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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั (มหาชน) 

ความเห็น 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย (กลุ่มบริษทั) 
ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 งบกาํไรขาดทุนรวม งบกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวม สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั 
และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั และไดต้รวจสอบงบการเงิน
เฉพาะกิจการของบริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั 

ขา้พเจา้เห็นวา่งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสด 
สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และเฉพาะของบริษทั                            
พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรค     
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจาก
กลุ่มบริษทัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีท่ีกาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในส่วนท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณอ่ืน ๆ ตามท่ีระบุ                       
ในขอ้กาํหนดนั้นดว้ย ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑ์
ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

ข้อมูลและเหตุการณ์ทีเ่น้น 

ขา้พเจา้ขอใหส้งัเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 16.6 เร่ืองการยกเลิกสญัญาสัง่ต่อเรือและความไม่แน่นอน
จากผลของกระบวนการอนุญาโตตุลาการในอนาคต ทั้งน้ี ขา้พเจา้มิไดแ้สดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไขต่อกรณีน้ี         
แต่อยา่งใด 
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เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ  

เร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัสาํคญัท่ีสุดตามดุลยพนิิจเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้                      
ในการตรวจสอบงบการเงินสาํหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้าํเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ
งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสาํหรับ
เร่ืองเหล่าน้ี  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตามความรับผดิชอบท่ีไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ                        
งบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ซ่ึงไดร้วมความรับผดิชอบท่ีเก่ียวกบัเร่ืองเหล่าน้ีดว้ย การปฏิบติังานของขา้พเจา้ได้
รวมวิธีการตรวจสอบท่ีออกแบบมาเพ่ือตอบสนองต่อการประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริง
อนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้ ซ่ึงไดร้วมวิธีการตรวจสอบสาํหรับเร่ืองเหล่าน้ี
ดว้ย ไดใ้ชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินโดยรวม 

เร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสาํหรับแต่ละเร่ืองมีดงัต่อไปน้ี 

การรับรู้รายได้ 

เน่ืองจากกลุ่มบริษทัเขา้ทาํสญัญากบัลูกคา้เป็นจาํนวนมากและสญัญาท่ีทาํมีทั้งประเภทการเช่าเป็นระยะเวลา และ
การเช่าเป็นรายเท่ียว โดยค่าระวางเรือจะเปล่ียนแปลงตามอตัราค่าระวางในตลาดโลก นอกจากน้ี จากแนวโนม้                     
การชะลอตวัของเศรษฐกิจท่ีส่งผลกระทบโดยตรงต่อสถานการณ์การแข่งขนัในอุตสาหกรรมการขนส่งทางทะเล                
ท่ีรุนแรงข้ึน ดงันั้น จึงมีความเส่ียงเก่ียวกบัมูลค่าและระยะเวลาในการรับรู้รายได ้

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบการรับรู้รายไดข้องกลุ่มบริษทัโดยการ 

• ประเมินและทดสอบระบบสารสนเทศและระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัวงจรรายได ้
โดยการสอบถามผูรั้บผดิชอบ ทาํความเขา้ใจและเลือกตวัอยา่งมาสุ่มทดสอบการปฏิบติัตามการควบคุมท่ีกลุ่ม
บริษทัออกแบบไว ้ 

• สุ่มตวัอยา่งสญัญาบริการเพื่อตรวจสอบการรับรู้รายไดว้า่เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสญัญาบริการของ
กลุ่มบริษทัและสอดคลอ้งกบันโยบายการรับรู้รายไดข้องกลุ่มบริษทั   

• สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการรับรู้รายไดท่ี้เกิดข้ึนในระหวา่งปีและช่วงใกลส้ิ้นรอบระยะเวลาบญัชี 

• สอบทานใบลดหน้ีท่ีกลุ่มบริษทัออกภายหลงัวนัส้ินรอบระยะเวลาบญัชี   

• วิเคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลบญัชีรายไดแ้บบแยกยอ่ย (Disaggregated data) เพื่อตรวจสอบความผดิปกติท่ีอาจ
เกิดข้ึนของรายการรายไดต้ลอดรอบระยะเวลาบญัชี โดยเฉพาะรายการบญัชีท่ีทาํผา่นใบสาํคญัทัว่ไป  
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การด้อยค่าของเรือ 

การพิจารณาค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเรือตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ีสาํคญัของฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบั                        
การคาดการณ์ผลการดาํเนินงานในอนาคตและการประเมินแผนงานในอนาคตในการจดัการสินทรัพย ์รวมถึง                           
การกาํหนดอตัราคิดลดและสมมติฐานท่ีสาํคญั ซ่ึงทาํใหเ้กิดความเส่ียงเก่ียวกบัมูลค่าค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเรือ 

ขา้พเจา้ไดป้ระเมินการกาํหนดหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดและแบบจาํลองทางการเงินท่ีฝ่ายบริหารของกลุ่ม
บริษทัเลือกใชโ้ดยการทาํความเขา้ใจกระบวนการพจิารณาของฝ่ายบริหารวา่สอดคลอ้งตามลกัษณะการให้
ประโยชน์ของเรือ นอกจากน้ี ขา้พเจา้ไดท้าํความเขา้ใจและประเมินในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

• ขอ้สมมติท่ีใชใ้นการจดัทาํแผนและคาดการณ์กระแสเงินสดในอนาคตของกลุ่มบริษทั โดยการทาํความเขา้ใจ
ในกระบวนการท่ีทาํใหไ้ดม้าซ่ึงตวัเลขดงักล่าว เปรียบเทียบขอ้สมมติดงักล่าวกบัแหล่งขอ้มูลภายนอกและ
ภายในของกลุ่มบริษทั และเปรียบเทียบประมาณการกระแสเงินสดในอดีตกบัผลการดาํเนินงานท่ีเกิดข้ึนจริง
เพื่อประเมินการใชดุ้ลยพินิจของฝ่ายบริหารในการประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดวา่จะไดรั้บในอนาคต
ดงักล่าว รวมถึงเปรียบเทียบอตัราการเติบโตระยะยาวของกลุ่มบริษทักบัการคาดการณ์ของภาคเศรษฐกิจและ
อุตสาหกรรม  

• อตัราคิดลด โดยประเมินตน้ทุนถวัเฉล่ียของเงินทุนและขอ้มูลอ่ืน ๆ กบับริษทัอ่ืนท่ีเปรียบเทียบกนัได ้และ 

• ขอ้สมมติและวิธีการท่ีฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัใชใ้นการคาํนวณหามูลค่ายติุธรรมของเรือ 

ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาขอบเขตและความเป็นไปไดข้องการเปล่ียนแปลงในขอ้สมมติท่ีสาํคญัท่ีอาจเกิดข้ึน โดยเฉพาะ
อตัราการเติบโตท่ีใชใ้นการคาดการณ์กระแสเงินสดโดยการเปรียบเทียบกบัภาคเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม และ
ทาํการวิเคราะห์ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงของสมมติฐานดงักล่าวต่อมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนสาํหรับเรือ
ดงักล่าว  

ข้อมูลอืน่  

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผดิชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลท่ีรวมอยูใ่นรายงานประจาํปีของกลุ่มบริษทั (แต่ไม่รวมถึง
งบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นรายงานนั้น) 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หข้อ้สรุปในลกัษณะการใหค้วาม
เช่ือมัน่ในรูปแบบใด ๆ ต่อขอ้มูลอ่ืนนั้น 
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ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาวา่ขอ้มูลอ่ืนนั้น                             

มีความขดัแยง้ท่ีมีสาระสาํคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้หรือไม่ หรือ

ปรากฏวา่ขอ้มูลอ่ืนแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ หากในการปฏิบติังานดงักล่าว ขา้พเจา้                       

สรุปไดว้า่ขอ้มูลอ่ืนแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัแลว้ ขา้พเจา้จะตอ้งรายงานขอ้เทจ็จริงนั้น ทั้งน้ี 

ขา้พเจา้ไม่พบวา่มีเร่ืองดงักล่าวท่ีตอ้งรายงาน 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าทีใ่นการกาํกบัดูแลต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐาน                               
การรายงานทางการเงิน และรับผดิชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาวา่จาํเป็นเพื่อใหส้ามารถ
จดัทาํงบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริต                       
หรือขอ้ผดิพลาด 

ในการจดัทาํงบการเงิน ผูบ้ริหารรับผดิชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทัในการดาํเนินงานต่อเน่ือง 
การเปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานต่อเน่ืองในกรณีท่ีมีเร่ืองดงักล่าว  และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับ
กิจการท่ีดาํเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยดุดาํเนินงานหรือไม่สามารถ
ดาํเนินงานต่อเน่ืองอีกต่อไปได ้

ผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของ                              
กลุ่มบริษทั  

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินโดยรวมปราศจาก
การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด และ
เสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่
ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถ                            
ตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอาจเกิดจาก                            
การทุจริตหรือขอ้ผดิพลาดและถือวา่มีสาระสาํคญัเม่ือคาดการณ์อยา่งสมเหตุสมผลไดว้า่รายการท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริง
แต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงิน
เหล่าน้ี 
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ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ใชดุ้ลยพินิจและการสงัเกตและสงสยัเยีย่ง                              

ผูป้ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานดงัต่อไปน้ีดว้ย 

• ระบุและประเมินความเส่ียงท่ีอาจมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงิน ไม่วา่
จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อ                              
ความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑใ์นการแสดง
ความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัซ่ึงเป็นผลมาจาก                             
การทุจริตจะสูงกวา่ความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผดิพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด                                      
การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริง
หรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ทาํความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้
เหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของ                              
การควบคุมภายในของกลุ่มบริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชี
และการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูบ้ริหารจดัทาํ 

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับกิจการท่ีดาํเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหาร                                
และสรุปจากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสยัอยา่งมีนยัสาํคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัในการดาํเนินงาน
ต่อเน่ืองหรือไม่ หากขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญั ขา้พเจา้จะตอ้งใหข้อ้สงัเกตไวใ้น
รายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในงบการเงิน หรือหากเห็นวา่การเปิดเผย
ดงักล่าวไม่เพยีงพอ ขา้พเจา้จะแสดงความเห็นท่ีเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยูก่บัหลกัฐาน                               
การสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรกต็าม เหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเน่ืองได ้

• ประเมินการนาํเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 
ตลอดจนประเมินวา่งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่  

• รวบรวมเอกสารหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการหรือ
ของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผดิชอบต่อ                                
การกาํหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบ                            
แต่เพยีงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 



 6

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลในเร่ืองต่าง ๆ ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเดน็ท่ีมีนยัสาํคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัสาํคญัในระบบ                      
การควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดใ้หค้าํรับรองแก่ผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลวา่ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืน                     
ซ่ึงขา้พเจา้เช่ือวา่มีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ี
ขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 

จากเร่ืองทั้งหลายท่ีส่ือสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้จิารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัสาํคญัท่ีสุดใน                            
การตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ี                       
ไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัหา้มไม่ใหเ้ปิดเผยเร่ืองดงักล่าวต่อสาธารณะ หรือใน
สถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พจิารณาวา่ไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระทาํ
ดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สีย
สาธารณะจะไดจ้ากการส่ือสารดงักล่าว 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบงานสอบบญัชีและการนาํเสนอรายงานฉบบัน้ี 

 

 

 

วิสสุตา จริยธนากร 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3853 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 
กรุงเทพฯ: 6 กมุภาพนัธ์ 2561 
 



บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 1,853,617,916    2,676,310,435    1,240,079,848      2,145,249,277    
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั

   - ส่วนท่ีส้ินสุดภาระคํ้าประกนัภายในหน่ึงปี 9 -                          36,069,571         -                            -                          

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 7 193,408,024       139,994,839       4,249,397,962      4,629,331,757    

นํ้ามนัเช้ือเพลิง 56,022,950         40,734,457         -                            -                          

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน

    เงินทดรองจ่ายแก่กปัตนัเรือ 84,983,015         90,986,420         -                            -                          

    ค่าสินไหมทดแทนคา้งรับ 20,131,380         24,241,889         -                            -                          

    อ่ืน ๆ 42,428,694         92,684,869         12,721,002           20,361,495         

รวมสินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 147,543,089       207,913,178       12,721,002           20,361,495         

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,250,591,979    3,101,022,480    5,502,198,812      6,794,942,529    

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั - สุทธิจากส่วนท่ี

   ส้ินสุดภาระคํ้าประกนัภายในหน่ึงปี 9 -                          354,923,612       -                            -                          

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย 10 -                          -                          5,055,800,592      5,543,080,951    

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 11 -                          -                          6,650,899,606      7,391,484,350    

เงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย 12 75,501,585         86,236,899         -                            -                          

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 13 18,547,734         20,335,373         18,547,734           20,335,373         
ลูกหน้ีตามสัญญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 527,082,988       -                          523,133,316         28,892,498         

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 14 23,474,669,693  25,671,524,342  10,649,707           5,406,637           

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 15 341,799              1,178,561           341,797                1,178,559           

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน

    ค่าความเสียหายจากการเดินเรือรอเรียกคืน 51,711,838         111,873,693       -                            -                          

    เงินล่วงหนา้ค่าต่อเรือ 16 2,219,047,152    2,712,400,780    2,210,682,003      2,701,134,188    

    ตน้ทุนสัญญารอตดัจ่าย 17 212,696,906       253,466,358       -                            -                          

    อ่ืน ๆ 3,048,745           3,067,955           2,396,889             2,396,188           

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 2,486,504,641    3,080,808,786    2,213,078,892      2,703,530,376    

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 26,582,648,440  29,215,007,573  14,472,451,644    15,693,908,744  

รวมสินทรัพย์ 28,833,240,419  32,316,030,053  19,974,650,456    22,488,851,273  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวียน

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน

    เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 8 70,335,459         37,847,911         2,582,039             245,304              

    เงินทดรองจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 8 -                          -                          1,919,833,061      1,739,800,011    

    ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัลูกเรือคา้งจ่าย 87,156,665         95,737,376         -                            -                          

    ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 280,485,486       140,485,237       153,631,653         49,830,338         

    โบนสัพนกังานคา้งจ่าย 36,197,121         34,054,992         25,921,813           29,290,439         

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 474,174,731       308,125,516       2,101,968,566      1,819,166,092    

รายไดรั้บล่วงหนา้ 36,673,234         13,872,247         -                            -                          

เงินกูย้มืระยะยาว - ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 18 802,484,941       887,344,495       -                            -                          

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 188,036              66,271                -                            -                          

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 20,388,073         18,575,112         12,743,670           8,814,404           

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 1,333,909,015    1,227,983,641    2,114,712,236      1,827,980,496    

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน

เจา้หน้ีตามสัญญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ -                          35,813,830         -                            -                          

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระ

   ภายในหน่ึงปี 18 9,483,366,456    10,846,818,205  -                            -                          

หุน้กู้ 19 5,504,550,244    5,497,809,757    5,504,550,244      5,497,809,757    

ประมาณการค่าความเสียหายจากการเดินเรือ 20 83,138,608         162,781,593       -                            -                          

สินเช่ือธุรกิจไม่มีหลกัประกนั 16.4 -                          801,558,738       -                            801,558,738       

สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 21 92,789,276         84,213,450         74,179,665           79,856,350         

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 15,163,844,584  17,428,995,573  5,578,729,909      6,379,224,845    

รวมหนีสิ้น 16,497,753,599  18,656,979,214  7,693,442,145      8,207,205,341    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุน้

   ทุนจดทะเบียน

      หุน้สามญั 1,611,256,930 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 1,611,256,930    1,611,256,930    1,611,256,930      1,611,256,930    

   ทุนท่ีออกและชาํระแลว้

      หุน้สามญั 1,559,280,897 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 1,559,280,897    1,559,280,897    1,559,280,897      1,559,280,897    

   ส่วนเกินทุน

      ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 1,967,716,593    1,967,716,593    1,967,716,593      1,967,716,593    

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

   กาํไรสะสม

      จดัสรรแลว้

         สาํรองตามกฎหมาย - บริษทัฯ 23 103,952,060       103,952,060       103,952,060         103,952,060       

                                         - บริษทัยอ่ย 23 523,320,000       523,320,000       -                            -                          

         สาํรองเพ่ือกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม 24 16,443,099         16,119,179         16,443,099           16,119,179         

      ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 8,681,784,433    8,813,492,306    7,856,617,062      8,626,377,640    

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (689,490,653)      502,692,764       604,752,788         1,835,753,751    

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 12,335,452,241  13,659,019,611  12,281,208,311    14,281,645,932  

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 34,579                31,228                -                            -                          

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 12,335,486,820  13,659,050,839  12,281,208,311    14,281,645,932  

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น 28,833,240,419  32,316,030,053  19,974,650,456    22,488,851,273  

-                          -                          -                            -                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกาํไรขาดทุน
สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559
รายได้
รายไดจ้ากการเดินเรือ
   รายไดค่้าเช่าเรือ 3,691,714,523    2,877,621,600    -                            -                          
   รายไดค่้าระวางเรือ 637,183,971       804,795,152       -                            -                          
รวมรายไดจ้ากการเดินเรือ 4,328,898,494    3,682,416,752    -                            -                          
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 8 3,793,827           7,417,603           85,049,366           96,599,675         
กาํไรจากการขายเรือและอุปกรณ์ 14 32,152,515         -                          1,999,158             394,616              
กาํไรจากการยกเลิกสัญญาส่ังต่อเรือ 16.6 6,252,457           2,851,210           6,252,457             2,851,210           
ดอกเบ้ียรับ 23,402,413         46,672,085         17,278,107           44,728,455         
กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน -                          45,425,600         -                            47,928,580         
รายไดอ่ื้น 127,964              7,001,804           376                       3,343                  
รวมรายได้ 4,394,627,670    3,791,785,054    110,579,464         192,505,879       
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนการเดินเรือ
   ค่าใชจ่้ายในการเดินเรือ 1,677,104,370    2,010,834,546    -                            -                          
   รายจ่ายท่าเรือ 137,583,427       243,229,708       -                            -                          
   นํ้ามนัเช้ือเพลิงใชไ้ป 175,545,977       231,894,232       -                            -                          
รวมตน้ทุนการเดินเรือ 1,990,233,774    2,485,958,486    -                            -                          
ค่าเส่ือมราคา 14 1,169,844,139    1,366,395,482    3,514,014             2,499,923           
ตน้ทุนการใหบ้ริการ 4,557,421           5,239,468           -                            -                          
ขาดทุนจากการขายเรือ 14 -                          680,285,679       -                            -                          
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย์ 14 -                          566,558,861       -                            -                          
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 11 -                          -                          95,134,089           2,205,262,526    
ดอกเบ้ียจ่ายสินเช่ือธุรกิจไม่มีหลกัประกนัและค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ
   ตามสัญญาระงบัขอ้พิพาท 16.4 112,509,641       -                          112,509,641         -                          
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 8 321,580,922       260,251,101       259,830,383         213,201,630       
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 8 82,499,633         88,196,978         78,267,087           79,084,164         
หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ (โอนกลบั) (7,864,461)          25,022,204         2,803,900             32,885,487         
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน 12,312,931         -                          6,337,663             -                          
รวมค่าใช้จ่าย 3,685,674,000    5,477,908,259    558,396,777         2,532,933,730    
กาํไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนแบ่งกาํไรจากเงนิลงทุนในบริษทัร่วม
   ค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 708,953,670       (1,686,123,205)   (447,817,313)        (2,340,427,851)   
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม
   ท่ีถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย 12.1 10,008,710         3,287,595           -                            -                          
กาํไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิ
   และค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 718,962,380       (1,682,835,610)   (447,817,313)        (2,340,427,851)   
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (848,243,899)      (980,089,221)      (319,824,573)        (395,281,469)      
ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ (129,281,519)      (2,662,924,831)   (767,641,886)        (2,735,709,320)   
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 26 (188,228)             (62,476)               -                            -                          
ขาดทุนสําหรับปี (129,469,747)      (2,662,987,307)   (767,641,886)        (2,735,709,320)   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุน (ต่อ)

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน)

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (129,476,280)      (2,664,898,734)   (767,641,886)        (2,735,709,320)   

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 6,533                  1,911,427           -                            -                          

ขาดทุนสําหรับปี (129,469,747)      (2,662,987,307)   (767,641,886)        (2,735,709,320)   

กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 28

ขาดทุนส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (0.08) (1.71) (0.49) (1.75)

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (หุน้) 1,559,280,897    1,559,280,897    1,559,280,897      1,559,280,897    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2560 2559 2560 2559

ขาดทุนสําหรับปี (129,469,747)      (2,662,987,307)   (767,641,886)        (2,735,709,320)   

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน่:

รายการท่ีจะถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน

    ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 8,390,446           (1,688,523)          -                            -                          
รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 8,390,446           (1,688,523)          -                            -                          

รายการท่ีจะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (1,907,673)          -                          (1,794,772)            -                          

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงินจากสกลุเงิน

    ท่ีใชใ้นการดาํเนินงานเป็นสกลุเงินท่ีใชน้าํเสนองบการเงิน (1,200,577,045)   (162,440,438)      (1,231,000,963)     (151,369,958)      
รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั (1,202,484,718)   (162,440,438)      (1,232,795,735)     (151,369,958)      

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน่สําหรับปี (1,194,094,272)   (164,128,961)      (1,232,795,735)     (151,369,958)      

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรับปี (1,323,564,019)   (2,827,116,268)   (2,000,437,621)     (2,887,079,278)   

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (1,323,567,370)   (2,829,059,797)   (2,000,437,621)     (2,887,079,278)   
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 3,351                  1,943,529           -                            -                          

(1,323,564,019)   (2,827,116,268)   (2,000,437,621)     (2,887,079,278)   
-                          -                          -                            -                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)  

องคป์ระกอบอื่น
ของส่วนของผูถ้ือหุ้น

 - กาํไรขาดทุน ส่วนของผูม้ี
เบด็เสร็จอื่น ส่วนไดเ้สียที่

สาํรองเพือ่กิจกรรม ผลต่างจาก รวม ไม่มีอาํนาจ รวม
ทุนเรือนหุ้นที่ออก ส่วนเกินมูลค่า ส่วนเกินทุน ความรับผดิชอบ การแปลงค่า ส่วนของผูถ้ือหุ้น ควบคุม ส่วนของ
และชาํระแลว้ หุ้นสามญั หุ้นทุนซื้อคืน บริษทัฯ บริษทัยอ่ย ต่อสงัคม ยงัไม่ไดจ้ดัสรร งบการเงิน ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ผูถ้ือหุ้น

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 1,559,280,897    1,967,716,593    172,445,812       103,952,060       523,320,000       16,349,679         11,478,160,540  666,853,827       16,488,079,408  (1,912,301)          16,486,167,107  
ขาดทุนสาํหรับปี -                           -                           -                           -                           -                           -                           (2,664,898,734)   -                           (2,664,898,734)   1,911,427           (2,662,987,307)   
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับปี -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           (164,161,063)      (164,161,063)      32,102                 (164,128,961)      
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                           -                           -                           -                           -                           -                           (2,664,898,734)   (164,161,063)      (2,829,059,797)   1,943,529           (2,827,116,268)   
จดัสรรสาํรองเพือ่กิจกรรมความรับผดิชอบ
   ต่อสงัคม (หมายเหตุ 24) -                           -                           -                           -                           -                           (230,500)             230,500              -                           -                           -                           -                           
ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 1,559,280,897    1,967,716,593    172,445,812       103,952,060       523,320,000       16,119,179         8,813,492,306    502,692,764       13,659,019,611  31,228                 13,659,050,839  

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 1,559,280,897    1,967,716,593    172,445,812       103,952,060       523,320,000       16,119,179         8,813,492,306    502,692,764       13,659,019,611  31,228                 13,659,050,839  
ขาดทุนสาํหรับปี -                           -                           -                           -                           -                           -                           (129,476,280)      -                           (129,476,280)      6,533                   (129,469,747)      
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับปี -                           -                           -                           -                           -                           -                           (1,907,673)          (1,192,183,417)   (1,194,091,090)   (3,182)                 (1,194,094,272)   
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                           -                           -                           -                           -                           -                           (131,383,953)      (1,192,183,417)   (1,323,567,370)   3,351                   (1,323,564,019)   
จดัสรรสาํรองเพือ่กิจกรรมความรับผดิชอบ
   ต่อสงัคม (หมายเหตุ 24) -                           -                           -                           -                           -                           323,920              (323,920)             -                           -                           -                           -                           
ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 1,559,280,897    1,967,716,593    172,445,812       103,952,060       523,320,000       16,443,099         8,681,784,433    (689,490,653)      12,335,452,241  34,579                 12,335,486,820  

-                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           
-                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

จดัสรรแลว้

สาํรองตามกฎหมาย

งบการเงินรวม
ส่วนของผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ

กาํไรสะสม



บริษทั พรีเชียส ชิพปิ้ง จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น (ต่อ)
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)  

