนี� สินทางการเงิน        
เจา้หนี�การคา้ - - 21,569 21,569 - - - 
เงินกูย้ืมระยะยาว  - 9,272,757 - 9,272,757 - 1.35 - 3.00 6.25 
รวม - 9,272,757 21,569 9,294,326    

(หน่วย: พนับาท)                                                                                       

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที" 31 ธนัวาคม 2556 
 อตัรา อตัรา     
 ดอกเบี�ยคงที" - ดอกเบี�ยคงที" - อตัราดอกเบี�ย    
 ครบกาํหนด ครบกาํหนด ปรับขึ�นลง ไม่มี   
 ภายใน 1 ปี เมื"อทวงถาม ตามราคาตลาด อตัราดอกเบี�ย รวม อตัราดอกเบี�ย (ร้อยละต่อปี) 
     คงที" ปรับขึ�นลงตามอตัราตลาด 

     เงินเหรียญ เงินเหรียญ เงินบาท 
     สหรัฐอเมริกา สหรัฐอเมริกา  
สินทรัพยท์างการเงิน      
เงินสดและรายการ          
   เทียบเท่าเงินสด 575,677 - 1,546,166 678 2,122,521 0.74  0.35 - 0.45 0.50 
ลูกหนี�การคา้และ         
   ลูกหนี� อื"น - - - 1,880,364 1,880,364 - - - 
เงินให้กูย้มืระยะสั�น         
   แก่บริษทัยอ่ย - 2,342,891 - - 2,342,891 0.40 - - 
เงินให้กูย้มืระยะยาว         
   แก่บริษทัยอ่ย - - - 505,395 505,395 - - - 
รวม 575,677 2,342,891 1,546,166 2,386,437 6,851,171    

หนี� สินทางการเงิน        
เจา้หนี�การคา้ - - - 204 204 - - - 
เงินทดรองจากกิจการ         
   ที"เกี"ยวขอ้งกนั - - - 2,023,148 2,023,148 - - - 
รวม - - - 2,023,352 2,023,352   
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 (หน่วย: พนับาท)                                                                                       

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัที" 31 ธนัวาคม 2555 

 อตัรา     
 ดอกเบี�ยคงที" - อตัราดอกเบี�ย    
 ครบกาํหนด ปรับขึ�นลง ไม่มี   
 ภายใน 1 ปี ตามราคาตลาด อตัราดอกเบี�ย รวม อตัราดอกเบี�ย (ร้อยละต่อปี) 

     คงที" ปรับขึ�นลงตามอตัราตลาด 

     เงินเหรียญ เงินเหรียญ เงินบาท 
     สหรัฐอเมริกา สหรัฐอเมริกา  
สินทรัพยท์างการเงิน        
เงินสดและรายการ         
   เทียบเท่าเงินสด 1,290,546 495,481 114,988 1,901,015 0.64 - 1.25  0.10 - 0.40 0.75 
ลูกหนี�การคา้และ        
   ลูกหนี� อื"น - - 216,784 216,784 - - - 
รวม 1,290,546 495,481 331,772 2,117,799    
หนี� สินทางการเงิน        
เจา้หนี�การคา้ - - 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    

(หน่วย: พนับาท)                                                                                       

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที" 31 ธนัวาคม 2555 

 อตัรา อตัรา     
 ดอกเบี�ยคงที" - ดอกเบี�ยคงที" - อตัราดอกเบี�ย    
 ครบกาํหนด ครบกาํหนด ปรับขึ�นลง ไม่มี   
 ภายใน 1 ปี เมื"อทวงถาม ตามราคาตลาด อตัราดอกเบี�ย รวม อตัราดอกเบี�ย (ร้อยละต่อปี) 

     คงที" ปรับขึ�นลงตามอตัราตลาด 

     เงินเหรียญ เงินเหรียญ เงินบาท 
     สหรัฐอเมริกา สหรัฐอเมริกา  
สินทรัพยท์างการเงิน      
เงินสดและรายการ          
   เทียบเท่าเงินสด 343,023 - 302,508 745 646,276 1.25 0.10 - 0.30 0.75 
ลูกหนี�การคา้และ         
   ลูกหนี� อื"น - - - 1,088,380 1,088,380 - - - 
เงินให้กูย้มืระยะสั�น         
   แก่บริษทัยอ่ย - 2,352,507 - - 2,352,507 0.40 - - 
เงินให้กูย้มืระยะยาว         
   แก่กิจการที"ควบคุม         
   ร่วมกนั - - - 410,035 410,035 - - - 
รวม 343,023 2,352,507 302,508 1,499,160 4,497,198    
หนี� สินทางการเงิน        
เจา้หนี�การคา้ - - - 6 6 - - - 
เงินทดรองจากกิจการ         
   ที"เกี"ยวขอ้งกนั - -  2,626,665 2,626,665  - - 
เงินกูย้มืระยะยาว  - - 1,195,570 - 1,195,570 - 1.51 - 1.56 - 
รวม - - 1,195,570 2,626,671 3,822,241   
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ความเสี�ยงจากอัตราแลกเปลี�ยน 