องคป์ระกอบอื่น
ของส่วนของผูถ้ือหุน้ 

 - กาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอื่น

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

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม 2559 1,559,280,897      1,967,716,593      172,445,812         103,952,060         16,349,679            11,361,856,460    1,987,123,709      17,168,725,210    
ขาดทุนสาํหรับปี -                             -                             -                             -                             -                             (2,735,709,320)     -                             (2,735,709,320)     
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับปี -                             -                             -                             -                             -                             -                             (151,369,958)        (151,369,958)        
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                             -                             -                             -                             -                             (2,735,709,320)     (151,369,958)        (2,887,079,278)     
จดัสรรสาํรองเพื่อกิจกรรมความรับผดิชอบต่อสังคม
   (หมายเหตุ 24) -                             -                             -                             -                             (230,500)               230,500                 -                             -                             
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 1,559,280,897      1,967,716,593      172,445,812         103,952,060         16,119,179            8,626,377,640      1,835,753,751      14,281,645,932    

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม 2560 1,559,280,897      1,967,716,593      172,445,812         103,952,060         16,119,179            8,626,377,640      1,835,753,751      14,281,645,932    
ขาดทุนสาํหรับปี -                             -                             -                             -                             -                             (767,641,886)        -                             (767,641,886)        
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับปี -                             -                             -                             -                             -                             (1,794,772)            (1,231,000,963)     (1,232,795,735)     
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                             -                             -                             -                             -                             (769,436,658)        (1,231,000,963)     (2,000,437,621)     
จดัสรรสาํรองเพื่อกิจกรรมความรับผดิชอบต่อสังคม
   (หมายเหตุ 24) -                             -                             -                             -                             323,920                 (323,920)               -                             -                             
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 1,559,280,897      1,967,716,593      172,445,812         103,952,060         16,443,099            7,856,617,062      604,752,788         12,281,208,311    

-                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             
-                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

จดัสรรแลว้

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

กาํไรสะสม



บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด
สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

2560 2559 2560 2559
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน
ขาดทุนก่อนภาษี (129,281,519)      (2,662,924,831)   (767,641,886)        (2,735,709,320)   
รายการปรับกระทบยอดขาดทุนก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
   จากกิจกรรมดาํเนินงาน
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 1,170,602,334    1,367,223,477    4,272,209             3,321,524           
   หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ (โอนกลบั) (7,864,461)          25,022,204         2,803,900             32,885,487         
   ตดัจาํหน่ายอุปกรณ์ -                          21                       -                            21                       
   ขาดทุน (กาํไร) จากการขายเรือและอุปกรณ์ (32,152,515)        679,890,697       (1,999,158)            (394,616)             
   ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย์ -                          566,558,861       -                            -                          
   ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                          -                          95,134,089           2,205,262,526    
   กาํไรจากการยกเลิกสัญญาส่ังต่อเรือ (6,252,457)          (2,851,210)          (6,252,457)            (2,851,210)          
   ตดัจาํหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจ่าย -                          182,252,939       -                            182,252,939       
   ตดัจาํหน่ายตน้ทุนสัญญารอตดัจ่าย 19,119,129         20,007,429         -                            -                          
   ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม
      ท่ีถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย (10,008,710)        (3,287,595)          -                            -                          
   โอนกลบัประมาณการค่าความเสียหายจากการเดินเรือ (15,714,780)        (5,219,799)          -                            -                          
   สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 8,710,035           9,025,730           7,170,568             7,794,236           
   กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (611,871)             (73,401,759)        (1,396,962)            (72,805,683)        
   ตดัจาํหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินเป็นดอกเบ้ียจ่าย 69,791,656         80,635,697         -                            -                          
   ดอกเบ้ียจ่าย 761,926,834       691,764,498       311,460,007         206,844,982       
   ตดัจาํหน่ายค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กู้ 6,329,467           4,088,071           6,329,467             4,088,071           
   ดอกเบ้ียจ่ายสินเช่ือธุรกิจไม่มีหลกัประกนัและค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ
      ตามสัญญาระงบัขอ้พิพาท 112,509,641       -                          112,509,641         -                          
   ดอกเบ้ียรับ -                          (39,725,191)        -                            (39,725,191)        
   ตดัจาํหน่ายภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย 3,661,127           -                          3,661,127             -                          
กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง
   ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน 1,950,763,910    839,059,239       (233,949,455)        (209,036,234)      
สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (62,071,336)        14,657,819         847,327,466         (2,100,998,340)   
   นํ้ามนัเช้ือเพลิง (23,558,647)        70,149,988         -                            -                          
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 41,413,241         (24,915,996)        5,186,580             2,465,457           
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 23,980                45,228                -                            -                          
หน้ีสินดาํเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 80,187,301         (157,434,757)      323,212,070         343,727,076       
   รายไดรั้บล่วงหนา้ 25,449,300         (30,506,343)        -                            -                          
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 2,832,444           (7,424,338)          4,377,770             1,504,505           
   หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (1,932,620)          (7,045,138)          (1,932,620)            (2,585,366)          
เงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 2,013,107,573    696,585,702       944,221,811         (1,964,922,902)   
   จ่ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลและภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย (2,680,198)          (3,315,981)          (1,677,685)            (2,127,536)          
เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมดาํเนินงาน 2,010,427,375    693,269,721       942,544,126         (1,967,050,438)   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

2560 2559 2560 2559

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

ซ้ือเรือและอุปกรณ์และจ่ายค่าใชจ่้ายในการซ่อมแซมและสาํรวจเรือ (373,328,154)      (1,449,036,088)   (9,717,180)            (1,304,541)          

เงินสดรับจากการขายเรือและอุปกรณ์ 76,850,749         681,670,982       1,999,172             404,333              

เงินสดจ่ายล่วงหนา้ค่าจา้งต่อเรือและตน้ทุนทางตรงอ่ืน (640,633,619)      (1,240,457,102)   (639,120,693)        (1,218,133,883)   

เงินสดรับจากการแกไ้ข/ยกเลิกสัญญาส่ังต่อเรือ 6,178,415           697,927,302       6,178,415             697,927,302       

เงินสดจ่ายลงทุนในบริษทัยอ่ย -                          -                          -                            (785,600,000)      

เงินใหกู้ย้มืระยะส้ันแก่บริษทัยอ่ยลดลง -                          -                          -                            145,893,300       

เงินสดรับจากสินเช่ือธุรกิจไม่มีหลกัประกนั 329,659,190       504,231,180       329,659,190         504,231,180       

จ่ายคืนสินเช่ือธุรกิจไม่มีหลกัประกนั (1,050,777,600)   -                          (1,050,777,600)     -                          

เงินปันผลรับจากบริษทัร่วมท่ีถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย 15,481,041         -                          -                            -                          

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (1,636,569,978)   (805,663,726)      (1,361,778,696)     (656,582,309)      

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ

เงินฝากท่ีมีภาระคํ้าประกนัลดลง 373,836,318       489,422,535       -                            -                          

เงินสดจ่ายดอกเบ้ีย (762,402,772)      (645,511,684)      (311,935,945)        (160,592,167)      

เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจ่าย (8,523,419)          (27,552,650)        -                            (27,552,650)        

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว 500,688,338       1,366,616,419    -                            -                          

จ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาว (586,111,666)      (1,544,183,384)   -                            (599,466,438)      

จ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาวก่อนกาํหนด (466,906,700)      (2,810,654,508)   -                            -                          

เงินสดรับจากการออกหุน้กู้ -                          5,527,759,452    -                            5,527,759,452    

เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจดัหาเงนิ (949,419,901)      2,355,896,180    (311,935,945)        4,740,148,197    

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง (247,130,015)      (20,699,534)        (173,998,914)        (23,628,708)        

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) (822,692,519)      2,222,802,641    (905,169,429)        2,092,886,742    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 2,676,310,435    453,507,794       2,145,249,277      52,362,535         

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายปี 1,853,617,916    2,676,310,435    1,240,079,848      2,145,249,277    

-                          -                          -                            -                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

2560 2559 2560 2559

ข้อมูลเพิม่เตมิประกอบงบกระแสเงนิสด

รายการท่ีมิใช่เงินสด

   โอนดอกเบ้ียจ่ายและค่าธรรมเนียมในการรักษาวงเงินกูย้มื

      เป็นเงินล่วงหนา้ค่าต่อเรือ -                          1,239,929           -                            1,239,929           

   ตดัจาํหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินเป็นเงินล่วงหนา้ค่าต่อเรือ -                          206,197              -                            206,197              

   โอนค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจ่ายไปแสดงหกัจาก

      เงินกูย้มืระยะยาว -                          50,601,901         -                            -                          

   โอนค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจ่ายใหแ้ก่บริษทัยอ่ย

      ตามสัดส่วนการเบิกถอนเงินกูย้มื -                          -                          -                            50,601,901         

   โอนเงินล่วงหนา้ค่าต่อเรือเป็นเรือและอุปกรณ์ของบริษทัยอ่ย 907,566,931 2,268,025,928 904,057,629 2,242,280,951

   ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 1,907,673           -                          1,794,772             -                          

   แปลงเงินใหกู้ย้มืระยะส้ันแก่บริษทัยอ่ยไปเป็นเงินใหกู้ย้มื

     ระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย -                          -                          -                            1,525,971,100    

   แปลงเงินทดรองแก่บริษทัยอ่ยไปเป็นเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย -                          -                          -                            3,619,745,400    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



   1

บริษัท พรีเชียส ชิพป้ิง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวม 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2560 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

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

2. เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงิน 

2.1 งบการเงินน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีกาํหนดในพระราชบญัญติัวิชาชีพ
บญัชี พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามขอ้กาํหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้
ลงวนัท่ี 11 ตุลาคม 2559 ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบการเงินน้ีแสดงหน่วยเงินตราเป็นสกุลเงินบาทซ่ึงต่างจากสกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานของ    
บริษทัฯ คือ สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา การแสดงหน่วยเงินตราเป็นสกุลเงินบาทเพ่ือให้เป็นไป
ตามกฎระเบียบของหน่วยงานในประเทศไทย 

งบการเงินสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานไดแ้ปลงค่าเป็นสกุล
เงินบาทซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการนาํเสนองบการเงิน สินทรัพยแ์ละหน้ีสินแปลงค่าเป็นเงินบาท
โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายแปลงค่าเป็นเงินบาท
โดยใช้อตัราแลกเปล่ียนท่ีประมาณข้ึนซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราแลกเปล่ียนจริง ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
ผลต่างซ่ึงเกิดข้ึนจากการแปลงค่าดังกล่าวได้แสดงไวเ้ป็นรายการ “ผลต่างจากการแปลงค่า                         
งบการเงิน” ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนซ่ึงเป็นองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 

 งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบบั
ภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

 งบการเงินน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอ่ืนในนโยบายการ
บญัชี 
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2.2 เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินรวม 

 ก) งบการเงินรวมน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั (มหาชน) 
บริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม (รวมเรียกวา่ “กลุ่มบริษทั”) ดงัต่อไปน้ี  

   อตัราร้อยละ 
  จดัตั้ง ของการถือหุน้ 
  ข้ึนใน โดยบริษทัฯ 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ ทั้งทางตรงและทางออ้ม 

   2560 2559 

   % % 
บริษทัยอ่ยท่ีถือหุน้โดยบริษทัฯ     
1. บริษทั พรีเชียส เมท็ทลัซ์ จาํกดั เจา้ของเรือ ไทย 99.99 99.99 
2.    บริษทั พรีเชียส วชิเชส จาํกดั เจา้ของเรือ ไทย 99.99 99.99 
3.    บริษทั พรีเชียส สโตนส์ ชิปป้ิง จาํกดั เจา้ของเรือ ไทย 99.99 99.99 
4.    บริษทั พรีเชียส มิเนอรัลส์ จาํกดั เจา้ของเรือ ไทย 99.99 99.99 
5.    บริษทั พรีเชียส แลนด ์จาํกดั เจา้ของเรือ ไทย 99.99 99.99 
6.    บริษทั พรีเชียส ริเวอร์ส จาํกดั เจา้ของเรือ ไทย 99.99 99.99 
7.    บริษทั พรีเชียส เลคส์ จาํกดั เจา้ของเรือ ไทย 99.99 99.99 
8.    บริษทั พรีเชียส ซีส์ จาํกดั เจา้ของเรือ ไทย 99.99 99.99 
9.    บริษทั พรีเชียส สตาร์ส จาํกดั เจา้ของเรือ ไทย 99.99 99.99 
10. บริษทั พรีเชียส โอเชียนส์ จาํกดั เจา้ของเรือ ไทย 99.99 99.99 
11.  บริษทั พรีเชียส แพลนเนตส์ จาํกดั เจา้ของเรือ ไทย 99.99 99.99 
12.  บริษทั พรีเชียส ไดมอนดส์ จาํกดั เจา้ของเรือ ไทย 99.99 99.99 
13.  บริษทั พรีเชียส แซฟไฟร์ส จาํกดั เจา้ของเรือ ไทย 99.99 99.99 
14.  บริษทั พรีเชียส เอม็เมอรัลส์ จาํกดั เจา้ของเรือ ไทย 99.99 99.99 
15.  บริษทั พรีเชียส รูบีส์ จาํกดั เจา้ของเรือ ไทย 99.99 99.99 
16.  บริษทั พรีเชียส โอปอลส์ จาํกดั เจา้ของเรือ ไทย 99.99 99.99 
17.  บริษทั พรีเชียส การ์เน็ตส์ จาํกดั เจา้ของเรือ ไทย 99.99 99.99 
18.  บริษทั พรีเชียส เพิร์ลส์ จาํกดั เจา้ของเรือ ไทย 99.99 99.99 
19.  บริษทั พรีเชียส ฟลาวเวอร์ส จาํกดั เจา้ของเรือ ไทย 99.99 99.99 
20.  บริษทั พรีเชียส ฟอเรสท ์จาํกดั เจา้ของเรือ ไทย 99.99 99.99 
21.  บริษทั พรีเชียส ทรีส์ จาํกดั เจา้ของเรือ ไทย 99.99 99.99 
22.  บริษทั พรีเชียส พอนดส์ จาํกดั เจา้ของเรือ ไทย 99.99 99.99 
23.  บริษทั พรีเชียส เวน็เจอร์ส จาํกดั เจา้ของเรือ ไทย 99.99 99.99 
24.  บริษทั พรีเชียส แคปปิตอลส์ จาํกดั เจา้ของเรือ ไทย 99.99 99.99 
25.  บริษทั พรีเชียส จสัมินส์ จาํกดั เจา้ของเรือ ไทย 99.99 99.99 
26.  บริษทั พรีเชียส ออคิดส์ จาํกดั เจา้ของเรือ ไทย 99.99 99.99 
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   อตัราร้อยละ 
  จดัตั้ง ของการถือหุน้ 
  ข้ึนใน โดยบริษทัฯ 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ ทั้งทางตรงและทางออ้ม 

   2560 2559 

   % % 
27.  บริษทั พรีเชียส ลากนูส์ จาํกดั เจา้ของเรือ ไทย 99.99 99.99 
28.  บริษทั พรีเชียส คลิฟส์ จาํกดั เจา้ของเรือ ไทย 99.99 99.99 
29.  บริษทั พรีเชียส ฮิลส์ จาํกดั เจา้ของเรือ ไทย 99.99 99.99 
30.  บริษทั พรีเชียส เมาน์เท่นส์ จาํกดั เจา้ของเรือ ไทย 99.99 99.99 
31.  บริษทั พรีเชียส รีสอร์ทส์ จาํกดั เจา้ของเรือ ไทย 99.99 99.99 
32.  บริษทั พรีเชียส ซิต้ีส์ จาํกดั เจา้ของเรือ ไทย 99.99 99.99 
33.  บริษทั พรีเชียส คอมเมท็ส์ จาํกดั เจา้ของเรือ ไทย 99.99 99.99 
34.  บริษทั พรีเชียส ออนาเมน้ทส์ จาํกดั เจา้ของเรือ ไทย 99.99 99.99 
35.  บริษทั พรีเชียส มูนส์ จาํกดั เจา้ของเรือ ไทย 99.98 99.98 
36. บริษทั พรีเชียส วนีสั จาํกดั เจา้ของเรือ ไทย 99.99 99.99 
37. บริษทั พรีเชียส เนปจูน จาํกดั เจา้ของเรือ ไทย 99.99 99.99 
38.  บริษทั เนดเทก็ซ์ จาํกดั คลงัเกบ็สินคา้         

ลอยนํ้า* 
ไทย - 69.99 

39.  บริษทั พรีเชียส สตอเรจ เทอมินลัส์ จาํกดั คลงัเกบ็สินคา้         
ลอยนํ้า* 

ไทย - 69.99 

40.  บริษทั เทบส์ พีทีอี ลิมิเตด ธุรกิจเดินเรือ* สิงคโปร์ - 100.00 
41.  บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง (ปานามา) เอส เอ เจา้ของเรือ/ 

ใหบ้ริการเช่าเรือ 
ปานามา 99.99 99.99 

42. บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง (สิงคโปร์) 
 พีทีอี ลิมิเตด 

โฮลด้ิง คมัพานี/   
ใหบ้ริการเช่าเรือ 

สิงคโปร์ 100.00 100.00 

43.  บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง (ยเูค) ลิมิเตด ใหบ้ริการเช่าเรือ องักฤษ 100.00 100.00 
44. บริษทั เกรท เซอร์เคิล ชิปป้ิง เอเยนซ่ี จาํกดั ผูบ้ริหารเรือ   

ทางดา้นเทคนิค 
ไทย 99.99 99.99 

45. บริษทั แอสโซซิเอท บลัค ์แคริเออร์ พีทีอี โฮลด้ิง คมัพานี สิงคโปร์ 100.00 100.00 
 ลิมิเตด     
บริษทัยอ่ยท่ีถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย     
46. บริษทั พรีเชียส โปรเจคส์ พีทีอี ลิมิเตด ผูบ้ริหารการลงทุน สิงคโปร์ 100.00 100.00 
47. บริษทั เรจิดอร์ พีทีอี ลิมิเตด  ธุรกิจเดินเรือ* สิงคโปร์ - 100.00 
48. บริษทั พรีเชียส ฟอเรสท ์พีทีอี ลิมิเตด เจา้ของเรือ สิงคโปร์ 100.00 100.00 
49. บริษทั พรีเชียส ฟราแกรนซ์ พีทีอี ลิมิเตด  เจา้ของเรือ สิงคโปร์ 100.00 100.00 
50. บริษทั พรีเชียส ธอทส์ พีทีอี ลิมิเตด เจา้ของเรือ สิงคโปร์ 100.00 100.00 
51. บริษทั พรีเชียส คอมฟอร์ทส์ พีทีอี ลิมิเตด  เจา้ของเรือ สิงคโปร์ 100.00 100.00 
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   อตัราร้อยละ 
  จดัตั้ง ของการถือหุน้ 
  ข้ึนใน โดยบริษทัฯ 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ ทั้งทางตรงและทางออ้ม 

   2560 2559 

   % % 
52. บริษทั พรีเชียส สปาร์คส์ พีทีอี ลิมิเตด เจา้ของเรือ สิงคโปร์ 100.00 100.00 
53. บริษทั พรีเชียส วชิัน่ส์ พีทีอี ลิมิเตด เจา้ของเรือ สิงคโปร์ 100.00 100.00 
54. บริษทั พรีเชียส บริดจส์ พีทีอี ลิมิเตด เจา้ของเรือ สิงคโปร์ 100.00 100.00 
55. บริษทั พรีเชียส ไทดส์ พีทีอี ลิมิเตด เจา้ของเรือ สิงคโปร์ 100.00 100.00 
56. บริษทั พรีเชียส สกายส์ พีทีอี ลิมิเตด เจา้ของเรือ สิงคโปร์ 100.00 100.00 
57. บริษทั พรีเชียส เกรซ พีทีอี ลิมิเตด เจา้ของเรือ สิงคโปร์ 100.00 100.00 
58. บริษทั พรีเชียส ซอนเนทส์ พีทีอี ลิมิเตด เจา้ของเรือ สิงคโปร์ 100.00 100.00 
59. บริษทั พรีเชียส กลอรีส์ พีทีอี ลิมิเตด เจา้ของเรือ สิงคโปร์ 100.00 100.00 
60. บริษทั พรีเชียส วสิดอม พีทีอี ลิมิเตด เจา้ของเรือ สิงคโปร์ 100.00 100.00 
61. บริษทั เอบีซี วนั พีทีอี ลิมิเตด เจา้ของเรือ สิงคโปร์ 100.00 100.00 
62. บริษทั เอบีซี ทู พีทีอี ลิมิเตด เจา้ของเรือ สิงคโปร์ 100.00 100.00 
63. บริษทั เอบีซี ทรี พีทีอี ลิมิเตด เจา้ของเรือ สิงคโปร์ 100.00 100.00 
64. บริษทั เอบีซี โฟร์ พีทีอี ลิมิเตด เจา้ของเรือ สิงคโปร์ 100.00 100.00 
บริษทัร่วมท่ีถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย     
65. บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล ซีพอร์ทส์             
  (ฮาลเดีย) ไพรเวท ลิมิเตด 

จดัการท่าเรือ อินเดีย 22.40 22.40 

 *ชาํระบญัชีแลว้ในระหวา่งปี 2560 

 ข) บริษทัฯจะถือว่ามีการควบคุมกิจการท่ีเขา้ไปลงทุนหรือบริษทัย่อยได ้หากบริษทัฯมีสิทธิ
ไดรั้บหรือมีส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจการท่ีเขา้ไปลงทุน และสามารถใชอ้าํนาจใน
การสัง่การกิจกรรมท่ีส่งผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อจาํนวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้ 

 ค) บริษทัฯนาํงบการเงินของบริษทัยอ่ยมารวมในการจดัทาํงบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯมี
อาํนาจในการควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ีบริษทัฯส้ินสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น  

  บริษทัฯจดัทาํงบการเงินรวมโดยบนัทึกเงินลงทุนในบริษทัร่วมตามวิธีส่วนไดเ้สีย โดยรับรู้
รายการเงินลงทุนเม่ือเร่ิมแรกดว้ยราคาทุน และบนัทึกส่วนแบ่งกาํไรหรือขาดทุนและการ
เปล่ียนแปลงในส่วนได้เสียของบริษัทร่วมตั้ งแต่วันท่ีกลุ่มบริษัทมีอิทธิพลอย่างเป็น
สาระสาํคญัจนถึงวนัท่ีการมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญัส้ินสุดลง 
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 ง) งบการเงินของบริษทัยอ่ยจดัทาํข้ึนโดยมีวนัท่ีในงบการเงินเช่นเดียวกบับริษทัฯและจดัทาํโดย
ใชน้โยบายการบญัชีท่ีสาํคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทัฯ 

  งบการเงินของบริษทัร่วมจดัทาํข้ึนโดยมีวนัท่ีในงบการเงินแตกต่างจากบริษทัฯไม่เกิน 3 
เดือน ทั้งน้ีช่วงระยะเวลาของงวดบญัชีและความแตกต่างของงบการเงินเหมือนกนัในทุกงวด
บญัชีและจดัทาํโดยใชน้โยบายการบญัชีท่ีสาํคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทัฯ 

จ) งบการเงินของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมจดัทาํข้ึนโดยใชส้กุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานของ  
แต่ละกิจการ ในกรณีท่ีสกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานไม่ใช่สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา       
งบการเงินเหล่านั้นจะถูกแปลงค่าเป็นเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาโดยใช้อตัราแลกเปล่ียน            
ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานสําหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน และใช้อตัราแลกเปล่ียนท่ี
ประมาณข้ึนซ่ึงใกลเ้คียงกับอตัราแลกเปล่ียนจริง ณ วนัท่ีเกิดรายการสําหรับรายได้และ
ค่าใชจ่้าย  ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจะแสดงภายใต ้“ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน”    
ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนซ่ึงเป็นองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 

 ฉ) ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและบริษัทย่อย รายการค้าระหว่างกันท่ีมีสาระสําคัญและ          
เงินลงทุนในบริษทัย่อยของบริษทัฯและส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัย่อยไดถู้กตดัออกจาก                   
งบการเงินรวมน้ีแลว้ 

 ช) ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม คือจาํนวนกาํไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิ
ของบริษัทย่อยส่วนท่ีไม่ได้เป็นของกลุ่มบริษัท และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากใน          
งบกาํไรขาดทุนรวมและส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

2.3 บริษทัฯจดัทาํงบการเงินเฉพาะกิจการโดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามวิธีราคาทุน 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ร่ิมมีผลบังคบัใช้ในปีปัจจุบัน 

ในระหว่างปี บริษทัฯและบริษทัย่อยได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชีฉบบั
ใหม่ ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 
2560 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึน
เพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็น
การปรับปรุงถอ้ยคาํและคาํศพัท ์การตีความและการใหแ้นวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน 
การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัติน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็น
สาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 
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 ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจ่ะมีผลบังคบัใช้ในอนาคต 

ในระหว่างปีปัจจุบนั สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินและ        
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จาํนวนหลายฉบบั   
ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2561 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหา       
เท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและ
อธิบายใหช้ดัเจนเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัย่อยเช่ือว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง 
จะไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินเม่ือนาํมาถือปฏิบติั 

4. นโยบายการบัญชีทีสํ่าคญั 

4.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 

 รายได้จากการเดินเรือ 

 รายได้จากการเดินเรือ (ประกอบด้วยรายได้ค่าเช่าเรือ (Hire income) ซ่ึงเกิดจากการเช่าเป็น
ระยะเวลา (Time charter) และรายไดค่้าระวางเรือ (Freight income) ซ่ึงเกิดจากการเช่าเป็นรายเท่ียว 
(Voyage charter)) และค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งบนัทึกบญัชีตามเกณฑค์งคา้ง 

 รายได้จากการให้บริการ 

 รายไดจ้ากการใหบ้ริการรับรู้เม่ือไดใ้หบ้ริการแลว้โดยพิจารณาถึงขั้นความสาํเร็จของงาน 

 ดอกเบี้ยรับ 

 ดอกเบ้ียรับถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 

 เงินปันผลรับ 

 เงินปันผลรับถือเป็นรายไดเ้ม่ือบริษทัฯมีสิทธิในการรับเงินปันผล 

4.2 เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมี
สภาพคล่องสูง ซ่ึงถึงกาํหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวนัท่ีไดม้าและไม่มี
ขอ้จาํกดัในการเบิกใช ้

4.3 ลูกหนีก้ารค้า 

 ลูกหน้ีการคา้แสดงมูลค่าตามจาํนวนมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ กลุ่มบริษทับนัทึกค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ
สาํหรับผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเกบ็เงินจากลูกหน้ีไม่ได ้ซ่ึงโดยทัว่ไปพิจารณา
จากประสบการณ์การเกบ็เงินและการวิเคราะห์อายหุน้ี  
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4.4 นํา้มันเช้ือเพลงิ 

 นํ้ ามนัเช้ือเพลิงแสดงมูลค่าตามราคาทุน (วิธีเขา้ก่อน-ออกก่อน) หรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่
ราคาใดจะตํ่ากวา่ และจะถือเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนการเดินเรือเม่ือมีการเบิกใช ้

4.5 เงินลงทุน 

 ก) เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทัว่ไป ซ่ึงแสดง
ในราคาทุนสุทธิจากค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี)  

 ข) เงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนไดเ้สีย  

 ค) เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน  

 เม่ือมีการจาํหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของ        
เงินลงทุนจะถูกบนัทึกในงบกาํไรขาดทุน ในกรณีท่ีมีการจาํหน่ายเงินลงทุนเพียงบางส่วน ราคาตาม
บญัชีต่อหน่วยท่ีใชใ้นการคาํนวณตน้ทุนสาํหรับเงินลงทุนท่ีจาํหน่ายใชว้ิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั 

4.6 ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 

 อาคารชุด และเรือและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสม และค่าเผื่อ             
การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี)  

 ค่าเส่ือมราคาของเรือ อาคารชุดและอุปกรณ์คาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยห์ลงัจากหักมูลค่า
คงเหลือโดยวิธีเสน้ตรงตามอายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณดงัน้ี 

เรือและอุปกรณ์  25 ปี และ 5 ปี ตามลาํดบั 
ค่าใชจ่้ายในการซ่อมแซมและสาํรวจเรือ  2 ปี และ 4 ปี ตามลาํดบั 
อาคารชุด  17 - 20 ปี 
ส่ิงปรับปรุงสินทรัพยเ์ช่า   5 ปี  
อ่ืน ๆ  5 ปี 

 ค่าเส่ือมราคารวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

   ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาสาํหรับสินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้าง 

 กลุ่มบริษทัตดัรายการอาคารและอุปกรณ์ออกจากบญัชีเม่ือจาํหน่ายสินทรัพยห์รือคาดว่าจะไม่ได้
รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใชห้รือการจาํหน่ายสินทรัพย ์รายการผลกาํไรหรือ
ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพย์ (ผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีได้รับจากการจาํหน่าย
สินทรัพยก์บัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น) จะรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเม่ือกลุ่มบริษทัตดัรายการ
สินทรัพยน์ั้นออกจากบญัชี 
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4.7    ต้นทุนการกู้ยมื 

 ต้นทุนการกู้ยืมของเงินกู้ท่ีใช้ในการจัดหาหรือก่อสร้างสินทรัพย์ท่ีต้องใช้ระยะเวลานานใน         
การแปลงสภาพให้พร้อมใชห้รือขาย ไดถู้กนาํไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพยจ์นกว่าสินทรัพย์
นั้นจะอยู่ในสภาพพร้อมท่ีจะใช้ไดต้ามท่ีมุ่งประสงค์  ส่วนตน้ทุนการกู้ยืมอ่ืนถือเป็นค่าใช้จ่าย      
ในงวดท่ีเกิดรายการ ตน้ทุนการกูย้มืประกอบดว้ยดอกเบ้ียและตน้ทุนอ่ืนท่ีเกิดข้ึนจากการกูย้มืนั้น 

4.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่าตัดจําหน่าย 

 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่าสะสม      
(ถา้มี) ของสินทรัพยน์ั้น 

กลุ่มบริษทัตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายุการให้ประโยชน์จาํกดัอย่างมีระบบตลอดอายุ
การให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั้น และจะประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าว
เม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่าสินทรัพยน์ั้นเกิดการดอ้ยค่า กลุ่มบริษทัจะทบทวนระยะเวลาการตดัจาํหน่ายและ
วิธีการตดัจาํหน่ายของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวทุกส้ินปีเป็นอยา่งนอ้ย ค่าตดัจาํหน่ายรับรู้เป็น
ค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุน 

 คอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์มีอายกุารใหป้ระโยชน์ประมาณ 5 ปี และ 10 ปี 

4.9 ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่าย 

 ค่าใชจ่้ายทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกูย้มืเงินซ่ึงเกิดข้ึนก่อนหรือ ณ วนัทาํสัญญาวงเงินกูย้ืมและ
ก่อนการเบิกถอนเงินกู้ยืมจะถูกบนัทึกเป็นค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจ่าย ค่าธรรมเนียม           
ทางการเงินรอตดัจ่ายตามสัดส่วนของเงินกูย้มืท่ีไดเ้บิกถอนแลว้จะแสดงหกัจากเงินกูย้มืท่ีเก่ียวขอ้ง
และถูกตดัจาํหน่ายโดยวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงตามอายขุองเงินกู ้

4.10 ต้นทุนสัญญารอตัดจ่าย 

 ค่าปรับเน่ืองจากการส่งมอบเรือล่าชา้ ซ่ึงกลุ่มบริษทัไดจ่้ายก่อนการส่งมอบเรือใหแ้ก่ผูเ้ช่าเรือขนส่ง
ประเภทซีเมนต ์เพื่อเป็นการคงไวซ่ึ้งสัญญาให้บริการเช่าเรือระยะยาวแต่ละลาํบนัทึกอยู่ในบญัชี
ตน้ทุนสัญญารอตดัจ่าย และถูกตดัจาํหน่ายโดยวิธีเส้นตรงตามอายุของสัญญาให้บริการเช่าเรือ     
ซ่ึงผกูพนัแลว้ (15 ปี) รายไดจ้ากการเดินเรือในงบกาํไรขาดทุนไดแ้สดงสุทธิจากค่าตดัจาํหน่าย
ดงักล่าว 
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4.11 รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุมบริษทัฯ 
หรือถูกบริษทัฯควบคุมไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบั    
บริษทัฯ 

 นอกจากน้ี บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลท่ีมีสิทธิออกเสียง
โดยทางตรงหรือทางออ้มซ่ึงทาํให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหารสําคญั 
กรรมการหรือพนักงานของบริษทัฯ ท่ีมีอาํนาจในการวางแผนและควบคุมการดาํเนินงานของ
บริษทัฯ 

4.12 สัญญาเช่าระยะยาว 

 จาํนวนเงินท่ีจ่ายตามสัญญาเช่าดาํเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกาํไรขาดทุนตามวิธีเส้นตรง
ตลอดอายสุญัญาเช่า 

4.13 เงินตราต่างประเทศ 

สกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินท่ีใชน้าํเสนองบการเงินของกลุ่มบริษทั ซ่ึงแตกต่างจากสกุลเงินเหรียญ
สหรัฐอเมริกาท่ีเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงาน กิจการในกลุ่มบริษทัจะกาํหนดสกุลเงินท่ีใช ้  
ในการดาํเนินงานของแต่ละกิจการ รายการต่าง ๆ ของแต่ละกิจการท่ีรวมอยูใ่นงบการเงินรวม        
วดัมูลค่าดว้ยสกลุเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานของแต่ละกิจการนั้น 

ก) รายการและยอดคงเหลือ 

  รายการบัญชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศจะบันทึกรายการเร่ิมแรกเป็นสกุลเงินท่ีใช้ใน               
การดาํเนินงานของแต่ละกิจการในกลุ่มบริษทั รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศท่ีเกิดข้ึน
ระหว่างเดือนแปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียของ
เดือนก่อนเดือนท่ีเกิดรายการ  

  สินทรัพย์และหน้ีสินท่ีเป็นตัวเงินซ่ึงเป็นเงินตราต่างประเทศจะถูกแปลงค่าด้วยอัตรา
แลกเปล่ียนทนัทีของสกลุเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงาน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กาํไรหรือ
ขาดทุนจากการแปลงค่าบนัทึกในงบกาํไรขาดทุน 

  รายการท่ีไม่เป็นตวัเงินท่ีอยู่ในรูปเงินตราต่างประเทศซ่ึงเคยบนัทึกไวด้ว้ยราคาทุนเดิมจะถูก
แปลงค่าโดยใช้อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ รายการท่ีไม่เป็นตวัเงินท่ีเป็นเงินตรา
ต่างประเทศซ่ึงบนัทึกไวด้ว้ยมูลค่ายุติธรรมจะถูกแปลงค่าโดยใช้อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ี
กาํหนดมูลค่ายติุธรรมนั้น 
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 ข) กิจการในกลุ่มบริษทั 

  สินทรัพยแ์ละหน้ีสินของกิจการในกลุ่มบริษทัท่ีสกุลเงินท่ีใช้ในการดาํเนินงานไม่ใช่สกุล         
เงินเหรียญสหรัฐอเมริกาจะถูกแปลงค่าเป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาโดยใช้อัตรา
แลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน และรายการในงบกาํไรขาดทุนและงบกาํไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จจะถูกแปลงค่าโดยใช้อตัราแลกเปล่ียนท่ีประมาณข้ึนซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัรา
แลกเปล่ียนจริง ณ วนัท่ีเกิดรายการ 

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดจากการแปลงค่า จะรับรู้ไวใ้นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
จนกว่ามีการจาํหน่ายเงินลงทุนในกิจการนั้นออกไป จึงรับรู้ผลต่างของอัตราแลกเปล่ียน            
ท่ีเกิดจากการแปลงค่าในงบกาํไรขาดทุน 

4.14 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจะทาํการประเมินการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและ
อุปกรณ์หรือสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนอ่ืนของกลุ่มบริษทัหากมีขอ้บ่งช้ีว่าสินทรัพยด์งักล่าวอาจดอ้ยค่า 
กลุ่มบริษทัรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเม่ือมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่าตํ่ากว่า
มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ี มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนหมายถึงมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุน
ในการขายของสินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกว่า ในการประเมิน
มูลค่าจากการใชสิ้นทรัพย ์กลุ่มบริษทัประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการคาดวา่จะไดรั้บ
จากสินทรัพย์และคาํนวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดก่อนภาษีท่ีสะท้อนถึง           
การประเมินความเส่ียงในสภาพตลาดปัจจุบนัของเงินสดตามระยะเวลาและความเส่ียงซ่ึงเป็น
ลกัษณะเฉพาะของสินทรัพยท่ี์กาํลงัพิจารณาอยู ่ในการประเมินมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการขาย 
กลุ่มบริษทัใช้แบบจาํลองการประเมินมูลค่าท่ีดีท่ีสุดซ่ึงเหมาะสมกับสินทรัพย  ์ซ่ึงสะทอ้นถึง 
จาํนวนเงินท่ีกิจการสามารถจะได้มาจากการจาํหน่ายสินทรัพยห์ักด้วยตน้ทุนในการจาํหน่าย       
โดยการจาํหน่ายนั้นผูซ้ื้อกบัผูข้ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปล่ียนและสามารถต่อรอง
ราคากนัไดอ้ยา่งเป็นอิสระในลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั 

 กลุ่มบริษทัจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในงบกาํไรขาดทุน 

4.15 ผลประโยชน์ของพนักงาน 

 ก) ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังาน 

  กลุ่มบริษทัรับรู้เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือ
เกิดรายการ 
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 ข) ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน และผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนกังาน 

  โครงการสมทบเงิน 

  กลุ่มบริษทัและพนกังานไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังาน
จ่ายสะสมและเงินท่ีกลุ่มบริษทัจ่ายสมทบใหเ้ป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ  
ไดแ้ยกออกจากสินทรัพยข์องกลุ่มบริษทั เงินท่ีกลุ่มบริษทัจ่ายสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ
บนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในปีท่ีเกิดรายการ 

  โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน  

  กลุ่มบริษทัมีภาระสําหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายให้แก่พนักงานเม่ือออกจากงานตามกฎหมาย
แรงงาน ซ่ึงกลุ่มบริษทัถือว่าเงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน
สาํหรับพนกังาน  

  กลุ่มบริษทัคาํนวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน โดยใชว้ิธี    
คิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชาญอิสระได้
ทาํการประเมินภาระผกูพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  

  ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั สําหรับโครงการ
ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

 ค) ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนกังาน 

 ภาระผกูพนัของกลุ่มบริษทัท่ีเก่ียวกบัโบนสัพนกังานคา้งจ่ายถูกจดัประเภทเป็นผลประโยชน์
ระยะยาวของพนักงานนอกเหนือจากโครงการผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายุ โดยเป็น
ผลประโยชน์ในอนาคตท่ีตอบแทนพนกังานจากการทาํงานในปัจจุบนัและในงวดก่อน 

 ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการสําหรับโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของ
พนกังานจะรับรู้ทนัทีในงบกาํไรขาดทุน 

 ง) ผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้ง  

 ผลประโยชน์เม่ือเลิกจ้างรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเม่ือกลุ่มบริษทัแสดงเจตนาผูกพนัอย่างชัดเจน
เก่ียวกบัการเลิกจา้งและไม่มีความเป็นไปไดท่ี้จะยกเลิก มีรายละเอียดอย่างเป็นทางการทั้ง     
การเลิกจา้งก่อนวนัเกษียณตามปกติหรือการสนบัสนุนการออกจากงานโดยสมคัรใจ 

4.16 ประมาณการหนีสิ้น 

ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้ก็ต่อเม่ือกลุ่มบริษทัมีภาระหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนัหรือท่ีก่อตวัข้ึน  
อันเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต  และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าประโยชน์                  
เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ายไปเพื่อชาํระภาระหน้ีสินดงักล่าว และสามารถประมาณจาํนวนภาระ
หน้ีสินไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 
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ในกรณีท่ีกลุ่มบริษัทคาดว่าจะได้รับชดเชยประมาณการหน้ีสินทั้ งหมดหรือบางส่วนคืน เช่น 
สัญญาประกนัภยั รายจ่ายท่ีไดรั้บชดเชยจะรับรู้เป็นสินทรัพยแ์ยกต่างหากเม่ือมีความมัน่ใจว่าจะ
ไดรั้บเงินชดเชยนั้นคืน ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัประมาณการหน้ีสินจะแสดงในงบกาํไรขาดทุนสุทธิ
จากจาํนวนเงินท่ีไดรั้บชดเชย 

ประมาณการค่าความเสียหายจากการเดินเรือ  

บริษัทย่อยบันทึกประมาณการค่าความเสียหายจากการเดินเรือเม่ือได้รับการแจ้งคาํเรียกร้อง
ค่าเสียหายจากผูเ้ช่าเรือ โดยประมาณการความเสียหายท่ีดีท่ีสุดท่ีบริษทัย่อยจะตอ้งจ่ายชาํระภาระ
ผกูพนัในปัจจุบนั  

4.17 ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  

 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยในประเทศไทยบนัทึกภาษีเงินไดโ้ดยคาํนวณจากกาํไรทางภาษีตามกฎหมาย
ภาษีอากร บริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมในต่างประเทศคาํนวณภาษีเงินไดต้ามวิธีและอตัราภาษีท่ีระบุ
ในกฎหมายภาษีอากรของประเทศนั้น 

 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 กลุ่มบริษทับนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวระหว่างราคาตามบญัชีของ
สินทรัพย์และหน้ีสิน ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหน้ีสิน              
ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

 กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวท่ีตอ้งเสียภาษีทุกรายการ    
แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใช้หักภาษี รวมทั้ ง            
ผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชใ้นจาํนวนเท่าท่ีมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะมีกาํไร
ทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้ักภาษีและผลขาดทุน
ทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

 กลุ่มบริษทัจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทุกส้ินรอบระยะเวลา
รายงานและจะทาํการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่ากลุ่ม
บริษทัจะไม่มีกาํไรทางภาษีเพียงพอต่อการนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั้งหมดหรือ
บางส่วนมาใชป้ระโยชน์ 

 กลุ่มบริษทัจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหากภาษีท่ีเกิดข้ึน
เก่ียวขอ้งกบัรายการท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้  



   13

4.18 ส่วนเกนิทุนหุ้นทุนซ้ือคนื 

 บริษัทฯจะรับรู้ผลต่างระหว่างราคาขายของหุ้นทุนซ้ือคืนท่ีสูงกว่าราคาซ้ือของหุ้นทุนซ้ือคืน        
เขา้บญัชีส่วนเกินทุนหุ้นทุนซ้ือคืนและหากราคาขายของหุ้นทุนซ้ือคืนตํ่ากว่าราคาซ้ือของหุ้นทุน
ซ้ือคืน บริษทัฯจะนาํผลต่างหักจากส่วนเกินทุนหุ้นทุนซ้ือคืนให้หมดไปก่อน แลว้จึงนาํผลต่าง       
ท่ีเหลืออยูไ่ปหกัจากบญัชีกาํไรสะสม 

4.19 ตราสารอนุพนัธ์ 

 สัญญาแลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศ  

 ลูกหน้ีและเจา้หน้ีตามสัญญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศจะถูกแปลงค่าเป็นสกุลเงินเหรียญ
สหรัฐอเมริกาโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กาํไรขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึน
จากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศดงักล่าวจะถูกบนัทึกในงบกาํไรขาดทุน 

 สัญญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้ 

 กลุ่มบริษทัรับรู้จาํนวนสุทธิของดอกเบ้ียท่ีไดรั้บจาก/จ่ายใหแ้ก่คู่สัญญาตามสัญญาแลกเปล่ียนอตัรา
ดอกเบ้ียเป็นรายได/้ค่าใชจ่้ายตามเกณฑค์งคา้ง  

4.20 การวดัมูลค่ายุติธรรม 

 มูลค่ายติุธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะตอ้งจ่ายเพื่อ
โอนหน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดยรายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติระหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย 
(ผูร่้วมในตลาด) ณ วันท่ีวัดมูลค่า บริษัทฯและบริษัทย่อยใช้ราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมี        
สภาพคล่องในการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
ท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่อง
สาํหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมี
สภาพคล่องได ้บริษทัฯและบริษทัย่อยจะประมาณมูลค่ายติุธรรมโดยใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่า   
ท่ีเหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพย์
หรือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นใหม้ากท่ีสุด  

 ลาํดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมท่ีใชว้ดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินใน                 
งบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

 ระดบั 1 ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

 ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือ
ทางออ้ม 

 ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสงัเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการประมาณข้ึน  
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 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะประเมินความจาํเป็นในการโอนรายการ
ระหว่างลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมสาํหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู ่ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลา
รายงานท่ีมีการวดัมูลค่ายติุธรรมแบบเกิดข้ึนประจาํ 

5. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีทีสํ่าคญั 

 ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจ
และการประมาณการผลกระทบของเหตุการณ์ท่ีไม่แน่นอนในอนาคตท่ีอาจมีผลกระทบต่อจาํนวน
เงินท่ีแสดงในงบการเงินและการเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ดว้ยเหตุน้ี ผลท่ี
เกิดข้ึนจริงจึงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนท่ีประมาณการไว ้การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการ
ทางบญัชีท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ 

ค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญของลูกหนี ้

 ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีเกิดจากการปรับมูลค่าของลูกหน้ีจากความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีอาจ
เกิดข้ึน ฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนจากลูกหน้ีแต่ละ
ราย โดยใชก้ารวิเคราะห์สถานะของลูกหน้ีรายตวั ประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต การวิเคราะห์
อายลูุกหน้ีและการเปล่ียนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนั อยา่งไรก็ตาม การใชป้ระมาณการ
และขอ้สมมติฐานท่ีแตกต่างกันอาจมีผลต่อจาํนวนค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ ดงันั้น การปรับปรุง      
ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญอาจมีข้ึนไดใ้นอนาคต  

 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีบนัทึกในงบแสดงฐานะการเงิน ท่ีไม่มี   
การซ้ือขายในตลาดและไม่สามารถหาราคาไดใ้นตลาดซ้ือขายคล่อง ฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจใน
การประเมินมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินดังกล่าว โดยใช้เทคนิคและแบบจาํลอง         
การประเมินมูลค่า ซ่ึงตวัแปรท่ีใชใ้นแบบจาํลองไดม้าจากการเทียบเคียงกบัตวัแปรท่ีมีอยูใ่นตลาด 
โดยคาํนึงถึงความเส่ียงทางด้านเครดิต (ทั้ งของธนาคารฯและคู่สัญญา) สภาพคล่อง ข้อมูล
ความสัมพันธ์  และการเปล่ียนแปลงของมูลค่าของเค ร่ืองมือทางการเ งินในระยะยาว                         
การเปล่ียนแปลงของสมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัแปรท่ีใชใ้นการคาํนวณ อาจมีผลกระทบต่อมูลค่า
ยติุธรรมท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงินและเปิดเผยลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเส่ือมราคา 

 ในการคาํนวณค่าเส่ือมราคาของเรือ อาคารชุดและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารประมาณอายุการให้
ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเม่ือเลิกใชง้านของเรือ อาคารชุดและอุปกรณ์ และไดมี้การทบทวนอายุ
การใหป้ระโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 
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 นอกจากน้ี ฝ่ายบริหารจาํเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละ
ช่วงเวลาและบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนตํ่ากว่ามูลค่าตาม
บญัชีของสินทรัพยน์ั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์
รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในอนาคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์ และผลประโยชน์ระยะยาว
อืน่ของพนักงาน 

 หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน และตามโครงการผลประโยชน์
ระยะยาวอ่ืนของพนกังาน ประมาณข้ึนตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐาน
ต่าง ๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อตัราคิดลด อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต อตัรามรณะ และ
อตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน เป็นตน้ 

6. เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 
เงินสด 881 1,102 870 1,090 
เงินฝากธนาคาร 1,852,737 2,675,208 1,239,210 2,144,159 
รวม 1,853,618 2,676,310 1,240,080 2,145,249 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 เงินฝากธนาคารมีอตัราดอกเบ้ียระหว่างร้อยละ 0.00 ถึง 1.00 ต่อปี 
สําหรับเงินฝากออมทรัพยส์กุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา และระหว่างร้อยละ 0.37 ถึง 0.38 ต่อปี
สาํหรับเงินฝากออมทรัพยส์กุลเงินบาท (2559: ระหว่างร้อยละ 0.00 ถึง 0.30 ต่อปี สาํหรับเงินฝาก
ออมทรัพยส์กุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา และระหว่างร้อยละ 0.37 ถึง 0.38 ต่อปี สําหรับเงินฝาก
ออมทรัพยส์กลุเงินบาท) 
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7. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ 
     (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

ลกูหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีในใบแจง้หน้ี     
คา้งชาํระ     
 ไม่เกิน 3 เดือน  192,588 137,420 - - 
 3 - 6 เดือน 541 2,571 - - 
 6 - 12 เดือน 279 4 - - 
 มากกวา่ 12 เดือน 5,589 24,560 - - 

รวม 198,997 164,555 - - 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (5,589) (24,560) - - 

รวมลกูหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั, 
สุทธิ 193,408 139,995 - - 

ลกูหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
เงินทดรองแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 8) - - 4,249,398 4,629,332 

รวมลกูหน้ีอ่ืน  - - 4,249,398 4,629,332 

รวมลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืน - สุทธิ 193,408 139,995 4,249,398 4,629,332 

8. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 นอกเหนือจากความสัมพนัธ์ระหว่างบริษทัฯกบับริษทัย่อยตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบ       
งบการเงินขอ้ 10 และ 11 และบริษทัร่วมตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 12 
รายการธุรกิจและความสมัพนัธ์กบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืนสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

ช่ือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจ ความสมัพนัธ์ 

บริษทั โกลเบก๊ซ์ คอร์ปอเรชัน่ 
จาํกดั 

 

ไม่มี เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ โดยถือหุน้
เป็นจาํนวนร้อยละ 28.40 และมีกรรมการ
บริษทัฯบางท่านเป็นผูถื้อหุน้และกรรมการ
ในกิจการดงักล่าว 