 รายไดแ้ละค่าใช้จ่ายเกือบทั�งหมดของกลุ่มบริษทัอยู่ในรูปสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาจึงเป็นการ
ป้องกนัความเสี"ยงจากอตัราแลกเปลี"ยนที"เกิดจากรายการที"เป็นเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาไดใ้นตวัเอง 
อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษทัยงัคงมีความเสี"ยงจากอตัราแลกเปลี"ยนสําหรับเครื"องมือทางการเงินที"เป็น
เงินตราสกุลอื"น ซึ" งฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัไดพ้ิจารณาแลว้และไดต้ระหนกัถึงความเสี"ยงดงักล่าวที"
ยงัคงมีอยู่ ดงันั�น จึงพยายามที"จะจาํกดัความเสี"ยงดงักล่าวให้เหลือน้อยที"สุด โดยการไม่ถือเครื"องมือ
ทางการเงินที"สําคญัที"เป็นเงินตราสกุลอื"นหรือใช้ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงินซึ" งกลุ่มบริษทัพิจารณา
เห็นวา่เหมาะสมในการบริหารความเสี"ยงดงักล่าว  

กลุ่มบริษทัไม่มีนโยบายประกอบธุรกรรมตราสารอนุพนัธ์ทางการเงินเพื"อการเก็งกาํไรหรือเพื"อการคา้ 

 กลุ่มบริษทัมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหนี� สินทางการเงินที"มีสาระสําคญัที"เป็นสกุลเงินตรา
ต่างประเทศ (สกุลเงินตราต่างประเทศอื"นที"ไม่ใช่สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา ซึ" งเป็นสกุลเงินที"ใชใ้น
การดาํเนินงาน) ดงันี�  

สกุลเงิน 
สินทรัพยท์างการเงิน 
ณ วนัที" 31 ธนัวาคม  

หนี� สินทางการเงิน                     
ณ วนัที" 31 ธนัวาคม 

อตัราแลกเปลี"ยนเฉลี"ย                            
ณ วนัที" 31 ธนัวาคม  

 2556 2555 2556 2555 2556 2555 

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

เงินกูย้มืสกุลเงินบาท - - 1,095.46 1,220.66 0.0303 0.0325 

กลุ่มบริษทัมีสัญญาแลกเปลี"ยนเงินตราต่างประเทศคงเหลือดงันี�  

ณ วนัที" 31 ธนัวาคม 2556 

  อตัราแลกเปลี"ยนตามสญัญาของ   

จาํนวนที"ซื�อ จาํนวนที"ขาย จาํนวนที"ซื�อ จาํนวนที"ขาย วนัครบกาํหนดตามสญัญา 

  (เหรียญสหรัฐอเมริกา                                    
ต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 

 

1,095.46 ลา้นบาท 33.47 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา 

0.0302, 0.0309 - รายไตรมาสตาม
กาํหนดการชาํระคืนเงินกู ้
สิ�นสุดเดือนกนัยายน 
2565 
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ณ วนัที" 31 ธนัวาคม 2555 

  อตัราแลกเปลี"ยนตามสญัญาของ   

จาํนวนที"ซื�อ จาํนวนที"ขาย จาํนวนที"ซื�อ จาํนวนที"ขาย วนัครบกาํหนดตามสญัญา 

  (เหรียญสหรัฐอเมริกา                                    
ต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 

 

1,220.66 ลา้นบาท 37.29 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา 

0.0302, 0.0309 - รายไตรมาสตาม
กาํหนดการชาํระคืนเงินกู ้
สิ�นสุดเดือนกนัยายน 
2565 