บริษทั ยนิูสเตรทช ์จาํกดั ค่าเช่าสาํนกังานและ
ค่าบริการอ่ืน ๆ 

มีผูถื้อหุน้และกรรมการบางส่วนร่วมกนั 

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

   เคร่ืองปรับอากาศ 

มีผูถื้อหุน้และกรรมการบางส่วนร่วมกนั 
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ช่ือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจ ความสมัพนัธ์ 

บริษทั แมกซ์วนิ บิลเดอร์ส จาํกดั ค่าใชบ้ริการโรงแรมและ
ค่าบริหารจดัการอ่ืน ๆ 

มีผูถื้อหุน้และกรรมการบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั อินชวัร์เอก็ซ์เซลเลนซ์       
อินชวัร์รันซ์ โบรกเกอร์ส จาํกดั 

ค่าเบ้ียประกนัภยั มีสมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดของกรรมการ
ของบริษทัฯเป็นผูถื้อหุน้ในกิจการดงักล่าว 

บริษทั อินชวัร์เอก็ซ์เซลเลนซ์ ไลฟ์ 
อินชวัร์รันซ์ โบรกเกอร์ส จาํกดั 

ค่าเบ้ียประกนัภยั มีสมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดของกรรมการ
ของบริษทัฯเป็นผูถื้อหุน้ในกิจการดงักล่าว 

บริษทั เดวอน มารีน จาํกดั ใหค้าํปรึกษาสาํหรับ 
   การจดัหาผูเ้ช่าเรือ 

มีสมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดของกรรมการ
ของบริษทัฯเป็นผูถื้อหุน้ในกิจการดงักล่าว 

ในระหว่างปี กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจท่ีสําคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าว
เป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั
เหล่านั้นซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 2560 2559 2560 2559 นโยบายการกาํหนดราคา 

รายการธุรกจิกบับริษัทย่อย    
(ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)     
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ - ค่าบริหาร - - 82,892 77,040 อตัราคงท่ีต่อลาํต่อวนัโดยอา้งอิง

กบัค่าใชจ่้ายในการบริหารของ
บริษทัฯ 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ - ค่านายหนา้    
ขายเรือเดินทะเล 

- - 2,157 19,560 ร้อยละ 3 ของราคาขายเรือเดินทะเล 

ค่าเช่าอาคารชุดจ่าย - - 6,877 7,009 ราคาตลาด 
ขายเรือท่ีต่อใหม่ 

(ส่วนของเงินล่วงหนา้ค่าจา้งต่อเรือ        
และตน้ทุนทางตรงอ่ืน ๆ) 

- - 904,058 2,242,281 ราคาทุน 

รายการธุรกจิกบับริษัทร่วม      
เงินปันผลรับ 15,481 - - - ตามท่ีประกาศจ่าย 
รายการธุรกจิกบับริษัทที่เกีย่วข้องกนั      
ค่าตัว๋เคร่ืองบินจ่าย 6,728 6,605 2,099 1,700 ราคาตลาด 
ค่าเช่าและบริการจ่าย 10,310 5,963 9,140 4,026 ราคาตลาด 
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ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกัน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มี
รายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

ลูกหนีอ้ืน่ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 7)   
บริษทัยอ่ย - - 4,249,398 4,629,332 
รวมลกูหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 4,249,398 4,629,332 
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั   
บริษทัยอ่ย - - 1,919,833 1,739,800 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 372 215 143 69 
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการ     
   ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 372 215 1,919,976 1,739,869 

ยอดคงเหลือของลูกหน้ี/เจา้หน้ีบริษทัยอ่ยเป็นรายการท่ีเกิดจากบญัชีเดินสะพดัระหว่างบริษทัฯและ
บริษทัย่อยเหล่านั้น ซ่ึงฝ่ายบริหารของบริษทัฯเช่ือว่าไม่มีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งบนัทึกค่าเผื่อหน้ี
สงสยัจะสูญสาํหรับหน้ีดงักล่าว เงินทดรองจ่ายแก่/จากบริษทัยอ่ยไม่มีการคิดดอกเบ้ีย 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 กลุ่มบริษทัมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน
ท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 
ผลประโยชนร์ะยะสั้น 80,463 85,808 76,231 76,981 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 2,037 2,389 2,036 2,103 
รวม 82,500 88,197 78,267 79,084 

 ภาระคํ้าประกนักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

บริษทัฯมีภาระจากการคํ้ าประกันให้แก่บริษทัย่อยในการกู้ยืมเงินจากธนาคารโดยไม่มีการคิด
ค่าธรรมเนียมการคํ้าประกนั 
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9. เงินฝากธนาคารทีมี่ภาระคํา้ประกนั 

ณ  วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 กลุ่มบริษัทได้นําเงินฝากธนาคารจํานวนเงิน  10.91 ล้านเหรียญ
สหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 390.99 ลา้นบาท ไปเป็นหลกัประกันเงินสดสําหรับวงเงินกู้ยืม 3 
วงเงิน โดยมีรายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 18 (2560: ไม่มี) 

10. เงินให้กู้ยมืระยะยาวแก่บริษัทย่อย  

 เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย ประกอบดว้ย 

 1) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ยซ่ึงบริษทัฯถือหุน้ทั้งหมด (บริษทั 
แอสโซซิเอท บลัค ์แคริเออร์ พีทีอี ลิมิเตด (“บริษทั เอบีซี”)) เป็นตัว๋สัญญาใชเ้งินจาํนวน 9.70 
ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (2559: 9.70 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) ซ่ึงไม่มีการคิดดอกเบ้ียและมี
กาํหนดชาํระคืนเม่ือทวงถาม บริษทัฯไม่มีความตั้งใจท่ีจะเรียกชาํระคืนเงินให้กูย้ืมในอนาคต
อนัใกล ้ดงันั้น เงินใหกู้ย้มืดงักล่าวจึงจดัประเภทเป็นเงินใหกู้ย้มืระยะยาว 

  เงินใหกู้ย้มืขา้งตน้เป็นเงินจากบริษทัฯท่ีจ่ายเพื่อใหบ้ริษทัยอ่ยของบริษทั เอบีซี จาํนวน 4 บริษทั 
นําไปจ่ายชําระเงินค่างวดให้แก่อู่ต่อเรือ China Shipbuilding & Offshore International Co., 
Ltd. และ Shanhaiguan New Shipbuilding Industry Co., Ltd. ประเทศจีน ตามสัญญาสั่งต่อเรือ
ท่ีไดล้งนามไวด้งัน้ี 

ช่ือบริษทัยอ่ย สญัญาสัง่ต่อเรือลงวนัท่ี 
บริษทั เอบีซี ทู พีทีอี ลิมิเตด 5 ธนัวาคม 2555 
บริษทั เอบีซี ทรี พีทีอี ลิมิเตด 5 ธนัวาคม 2555 
บริษทั เอบีซี โฟร์ พีทีอี ลิมิเตด 3 เมษายน 2556 
บริษทั เอบีซี วนั พีทีอี ลิมิเตด 30 สิงหาคม 2556 

 2) เม่ือวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2559 บริษทัฯไดท้าํสัญญาขยายระยะเวลาการชาํระหน้ีเงินทดรองและ                        
เงินกู้ยืมให้แก่บริษทัพรีเชียส ชิพป้ิง (สิงคโปร์) พีทีอี ลิมิเตด จาํนวน 145 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกาออกไปอีก 3 ปี 

รายการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืในระหวา่งปีมีดงัต่อไปน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 
ยอดคงเหลือตน้ปี 5,543,081 350,132 
แปลงจากเงินทดรองแก่บริษทัยอ่ย - 3,619,746 
แปลงจากเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย - 1,525,971 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (487,280) 47,232 
ยอดคงเหลือปลายปี 5,055,801 5,543,081 
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11. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยประกอบดว้ยเงินลงทุนในหุน้สามญัของบริษทัยอ่ยดงัต่อไปน้ี 

   (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทัยอ่ย ทุนชาํระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

   % %   
บริษทั พรีเชียส เมท็ทลัซ์ จาํกดั                                275,000 275,000 99.99 99.99 346,276     379,650 
บริษทั พรีเชียส วชิเชส จาํกดั 230,000 230,000 99.99 99.99 294,769 323,178 
บริษทั พรีเชียส สโตนส์ ชิปป้ิง จาํกดั 260,000 260,000 99.99 99.99 275,350 301,889 
บริษทั พรีเชียส มิเนอรัลส์ จาํกดั 230,000 230,000 99.99 99.99 250,384 274,516 
บริษทั พรีเชียส แลนด ์จาํกดั 306,000 306,000 99.99 99.99 316,880 347,421 
บริษทั พรีเชียส ริเวอร์ส จาํกดั 234,000 234,000 99.99 99.99 208,273 228,347 
บริษทั พรีเชียส เลคส์ จาํกดั 184,000 184,000 99.99 99.99 182,764 200,379 
บริษทั พรีเชียส ซีส์ จาํกดั 100,000 100,000 99.99 99.99 128,160 140,512 
บริษทั พรีเชียส สตาร์ส จาํกดั 105,000 105,000 99.99 99.99 134,568 147,538 
บริษทั พรีเชียส โอเชียนส์ จาํกดั 175,000 175,000 99.99 99.99 224,280 245,896 
บริษทั พรีเชียส แพลนเนตส์ จาํกดั 270,000 270,000 99.99 99.99 304,111 333,422 
บริษทั พรีเชียส ไดมอนดส์ จาํกดั 205,000 205,000 99.99 99.99 190,396 208,746 
บริษทั พรีเชียส แซฟไฟร์ส จาํกดั 144,000 144,000 99.99 99.99 129,174 141,624 
บริษทั พรีเชียส เอม็เมอรัลส์ จาํกดั 366,000 366,000 99.99 99.99 309,741 339,594 
บริษทั พรีเชียส รูบีส์ จาํกดั 259,360 259,360 99.99 99.99 258,615 283,540 
บริษทั พรีเชียส โอปอลส์ จาํกดั 249,360 249,360 99.99 99.99 250,320 274,446 
บริษทั พรีเชียส การ์เน็ตส์ จาํกดั 379,000 379,000 99.99 99.99 319,478 350,269 
บริษทั พรีเชียส เพิร์ลส์ จาํกดั 173,000 173,000 99.99 99.99 182,472 200,059 
บริษทั พรีเชียส ฟลาวเวอร์ส จาํกดั 336,000 336,000 99.99 99.99 351,820 385,729 
บริษทั พรีเชียส ฟอเรสท ์จาํกดั 286,000 286,000 99.99 99.99 273,520 299,881 
บริษทั พรีเชียส ทรีส์ จาํกดั 202,000 202,000 99.99 99.99 213,523 234,102 
บริษทั พรีเชียส พอนดส์ จาํกดั 124,000 124,000 99.99 99.99 128,431 140,810 
บริษทั พรีเชียส เวน็เจอร์ส จาํกดั 202,000 202,000 99.99 99.99 231,608 253,930 
บริษทั พรีเชียส แคปปิตอลส์ จาํกดั 200,000 200,000 99.99 99.99 256,321 281,025 
บริษทั พรีเชียส จสัมินส์ จาํกดั 147,000 147,000 99.99 99.99 174,142 190,926 
บริษทั พรีเชียส ออคิดส์ จาํกดั 217,000 217,000 99.99 99.99 196,787 215,753 
บริษทั พรีเชียส ลากนูส์ จาํกดั 140,000 140,000 99.99 99.99 179,424 196,717 
บริษทั พรีเชียส คลิฟส์ จาํกดั 140,000 140,000 99.99 99.99 179,424 196,717 
บริษทั พรีเชียส ฮิลส์ จาํกดั 140,000 140,000 99.99 99.99 179,424 196,717 
บริษทั พรีเชียส เมาน์เท่นส์ จาํกดั 140,000 140,000 99.99 99.99 179,424 196,717 
บริษทั พรีเชียส รีสอร์ทส์ จาํกดั 140,000 140,000 99.99 99.99 179,424 196,717 
บริษทั พรีเชียส ซิต้ีส์ จาํกดั 170,000 170,000 99.99 99.99 204,028 223,692 
บริษทั พรีเชียส คอมเมท็ส์ จาํกดั 141,000 141,000 99.99 99.99 136,413 149,561 
บริษทั พรีเชียส ออนาเมน้ทส์ จาํกดั 156,000 156,000 99.99 99.99 149,715 164,145 
บริษทั พรีเชียส มูนส์ จาํกดั 1,000 1,000 99.98 99.98 998         1,094 
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   (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทัยอ่ย ทุนชาํระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

   % %   
บริษทั พรีเชียส วนีสั จาํกดั 298,800 298,800 99.99 99.99 277,115 303,824 
บริษทั พรีเชียส เนปจูน จาํกดั 298,800 298,800 99.99 99.99 277,115 303,824 
บริษทั เนดเทก็ซ์ จาํกดั - 2,500 - 69.99 - 911 
บริษทั พรีเชียส สตอเรจ เทอมินลัส์ จาํกดั - 6,000 - 69.99 - 5,901 
บริษทั เทบส์ พีทีอี ลิมิเตด - 0.0365 - 100.00 - - 
บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง (ปานามา) เอส เอ 250 250 99.99 99.99 327 358 
บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง (สิงคโปร์) พีทีอี ลิมิเตด 363,338 363,338 100.00 100.00 342,840 375,883 
บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง (ยเูค) ลิมิเตด 250 250 100.00 100.00 327 358 
บริษทั เกรท เซอร์เคิล ชิปป้ิง เอเยนซ่ี จาํกดั 210,000 210,000 99.99 99.99 354,398 388,555 
บริษทั แอสโซซิเอท บลัค ์แคริเออร์ พีทีอี ลิมิเตด 0.0664 0.0664 100.00 100.00 - - 

รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย      8,772,559 9,624,873 
หกั: ค่าเผือ่ผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย     (2,121,659) (2,233,389) 
รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิ     6,650,900 7,391,484 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษทัฯไดจ้าํนาํหุ้นของบริษทัย่อย 31 บริษทั ซ่ึงมีมูลค่าตามวิธีราคา
ทุนรวม 5,700.48 ลา้นบาท (สุทธิจากค่าเผื่อผลขาดทุนจากเงินลงทุน) (2559: บริษทัย่อย 31 
บริษทั มูลค่ารวม 6,249.90 ลา้นบาท) ไวก้บัธนาคารเพื่อคํ้ าประกนัเงินกูย้ ืมระยะยาวตามท่ี
กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 18 

การเปลี่ยนแปลงในราคาทุนของบญัชีเงินลงทุนในบริษทัย ่อยนอกจากการเปลี่ยนแปลง         
ในบญัชีเงินลงทุนตามรายละเอียดท่ีแสดงดงัต่อไปน้ี เกิดจากผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจาก
การแปลงค่างบการเงินจากสกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานเป็นสกุลเงินท่ีใชน้าํเสนองบการเงิน 

การเปล่ียนแปลงในราคาทุนของบญัชีเงินลงทุนในบริษทัย่อยมีดงัต่อไปน้ี 

2560 

1. เม่ือวนัท่ี 29 พฤษภาคม 2560 บริษทั เนดเทก็ซ์ จาํกดั และบริษทั พรีเชียส สตอเรจ เทอมินลัส์ 
จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯไดท้าํการชาํระบญัชีเสร็จสมบูรณ์ 

2. เม่ือวนัท่ี 4 กนัยายน 2560 บริษทั เทบส์ พีทีอี ลิมิเตด ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯไดท้าํการ
ชาํระบญัชีเสร็จสมบูรณ์ 

3. ค่าเผือ่ผลขาดทุนของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบการเงินเฉพาะกิจการบนัทึกสาํหรับบริษทั
ยอ่ยท่ีมีการขายเรือและยงัไม่มีแผนในการซ้ือเรือใหม่ทดแทนในเร็ว ๆ น้ี จาํนวนเงิน 64.92 
ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 2,121.66 ลา้นบาท 
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2559 

1. ในระหว่างปี 2559 บริษทัฯมีการลงทุนเพิ่มในหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัย่อยดงัต่อไปน้ี 
 หุน้สามญัเพิ่มทุน 

ช่ือบริษทัยอ่ย วนัท่ี มูลค่าท่ีตราไว ้ จาํนวนหุน้ มูลค่ารวม 
  (บาท) (ลา้นหุน้) (ลา้นบาท) 

บริษทั พรีเชียส วีนสั จาํกดั 19 เมษายน 2559 100.00 2.98 297.80 
บริษทั พรีเชียส เนปจูน จาํกดั 19 เมษายน 2559 100.00 2.98 297.80 
บริษทั พรีเชียส ฟอเรสท ์จาํกดั 14 ธนัวาคม 2559 100.00 1.90 190.00 

2. เม่ือวนัท่ี 23 มิถุนายน 2559 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง (เมอริเชียส)               
ลิมิเตด ได้มีมติให้บริษัทเขา้สู่กระบวนการชาํระบัญชีเน่ืองจากบริษัทย่อยดังกล่าวไม่มี
แผนการลงทุนอ่ืนเพิ่มเติมในอนาคตอีกทั้งไม่มีเจตนาในการดาํเนินธุรกิจต่อในประเทศ                         
เมอริเชียส ต่อมาเม่ือวนัท่ี 26 ธนัวาคม 2559 บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง (เมอริเชียส) ลิมิเตด ได้
ทาํการชาํระบญัชีเสร็จสมบูรณ์ 

3. เม่ือวนัท่ี 11 ตุลาคม 2559 และ 22 พฤศจิกายน 2559 บริษทั พีเอสแอล อินเวสทเ์มนท ์ลิมิเตด 
และบริษทั อินเตอร์เนชัน่แนลไลเทอร์เรจ ลิมิเตด ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ ในประเทศ
เมอริเชียส ไดท้าํการชาํระบญัชีเสร็จสมบูรณ์ ตามลาํดบั 

4. เม่ือวนัท่ี 13 ธันวาคม 2559 ที่ประชุมวิสามญัผูถ้ือหุ้นของบริษทั เนดเท็กซ์ จาํกดั และ
บริษทั พรีเชียส สตอเรจ เทอร์มินัลส์ จาํกดั ไดมี้มติให้ปิดบริษทั เน่ืองจากไม่มีการดาํเนิน
กิจการใด ๆ 

5. ค่าเผื่อผลขาดทุนของเงินลงทุนในบริษทัย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการบนัทึกสาํหรับ
บริษทัย่อยที่มีการขายเรือในระหว่างปี 2558-2559 และยงัไม่มีแผนในการซ้ือเรือใหม่
ทดแทนในเร็ว ๆ น้ี จาํนวนเงิน 62.14 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 2,226.58 
ลา้นบาท 

12. เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย 

12.1 รายละเอียดของบริษัทร่วมทีถื่อหุ้นโดยบริษัทย่อย 
 (หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินรวม 
  สัดส่วน  มูลค่าตามบญัชีตาม 
  จดัตั้งข้ึนใน เงินลงทุน ราคาทุน วิธีส่วนไดเ้สีย 

ช่ือบริษทัร่วม ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ 2560 2559 2560 2559 2560 2559 
   % %     
บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล ซีพอร์ทส์  จดัการท่าเรือ        
   (ฮาลเดีย) ไพรเวท ลิมิเตด   อินเดีย 22.40 22.40 66,592 73,010 75,502 86,237 
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การเปลี่ยนแปลงในราคาทุนของบญัชีเงินลงทุนในบริษทัร่วมที่ถือหุ้นโดยบริษทัย่อยเกิดจาก
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงินจากสกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานเป็น
สกุลเงินท่ีใชน้าํเสนองบการเงิน 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 ส่วนแบ่งกาํไร   
 จากเงินลงทุน เงินปันผลรับ 
 ในบริษทัร่วมท่ีถือหุน้ จากบริษทัร่วมท่ีถือหุน้ 

ช่ือบริษทัร่วม โดยบริษทัยอ่ย โดยบริษทัยอ่ย 
 2560 2559 2560 2559 

บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล ซีพอร์ทส์ (ฮาลเดีย)     
 ไพรเวท ลิมิเตด  10,009 3,288 15,481 - 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีถือหุน้โดยบริษทัยอ่ยสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2560 และ 2559 ซ่ึงรวมอยู่ในงบกาํไรขาดทุนรวม คาํนวณจากขอ้มูลทางการเงิน ณ วนัท่ี 30 
กนัยายน 2560 และ 2559 ตามลาํดบั 

12.2 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทร่วมทีถื่อหุ้นโดยบริษัทย่อย 
(หน่วย: พนับาท) 

 ทุนเรียกชาํระ สินทรัพยร์วม หน้ีสินรวม 
รายไดร้วม 

สาํหรับปีส้ินสุด 
กาํไร  

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

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

 พนัอินเดียรูปี พนัอินเดียรูปี         
บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล ซีพอร์ทส์           
   (ฮาลเดีย) ไพรเวท ลิมิเตด  440,580 440,580 379,153 426,321 42,092 41,335 453,412 363,377 44,682 14,679 

13. เงินลงทุนระยะยาวอืน่ 

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืนเป็นเงินลงทุนในหุ้นสามญัจาํนวน 2,026,086 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท 
ของบริษัท  บทด  จํากัด  คิดเ ป็นสัดส่วนร้อยละ  3 ของทุนท่ีออกและชําระแล้วทั้ งหมด                         
การเปล่ียนแปลงในราคาทุนของบญัชีเงินลงทุนระยะยาวอ่ืนเกิดจากผลต่างของอตัราแลกเปล่ียน
จากการแปลงค่างบการเงินจากสกลุเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานเป็นสกลุเงินท่ีใชน้าํเสนองบการเงิน 



   24

14. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์  

(หน่วย: พนับาท) 

 

 งบการเงินรวม 

  เรือและอุปกรณ์ สิ่งตกแต่ง    

   ค่าใชจ้่ายใน  ติดตั้งและ    
  เรือ การซ่อมแซม  อุปกรณ์  สิ่งปรับปรุง  
 อาคารชุด และอุปกรณ์ และสาํรวจเรือ รวม สาํนกังาน ยานพาหนะ สินทรัพยเ์ช่า รวม 

ราคาทุน         
1 มกราคม 2560 266,392 29,984,832 393,447 30,378,279 64,186 14,946 16,761 30,740,564 
ซื้อเพิ่ม/โอนเขา้ 1,318 958,308 311,292 1,269,600 453 9,524 - 1,280,895 
จาํหน่าย/โอนออก/ตดัจาํหน่าย - (543,912) (161,547) (705,459) - (7,369) - (712,828) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (23,442) (2,654,186) (35,868) (2,690,054) (5,652) (1,447) (1,473) (2,722,068) 

31 ธนัวาคม 2560 244,268 27,745,042 507,324 28,252,366 58,987 15,654 15,288 28,586,563 

ค่าเสื่อมราคาสะสม         
1 มกราคม 2560 241,069 4,415,220 201,136 4,616,356 62,483 11,250 14,617 4,945,775 
ค่าเสื่อมราคาสาํหรับปี 551 1,023,819 141,344 1,165,163 883 2,386 861 1,169,844 
โอนออกสาํหรับส่วนที่จาํหน่าย/         
   โอนออก/ตดัจาํหน่าย - (387,122) (160,438) (547,560) - (7,369) - (554,929) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (21,210) (404,174) (15,975) (420,149) (5,524) (601) (1,313) (448,797) 

31 ธนัวาคม 2560 220,410 4,647,743 166,067 4,813,810 57,842 5,666 14,165 5,111,893 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 

 งบการเงินรวม 

  เรือและอุปกรณ์ สิ่งตกแต่ง    

   ค่าใชจ้่ายใน  ติดตั้งและ    
  เรือ การซ่อมแซม  อุปกรณ์  สิ่งปรับปรุง  
 อาคารชุด และอุปกรณ์ และสาํรวจเรือ รวม สาํนกังาน ยานพาหนะ สินทรัพยเ์ช่า รวม 

ค่าเผือ่การด้อยค่า         
1 มกราคม 2560 - 122,104 1,161 123,265 - - - 123,265 
เพิ่มขึ้นระหวา่งปี - - - - - - - - 
จาํหน่าย/โอนออก/ตดัจาํหน่าย - (116,667) (1,109) (117,776) - - - (117,776) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน - (5,437) (52) (5,489) - - - (5,489) 

31 ธนัวาคม 2560 - - - - - - - - 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี         
1 มกราคม 2560 25,323 25,447,508 191,150 25,638,658 1,703 3,696 2,144 25,671,524 

31 ธนัวาคม 2560 23,858 23,097,299 341,257 23,438,556 1,145 9,988 1,123 23,474,670 

ค่าเสื่อมราคาสําหรับปี         
2560        1,169,844 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

  เรือและอุปกรณ์ สิ่งตกแต่ง    

   ค่าใชจ้่ายใน  ติดตั้งและ    
  เรือ การซ่อมแซม  อุปกรณ์  สิ่งปรับปรุง  
 อาคารชุด และอุปกรณ์ และสาํรวจเรือ รวม สาํนกังาน ยานพาหนะ สินทรัพยเ์ช่า รวม 

ราคาทุน         
1 มกราคม 2559 264,707 34,478,634 816,181 35,294,815 65,526 15,408 15,502 35,655,958 
ซื้อเพิ่ม/โอนเขา้ 3,491 3,605,535 105,383 3,710,918 46 1,265 1,342 3,717,062 
จาํหน่าย/โอนออก/ตดัจาํหน่าย - (7,761,335) (516,091) (8,277,426) (908) (1,613) - (8,279,947) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (1,806) (338,002) (12,026) (350,028) (478) (114) (83) (352,509) 

31 ธนัวาคม 2559 266,392 29,984,832 393,447 30,378,279 64,186 14,946 16,761 30,740,564 

ค่าเสื่อมราคาสะสม         
1 มกราคม 2559 242,234 8,750,923 398,488 9,149,411 62,629 11,760 13,945 9,479,979 
ค่าเสื่อมราคาสาํหรับปี 557 1,145,301 217,403 1,362,704 1,192 1,184 758 1,366,395 
โอนออกสาํหรับส่วนที่จาํหน่าย/         
   โอนออก/ตดัจาํหน่าย - (5,332,590) (408,832) (5,741,422) (898) (1,613) - (5,743,933) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (1,722) (148,414) (5,923) (154,337) (440) (81) (86) (156,666) 

31 ธนัวาคม 2559 241,069 4,415,220 201,136 4,616,356 62,483 11,250 14,617 4,945,775 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

  เรือและอุปกรณ์ สิ่งตกแต่ง    

   ค่าใชจ้่ายใน  ติดตั้งและ    
  เรือ การซ่อมแซม  อุปกรณ์  สิ่งปรับปรุง  
 อาคารชุด และอุปกรณ์ และสาํรวจเรือ รวม สาํนกังาน ยานพาหนะ สินทรัพยเ์ช่า รวม 

ค่าเผือ่การด้อยค่า         
1 มกราคม 2559 - 846,089 - 846,089 - - - 846,089 
เพิ่มขึ้นระหวา่งปี - 561,408 5,151 566,559 - - - 566,559 
จาํหน่าย/โอนออก/ตดัจาํหน่าย - (1,268,055) (4,113) (1,272,168) - - - (1,272,168) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน - (17,338) 123 (17,215) - - - (17,215) 

31 ธนัวาคม 2559 - 122,104 1,161 123,265 - - - 123,265 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี         
1 มกราคม 2559 22,473 24,881,622 417,693 25,299,315 2,897 3,648 1,557 25,329,890 

31 ธนัวาคม 2559 25,323 25,447,508 191,150 25,638,658 1,703 3,696 2,144 25,671,524 

ค่าเสื่อมราคาสําหรับปี         
2559        1,366,395 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส่ิงตกแต่ง ติดตั้ง    
 และอุปกรณ์  ส่ิงปรับปรุง  
 สาํนกังาน ยานพาหนะ สินทรัพยเ์ช่า รวม 

ราคาทุน     
1 มกราคม 2560 27,602 13,451 11,717 52,770 
ซ้ือเพ่ิม/โอนเขา้ 193 9,524 - 9,717 
จาํหน่าย/โอนออก/ตดัจาํหน่าย - (7,369) - (7,369) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (2,433) (1,316) (1,030) (4,779) 

31 ธนัวาคม 2560 25,362 14,290 10,687 50,339 

ค่าเส่ือมราคาสะสม     
1 มกราคม 2560 26,290 9,755 11,318 47,363 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี 748 2,386 380 3,514 
โอนออกสาํหรับส่วนท่ีจาํหน่าย/     
   โอนออก/ตดัจาํหน่าย - (7,369) - (7,369) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (2,338) (470) (1,011) (3,819) 

31 ธนัวาคม 2560 24,700 4,302 10,687 39,689 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี     
1 มกราคม 2560 1,312 3,696 399 5,407 

31 ธนัวาคม 2560 662 9,988 - 10,650 

ค่าเส่ือมราคาสําหรับปี     
2560    3,514 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส่ิงตกแต่ง ติดตั้ง    
 และอุปกรณ์  ส่ิงปรับปรุง  
 สาํนกังาน ยานพาหนะ สินทรัพยเ์ช่า รวม 

ราคาทุน     
1 มกราคม 2559 28,686 13,902 11,801 54,389 
ซ้ือเพ่ิม/โอนเขา้ 40 1,265 - 1,305 
จาํหน่าย/โอนออก/ตดัจาํหน่าย (908) (1,613) - (2,521) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (216) (103) (84) (403) 

31 ธนัวาคม 2559 27,602 13,451 11,717 52,770 

ค่าเส่ือมราคาสะสม     
1 มกราคม 2559 26,371 10,488 10,844 47,703 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี 1,001 956 543 2,500 
โอนออกสาํหรับส่วนท่ีจาํหน่าย/     
   โอนออก/ตดัจาํหน่าย (899) (1,613) - (2,512) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (183) (76) (69) (328) 

31 ธนัวาคม 2559 26,290 9,755 11,318 47,363 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี     
1 มกราคม 2559 2,315 3,414 957 6,686 

31 ธนัวาคม 2559 1,312 3,696 399 5,407 

ค่าเส่ือมราคาสําหรับปี     
2559    2,500 

ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 กลุ่มบริษทัมีกาํไรจากการจาํหน่ายเรือและอุปกรณ์เป็น
จาํนวนรวม 0.94 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 32.15 ลา้นบาท (2559: ขาดทุนจากการ
จาํหน่ายเรือจาํนวนรวม 13 ลาํ คิดเป็นจาํนวนรวม 19.34 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 
680.29 ลา้นบาท) ซ่ึงไดแ้สดงอยูใ่นงบกาํไรขาดทุนรวม 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริษทัมีอาคารชุดและอุปกรณ์จาํนวนหน่ึงซ่ึงตดัค่าเส่ือมราคา
หมดแลว้แต่ยงัใชง้านอยู ่มูลค่าตามบญัชีก่อนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมของสินทรัพยด์งักล่าวมีจาํนวน
เงิน 290.36 ลา้นบาท (2559: 319.86 ลา้นบาท) ในงบการเงินรวม และจาํนวนเงิน 34.42 ลา้นบาท 
(2559: 39.26 ลา้นบาท) ในงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัยอ่ยไดจ้ดจาํนองเรือจาํนวน 35 ลาํ (2559: 35 ลาํ) ซ่ึงมีมูลค่าสุทธิ
ตามบญัชีจาํนวนเงิน 22,617.74 ลา้นบาท (2559: 24,708.39 ลา้นบาท) ไวก้บัธนาคารเพื่อคํ้าประกนั
เงินกูย้มืระยะยาวตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 18 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินและพิจารณาบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเรือ                      
ท่ีคาดว่าจะถูกขายในปี 2560 เป็นจาํนวน 3.44 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 123.27                 
ลา้นบาท โดยประเมินจากมูลค่ายติุธรรมของเรือ (หักดว้ยค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการขาย
เรือ) มูลค่ายุติธรรมประมาณจากราคาขายเรือเฉล่ียท่ีขายไดล่้าสุด อย่างไรก็ตาม ผลท่ีเกิดข้ึนจริงใน
อนาคตอาจต่างออกไป ข้ึนอยู่กบัสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในอนาคตและจงัหวะเวลาท่ีทาํการขาย
เรือแต่ละลาํ (2560: ไม่มี) 

15. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 รายละเอียดของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนซ่ึงประกอบดว้ยคอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์มีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 

ราคาทุน 
ราคาทุนตน้ปี  60,091 60,523 60,019 60,451 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (5,283) (432) (5,276) (432) 
ราคาทุนปลายปี 54,808 60,091 54,743 60,019 

การตดัจําหน่าย     
ค่าตดัจาํหน่ายสะสมตน้ปี 58,912 58,489 58,840 58,423 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 758 828 758 822 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (5,204) (405) (5,197) (405) 
ค่าตดัจาํหน่ายสะสมปลายปี 54,466 58,912 54,401 58,840 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที ่31 ธันวาคม 342 1,179 342 1,179 

ค่าตดัจําหน่ายสําหรับปี 758 828 758 822 

16. เงินล่วงหน้าค่าต่อเรือ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริษทัมีเงินล่วงหน้าค่าต่อเรือคงเหลือจาํนวน 67.90 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 2,219.05 ลา้นบาท ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสัญญาสั่งต่อเรือจาํนวน 9 ฉบบัท่ี
ทาํสัญญากบั Sainty Marine Corporation Ltd. สาํหรับตวัเรือหมายเลข SAM14017B - SAM14023B 
และ SAM14027B - SAM14028B ซ่ึงอยู่ในกระบวนการอนุญาโตตุลาการตามท่ีกล่าวไวใ้น                     
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 16.6 
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 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินล่วงหนา้ค่าต่อเรือสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 
2559 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

ยอดคงเหลือตน้ปี  2,712,401 4,451,615 2,701,134 4,436,781 
เพ่ิมข้ึน 620,704 1,137,585 620,704 1,137,585 
ตน้ทุนทางการเงินส่วนท่ีบนัทึกเป็นตน้ทุนเรือ - 1,240 - 1,240 
ตดัจาํหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน - 206 - 206 
ตน้ทุนทางตรงอ่ืน 20,041 102,872 18,528 80,549 
การแปลงหน้ีใหม่/ยกเลิกสัญญาสั่งต่อเรือ - (655,557) - (655,557) 
โอนไปเป็นตน้ทุนเรือและอุปกรณ์     
   ของบริษทัยอ่ย (907,567) (2,268,026) (904,058) (2,242,281) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (226,532) (57,534) (225,626) (57,389) 

ยอดคงเหลือปลายปี 2,219,047 2,712,401 2,210,682 2,701,134 

 ในระหว่างปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 ต้นทุนการกู้ยืมได้บันทึกเข้าเป็นราคาทุนของ                         
เงินล่วงหนา้ค่าต่อเรือเป็นจาํนวนเงิน 1.24 ลา้นบาท ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
โดยคาํนวณจากอตัราการตั้งข้ึนเป็นทุนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักในอตัราร้อยละ 2.91 - 3.43 ใน                         
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ (2560: ไม่มี) 

ในระหวา่งปี 2560 และ 2559 กลุ่มบริษทัมีการส่งมอบเรือ การแกไ้ขสัญญา/ยกเลิกสัญญาสั่งต่อเรือ 
ดงัน้ี 

16.1 การส่งมอบเรือตามสัญญาส่ังต่อเรือกบัอู่ต่อเรือ Shanhaiguan New Shipbuilding Industry Co., 
Ltd., ประเทศจีน 

ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 เรือสินคา้แห้งเทกองจาํนวน 1 ลาํ ไดเ้สร็จส้ินสมบูรณ์
และไดส่้งมอบใหแ้ก่บริษทัยอ่ยทางออ้มในประเทศสิงคโปร์ 1 บริษทั รายละเอียดดงัน้ี  

วนัทีส่่งมอบ ช่ือบริษัทย่อย ตวัเรือหมายเลข ต้นทุนค่าต่อเรือและต้นทุนทางตรงอืน่ 
6 มกราคม 2559 บริษทั พรีเชียส วสิดอม พีทีอี 

ลิมิเตด 
BC385-12 23.02 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา              

หรือประมาณ 811.10 ลา้นบาท 
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16.2 การส่งมอบเรือตามสัญญาส่ังต่อเรือกับอู่ต่อเรือ Taizhou Sanfu Ship Engineering Co., Ltd., 
ประเทศจีน 

ในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 เรือสินคา้แหง้เทกองจาํนวน 2 ลาํ ไดเ้สร็จส้ิน
สมบูรณ์และไดส่้งมอบใหแ้ก่บริษทัยอ่ยทางออ้มในประเทศสิงคโปร์ 2 บริษทั รายละเอียดดงัน้ี  

วนัทีส่่งมอบ ช่ือบริษัทย่อย ตวัเรือหมายเลข ต้นทุนค่าต่อเรือและต้นทุนทางตรงอืน่ 
7 กรกฎาคม 2559 บริษทั พรีเชียส สกายส์ พีทีอี   

ลิมิเตด 
SF130126 26.21 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา           

หรือประมาณ 909.43 ลา้นบาท 
18 เมษายน 2560 บริษทั พรีเชียส เกรซ พีทีอี  

ลิมิเตด 
SF130127 26.72 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา              

หรือประมาณ 908.11 ลา้นบาท 

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

ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 เรือสินคา้แห้งเทกองจาํนวน 2 ลาํ ไดเ้สร็จส้ินสมบูรณ์
และไดส่้งมอบใหแ้ก่บริษทัยอ่ยทางออ้มในประเทศสิงคโปร์ 1 บริษทั และบริษทัยอ่ยในประเทศ 1 
บริษทั รายละเอียดดงัน้ี  

วนัทีส่่งมอบ ช่ือบริษัทย่อย ตวัเรือหมายเลข ต้นทุนค่าต่อเรือและต้นทุนทางตรงอืน่ 
21 เมษายน 2559 บริษทั พรีเชียส ไทดส์ พีทีอี     

ลิมิเตด 
SF130128 25.99 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา              

หรือประมาณ 914.34 ลา้นบาท 
8 ตุลาคม 2559 บริษทั พรีเชียส ฟอเรสท ์

จาํกดั 
SF130129 26.17 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา              

หรือประมาณ 937.78 ลา้นบาท 

16.4 สัญญาระงับข้อพพิาทของสัญญาส่ังต่อเรือ 

1) เม่ือวนัท่ี 9 ตุลาคม 2558 บริษทัฯและ Taizhou Sanfu Ship Engineering Co., Ltd. (“Sanfu”) 
(รวมเรียกว่า “คู่สัญญา”) ไดล้งนามสัญญาระงบัขอ้พิพาท จาํนวน 2 ฉบบั เพื่อเป็นการระงบั                   
ขอ้พิพาทโดยสมคัรใจของคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย (“สัญญาระงบัขอ้พิพาท”) สาํหรับขอ้พิพาทอนั
สืบเน่ืองจากสัญญาสั่งต่อเรือใหม่จาํนวน 2 ฉบบั ลงวนัท่ี 20 ธนัวาคม 2556 สาํหรับเรือสินคา้
แห้งเทกอง ขนาด 63,345 เดทเวทตนั จาํนวน 2 ลาํ ตวัเรือหมายเลข SF130124 และตวัเรือ
หมายเลข SF130125 (“เรือแต่ละลาํ” หรือ “เรือทุกลาํ”) ซ่ึงไดล้งนามโดยบริษทัฯในฐานะผูซ้ื้อ 
และ Sanfu ในฐานะผูข้าย (“สญัญาสัง่ต่อเรือใหม่”) 

รายละเอียดหลกั ๆ ของสญัญาระงบัขอ้พิพาททั้งสองฉบบั มีดงัต่อไปน้ี 
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ข้อพพิาท ขอ้พิพาทเกิดข้ึนระหว่างคู่สัญญาในแง่ท่ีว่าผูซ้ื้อมีสิทธิท่ีจะได้รับการ
ชดใชค่้าเสียหาย (ไม่รวมค่าปรับ (Liquidated Damages) ท่ีกาํหนดไวใ้น
หมวด 3 ขอ้ 3 ของสัญญาสั่งต่อเรือใหม่) เน่ืองจากการผิดเง่ือนไขท่ีระบุ
ในสัญญาสั่งต่อเรือใหม่ และ/หรือขอ้มูลจาํเพาะของเรือ (Specifications) 
จากกรณีอัตราการเผาผลาญเช้ือเพลิงหรือไม่ และหากเป็นเช่นนั้ น 
ค่าเสียหายดงักล่าวควรกาํหนดเป็นจาํนวนเท่าไหร่  

การระงับข้อพพิาท คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงเสนอขอ้พิพาทดงักล่าวให้อนุญาโตตุลาการใน
กรุงลอนดอน ประเทศองักฤษ เป็นผูช้ี้ขาด โดยคู่สัญญาตกลงให้เสนอ
คาํถามดงัต่อไปน้ีอนัเก่ียวขอ้งกบัขอ้พิพาทเท่านั้น ต่ออนุญาโตตุลาการท่ี
ไดรั้บการแต่งตั้ง (“คณะอนุญาโตตุลาการ”) 

1. ผู ้ซ้ือ มี สิทธิ ท่ีจะได้รับการชดใช้ค่า เ สียหาย  (ไม่รวมค่าปรับ 
(Liquidated Damages) ท่ีกาํหนดไวใ้นหมวด 3 ขอ้ 3 ของสัญญาสั่ง
ต่อเรือใหม่) เน่ืองจากการผิดเง่ือนไขท่ีระบุในสัญญาสั่งต่อเรือใหม่ 
และ/หรือ ขอ้มูลจาํเพาะของเรือ (Specifications) จากกรณีอตัราการ
เผาผลาญเช้ือเพลิงหรือไม่ และหากเป็นเช่นนั้น ค่าเสียหายดงักล่าว
ควรกาํหนดเป็นจาํนวนเท่าไหร่ 

2. ค่าธรรมเนียมท่ีปรึกษากฎหมาย ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง (ถา้มี) ซ่ึง
คู่สญัญาฝ่ายหน่ึงจะพึงชาํระใหแ้ก่อีกฝ่ายหน่ึงเป็นเท่าไหร่ 

ราคาตามสัญญาใหม่ และ 
เงื่อนไขการชําระ 

ราคาตามสัญญาสั่งต่อเรือใหม่ได้ลดลงเป็น 25,500,000 เหรียญ
สหรัฐอเมริกาต่อลาํ (จากท่ีเคยกําหนดไวท่ี้ 27,477,500 เหรียญ
สหรัฐอเมริกาต่อลาํ) ทั้ งน้ี ได้มีการแก้ไขเง่ือนไขการชําระเงินงวด
คงเหลือ เป็นดงัน้ี 

1. การเพิ่มเงินงวดท่ี 4 จาํนวน 4 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา ซ่ึงในวนัรับ
มอบเรือ จะตอ้งชาํระใหแ้ก่ Sanfu ก่อนการรับมอบเรือแต่ละลาํ  

2. การแก้ไขจาํนวนเงินงวดสําหรับรับมอบเรือ (เงินงวดท่ี 5) เป็น
จาํนวน 14,630,625 เหรียญสหรัฐอเมริกา ซ่ึงจะชาํระเม่ือรับมอบเรือ
แต่ละลาํ 

กาํหนดวนัรับเรือใหม่ ผูข้ายจะส่งมอบเรือพร้อมทั้งกรรมสิทธ์ิในเรือโดยไม่มีภาระผกูพนัใด ๆ 
และผูซ้ื้อ (หรือบริษทัย่อยของผูซ้ื้อ) จะรับมอบเรือหมายเลข SF130124 
ในวนัท่ี 27 ตุลาคม 2558 และตวัเรือหมายเลข SF130125 ในวนัท่ี 28 
ตุลาคม 2558 
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สินเช่ือธุรกจิไม่มีหลกัประกนั เม่ือไดรั้บการชาํระเงินงวดท่ี 4 ดงักล่าวจากผูซ้ื้อสาํหรับเรือแต่ละลาํแลว้ 
Sanfu จะให้สินเ ช่ือธุรกิจไม่มีหลักประกันจํานวน  4 ล้านเหรียญ
สหรัฐอเมริกาต่อลาํแก่บริษทัฯ 

เง่ือนไขการชาํระคืนสินเช่ือธุรกิจไม่มีหลกัประกนันั้นข้ึนอยูก่บัคาํช้ีขาด
ของคณะอนุญาโตตุลาการ หรือคาํตดัสินของศาลหากมีการอุทธรณ์ ตาม
เง่ือนไขดงัต่อไปน้ี 

• ในกรณีท่ีคาํช้ีขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ หรือ คาํตดัสินของศาล
หากมีการอุทธรณ์ เป็นคุณแก่ Sanfu และไม่มีค่าเสียหายท่ีตอ้งชาํระ
ให้แ ก่บริษัทฯ  บริษัทฯจะจ่ายคืนเ งินตามสินเ ช่ือ ธุร กิจไม่ มี
หลกัประกนัดงักล่าวให้แก่ Sanfu ภายใน 1 ปีนบัแต่มีคาํช้ีขาด หรือ
คาํตดัสิน (แลว้แต่กรณี) พร้อมทั้งดอกเบ้ียร้อยละ 6 ต่อปีนบัจากวนั
รับมอบเรือจนถึงวนัท่ีมีการชาํระเงินคืน 

• ในกรณีท่ีคาํช้ีขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ หรือ คาํตดัสินของศาล
หากมีการอุทธรณ์ เป็นคุณแก่บริษทัฯ และมีค่าเสียหายท่ีตอ้งชาํระ
ให้แก่บริษทัฯ บริษทัฯจะใชคื้นเงินให้แก่ Sanfu สําหรับส่วนต่าง
ระหว่างสินเ ช่ือธุรกิจไม่มีหลักประกันกับค่า เ สียหายท่ีคณะ
อนุญาโตตุลาการ หรือ ศาลหากมีการอุทธรณ์ ไดก้าํหนดให้บริษทัฯ
ไดรั้บ ภายใน 1 ปีนบัแต่มีคาํช้ีขาด หรือคาํตดัสิน (แลว้แต่กรณี) โดย
ไม่มีดอกเบ้ีย 

• ในกรณีท่ีค่าเสียหายท่ีคณะอนุญาโตตุลาการ หรือ ศาลหากมีการ
อุทธรณ์ได้กาํหนดให้ Sanfu ชําระให้แก่บริษัทฯนั้ น เท่ากับหรือ
มากกว่าจาํนวนเงินสินเช่ือธุรกิจไม่มีหลกัประกนัดงักล่าว ทั้งบริษทัฯ 
และ Sanfu ไม่ตอ้งชาํระหรือชาํระคืนจาํนวนเงินใด ๆ ใหแ้ก่กนัตาม
สญัญาระงบัขอ้พิพาทอีก ซ่ึงจะถือวา่ขอ้พิพาทเป็นอนัยติุ 

• ภายหลงัจากการชาํระคืนตามขอ้กาํหนดดงักล่าวขา้งตน้ ถือว่ามีการ
ชาํระหน้ีภายใตสิ้นเช่ือธุรกิจไม่มีหลกัประกนัดงักล่าวครบถว้นแลว้ 
โดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะไม่มีสิทธิเรียกร้องจากสินเช่ือธุรกิจไม่มี
หลกัประกนัดงักล่าวอีกต่อไป 
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2) เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 บริษทัฯและ Sanfu และ Jiangsu Ruihai International Trade Co. 
Ltd.  (“JSRH”) (รวมเรียกว่า “คู่สัญญา”) ไดล้งนามสัญญาระงบัขอ้พิพาท จาํนวน 4 ฉบบั เพื่อ
เป็นการระงับข้อพิพาทโดยสมัครใจของคู่สัญญาทั้ งสองฝ่าย  สําหรับข้อพิพาทอันสืบ
เน่ืองมาจากสัญญาสั่งต่อเรือจาํนวน 8 ฉบบั (“สัญญาสั่งต่อเรือ”) สาํหรับเรือบรรทุกสินคา้แหง้
เทกอง ขนาด 63,345 เดทเวทตนัจาํนวน 8 ลาํ ตวัเรือหมายเลข SF130126 ถึง SF130133 ทั้งน้ี 
รายละเอียดหลกั ๆ ของสญัญาระงบัขอ้พิพาททั้ง 4 ฉบบั มีดงัต่อไปน้ี 

• ราคาตามสัญญาสั่งต่อเรือสําหรับตวัเรือหมายเลข SF130126 SF130127 SF130128 และ 
SF130129 (“เรือส่ีลาํท่ียงัคงอยู”่) ไดล้ดลงเป็น 25 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาต่อลาํ 

• ในวนัรับมอบเรือแต่ละลาํของเรือส่ีลาํท่ียงัคงอยู่ Sanfu และ JSRH จะให้สินเช่ือธุรกิจไม่มี
หลกัประกนัจาํนวน 6 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาต่อลาํแก่บริษทัฯ โดยเง่ือนไขการชาํระคืน
สินเช่ือธุรกิจไม่มีหลกัประกนัน้ีจะคาํนวณโดยอา้งอิงผลของขอ้พิพาทท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญา
ระงบัขอ้พิพาทลงวนัท่ี 9 ตุลาคม 2558 จาํนวน 2 ฉบบั สาํหรับตวัเรือหมายเลข SF130124 
และ SF130125  

• Sanfu จะชาํระคืนเงินงวดท่ีบริษทัฯไดช้าํระไปสาํหรับตวัเรือหมายเลข SF130130 SF130131 
SF130132 และ SF130133 รวมทั้ งดอกเบ้ียให้แก่บริษัทฯ โดยนําไปหักออกจากเงินงวด
สุดทา้ยสาํหรับรับมอบเรือแต่ละลาํของเรือส่ีลาํท่ียงัคงอยู่ โดยหลงัจากการชาํระคืนเงินงวด
ดงักล่าวแลว้ สัญญาสั่งต่อเรือสาํหรับตวัเรือหมายเลข SF130131 SF130132 และ SF130133 
จะถูกยกเลิก อยา่งไรกต็าม จะมีการแกไ้ขสญัญาสัง่ต่อเรือสาํหรับตวัเรือหมายเลข SF130130  