34.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื#องมือทางการเงิน 

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จาํนวนเงินที"ผูซื้�อและผูข้ายตกลงแลกเปลี"ยนสินทรัพยก์นัในขณะที"ทั�งสอง
ฝ่ายมีความรอบรู้ และเต็มใจในการแลกเปลี"ยนและสามารถต่อรองราคากนัได้อย่างเป็นอิสระใน
ลกัษณะที"ไม่มีความเกี"ยวขอ้งกนั วิธีการกาํหนดมูลค่ายุติธรรมขึ�นอยู่กบัลกัษณะของเครื"องมือทาง
การเงิน มูลค่ายุติธรรมจะกาํหนดจากราคาตลาดล่าสุด หรือกาํหนดขึ�นโดยใช้เกณฑ์การวดัมูลค่าที"
เหมาะสม  

เนื"องจากเครื"องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัจดัอยูใ่นประเภทระยะสั�นหรือมีอตัราดอกเบี�ย
ใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบี�ยในตลาด และเงินกูย้มืระยะยาวมีอตัราดอกเบี�ยใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบี�ยใน
ตลาด กลุ่มบริษทัจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหนี� สินทางการเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่า
ตามบญัชีที"แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

35. การบริหารจัดการทุน  

วตัถุประสงค์ในการบริหารจดัการทุนที"สําคญัของกลุ่มบริษทั คือการจดัให้มีซึ" งโครงสร้างทุนที"
เหมาะสมเพื"อสนบัสนุนการดาํเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุน้ใหก้บัผูถื้อหุน้ 

 กลุ่มบริษัทบริหารจัดการสถานะของทุนโดยใช้อัตราส่วนหนี� สินต่อทุน (Debt-to-Equity Ratio) 
เพื"อใหส้อดคลอ้งกบัเงื"อนไขในสัญญาเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ซึ" งระบุให้กลุ่มบริษทัตอ้ง
รักษาระดบัของอตัราส่วนหนี� สินต่อทุนในภาพรวมใหไ้ม่เกิน 2 ต่อ 1 

ณ วนัที" 31 ธนัวาคม 2556 กลุ่มบริษทัมีอตัราส่วนหนี� สินต่อทุนเท่ากบั 0.63:1 (2555: 0.66:1) (เฉพาะ
บริษทัฯ: 0.16:1 (2555: 0.33:1)) ซึ" งคาํนวณจากงบการเงินในสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาซึ" งเป็นสกุล
เงินที"ใชใ้นการดาํเนินงาน 
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36.    เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

36.1 เมื"อวนัที" 9 มกราคม 2557 บริษทั พรีเชียส ชิพปิ� ง (ปานามา) เอส เอ (“บริษทัยอ่ยในต่างประเทศ”) ซึ" ง
ถือหุ้นจาํนวน 41 หุ้นจาก 64 หุ้น ในเรือ Fujisan Maru และเจา้ของร่วม (ซึ" งถือหุ้นจาํนวน 23 หุ้นจาก 
64 หุน้) ไดล้งนามในบนัทึกขอ้ตกลงขายเรือจาํนวน 1 ลาํ กบับริษทัต่างประเทศแห่งหนึ"งในราคา 2.31 
ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา ตามสัดส่วนการถือหุน้ในเรือลาํดงักล่าว บริษทัยอ่ยในต่างประเทศจะไดรั้บ
เงิน 1.48 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา  หรือประมาณ 48.86 ลา้นบาท บริษทัย่อยในต่างประเทศไดส่้ง
มอบเรือลาํดงักล่าวใหแ้ก่ผูซื้�อ และไดรั้บเงินค่าขายเรือจาํนวนเงิน 1.48 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาแลว้
เมื"อวนัที" 15 มกราคม 2557 

36.2  เมื"อวนัที" 13 มกราคม 2557 บริษทั แอสโซซิเอท บลัค ์แคริเออร์ พีทีอี ลิมิเตด (ผูซื้�อเดิม) ไดท้าํสัญญา
เปลี"ยนแปลงคู่สัญญากบับริษทัยอ่ย คือ บริษทั เอบีซี วนั พีทีอี ลิมิเตด (ผูซื้�อใหม่) และอู่ต่อเรือ China 
Shipbuilding & Offshore International Co., Ltd. และ Shanhaiguan New Shipbuilding Industry Co., Ltd. 
(ผูข้าย) เพื"อทาํการโอนสิทธิ กรรมสิทธิ�  ผลประโยชน์ รวมถึงหนี� สินและภาระผกูพนัต่างๆตามสัญญา
สั"งต่อเรือลงวนัที" 30 สิงหาคม 2556 เพื"อต่อเรือประเภทขนส่งซีเมนตจ์าํนวน 1 ลาํ ขนาด 20,000 เดท
เวทตนัสาํหรับตวัเรือหมายเลข CC200-04 