3) เม่ือวนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2559 บริษทัฯและ Sanfu (รวมเรียกว่า “คู่สัญญา”) ไดล้งนามใน
สญัญาระงบัขอ้พิพาทฉบบัท่ี 2 ในสัญญาสั่งต่อเรือสาํหรับตวัเรือหมายเลข SF130127 (“สัญญา
ระงบัขอ้พิพาทฉบบัท่ี 2”) รายละเอียดหลกั ๆ ของสญัญาระงบัขอ้พิพาทฉบบัท่ี 2 มีดงัต่อไปน้ี 

1. คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงท่ีจะกาํหนดวนัส่งมอบเรือสําหรับตวัเรือหมายเลข SF130127 
ระหวา่งวนัท่ี 4 ถึง 7 เมษายน 2560 (ซ่ึงวนัท่ีแน่นอนจะตกลงกนัในภายหลงั) 

2. เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าต่อเรือท่ีบริษทัฯไดช้าํระไปสาํหรับตวัเรือหมายเลข SF130133 รวมทั้ง
ดอกเบ้ียจนถึงวนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2559 จะถูกชาํระคืนให้แก่บริษทัฯ โดยบริษทัฯจะ
นําไปชําระคืนบางส่วนของสินเช่ือธุรกิจไม่มีหลักประกันสําหรับตัวเรือหมายเลข 
SF130129 หลังจากบริษัทฯได้รับคืนเงินล่วงหน้าดังกล่าวแล้วถือว่าสัญญาสั่งต่อเรือ
สาํหรับตวัเรือหมายเลข SF130133 จะถูกยกเลิก 

3. ณ วนัส่งมอบเรือสาํหรับตวัเรือหมายเลข SF130127 สินเช่ือธุรกิจไม่มีหลกัประกนัสาํหรับ
ตวัเรือหมายเลข SF130129 จะถูกปรับปรุงกลบัเป็นจาํนวน 6 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา 
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ในระหว่างปี 2559 บริษทัฯบนัทึกบญัชีดอกเบ้ียรับสําหรับเงินล่วงหน้าท่ีบริษทัฯไดจ่้ายไป 
สาํหรับตวัเรือหมายเลข SF130130 SF130131 SF130132 และ SF130133 จาํนวนเงิน 1.12 ลา้น
เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 39.72 ลา้นบาท นอกจากน้ี บริษทัฯไดรั้บมอบเรือจาํนวน        
3 ลาํ กล่าวคือ ตวัเรือหมายเลข SF130126 SF130128 และ SF130129 ตามท่ีกล่าวไวใ้น                     
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 16.2 และ 16.3 และมีการยกเลิกสัญญาสั่งต่อเรือจาํนวน                         
3 ฉบบัสาํหรับตวัเรือหมายเลข SF130131 SF130132 และ SF130133 

 เม่ือวนัท่ี 18 เมษายน 2560 บริษทัฯไดรั้บมอบตวัเรือหมายเลข SF130127 ตามท่ีกล่าวไวใ้น
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 16.2 

4) เม่ือวนัท่ี 4 ตุลาคม 2560 ขอ้พิพาทภายใตส้ัญญาระงบัขอ้พิพาทระหว่างบริษทัฯและ Sanfu 
ฉบบัลงวนัท่ี 9 ตุลาคม 2558 จาํนวน 2 ฉบบั สาํหรับตวัเรือหมายเลข SF130124 และตวัเรือ
หมายเลข SF130125 ไดรั้บการช้ีขาดโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการท่ีเมืองลอนดอน        
โดยตามคาํช้ีขาดคณะอนุญาโตตุลาการเม่ือวนัท่ี 4 ตุลาคม 2560 ไดต้ดัสินว่าบริษทัฯไม่มีสิทธิ
ไดรั้บการชดใชค่้าเสียหายเน่ืองจากการผดิเง่ือนไขท่ีระบุในสัญญาสั่งต่อเรือหรือขอ้มูลจาํเพาะ
ของเรือ (Specifications) ท่ีเก่ียวกบัอตัราการเผาผลาญเช้ือเพลิงของเรือดงักล่าว ดงันั้น ในกรณี
ท่ีไม่มีฝ่ายใดยื่นอุทธรณ์คาํช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการน้ี สินเช่ือธุรกิจไม่มีหลกัประกนัจาํนวน
รวม 32 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา ท่ีบริษทัฯไดรั้บมาจาก Sanfu ก่อนหนา้น้ีภายใตส้ัญญาระงบั
ขอ้พิพาททั้งสองฉบบัขา้งตน้และสัญญาระงบัขอ้พิพาทอีกจาํนวน 4 ฉบบั ลงวนัท่ี 31 มีนาคม 
2559 สาํหรับตวัเรือหมายเลข SF130126 SF130127 SF130128 และ SF130129 จะถึงกาํหนด
ชาํระคืนใหแ้ก่ Sanfu พร้อมดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 6 ต่อปีนบัจากวนัรับมอบเรือแต่ละลาํของ
เรือทั้ง 6 ลาํ ท่ีไดรั้บมอบจาก Sanfu จนถึงวนัท่ีบริษทัฯชาํระสินเช่ือคืน รวมถึงค่าธรรมเนียมท่ี
ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง สูงสุดไม่เกิน 0.75 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา 
ภายในหน่ึงปีนบัจากวนัท่ีมีคาํช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯไดช้าํระคืนสินเช่ือธุรกิจไม่มีหลกัประกนัทั้งหมดจาํนวน
รวม 32.00 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาใหก้บั Sanfu  บริษทัฯไดบ้นัทึกดอกเบ้ียจ่ายและค่าใชจ่้าย
อ่ืน ๆ ตามสัญญาระงบัขอ้พิพาทจาํนวนรวม 3.38 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 
112.51 ลา้นบาท ซ่ึงจะถึงกาํหนดชาํระในวนัท่ี 3 ตุลาคม 2561 โดยแสดงเป็นค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย
ในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการและงบแสดงฐานะการเงินรวม และแสดงเป็นดอกเบ้ีย
จ่ายสินเช่ือธุรกิจไม่มีหลกัประกนัและค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ตามสัญญาระงบัขอ้พิพาทในงบกาํไร
ขาดทุนเฉพาะกิจการและงบกาํไรขาดทุนรวม 
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16.5 การแก้ไขสัญญาส่ังต่อเรือ 

 เม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2559 และวนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2559 บริษทัฯและ Taizhou Sanfu Ship 
Engineering Co., Ltd. (“Sanfu”) (รวมเรียกว่า “คู่สัญญา”) ไดล้งนามสัญญาแกไ้ขเพิ่มเติมและ
บนัทึกขอ้ตกลง ตามลาํดบั สําหรับสัญญาสั่งต่อเรือฉบบัลงวนัท่ี 20 ธันวาคม 2556 (“สัญญาสั่ง      
ต่อเรือ”) เพื่อสั่งต่อเรือขนส่งสินคา้แห้งเทกอง ขนาดอลัตราแมกซ์ 63,345 เดทเวทตนัจาํนวน 1 ลาํ 
ตวัเรือหมายเลข SF130130 (“เรือ”)  

เม่ือวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2560 สัญญาดงักล่าวไดถู้กยกเลิกโดยอตัโนมติั เน่ืองจากอู่ต่อเรือไม่
สามารถจดัหาหนงัสือคํ้าประกนัจากธนาคารเพ่ือเป็นการคํ้าประกนัการคืนเงินงวดสาํหรับเงินงวดท่ี 
1 ซ่ึงถือวา่ไม่สามารถปฏิบติัตามหน่ึงในเง่ือนไขขอ้บงัคบัของสญัญาแกไ้ขเพ่ิมเติมก่อนได ้

16.6 การยกเลกิสัญญาส่ังต่อเรือ 

ในระหว่างปี 2559 และ 2558 บริษทัฯไดป้ฏิเสธการรับเรือบรรทุกสินคา้แห้งเทกองขนาด 64,000 
เดทเวทตนั จาํนวน 12 ลาํ ท่ีทาํสัญญากบั Sainty Marine Corporation Ltd. ประเทศจีน (“อู่ต่อเรือ”)  
เม่ือวนัท่ี 24 และ 26 กมุภาพนัธ์ 2557 สาํหรับตวัเรือหมายเลข SAM14017B - SAM14028B (“เรือ”) 

เน่ืองจากความล่าชา้ในการต่อเรือทาํให้ทางอู่ต่อเรือไม่สามารถส่งมอบเรือภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด
ในสัญญาสั่งต่อเรือ (“สัญญา”) บริษทัฯจึงไดใ้ช้สิทธิตามสัญญาในการยกเลิกสัญญาทั้ง 12 ฉบบั 
เน่ืองจากล่วงเลยกาํหนดส่งมอบเรือและไดเ้รียกร้องใหอู่้ต่อเรือคืนเงินงวดท่ีไดช้าํระไปพร้อมดอกเบ้ีย
ท่ีกาํหนด 

บริษทัฯไดย้ืน่หนงัสือเรียกร้องใหธ้นาคารท่ีใหก้ารคํ้าประกนั กล่าวคือ Export-Import Bank of China 
สาขา Jiangsu (“CEXIM”) ชาํระเงินตามหนงัสือคํ้าประกนัประเภทเพิกถอนไม่ไดท่ี้ไดอ้อกใหบ้ริษทัฯ 
ภายใตส้ัญญา เพื่อเรียกร้องเงินงวดค่าต่อเรือท่ีจ่ายไปแลว้พร้อมดอกเบ้ียคืน ในระหว่างปี 2559 
บริษทัฯไดรั้บคืนเงินงวดพร้อมดอกเบ้ียสําหรับตวัเรือสามลาํ คือ ตวัเรือหมายเลข SAM14024B 
SAM14025B และ SAM14026B รวมจาํนวน 8.81 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาจาก CEXIM เน่ืองจาก
ยงัไม่มีคู่สญัญาฝ่ายใดยืน่เสนอขอ้พิพาทภายในระยะเวลาท่ีกาํหนดสาํหรับเรือทั้งสามลาํดงักล่าวน้ี 

ในเดือนมีนาคม 2560 บริษทัฯ (และตวัแทน)ไดรั้บเงินจาํนวน 0.18 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือ
ประมาณ 6.25 ลา้นบาท จากอู่ต่อเรือ สําหรับส่วนต่างระหว่างดอกเบ้ียท่ีบริษทัฯได้รับคืนจาก 
CEXIM ภายใตห้นังสือคํ้าประกนั สําหรับตวัเรือสามลาํ คือ ตวัเรือหมายเลข SAM14024B 
SAM14025B และ SAM14026B กบัดอกเบ้ียท่ีอู่ต่อเรือตอ้งชาํระคืนภายใตส้ัญญาสั่งต่อเรือของเรือ
ทั้งสามลาํดงักล่าว บริษทัฯไดบ้นัทึกเงินจาํนวน 0.12 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาจากจาํนวนเงิน
ขา้งตน้ซ่ึงรับโดยตวัแทนเป็นลูกหน้ี 

 เม่ือวนัท่ี 27 มิถุนายน 2560 บริษทัฯไดรั้บเงินจาํนวนดงักล่าวจากตวัแทนแลว้ 
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  สาํหรับเรือท่ีบริษทัฯไดรั้บแจง้ว่าอู่ต่อเรือไดย้ื่นเสนอขอ้พิพาทตามขอ้กาํหนดในหนงัสือคํ้าประกนั
ประเภทเพิกถอนไม่ไดแ้ละตามสัญญาสั่งต่อเรือ การไดรั้บคืนเงินงวดท่ีบริษทัฯไดจ่้ายไปนั้นยงัคง
ข้ึนอยูก่บัคาํช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการ และหนงัสือคํ้าประกนัประเภทเพิกถอนไม่ไดท่ี้เก่ียวเน่ืองกบั
เรือลาํดงักล่าวกไ็ดรั้บการขยายระยะเวลาออกไปจนถึง 90 วนัหลงัจากวนัท่ีมีการเผยแพร่คาํช้ีขาดของ
อนุญาโตตุลาการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 รายละเอียดของการยกเลิกสัญญาสั่งต่อเรือท่ียกเลิกโดยบริษทัฯและ         
อู่ต่อเรือ (ภายใต้การคดัคา้นของบริษัทฯ) (ไม่รวมเรือสามลาํท่ีบริษัทฯได้รับเงินงวดคืนจาก 
CEXIM ตามท่ีไดก้ล่าวขา้งตน้) แสดงไดด้งัต่อไปน้ี 

ตัวเรือหมายเลข 
วนัทีท่าํสัญญา 
ส่ังต่อเรือ ยกเลกิโดย 

วนัทีใ่นหนังสือบอกเลกิ
สัญญาส่ังต่อเรือ 

วนัทีไ่ด้รับแจ้งจากอู่ต่อเรือ 
ว่ามกีารยืน่เสนอข้อพพิาท 

ราคาตามสัญญา 
(ล้านเหรียญ
สหรัฐอเมริกา) 

เงนิงวดจ่าย
ล่วงหน้าทีเ่รียกคนื 

(ล้านเหรียญ
สหรัฐอเมริกา) 

SAM14017B 24 กมุภาพนัธ์ 2557 บริษทัฯ 11 กนัยายน 2558 25 กนัยายน 2558  27.90 11.16 
SAM14018B 24 กมุภาพนัธ์ 2557 บริษทัฯ 11 กนัยายน 2558 25 กนัยายน 2558 27.90 11.16 
SAM14019B 26 กมุภาพนัธ์ 2557 บริษทัฯ 16 พฤศจิกายน 2558 24 พฤศจิกายน 2558 27.97 11.16 
SAM14020B 26 กมุภาพนัธ์ 2557 บริษทัฯ 16 พฤศจิกายน 2558 24 พฤศจิกายน 2558 27.97 11.16 
SAM14021B 26 กมุภาพนัธ์ 2557 บริษทัฯ 29 มกราคม 2559 3 กมุภาพนัธ์ 2559 27.97 5.58 
SAM14022B 26 กมุภาพนัธ์ 2557 บริษทัฯ 29 มกราคม 2559 3 กมุภาพนัธ์ 2559 27.97 5.58 
SAM14023B 26 กมุภาพนัธ์ 2557 อู่ต่อเรือ 

บริษทัฯ 
15 กนัยายน 2558 
30 มีนาคม 2559 

7 ธนัวาคม 2558 27.47 2.74 

SAM14027B 26 กมุภาพนัธ์ 2557 อู่ต่อเรือ 
บริษทัฯ 

20 พฤศจิกายน 2558 
29 สิงหาคม 2559 

6 กนัยายน 2559 27.97 2.79 

SAM14028B 26 กมุภาพนัธ์ 2557 อู่ต่อเรือ 
บริษทัฯ 

20 พฤศจิกายน 2558 
29 สิงหาคม 2559 

6 กนัยายน 2559 27.97 2.79 

    รวม 251.09 64.12 

17.  ต้นทุนสัญญารอตัดจ่าย 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีตน้ทุนสัญญารอตดัจ่ายสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 
2559 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม          
 2560 2559 
ยอดคงเหลือตน้ปี 253,466 275,762 
ตดัจาํหน่ายสาํหรับปี (19,119) (20,007) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (21,650) (2,289) 
ยอดคงเหลือปลายปี 212,697 253,466 
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18. วงเงินกู้ยมืระยะยาว 

 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 บญัชีเงินกูย้มืระยะยาวแสดงไดด้งันี้ 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 วงเงินกูย้มืเพื่อนาํไปใชใ้นการสัง่ต่อและจดัซื้อเรือใหม่ วงเงินกูย้มืเพื่อนาํไปใชใ้นการจดัซื้อเรือ  

 วงเงินที่ 1 วงเงินที่ 2 วงเงินที่ 3 วงเงินที่ 4 วงเงินที่ 5 วงเงินที่ 6 วงเงินที่ 7 วงเงินที่ 8 วงเงินที่ 9 วงเงินที่ 1 วงเงินที่ 2 รวม 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

เงินกูย้มืระยะยาว 666,690 730,946 1,216,252 1,333,476 975,744 1,161,807 505,744 600,694 448,016 561,367 2,008,295 2,456,709 840,001 938,876 734,912 864,864 458,043 - 1,537,234 1,827,640 943,687 1,376,214 10,334,618 11,852,593 
บวก (หกั): ค่าธรรมเนียม                         
  ทางการเงินรอตดัจ่าย (2,451) (3,919) (13,871) (20,713) (12,077) (16,051) (2,775) (3,653) (2,183) (3,081) 52,656 25,197 (13,823) (18,407) (27,610) (36,237) (7,450) - (46,004) (64,162) 26,821 22,596 (48,767) (118,430) 

รวม 664,239 727,027 1,202,381 1,312,763 963,667 1,145,756 502,969 597,041 445,833 558,286 2,060,951 2,481,906 826,178 920,469 707,302 828,627 450,593 - 1,491,230 1,763,478 970,508 1,398,810 10,285,851 11,734,163 
หกั: ส่วนที่ถึงกาํหนดชาํระ                         
  ภายในหนึ่งปี - - - - (82,892) (90,749) (41,915) (45,926) (63,690) (69,786) (143,204) (206,084) (64,295) (17,567) (51,898) (56,644) (39,182) - (123,189) (122,825) (192,220) (277,764) (802,485) (887,345) 

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วน                         
   ที่ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ่งปี 664,239 727,027 1,202,381 1,312,763 880,775 1,055,007 461,054 551,115 382,143 488,500 1,917,747 2,275,822 761,883 902,902 655,404 771,983 411,411 - 1,368,041 1,640,653 778,288 1,121,046 9,483,366 10,846,818 
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รายละเอียดของวงเงินกูย้มืแต่ละวงเงินสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

18.1 วงเงินกู้ยมืเพือ่นําไปใช้ในการส่ังต่อและจัดซ้ือเรือใหม่ 

 วงเงินที ่1 

เม่ือวนัท่ี 3 กรกฎาคม 2551 บริษทัฯไดล้งนามในสัญญาวงเงินกูย้ืมแบบมีหลกัประกนักบัธนาคาร
ต่างประเทศและในประเทศหลายแห่งจาํนวนรวม 398.40 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา คิดดอกเบ้ียใน
อตัราร้อยละ LIBOR บวกส่วนเพิ่ม ซ่ึงจะชาํระเป็นรายไตรมาส เงินกูย้มืดงักล่าวมีวตัถุประสงคเ์พื่อ
นําไปใช้ในการสั่งต่อเรือใหม่จาํนวน 15 ลาํ (เรือขนาดแฮนด้ีไซส์จาํนวน 9 ลาํ และเรือขนาด                         
ซุปราแมกซ์จาํนวน 6 ลาํ) จากเรือท่ีบริษทัฯสั่งต่อใหม่จาํนวน 18 ลาํ กบั ABG Shipyard Limited 
ซ่ึงจาํนวนเงินกูท้ ั้งหมดเท่ากบัร้อยละ 80 ของราคาตามสญัญาสัง่ต่อเรือจาํนวน 15 ลาํ  

ในระหว่างปี 2554 ถึง 2556 บริษทัฯไดเ้บิกถอนเงินกูเ้พื่อใชเ้ม่ือรับเรือจาํนวน 3 ลาํ จาํนวนเงิน 
54.50 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา บริษทัฯไดช้าํระคืนเงินกูก่้อนกาํหนดของวงเงินกูย้ืมสําหรับใช้
ก่อนรับเรือจาํนวนเงิน 101.20 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา และยกเลิกวงเงินกูส่้วนคงเหลือท่ียงัไม่ได้
เบิกถอนจาํนวนเงิน 242.70 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา 

รายละเอียดระยะเวลาครบกาํหนด การชาํระคืน และหลกัประกนั สามารถสรุปไดด้งัน้ี1 

วงเงิน/รายละเอยีด วงเงินสําหรับใช้เม่ือรับเรือ 

ระยะเวลาครบกาํหนด 10 ปี นบัจากวนัท่ีไดรั้บเรือลาํแรก (วนัท่ี 15 มีนาคม 2563) 
การชําระคนื วงเงินกูย้มืของเรือแต่ละลาํจะชาํระคืนเป็นงวดรายไตรมาส แต่ละงวดจะ

เท่ากบั 1/60 ของวงเงินสาํหรับใชเ้ม่ือรับเรือทั้งหมด และส่วนท่ีเหลือจะ
เท่ากบัเงินกูค้งเหลือของส่วนนั้น ๆ ซ่ึงจะจ่ายชาํระเม่ือวนัครบกาํหนด
สุดทา้ย ทั้งน้ี การชาํระเงินกูคื้นงวดแรกจะเร่ิมข้ึนหลงัจากไดรั้บเรือ   
แต่ละลาํแลว้ 3 เดือน 

หลกัประกนั ก) การจดจาํนองเรือใหเ้ป็นลาํดบัแรก 
ข) การจาํนาํหุน้ของบริษทัยอ่ยท่ีเป็นเจา้ของเรือ 
ค) การโอนผลประโยชน์เป็นลาํดบัแรกของค่าชดเชยต่าง ๆ ของเรือ 
ง) การโอนผลประโยชน์เป็นลาํดบัแรกของวงเงินประกนัภยัเรือ 
จ) การโอนผลประโยชน์เป็นลาํดบัแรกของเงินรายไดจ้ากเรือ และการ

จดจาํนาํบญัชีเงินรายไดข้องเรือแต่ละลาํและบญัชีเงินชาํระคืนของ
เรือแต่ละลาํ 
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ภายใตส้ญัญาเงินกูย้มื บริษทัฯตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการ ซ่ึงรวมถึง 

 ก) ดาํรงอตัราส่วน funded debt to total shareholders’ equity ไม่เกินกวา่ 2 ต่อ 1 
 ข) ดาํรงอตัราส่วน funded debt to EBITDA ไม่เกินกวา่ 5 ต่อ 1 
 ค) ดาํรงเงินสดอยา่งนอ้ย 100,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา ต่อเรือ 1 ลาํ ซ่ึงกลุ่มบริษทัเป็นเจา้ของ 

สืบเน่ืองจากการลดลงของมูลค่าหลกัประกนัและการผดิเง่ือนไขการดาํรงอตัราส่วน Funded Debt 
to EBITDA เม่ือวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2559 ผูกู้จ่้ายคืนเงินกูล่้วงหนา้จาํนวน 13,251,665 เหรียญ
สหรัฐอเมริกา โดยหักจากหลักประกันเงินสดท่ีวางไวเ้พื่อให้สามารถดํารงอัตราส่วนมูลค่า
หลกัประกนัขั้นตํ่าต่อยอดเงินกูค้งเหลือ โดยการจ่ายคืนเงินกูล่้วงหนา้ดงักล่าว จาํนวน 8,463,245 
เหรียญสหรัฐอเมริกาจะถือเป็นการชาํระเงินงวดล่วงหนา้ของเงินกูท่ี้จะถึงกาํหนดชาํระใน 11 งวด
ต่อไปตามลาํดบั และส่วนท่ีเหลือจะนาํไปหกักบัเงินงวดท่ีตอ้งจ่ายชาํระในงวดสุดทา้ย  

จากเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ ธนาคาร DNB Asia Ltd. (“DNB”) ในฐานะตวัแทนและตวัแทน
หลกัประกนัไดอ้นุมติัเง่ือนไขทางการเงินดงัน้ี 

1) ให้ดาํรงอตัราส่วนมูลค่าหลกัประกนัขั้นตํ่าเป็นร้อยละ 125 ของยอดเงินกูค้งเหลือตามสัญญา
เงินกูต้ลอดอายขุองสญัญา 

2) ยกเวน้การทดสอบขอ้กาํหนดอตัราส่วนทางการเงินเก่ียวกบัการดาํรงอตัราส่วน Funded Debt 
to EBITDA ไปจนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

เพื่อใหไ้ดรั้บการอนุมติัขา้งตน้ บริษทัฯตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขหลกัดงัน้ี 

ก) บริษทัฯไม่สามารถจ่ายเงินปันผลหรือผลตอบแทนอ่ืนใดให้แก่ผูถื้อหุ้นในช่วงเวลาท่ีไดรั้บ
ยกเวน้การทดสอบหรือจนกว่าผูกู้จ้ะสามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขต่าง ๆ ภายใตส้ัญญาเงินกูไ้ด้
ครบถว้น 

ข) บริษทัฯตอ้งนาํส่งประมาณการกระแสเงินสดทุกเดือนสําหรับระยะเวลาสามเดือนขา้งหน้า
จนกวา่ผูกู้จ้ะสามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขต่าง ๆ ภายใตส้ญัญาเงินกูไ้ดค้รบถว้น 

ผูกู้ไ้ดป้ฏิบติัตามเง่ือนไขขา้งตน้ และการยกเวน้ไดมี้ผลบงัคบัใช ้

ต่อมา เม่ือวนัท่ี 10 ตุลาคม 2559 DNB ไดแ้จง้ผูกู้ว้า่มีการลดลงของมูลค่าหลกัประกนัอีก  
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เม่ือวนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2559 ผูกู้ ้ได้วางหลกัประกันเงินสดเพิ่ม จาํนวน 3,776,886 เหรียญ
สหรัฐอเมริกาเพื่อใหส้ามารถดาํรงอตัราส่วนมูลค่าหลกัประกนัขั้นตํ่าต่อยอดเงินกูค้งเหลือ เม่ือวนัท่ี 
10 พฤศจิกายน 2559 อตัราส่วนมูลค่าหลกัประกนัขั้นตํ่าเพิ่มข้ึนเกินกว่าร้อยละ 130 ต่อยอดเงินกู้
คงเหลือ ดงันั้นผูกู้ไ้ดข้อถอนหลกัประกนั โดยเงินสดจาํนวน 2,051,667 เหรียญสหรัฐอเมริกาไดถู้ก
ถอนจากหลกัประกนัเงินสด เม่ือวนัท่ี 18 มกราคม 2560 เงินสดจาํนวน 1,006,667 เหรียญ
สหรัฐอเมริกาไดถู้กถอนเพ่ิมเติมจากหลกัประกนัเงินสด ต่อมา เม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2560 ผูกู้ไ้ดข้อ
ถอนหลกัประกนัเงินสดส่วนท่ีเหลือ โดยเงินสดจาํนวน 916,667 เหรียญสหรัฐอเมริกา ไดถู้กถอน
จากหลกัประกนัเงินสด 

เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2560 DNB ในฐานะตวัแทนและตวัแทนหลกัประกนัไดอ้นุมติัเพื่อยกเวน้                  
การทดสอบขอ้กาํหนดอตัราส่วนทางการเงินเก่ียวกบัการดาํรงรักษาอตัราส่วน funded debt to 
EBITDA จนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 หรือวนัท่ีอ่ืนใดท่ีจะไดมี้การแจง้โดยตวัแทน (“ช่วงเวลาท่ี
ไดรั้บยกเวน้การทดสอบ”)  

การอนุมัติขา้งต้น บริษัทฯต้องปฏิบัติตามเง่ือนไข ซ่ึงบริษัทฯไม่สามารถจ่ายเงินปันผลหรือ
ผลตอบแทนอ่ืนใดใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในช่วงเวลาท่ีไดรั้บยกเวน้การทดสอบ 

 วงเงินที ่2 

 เม่ือวนัท่ี 14 ตุลาคม 2554 บริษทัย่อยทางออ้มซ่ึงจดัตั้งในประเทศสิงคโปร์ 4 บริษทั (“บริษทัย่อย 
เอสพีซี”) ได้ลงนามในสัญญาเงินกู้จาํนวนเงิน 84.96 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา กับธนาคาร                     
ING Bank N.V. สาขาประเทศสิงคโปร์ (“ING”) และธนาคาร DNB Asia Ltd. (“DNB”) สาํหรับใช้
ชาํระในวงเงินสูงสุดไม่เกินร้อยละ 80 ของตน้ทุนรวมของการไดม้าของเรือต่อใหม่ประเภทขนส่ง
สินคา้แห้งเทกองขนาดซุปราแมกซ์ขนาดระวางบรรทุกลาํละ 57,000 เดทเวทตนั จาํนวน 4 ลาํ                         
ซ่ึงบริษทัย่อยทางออ้มแต่ละแห่งไดส้ั่งต่อเรือในประเทศจีน เงินกูย้ืมคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 
LIBOR บวกส่วนเพิ่ม ซ่ึงจะชาํระเป็นรายไตรมาส 

 ในระหวา่งปี 2555 ถึง 2556 บริษทัยอ่ยทางออ้มทั้ง 4 บริษทัไดเ้บิกถอนเงินกูส้าํหรับการรับมอบเรือ
ขนาดซุปราแมกซ์จาํนวน 4 ลาํแลว้ 
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รายละเอียดระยะเวลาครบกาํหนด การชาํระคืน และหลกัประกนั สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

วงเงิน/รายละเอยีด วงเงินสําหรับใช้เม่ือรับเรือ 

ระยะเวลาครบกาํหนด 8 ปี หลงัจากการเบิกถอนเงินกูง้วดสุดทา้ยของเรือแต่ละลาํ 
 (วนัท่ี 10 มกราคม 2564) 

การชําระคนื สาํหรับเรือแต่ละลาํ แบ่งชาํระเท่า ๆ กนัจาํนวน 32 งวดเป็นรายไตรมาส   
แต่ละงวดเท่ากบั 354,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา และชาํระส่วนท่ีเหลือ
ทั้งหมดจาํนวน 9,912,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา พร้อมกบัการชาํระ
เงินกูง้วดสุดทา้ย การชาํระคืนงวดแรกจะครบกาํหนด 3 เดือน 
หลงัจากการเบิกถอนเงินกูง้วดสุดทา้ยของเรือแต่ละลาํ 

หลกัประกนั ก) การจาํนาํหุน้ของผูกู้ ้
ข) การจดจาํนองเรือเป็นลาํดบัแรก 
ค) การโอนผลประโยชน์เป็นลาํดบัแรกของเงินไดแ้ละสญัญาเช่าเหมา

ลาํเป็นระยะเวลา 
ง) การจาํนาํเป็นลาํดบัแรกของบญัชีเงินไดท่ี้มีกบัตวัแทนหลกัประกนั 
จ) การโอนผลประโยชน์เป็นลาํดบัแรกในสญัญาประกนัภยั และการ

เรียกร้องค่าชดเชยของเรือ 
ฉ) การคํ้าประกนัจากบริษทัฯ  
ช) หลกัประกนัทั้งหมดขา้งตน้ถือเป็นหลกัประกนัร่วมของวงเงินกูย้มื

สาํหรับใชเ้ม่ือรับเรือ 

ภายใตส้ัญญาเงินกูย้ืม บริษทัฯตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการ ซ่ึงรวมถึงการดาํรง
อตัราส่วนทางการเงินในงบการเงินรวมในสกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา ดงัน้ี 

 ก) ดาํรงอตัราส่วน funded debt to total shareholders’ equity ไม่เกินกวา่ 2 ต่อ 1 
 ข) ดาํรงอตัราส่วน funded debt to EBITDA ไม่เกินกวา่ 5 ต่อ 1 
 ค) ดาํรงเงินสดอย่างน้อยเท่ากบั 100,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา ต่อเรือ 1 ลาํ ท่ีกลุ่มบริษทัเป็น

เจา้ของ 

เม่ือวนัท่ี 4 เมษายน 2559 ING ไดแ้จง้ผูกู้ใ้ห้ทาํการแกไ้ขการดาํรงอตัราส่วนมูลค่าหลกัประกนัท่ี
ลดลง ดงันั้นผูกู้ไ้ดจ่้ายคืนเงินกูล่้วงหน้าจาํนวน 15,576,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา โดยหักจาก
หลกัประกันเงินสดท่ีวางไวจ้าํนวน 11,415,000 เหรียญสหรัฐอเมริกาและชาํระเงินสดเพิ่มเติม
จาํนวน 4,161,000 เหรียญสหรัฐอเมริกาเพื่อให้สามารถดาํรงอตัราส่วนมูลค่าหลกัประกนัขั้นตํ่าต่อ
ยอดเงินกูค้งเหลือ โดยการจ่ายคืนเงินกูล่้วงหน้าดงักล่าวจะถือเป็นการชาํระเงินงวดล่วงหน้าของ
เงินกูท่ี้จะถึงกาํหนดชาํระในงวดต่อไป ตามลาํดบั  
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จากเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ ING ยงัไดอ้นุมติัเง่ือนไขทางการเงินดงัน้ี 

1) ให้ดาํรงอตัราส่วนมูลค่าหลกัประกนัขั้นตํ่าเป็นร้อยละ 125 ของยอดเงินกูค้งเหลือตามสัญญา
เงินกูต้ลอดระยะเวลาท่ีเหลือของวงเงินกู ้

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

3) ยกเวน้การทดสอบขอ้กาํหนดอตัราส่วนทางการเงินเก่ียวกบัการดาํรงอตัราส่วน Funded Debt 
to EBITDA จนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

เพื่อใหไ้ดรั้บการอนุมติัขา้งตน้ บริษทัฯตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขหลกัดงัน้ี 

ก) บริษทัฯไม่สามารถจ่ายเงินปันผลหรือผลตอบแทนอ่ืนใดให้แก่ผูถื้อหุ้นในช่วงเวลาท่ีไดรั้บ
ยกเวน้การทดสอบหรือจนกว่าผูกู้จ้ะสามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขต่าง ๆ ภายใตส้ัญญาเงินกูไ้ด้
ครบถว้น 

ข) บริษทัฯตอ้งนาํส่งประมาณการกระแสเงินสดทุกเดือนสําหรับระยะเวลาสามเดือนขา้งหน้า
จนกวา่ผูกู้จ้ะสามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขต่าง ๆ ภายใตส้ญัญาเงินกูไ้ดค้รบถว้น 

ผูกู้ไ้ดป้ฏิบติัตามเง่ือนไขขา้งตน้ และการยกเวน้ไดมี้ผลบงัคบัใช ้

ต่อมา เม่ือวนัท่ี 4 ตุลาคม 2559 ING ไดแ้จง้ผูกู้ว้่ามีการลดลงของมูลค่าหลกัประกนัอีก และให ้                   
ทาํการแกไ้ขการดาํรงอตัราส่วนมูลค่าหลกัประกนัท่ีขาดไป 

เ ม่ือวันท่ี  30 ธันวาคม  2559 ผู ้กู ้ได้วางหลักประกันเ งินสดเพิ่มจํานวน  5,360,000 เหรียญ
สหรัฐอเมริกาเพื่อใหส้ามารถดาํรงอตัราส่วนมูลค่าหลกัประกนัขั้นตํ่าต่อยอดเงินกูค้งเหลือ 

เน่ืองจากอตัราส่วนมูลค่าหลกัประกันขั้นตํ่าเพิ่มข้ึนเกินกว่าร้อยละ 130 ต่อยอดเงินกู้คงเหลือ                     
เม่ือวันท่ี 5 เมษายน 2560 ผู ้กู ้ได้ขอถอนหลักประกัน โดยเงินสดจํานวน  4,979,200 เหรียญ
สหรัฐอเมริกา ไดถู้กถอนจากหลกัประกนัเงินสด ต่อมา เม่ือวนัท่ี 4 กรกฎาคม 2560 ผูกู้ไ้ดข้อถอน
หลกัประกนัเงินสดส่วนท่ีเหลือ โดยเงินสดจาํนวน 380,800 เหรียญสหรัฐอเมริกา ไดถู้กถอนจาก
หลกัประกนัเงินสด 

เม่ือวนัท่ี 5 พฤษภาคม 2560 ING และ DNB ในฐานะผูใ้หกู้ ้ไดข้ยายเวลาเพื่อยกเวน้การทดสอบ
ขอ้กาํหนดอตัราส่วนทางการเงินเก่ียวกบัการดาํรงอตัราส่วน Funded Debt to EBITDA จนถึงวนัท่ี 
31 ธันวาคม 2560 หรือวนัท่ีอ่ืนใดท่ีจะไดมี้การแจง้โดยผูใ้ห้กู ้(“ช่วงเวลาท่ีไดรั้บยกเวน้                         
การทดสอบ”) 
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การอนุมัติขา้งต้น บริษัทฯต้องปฏิบัติตามเง่ือนไข ซ่ึงบริษัทฯไม่สามารถจ่ายเงินปันผลหรือ
ผลตอบแทนอ่ืนใดใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในช่วงเวลาท่ีไดรั้บยกเวน้การทดสอบ 

วงเงินที ่3 

เม่ือวนัท่ี 15 กุมภาพนัธ์ 2555 บริษทั เอบีซี ทู พีทีอี ลิมิเตด และบริษทั เอบีซี ทรี พีทีอี ลิมิเตด                    
(“เอบีซี ทู และ เอบีซี ทรี”) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยเอสพีซีของ บริษทั แอสโซซิเอท บลัค ์แคริเออร์ พีทีอี 
ลิมิเตด (“บริษทั เอบีซี”) ไดล้งนามในสัญญาเงินกูจ้าํนวนเงิน 45.60 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา กบั
ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) สาขาประเทศสิงคโปร์ สําหรับใชช้าํระในวงเงินสูงสุดไม่เกิน                      
ร้อยละ 80 ของราคาสัญญาสั่งต่อเรือประเภทขนส่งซีเมนตใ์หม่จาํนวน 2 ลาํ กบั ABG Shipyard 
Ltd. ประเทศอินเดีย ซ่ึงต่อมาไดย้กเลิก 

เม่ือวนัท่ี 18 กนัยายน 2556 เอบีซี ทู และ เอบีซี ทรี ไดล้งนามในบนัทึกแกไ้ขเพิ่มเติม ฉบบัท่ี 1 
ต่อทา้ยสัญญาเงินกู ้ฉบบัลงวนัท่ี 15 กุมภาพนัธ์ 2555 โดยมีรายละเอียดการแกไ้ขและเปล่ียนแปลง
วตัถุประสงค ์วงเงินสูงสุด การชาํระคืน และหลกัประกนั เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการยกเลิกสัญญาสั่ง
ต่อเรือประเภทขนส่งซีเมนตใ์หม่จาํนวน 2 ลาํกบั ABG Shipyard Ltd. ประเทศอินเดีย และการ
แทนท่ีดว้ยสัญญาสั่งต่อเรือใหม่กบั China Shipbuilding & Offshore International Co., Ltd. and 
Shanhaiguan New Shipbuilding Industry Co., Ltd., ประเทศจีน เงินกูย้มืคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 
LIBOR บวกส่วนเพิ่ม ซ่ึงจะชาํระเป็นรายไตรมาส 

ภายหลงัการแกไ้ข รายละเอียดการเบิกใช้วงเงินกูย้ืม ระยะเวลาครบกาํหนด การชาํระคืน และ
หลกัประกนั สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

วงเงิน/
รายละเอยีด วงเงินสําหรับใช้เมือ่รับเรือ 

วงเงินสูงสุด วงเงินสูงสุดสาํหรับเรือทั้ง 2 ลาํจะตอ้งไม่เกิน 38,688,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา 
ทั้งน้ี ไม่เกินวงเงิน 19,344,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา ต่อเรือแต่ละลาํ 

การเบิกใช้
วงเงินกู้ยมื 

19,344,000 เหรียญสหรัฐ หรือร้อยละ 80 ของราคาตามสญัญาใหมี้การเบิกได ้           
คร้ังเดียว ซ่ึงบางส่วนของการเบิกจะนาํไปชาํระเงินกูส้าํหรับใชก่้อนรับมอบเรือ 

ระยะเวลาครบ
กาํหนด 

10 ปีหลงัจากเบิกถอนเงินกูข้องเรือแต่ละลาํ 
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วงเงิน/
รายละเอยีด วงเงินสําหรับใช้เมือ่รับเรือ 

การชําระคนื สาํหรับเรือแต่ละลาํ แบ่งชาํระเท่า ๆ กนัจาํนวน 39 งวดเป็นรายไตรมาส และชาํระ
ส่วนท่ีเหลือทั้งหมดพร้อมกบัการชาํระเงินกูง้วดสุดทา้ย การชาํระคืนงวดแรกจะ
ครบกาํหนด 3 เดือน หลงัจากการเบิกถอนเงินกูง้วดสุดทา้ยของเรือแต่ละลาํ  

รายละเอยีดการชําระคนื เอบซีี ทู เอบซีี ทรี 

ชําระคนืเงนิกู้งวดละ 319,650 เหรียญสหรัฐอเมริกา 322,400 เหรียญสหรัฐอเมริกา 
ส่วนทีเ่หลอืชําระคนืเงนิกู้   
งวดสุดท้าย 

6,712,650 เหรียญสหรัฐอเมริกา 6,770,400 เหรียญสหรัฐอเมริกา 

วนัทีชํ่าระคนืเงนิกู้งวดสุดท้าย 2 เมษายน 2567 1 กรกฎาคม 2567 
   

 

หลกัประกนั ก) การจดจาํนองเรือใหเ้ป็นลาํดบัแรก 
ข) การโอนผลประโยชน์เป็นลาํดบัแรกในสญัญาประกนัภยั และการเรียกร้อง

ค่าชดเชยของเรือ 
ค) การโอนผลประโยชน์เป็นลาํดบัแรกของสญัญาเช่าเหมาลาํเป็นระยะเวลา 
ง) การโอนผลประโยชน์เป็นลาํดบัแรกของบญัชีเงินไดแ้ละบญัชีเงินชาํระคืน 
จ)  การจาํนาํหุน้ของผูกู้ ้
ฉ) การคํ้าประกนัจากบริษทั เอบีซี 
ช) การคํ้าประกนัจากบริษทัฯไม่เกินวงเงิน 8 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาต่อเรือ          

แต่ละลาํ 

 ภายใตส้ัญญาเงินกูย้ืมแบบมีหลกัประกนั เอบีซี ทู และ เอบีซี ทรี ตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการ
เงินบางประการ ซ่ึงรวมถึง 

 ก) ดาํรงอตัราส่วนความสามารถในการชาํระหน้ีไม่นอ้ยกวา่ 1.1 เท่า 

 ข) ดาํรงอตัราส่วนของผูถื้อหุน้ (อตัราส่วนของผูถื้อหุน้ต่อสินทรัพยร์วม) ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 20 

เม่ือวนัท่ี 24 มิถุนายน 2557 เอบีซี ทู ไดเ้ขา้ทาํรายการแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย โดยเปล่ียนอตัรา
ดอกเบ้ียของวงเงินกู้ยืมจาํนวนเงิน 19.18 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา จากอตัราดอกเบ้ียลอยตวั     
(ร้อยละ LIBOR) เป็นอตัราดอกเบ้ียคงท่ี ท่ีร้อยละ 2.39 ต่อปี สําหรับดอกเบ้ียจ่ายระหว่างวนัท่ี 24 
มิถุนายน 2557 ถึงวนัท่ี 2 เมษายน 2567 กบัธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) สาขาประเทศสิงคโปร์ 

เม่ือวนัท่ี 16 กรกฎาคม 2557 เอบีซี ทรี ไดเ้ขา้ทาํรายการแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย โดยเปล่ียนอตัรา
ดอกเบ้ียของวงเงินกูย้มืจาํนวนเงิน 19.34 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา จากอตัราดอกเบ้ียลอยตวั (ร้อยละ 
LIBOR) เป็นอตัราดอกเบ้ียคงท่ี ท่ีร้อยละ 2.35 ต่อปี สาํหรับดอกเบ้ียจ่ายระหว่างวนัท่ี 16 กรกฎาคม 
2557 ถึงวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2567 กบัธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) สาขาประเทศสิงคโปร์ 
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 วงเงินที ่4 

เม่ือวนัท่ี 9 เมษายน 2557 บริษทั เอบีซี โฟร์ พีทีอี ลิมิเตด (“เอบีซี โฟร์”) ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของ 
บริษทั แอสโซซิเอท บลัค ์แคริเออร์ พีทีอี ลิมิเตด (“บริษทั เอบีซี”) ไดล้งนามในสัญญาเงินกูจ้าํนวน
เงิน 19.34 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา กบัธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) สาขาประเทศสิงคโปร์ 
สําหรับใช้ชาํระในวงเงินสูงสุดไม่เกินร้อยละ 80 ของราคาตามสัญญาสั่งต่อเรือประเภทขนส่ง
ซีเมนตใ์หม่จาํนวน 1 ลาํ เงินกูย้มืดงักล่าวคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ LIBOR บวกส่วนเพิ่ม ซ่ึงจะ
ชาํระเป็นรายไตรมาส 

รายละเอียดวงเงินกูย้มื การเบิกใชว้งเงินกูย้มื ระยะเวลาครบกาํหนด การชาํระคืน และหลกัประกนั 
สามารถสรุปไดด้งัน้ี  

วงเงิน/รายละเอยีด วงเงินสําหรับใช้เม่ือรับมอบเรือ 

วงเงินกู้ยมื 19,344,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือร้อยละ 80 ของราคาตาม
สญัญา ใหมี้การเบิกไดค้ร้ังเดียว ซ่ึงบางส่วนของการเบิกจะนาํไป
ชาํระเงินกูส้าํหรับใชก่้อนรับมอบเรือ 

การเบิกใช้วงเงนิกู้ยมื ร้อยละ 100 ของวงเงินกูส้าํหรับใชเ้ม่ือรับมอบเรือซ่ึงจะเบิกเงินกูไ้ด้
เม่ือรับมอบเรือ 

ระยะเวลาครบกาํหนด 10 ปีหลงัจากเบิกถอนเงินกูแ้ต่ไม่เกินวนัท่ี 28 เมษายน 2568 
การชําระคนื จะถูกชาํระคืนจาํนวน 39 งวด เป็นรายไตรมาส ๆ ละ 322,400 เหรียญ

สหรัฐอเมริกา เร่ิมจากวนัสุดทา้ยของไตรมาสแรก หลงัจากวนัรับ
มอบเรือ และงวดสุดทา้ยจาํนวน 6,770,400 เหรียญสหรัฐอเมริกา ณ 
วนัสุดทา้ยของสญัญา (วนัท่ี 1 ตุลาคม 2567) 

หลกัประกนั ก) การจดจาํนองเรือเป็นลาํดบัแรก 
ข) การโอนผลประโยชน์เป็นลาํดบัแรกของสญัญาประกนัภยัเรือ 

และการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของเรือ 
ค) การโอนผลประโยชน์เป็นลาํดบัแรกของสญัญาเช่าเหมาลาํเป็น

ระยะเวลา 
ง) การจดจาํนาํลาํดบัแรกในบญัชีเงินไดแ้ละบญัชีเงินชาํระคืน 
จ) การจาํนาํหุน้ของผูกู้ ้
ฉ) การคํ้าประกนัจากบริษทั เอบีซี  
ช) การคํ้าประกนัจากบริษทัฯ ไม่เกินวงเงิน 8 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา 
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 ภายใตส้ญัญาเงินกูย้มื เอบีซี โฟร์ ตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการ ซ่ึงรวมถึง 

 ก) ดาํรงอตัราส่วนของผูถื้อหุน้ ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 20 
 ข) ดาํรงอตัราส่วน EBITDA ไม่นอ้ยกวา่ 1.1 เท่าของภาระหน้ีทั้งหมด 

เม่ือวนัท่ี 5 กนัยายน 2557 เอบีซี โฟร์ ไดเ้ขา้ทาํรายการแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย โดยเปล่ียนอตัรา
ดอกเบ้ียของวงเงินกูย้มืจาํนวนเงิน 19.34 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา จากอตัราดอกเบ้ียลอยตวั (ร้อยละ 
LIBOR) เป็นอตัราดอกเบ้ียคงท่ี ท่ีร้อยละ 2.33 ต่อปี สําหรับดอกเบ้ียจ่ายระหว่างวนัท่ี 5 กนัยายน 
2557 ถึงวนัท่ี 1 ตุลาคม 2567 กบัธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) สาขาประเทศสิงคโปร์ 

 วงเงินที ่5 

เม่ือวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2557 บริษทั เอบีซี วนั พีทีอี ลิมิเตด (“เอบีซี วนั”) ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของ 
บริษทั แอสโซซิเอท บลัค ์แคริเออร์ พีทีอี ลิมิเตด (“บริษทั เอบีซี”) ไดล้งนามในสัญญาเงินกูจ้าํนวน
เงิน 19.58 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา กบัธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) สําหรับใชช้าํระใน
วงเงินสูงสุดไม่เกินร้อยละ 80 ของราคาตามสญัญาสัง่ต่อเรือประเภทขนส่งซีเมนตใ์หม่จาํนวน 1 ลาํ 
เงินกูย้มืดงักล่าวคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ LIBOR บวกส่วนเพิ่ม ซ่ึงจะชาํระเป็นรายไตรมาส 

รายละเอียดวงเงินกูย้มื การเบิกใชว้งเงินกูย้มื  ระยะเวลาครบกาํหนด การชาํระคืน และหลกัประกนั 
สามารถสรุปไดด้งัน้ี  

วงเงิน/รายละเอยีด วงเงินสําหรับใช้เม่ือรับมอบเรือ 
วงเงินกู้ยมื 19,584,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือ ร้อยละ 80 ของราคาตามสญัญา 

ใหมี้การเบิกไดค้ร้ังเดียว ซ่ึงบางส่วนของการเบิกจะนาํไปชาํระเงินกู้
สาํหรับใชก่้อนรับมอบเรือ 

การเบิกใช้วงเงนิกู้ยมื ร้อยละ 100 ของวงเงินกูส้าํหรับใชเ้ม่ือรับมอบเรือซ่ึงจะเบิกเงินกูไ้ด้
เม่ือรับมอบเรือ 

ระยะเวลาครบกาํหนด 10 ปีหลงัจากเบิกถอนเงินกูแ้ต่ไม่เกินวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2567 
การชําระคนื จะถูกชาํระคืนจาํนวน 40 งวด เป็นรายไตรมาส ๆ ละ 489,600 เหรียญ

สหรัฐอเมริกา เร่ิมจากวนัสุดทา้ยของไตรมาสแรก หลงัจากวนัรับ
มอบเรือ  

หลกัประกนั ก) การจดจาํนองเรือเป็นลาํดบัแรก 
ข) การโอนผลประโยชน์เป็นลาํดบัแรกของสญัญาประกนัภยัเรือ 

และการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของเรือ 
ค) การโอนผลประโยชน์เป็นลาํดบัแรกของสญัญาเช่าเหมาลาํเป็น