36.3 เมื"อวนัที" 7 กุมภาพนัธ์ 2557 ที"ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯไดมี้มติเห็นชอบให้เสนอต่อที"ประชุม
สามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ซึ" งจะจดัขึ�นในเดือนมีนาคม 2557 ในเรื"องการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นจาก
กาํไรสะสม ณ วนัที" 31 ธนัวาคม 2556 ในอตัราหุน้ละ 0.10 บาท รวมเป็นเงิน 103.95 ลา้นบาท 

เงินปันผลนี�จะจ่ายและบนัทึกบญัชีภายหลงัจากไดรั้บการอนุมติัจากที"ประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้น
ของบริษทัฯ 

37. งบการเงินในสกุลเงินที#ใช้ในการดําเนินงาน 

 งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที" 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 และงบกาํไรขาดทุนสําหรับปีสิ�นสุดวนัที" 
31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 ในสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาซึ" งเป็นสกุลเงินที"ใชใ้นการดาํเนินงาน
แสดงไดด้งันี�  
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บริษัท พรีเชียส ชิพปิ� ง จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

  
งบแสดงฐานะการเงนิ 

      
ณ วนัที# 31 ธันวาคม 2556  

      
      

(หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐฯ) 

  
งบการเงนิรวม 

 
งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  
2556 

 
2555 

 
2556 

 
2555 

สินทรัพย์ 
      

สินทรัพย์หมุนเวยีน 
      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 

89,651 62,061 64,684 
 

21,098 
เงินลงทุนชั"วคราว  

 
- - - 

 
- 

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื"น 
 

32,729 7,077 57,304 
 

35,531 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั�นแก่บริษทัยอ่ย 

 
- - 71,400 

 
76,800 

เงินล่วงหนา้ค่าจา้งต่อเรือ - ส่วนที"จะ 
 

 
 

 
  

   ไดรั้บคืนภายในหนึ"งปี 
 

18,076 15,768 18,076 
 

12,796 
นํ� ามนัเชื�อเพลิง 

 
3,116 4,791 - 

 
- 

สินทรัพยห์มุนเวยีนอื"น 
 

 
   

 
  

   เงินทดรองจ่ายแก่กปัตนัเรือ 
 

3,782 
 

3,366 
 

- 
 

- 
   ค่าสินไหมทดแทนคา้งรับ 

 
851 

 
774 

 
- 

 
- 

   อื"นๆ 
 

2,211 
 

2,190 
 

1,454 
 

1,465 
รวมสินทรัพยห์มุนเวยีนอื"น 

 
6,844  6,330  1,454  1,465 

รวมสินทรัพย์หมนุเวยีน 
 

150,416 
 

96,027 
 

212,918 
 

147,690 
สินทรัพย์ไม่หมนุเวยีน 

        
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย  

 
- 

 
- 

 
235,163 

 
228,589 

เงินลงทุนในการร่วมคา้ 
 

- 
 

- 
 

-           - 
เงินลงทุนในบริษทัร่วมที"ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย 

 
3,120 

 
3,418 

 
- 

 
- 

เงินลงทุนระยะยาวอื"น 
 

260 
 

260 
 

260 
 

260 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการที"ควบคุมร่วมกนั 

 
- 

 
- 

 
- 

 
13,386 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย  -  -  15,402  - 
ลูกหนี�ตามสญัญาแลกเปลี"ยนเงินตราต่างประเทศ  54 

 
2,746 

 
- 

 
- 

ที"ดิน อาคารและอุปกรณ์  
 

568,958 
 

529,276 
 

216 
 

257 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  

 
124 

 
420 

 
123 

 
418 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื"น         
   ค่าความเสียหายจากการเดินเรือ        
      รอเรียกคืน  4,247  1,490  - - 
   เงินล่วงหนา้ค่าจา้งต่อเรือ -        
      สุทธิจากส่วนที"จะไดรั้บคืนภายในหนึ"งปี  42,062  145,580  14,284 125,976 
   ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจ่าย   2,966  4,088  2,300 3,283 
   ตน้ทุนสญัญารอตดัจ่าย  5,113  1,071  - - 
   อื"นๆ  94  98  73 78 
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื"น  54,482  152,327  16,657  129,337 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน  626,998  688,447  267,821  372,247 
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รวมสินทรัพย์  777,414  784,474  480,739  519,937 
 

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ� ง จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
  

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ) 
      

ณ วนัที# 31 ธันวาคม 2556  
      

      
(หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐฯ) 

  
งบการเงนิรวม 

 
งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  
2556 

 
2555 

 
2556 

 
2555 

หนี�สินและส่วนของผู้ถอืหุ้น 
        

หนี�สินหมุนเวยีน 
        

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื"น 
 

       
   เจา้หนี�การคา้  657  56  6  - 
   เงินทดรองจากกิจการที"เกี"ยวขอ้งกนั  -  -  61,656  85,750 
   ค่าใชจ่้ายเกี"ยวกบัลูกเรือคา้งจ่าย 

 
2,623 

 
2,423 

 
- 

 
- 

   ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 
 

2,139 
 

4,366 
 

23 
 

124 
   โบนสัพนกังานคา้งจ่าย - ส่วนที"ถึงกาํหนดจ่าย 

 
 

   
 

  
      ภายในหนึ"งปี 

 
1,324 

 
1,444 

 
1,222 

 
1,335 

รวมเจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื"น  6,743  8,289  62,907  87,209 
รายไดรั้บล่วงหนา้ 

 
2,000  1,120  -           - 

เงินกูย้มืระยะยาว - ส่วนที"ถึงกาํหนดชาํระ 
 

 
   

 
  

   ภายในหนึ"งปี 
 

19,928 
 

26,181 
 

- 
 

15,732 
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 

 
240 

 
145 

 
-           - 

หนี� สินหมุนเวยีนอื"น 
 

 
   

 
  

  ภาษีเงินไดห้กั ณ ที"จ่ายคา้งจ่าย 
 

122 
 

360 
 

80 
 

317 
  อื"นๆ 

 
742 

 
450 

 
110 

 
167 

รวมหนี� สินหมุนเวยีนอื"น 
 

864 
 

810 
 

190 
 

484 
รวมหนี�สินหมุนเวยีน 

 
29,775 

 
36,545 

 
63,097 

 
103,425 

หนี�สินไม่หมนุเวยีน 
        

โบนสัพนกังานคา้งจ่าย - สุทธิจากส่วนที"ถึง 
        

   กาํหนดจ่ายภายในหนึ"งปี 
 

935 
 

750 
 

860 
 

693 
เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนที"ถึงกาํหนด 

 
 

   
 

  
   ชาํระภายในหนึ"งปี 

 
262,661 

 
269,820 

 
- 

 
23,266 

ประมาณการค่าความเสียหายจากการเดินเรือ 
 

5,352 
 

2,210 
 

-           - 
สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 

 
2,333 

 
2,296 

 
2,142 

 
2,099 

รวมหนี�สินไม่หมุนเวยีน 
 

271,281 
 

275,076 
 

3,002 
 

26,058 
รวมหนี�สิน 

 
301,056 

 
311,621 

 
66,099 

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

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ) 
      

ณ วนัที# 31 ธันวาคม 2556  
      

      
(หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐฯ) 

  
งบการเงนิรวม 

 
งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  
2556 

 
2555 

 
2556 

 
2555 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 
        

ทุนเรือนหุน้ 
        

   ทุนจดทะเบียน 
 

35,308 35,308 35,308 35,308 
   ทุนที"ออกและชาํระแลว้ 

 
35,308 35,308 35,308 

 
35,308 

ส่วนเกินทุน 
 

 
 

 
  

   ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 
 

16,135 16,135 16,135 
 

16,135 
   ส่วนเกินทุนหุน้ทุนซื�อคืน 

 
4,819 4,819 4,819 

 
4,819 

กาํไรสะสม 
 

 
 

 
  

   จดัสรรแลว้ 
 

 
 

 
  

      สาํรองตามกฎหมาย - บริษทัฯ 
 

2,802 2,802 2,802 
 

2,802 
                                       - บริษทัยอ่ย 

 
14,460 14,285 -           - 

      สาํรองเพื"อกิจกรรมความรับผดิชอบต่อสงัคม 
 

511 467 511 
 

467 
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 

 
403,659 400,142 355,065 

 
330,923 

องคป์ระกอบอื"นของส่วนของผูถื้อหุน้ 
 

(1,654) (1,145) - 
 

- 
ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 

 
476,040 472,813 414,640 

 
390,454 

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียที"ไม่มีอาํนาจควบคุม 
 

 
 

 
  

   ของบริษทัยอ่ย 
 

318 40 - 
 

- 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 

 
476,358 472,853 414,640 

 
390,454 

รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 
 

777,414 784,474 480,739 
 

519,937 
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บริษัท พรีเชียส ชิพปิ� ง จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
  

งบกาํไรขาดทุน  
        

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที# 31 ธันวาคม 2556  
      

      
(หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐฯ) 

  
งบการเงนิรวม 

 
งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  
2556 

 
2555 

 
2556 

 
2555 

รายได้ 
        

รายไดจ้ากการเดินเรือ 
        

   รายไดค้่าเช่าเรือ 
 

84,746 
 

70,219 
 

- - 
   รายไดค้่าระวางเรือ 

 
40,011 

 
42,117 

 
- - 

รวมรายไดจ้ากการเดินเรือ 
 

124,757 
 

112,336 
 

- - 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 

 
368 

 
360 

 
2,917 2,329 

กาํไรจากการขายอุปกรณ์ 
 

1 
 

9 
 

1 9 
กาํไรจากการแปลงหนี�ใหม่/ยกเลิกสญัญา 

 
      

   สั"งต่อเรือ 
 

30,824 
 

9,771 
 

29,550 9,771 
ดอกเบี�ยรับ 

 
274 

 
654 

 
444 735 

กาํไรจากอตัราแลกเปลี"ยน  423  -  502 - 
รายไดอื้"น 

 
78 

 
106 

 
78 

 
88 

เงินปันผลรับ 
 

- 
 

- 
 

17,932 
 

17,301 
รวมรายได้ 

 
156,725 

 
123,236 

 
51,424 

 
30,233 

ค่าใช้จ่าย 
        

ตน้ทุนการเดินเรือ 
        

   ค่าใชจ่้ายในการเดินเรือ 
 

53,874 
 

40,510 
 

- 
 

- 
   รายจ่ายท่าเรือ 

 
5,583 

 
7,026 

 
- 

 
- 

   นํ� ามนัเชื�อเพลิงใชไ้ป 
 

17,766 
 

18,387 
 

- 
 

- 
รวมตน้ทุนการเดินเรือ 

 
77,223 

 
65,923 

 
- 

 
- 

ค่าเสื"อมราคา 
 

36,790 
 

29,331 
 

91 
 

130 
ตน้ทุนการใหบ้ริการ 

 
158 

 
139 

 
- 

 
- 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 
 

7,091 
 

5,725 
 

6,082 
 

4,910 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 

 
3,547 

 
2,848 

 
3,344 

 
2,709 

หนี� สูญและหนี�สงสยัจะสูญ 
 

39 
 

394 
 

- 
 

- 
ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี"ยน 

 
- 

 
182 

 
- 

 
243 

รวมค่าใช้จ่าย 
 

124,848 
 

104,542 
 

9,517 
 

7,992 
กาํไรก่อนส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จาก 

        
   เงนิลงทุนในบริษัทร่วม ค่าใช้จ่าย 

        
   ทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 

 
31,877 

 
18,694 

 
41,907 

 
22,241 

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนใน 
 

 
   

 
  

   บริษทัร่วมที"ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย 
 

1,025 
 

(74) 
 

- 
 

- 
กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและ 

 
 

   
 

  
   ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 

 
32,902 

 
18,620 

 
41,907 

 
22,241 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน 
 

(14,881) 
 

(13,947) 
 

(3,963) 
 

(5,014) 
กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 

 
18,021 

 
4,673 

 
37,944 

 
17,227 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้
 

(250) 
 

(133) 
 

- 
 

- 
กาํไรสําหรับปี 

 
17,771 

 
4,540 

 
37,944 

 
17,227 



 

  76

 

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ� ง จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
    

งบกาํไรขาดทุน (ต่อ) 
        

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที# 31 ธันวาคม 2556  
      

      
(หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐฯ) 

  
งบการเงนิรวม 

 
งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  
2556 

 
2555 

 
2556 

 
2555 

การแบ่งปันกาํไร  
        

ส่วนที"เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 
 

17,493 
 

4,455 
 

37,944 
 

17,227 
ส่วนที"เป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียที"ไม่มีอาํนาจ          
   ควบคุมของบริษทัยอ่ย 

 
278 

 
85 

 
- 

 
- 

กาํไรสําหรับปี 
 

17,771 
 

4,540 
 

37,944 
 

17,227 

      
(หน่วย: เหรียญสหรัฐฯ) 

กาํไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน 
        

กาํไรส่วนที"เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 
 

          0.0168 
 

           0.0043 
 

0.0365 
 

        0.0166 

38. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินนี�ไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯ เมื"อวนัที" 7 กุมภาพนัธ์ 2557 

 