ระยะเวลา 
ง) การจดจาํนาํลาํดบัแรกในบญัชีเงินไดแ้ละบญัชีเงินชาํระคืน 
จ) การคํ้าประกนัจากบริษทั เอบีซี  
ฉ) การคํ้าประกนัจากบริษทัฯไม่เกินวงเงิน 8 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา 
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 ภายใตส้ญัญาเงินกูย้มื เอบีซี วนั ตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการ ซ่ึงรวมถึง 

 ก) ดาํรงอตัราส่วนของผูถื้อหุน้ ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 20 
 ข) ดาํรงอตัราส่วน EBITDA ไม่นอ้ยกวา่ 1.1 เท่าของภาระหน้ีทั้งหมด 

เม่ือวนัท่ี 25 สิงหาคม 2557 เอบีซี วนั ไดเ้ขา้ทาํรายการแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย โดยเปล่ียนอตัรา
ดอกเบ้ียของวงเงินกูย้มืจาํนวนเงิน 19.58 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา จากอตัราดอกเบ้ียลอยตวั (ร้อยละ 
LIBOR) เป็นอตัราดอกเบ้ียคงท่ี ท่ีร้อยละ 2.35 ต่อปี สาํหรับดอกเบ้ียจ่ายระหว่างวนัท่ี 31 มกราคม 
2558 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2567 กบัธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) 

วงเงินที ่6 

เม่ือวนัท่ี 29 พฤษภาคม 2557 บริษัทฯได้ลงนามในสัญญาเงินกู้จาํนวนเงิน 81.50 ล้านเหรียญ
สหรัฐอเมริกา กบัธนาคารเพ่ือการส่งออกและนาํเขา้แห่งประเทศไทย สําหรับใชช้าํระในวงเงิน
สูงสุดไม่เกินร้อยละ 80 ของราคาตามสัญญาสั่งต่อเรือประเภทสินคา้แหง้เทกองท่ีบริษทัฯไดส้ั่งต่อ
จาํนวนหลายลาํ เงินกูย้มืดงักล่าวคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ LIBOR บวกส่วนเพ่ิม ซ่ึงจะชาํระเป็น
รายไตรมาส 

รายละเอียดวงเงินกูย้มื การเบิกใชว้งเงินกูย้มื  ระยะเวลาครบกาํหนด การชาํระคืน และหลกัประกนั 
สามารถสรุปไดด้งัน้ี  

วงเงิน/รายละเอยีด วงเงินสําหรับใช้เม่ือรับมอบเรือ 

วงเงินกู้ยมื 81,500,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา สาํหรับการเบิกถอนหลายคร้ัง 
การเบิกใช้วงเงนิกู้ยมื ร้อยละ 80 ของราคาตามสญัญาสัง่ต่อเรือแต่ละลาํ ซ่ึงจะเบิกถอนเม่ือ

รับมอบเรือแต่ละลาํ 
ระยะเวลาครบกาํหนด 10 ปีหลงัจากเบิกถอนเงินกูย้มืแต่ไม่เกินวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2568 
การชําระคนื เงินกูย้มืท่ีเบิกจะแบ่งการชาํระคืนออกเป็น 39 งวด เป็นรายไตรมาส

เท่า ๆ กนั ในอตัราส่วนงวดละ 1/55 เร่ิมจากวนัส้ินสุดไตรมาส
ถดัไปของวนัท่ีเบิกถอนเงินกูย้มืแต่ละคร้ัง และงวดท่ี 40 ชาํระคืน
เงินกูย้มืคงเหลือทั้งหมด 

หลกัประกนั ก) การจดจาํนองเรือท่ีไดม้าจากเงินกูย้มืเป็นลาํดบัแรก 
ข) การจาํนาํหุน้ของบริษทัยอ่ยของผูกู้ ้
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ภายใตส้ัญญาเงินกูย้ืม บริษทัฯตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการ ซ่ึงรวมถึงการดาํรง
อตัราส่วนทางการเงินในงบการเงินรวมในสกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา ดงัน้ี 

 ก) ดาํรงอตัราส่วนความสามารถในการชาํระหน้ีไม่นอ้ยกวา่ 1.1 ต่อ 1 
 ข) ดาํรงอตัราส่วน net funded debt to EBITDA ไม่เกิน 5 ต่อ 1 
 ค) ดาํรงอตัราส่วน debt to equity ไม่เกิน 2 ต่อ 1 

เม่ือวนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2558 บริษทัฯยกเลิกวงเงินกูส่้วนคงเหลือท่ียงัไม่ไดเ้บิกถอนจาํนวนเงิน 
3.26 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา 

เม่ือวนัท่ี 26 ธันวาคม 2559 ผูกู้ไ้ดรั้บแจง้ให้ทาํการแกไ้ขการดาํรงอตัราส่วนมูลค่าหลกัประกนัท่ี
ขาดไปสาํหรับวงเงินกูย้มืน้ี และวงเงินท่ี 2 ของวงเงินกูย้มืเพื่อนาํไปจดัซ้ือเรือในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินขอ้ 18.2 ดงันั้น ในวนัท่ี 2 กุมภาพนัธ์ 2560 ผูกู้ไ้ดช้าํระคืนเงินกูล่้วงหน้าจาํนวน 4.99 
ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา โดยถือเป็นการชาํระเงินงวดท่ีจะถึงกาํหนดชาํระในงวดต่อไป ตามลาํดบั 
และเม่ือวนัท่ี 7 กุมภาพนัธ์ 2560 ผูกู้ไ้ดจ้ดจาํนองเรือ 1 ลาํเพื่อเป็นหลกัประกนัเพิ่มเติม เพื่อแกไ้ข
อตัราส่วนมูลค่าหลกัประกนัท่ีขาดไปสาํหรับวงเงินกูย้มืน้ี และวงเงินท่ี 2 ของวงเงินกูย้ืมเพื่อนาํไป
จดัซ้ือเรือ 

เม่ือวนัท่ี 11 กนัยายน 2560 มูลค่าหลกัประกนัไดเ้พิ่มข้ึน ดงันั้น ผูกู้จึ้งไดถ้อนจาํนองเรือลาํดงักล่าว 

เม่ือวนัท่ี 19 กรกฎาคม 2560 ธนาคารเพ่ือการส่งออกและนาํเขา้แห่งประเทศไทย ไดอ้นุมติัยกเวน้
การทดสอบขอ้กาํหนดอตัราส่วนทางการเงินเก่ียวกบัการดาํรงอตัราส่วน Net Funded Debt to 
EBITDA และอตัราส่วน Debt Service Coverage ระหว่างวนัท่ี 1 มกราคม 2560 ถึงวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2560 สาํหรับวงเงินกูย้มืน้ี และวงเงินท่ี 2 ของวงเงินกูย้มืเพื่อนาํไปจดัซ้ือเรือ 

วงเงินที ่7 

เม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2557 บริษทัฯไดล้งนามในสัญญาเงินกูจ้าํนวนเงิน 200.00 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา กบัธนาคาร DNB Asia Ltd. (“DNB”) และ ธนาคาร Export-Import Bank of China 
(“CEXIM”) เพื่อใชช้าํระราคาตามสัญญาต่อเรือบรรทุกสินคา้แห้งเทกองขนาดแฮนด้ีไซส์ 38,500 
เดทเวทตนัจาํนวน 2 ลาํ ซ่ึงไดส้ั่งต่อไวก้บั Shanhaiguan New Shipbuilding Industry Co., Ltd. 
(“เรือ SHG”) และขนาดอลัตราแมกซ์ 64,000 เดทเวทตนั จาํนวน 8 ลาํ ซ่ึงไดส้ั่งต่อไวก้บั Sainty 
Marine Corporation Ltd. (“เรือ Sainty” รวมทั้งเรือ SHG ต่อไปน้ีเรียกว่า “เรือทุกลาํ”) เงินกูย้ืม
ดงักล่าวคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ LIBOR บวกส่วนเพิ่ม ซ่ึงจะชาํระเป็นรายไตรมาส 
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เม่ือวนัท่ี 24 สิงหาคม 2558 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยทางออ้มของบริษทัฯท่ีประเทศสิงคโปร์ คือ บริษทั 
พรีเชียส กลอรีส์ พีทีอี ลิมิเตด และ บริษทั พรีเชียส วิสดอม พีทีอี ลิมิเตด ในฐานะผูกู้ร่้วมไดล้งนามใน
บนัทึกแกไ้ขเพิ่มเติมต่อทา้ยสัญญาเงินกู ้โดยยกเลิกเงินกูส้ําหรับใชก่้อนรับเรือสําหรับเรือ Sainty 
อยา่งไรก็ตาม เงินกูส้าํหรับใชก่้อนรับเรือ สาํหรับเรือ SHG และเงินกูส้าํหรับใชเ้ม่ือรับเรือของเรือทุก
ลาํยงัคงไม่มีการเปล่ียนแปลง การแกไ้ขเพิ่มเติมต่อทา้ยสัญญาเงินกูข้า้งตน้ยงัไดอ้นุมติัเพื่อยกเวน้การ
ทดสอบขอ้กาํหนดอตัราส่วนทางการเงินเก่ียวกบัการดาํรงรักษาอตัราส่วน funded debt to EBITDA 
จนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 โดยบริษทัฯตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขดงัน้ี 

ก) บริษทัฯไม่สามารถจ่ายเงินปันผลหรือผลตอบแทนอ่ืนใดใหแ้ก่ผูถื้อหุน้จนกว่าผูกู้จ้ะสามารถ
ปฏิบติัตามเง่ือนไขต่าง ๆ ภายใตส้ัญญาเงินกูไ้ดค้รบถว้นรวมทั้งการผอ่นปรนการทดสอบ
ขอ้กาํหนดทางการเงิน 

ข) บริษทัฯตอ้งนาํส่งประมาณการกระแสเงินสดทุกเดือนสาํหรับระยะเวลาสามเดือนขา้งหน้า
จนกวา่ผูกู้ร่้วมจะสามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขต่าง ๆ ภายใตส้ญัญาเงินกูไ้ดค้รบถว้น 

บริษทัฯมีการปฏิบติัตามเง่ือนไขบงัคบัก่อนโดยครบถว้นและบนัทึกแกไ้ขเพิ่มเติมต่อทา้ยสัญญาเงินกู้
ดงักล่าวไดมี้ผลบงัคบัใชเ้ม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน 2558 

เม่ือวนัท่ี 17 กุมภาพนัธ์ 2559 บริษทัฯยกเลิกวงเงินกูส่้วนคงเหลือท่ียงัไม่ไดเ้บิกถอนจาํนวนเงิน 
166.52 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา 

การเบิกใชว้งเงินกูย้ืม ระยะเวลาครบกาํหนด การชาํระคืน และหลกัประกนั หลงัการแกไ้ขเพิ่มเติม
ต่อทา้ยสญัญาเงินกูแ้ละยกเลิกวงเงินกูส่้วนคงเหลือท่ียงัไม่ไดเ้บิกถอนสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

วงเงิน/รายละเอยีด วงเงินสําหรับใช้เม่ือรับมอบเรือ 

การเบิกใช้วงเงนิกู้ยมื ทั้งส้ินจาํนวน 30 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาสาํหรับเรือ SHG 2 ลาํ 

ระยะเวลาครบกาํหนด วนัท่ี 6 มกราคม 2566 

การชําระคนื 
 

รายละเอยีดการชําระคนื บริษทั พรีเชียส กลอรีส์ 
พทีอี ีลมิเิตด 

บริษทั พรีเชียส วสิดอม 
พทีอี ีลมิเิตด 

ชําระคนืเงนิกู้งวดละ 265,625 เหรียญ
สหรัฐอเมริกา เป็นราย         
ไตรมาส 30 งวดเท่า ๆ กนั 

234,375 เหรียญ
สหรัฐอเมริกา เป็นราย     
ไตรมาส 27 งวดเท่า ๆ กนั 

ส่วนทีเ่หลอืชําระคนืเงนิกู้งวดสุดท้าย 7,968,750 เหรียญ
สหรัฐอเมริกา 

7,734,375 เหรียญ
สหรัฐอเมริกา 

วนัทีชํ่าระคนืเงนิกู้งวดสุดท้าย 6 มกราคม 2566 6 มกราคม 2566 
 

 

หลกัประกนั ก) การจาํนองเรือเป็นลาํดบัแรก 
ข) การจาํนาํหุน้ของบริษทัยอ่ยของผูกู้ ้
ค) การจาํนาํลาํดบัแรกในบญัชีเงินไดข้องบริษทัยอ่ยของผูกู้ ้
ง) การโอนผลประโยชน์เป็นลาํดบัแรกของสญัญาประกนัภยัเรือและการ

เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของเรือ 
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ภายใตส้ัญญาเงินกูย้ืม บริษทัฯตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการ ซ่ึงรวมถึงการดาํรง
อตัราส่วนทางการเงินในงบการเงินรวมในสกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา ดงัน้ี 

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

ข) ดาํรงอตัราส่วน funded debt to EBITDA ไม่เกินกว่า 6 ต่อ 1 นบัตั้งแต่วนัท่ีตามสัญญา                         
เงินกูย้มืจนถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และหลงัจากนั้นไม่เกินกวา่ 5 ต่อ 1 

ค) ดาํรงเงินสดอยา่งนอ้ย 100,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา ต่อเรือ 1 ลาํ ซ่ึงกลุ่มบริษทัเป็นเจา้ของ 

สืบเน่ืองจากการลดลงของมูลค่าหลกัประกนัและการผดิเง่ือนไขการดาํรงอตัราส่วน Funded Debt 
to EBITDA เม่ือวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2559 ผูกู้ไ้ดว้างหลกัประกนัเงินสดจาํนวน 3,150,000 เหรียญ
สหรัฐอเมริกาและจ่ายคืนเงินกู้จาํนวน 2,500,000 เหรียญสหรัฐอเมริกาเพื่อให้สามารถดํารง
อตัราส่วนมูลค่าหลกัประกนัขั้นตํ่าต่อยอดเงินกูค้งเหลือ โดยการจ่ายคืนเงินกูล่้วงหนา้ดงักล่าวจะถือ
เป็นการชาํระเงินงวดล่วงหนา้ของเงินกูท่ี้จะถึงกาํหนดชาํระในงวดต่อไปตามลาํดบั การยกเวน้การ
ทดสอบขอ้กาํหนดอตัราส่วนทางการเงินเก่ียวกบัการดาํรงอตัราส่วน Funded Debt to EBITDA มี
ผลบงัคบัใชจ้นถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

เม่ือวนัท่ี 26 ตุลาคม 2559 ผูกู้ไ้ดรั้บแจง้วา่มีการลดลงของมูลค่าหลกัประกนัอีก 

เ ม่ือวันท่ี  7 พฤศจิกายน  2559 ผู ้กู ้ได้วางหลักประกันเ งินสดเพิ่มจํานวน  478,906 เหรียญ
สหรัฐอเมริกาเพื่อใหส้ามารถดาํรงอตัราส่วนมูลค่าหลกัประกนัขั้นตํ่าต่อยอดเงินกูค้งเหลือ 

เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2560 อัตราส่วนมูลค่าหลักประกันขั้นตํ่าเพิ่มข้ึนเกินกว่าร้อยละ 125 ต่อ
ยอดเงินกูค้งเหลือ ดงันั้น ผูกู้ไ้ดข้อถอนหลกัประกนัเงินสดจาํนวน 3,628,906 เหรียญสหรัฐอเมริกา 

 วงเงินที ่8 

เม่ือวันท่ี 29 ธันวาคม 2557 บริษัทฯได้ลงนามในสัญญาเงินกู้จ ํานวนเงิน 42.00 ล้านเหรียญ
สหรัฐอเมริกา กบัธนาคาร BNP Paribas (“BNP”) เพื่อใชช้าํระในวงเงินสูงสุดไม่เกินร้อยละ 75 ของ
ราคาตามสัญญาสั่งต่อเรือประเภทขนส่งสินคา้แห้งเทกอง ขนาดอลัตราแมกซ์ 64,000 เดทเวทตนั
จาํนวน 2 ลาํ (ตวัเรือหมายเลข SF130128 และ SF130129) ซ่ึงบริษทัฯไดส้ั่งต่อไปไวก้บั Taizhou 
Sanfu Ship Engineering Co., Ltd. ประเทศจีน เงินกูย้มืดงักล่าวคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ LIBOR 
บวกส่วนเพิ่ม ซ่ึงจะชาํระเป็นรายไตรมาส 
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เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2559 บริษทัฯและบริษทั พรีเชียส ไทด์ส พีทีอี ลิมิเตด ไดล้งนามในบนัทึก
แกไ้ขเพิ่มเติมต่อทา้ยสัญญาเงินกูก้บั BNP หลงัจากการแกไ้ขดงักล่าว รายละเอียดหลกัของสัญญา
เงินกูส้ามารถแสดงไดด้งัต่อไปน้ี 

วงเงิน/รายละเอยีด วงเงินสําหรับใช้เม่ือรับมอบเรือ 

วงเงินกู้ยมื ไม่เกิน 37,500,0000 เหรียญสหรัฐอเมริกา แบ่งออกเป็น 2 ส่วนสาํหรับ
เรือแต่ละลาํของตวัเรือหมายเลข SF130128 และ SF130126 (“เงินกูย้มื
สาํหรับเรือแต่ละลาํ” หรือ “เงินกูย้มืสาํหรับเรือทุกลาํ”) 

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

ระยะเวลาครบกาํหนด 8 ปีหลงัจากเบิกถอนเงินกูย้มืสาํหรับเรือแต่ละลาํ 
การชําระคนื เงินกูส้าํหรับเรือแต่ละลาํจะตอ้งชาํระคืนภายใน 8 ปี โดยแบ่งเป็น 32 

งวด เร่ิมจาก 3 เดือนหลงัจากการเบิกถอนเงินกูข้องเรือแต่ละลาํ งวดท่ี 
1 ถึงงวดท่ี 16 ชาํระเป็นรายไตรมาสเท่ากบั 312,500 เหรียญ
สหรัฐอเมริกาต่องวด และงวดท่ี 17 ถึงงวดท่ี 32 ชาํระเป็นรายไตรมาส
เท่ากบั 468,750 เหรียญสหรัฐอเมริกาต่องวด และส่วนท่ีเหลือทั้งหมด
จาํนวน 6,250,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา ชาํระคืนในงวดสุดทา้ยของ
เรือแต่ละลาํ 

หลกัประกนั ก) การจาํนองเรือเป็นลาํดบัแรก 
ข) การจาํนาํหุน้ของบริษทัยอ่ยของผูกู้ ้
ค) การจาํนาํลาํดบัแรกในบญัชีเงินไดแ้ละบญัชีชาํระคืนเงินกูข้อง

บริษทัยอ่ยของผูกู้ ้
ง) การโอนผลประโยชน์เป็นลาํดบัแรกของสญัญาประกนัภยัเรือและ

การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของเรือ 

ภายใตส้ัญญาเงินกูย้ืม บริษทัฯตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการ ซ่ึงรวมถึงการดาํรง
อตัราส่วนทางการเงินในงบการเงินรวมในสกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา ดงัน้ี 

 ก)  ดาํรงอตัราส่วน funded debt to total shareholders’ equity ไม่เกินกวา่ 2 ต่อ 1 
 ข) ดาํรงอตัราส่วน funded debt to EBITDA ไม่เกินกว่า 6 ต่อ 1 นบัตั้งแต่วนัท่ีตามสัญญา                         

เงินกูย้มืจนถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และหลงัจากนั้นไม่เกินกวา่ 5 ต่อ 1 
 ค) ดาํรงเงินสดอยา่งนอ้ย 100,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา ต่อเรือ 1 ลาํ ซ่ึงกลุ่มบริษทัเป็นเจา้ของ 
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 เม่ือวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2560 BNP ไดอ้นุมติัเพื่อยกเวน้การทดสอบขอ้กาํหนดอตัราส่วนทาง
การเงินเก่ียวกบัการดาํรงอตัราส่วน Funded Debt to EBITDA ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2560 จนถึง
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

 วงเงินที ่9 

 เม่ือวนัท่ี 9 มิถุนายน 2560 บริษทัฯและบริษทัย่อยทางออ้มซ่ึงจดัตั้งในประเทศสิงคโปร์ บริษทั           
พรีเชียส เกรซ พีทีอี ลิมิเตด ไดล้งนามในสัญญาเงินกูจ้าํนวน 16.25 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา กบั
ธนาคาร BNP Paribas เพื่อรีไฟแนนซ์ราคาเรือในวงเงินสูงสุดไม่เกินร้อยละ 65 ของจาํนวนท่ีตํ่ากว่า
ระหว่างราคาตามสัญญาต่อเรือหรือราคาตลาดของเรือ สําหรับเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง 
ขนาดอัลตราแมกซ์ 63,345 เดทเวทตัน จํานวน 1 ลาํ ช่ือว่า “สโรชา นารี” (ตัวเรือหมายเลข 
SF130127) (“เรือ”) วงเงินกูย้มืคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ LIBOR บวกส่วนเพิ่มโดยชาํระคืนเป็น
รายไตรมาส 

รายละเอียดหลกัของสญัญาเงินกูส้ามารถแสดงไดด้งัต่อไปน้ี 

วงเงิน/รายละเอยีด วงเงินสําหรับใช้เม่ือรับมอบเรือ 

วงเงินกู้ยมื ไม่เกิน 16,250,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา  
การเบิกใช้วงเงนิกู้ยมื วงเงินกูสู้งสุดไม่เกิน 16,250,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือร้อยละ 65 

ของราคาตลาดของเรือ 
ระยะเวลาครบกาํหนด 8 ปีหลงัจากเบิกถอนเงินกูย้มื 
การชําระคนื เงินกูย้มืจะตอ้งชาํระคืนภายในระยะเวลา 8 ปี โดยชาํระคืนจาํนวน 32 

งวดเป็นรายไตรมาส ไตรมาสละ 338,542 เหรียญสหรัฐอเมริกา              
เร่ิมตั้งแต่ 3 เดือนหลงัจากมีการเบิกเงินกูแ้ละชาํระส่วนท่ีเหลือทั้งหมด
จาํนวน 5,416,656 เหรียญสหรัฐอเมริกา พร้อมกบัการชาํระเงินกู ้           
งวดสุดทา้ย 

หลกัประกนั ก) การจาํนองเรือเป็นลาํดบัแรก 
ข) การจาํนาํหุน้ของบริษทัยอ่ยของผูกู้ ้
ค) การจาํนาํลาํดบัแรกในบญัชีเงินไดแ้ละบญัชีชาํระคืนเงินกูข้อง

บริษทัยอ่ยของผูกู้ ้ 
ง) การโอนผลประโยชน์เป็นลาํดบัแรกของสญัญาประกนัภยัเรือและ

การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของเรือ และ 
จ) การโอนผลประโยชน์เป็นลาํดบัแรกของสญัญาเช่าเรือท่ีมีระยะเวลา

การเช่าตั้งแต่ 36 เดือนข้ึนไป 
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ภายใตส้ัญญาเงินกูย้ืม บริษทัฯตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการ ซ่ึงรวมถึงการดาํรง
อตัราส่วนทางการเงินในงบการเงินรวมในสกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา ดงัน้ี 

ก) ดาํรงอตัราส่วน funded debt to total shareholders’ equity ไม่เกินกวา่ 2 ต่อ 1  
ข) ดาํรงส่วนของผูถื้อหุน้รวมขั้นตํ่า 300,000,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา 
ค) ดาํรงเงินสดอย่างนอ้ยเท่ากบั 200,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา ต่อเรือ 1 ลาํ ซ่ึงกลุ่มบริษทัเป็น

เจา้ของ 

 วงเงินที ่10 

 เม่ือวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯและบริษทั พรีเชียส ฟอเรสท ์ จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของ
บริษทัฯไดล้งนามสัญญาเงินกูจ้าํนวน 18 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา กบัธนาคารเพื่อการส่งออกและ
นาํเขา้แห่งประเทศไทย โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อรีไฟแนนซ์ราคาเรือในวงเงินไม่เกินร้อยละ 72 ของ
ราคาตลาดของเรือ สาํหรับเรือบรรทุกสินคา้แห้งเทกองขนาดอลัตราแมกซ์ ขนาดระวาง 63,345               
เดทเวทตนั จาํนวน 1 ลาํ ช่ือว่า “สุนิสา นารี” (ตวัเรือหมายเลข SF130129) (“เรือ”) วงเงินกูย้มืคิด
ดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ LIBOR บวกส่วนเพิ่มโดยชาํระคืนเป็นรายไตรมาส 

รายละเอียดหลกัของสญัญาเงินกูส้ามารถแสดงไดด้งัต่อไปน้ี 

วงเงิน/รายละเอยีด วงเงินสําหรับใช้เม่ือรับมอบเรือ 

วงเงินกู้ยมื ไม่เกิน 18,000,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา  
การเบิกใช้วงเงนิกู้ยมื วงเงินกูสู้งสุดไม่เกิน 18,000,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือร้อยละ 72 

ของราคาตลาดของเรือ 
ระยะเวลาครบกาํหนด 10 ปีหลงัจากเบิกถอนเงินกูย้มื 
การชําระคนื เงินกูท่ี้เบิกทั้งหมดจะชาํระคืนภายใน 10 ปี โดยแบ่งการชาํระคืน

ออกเป็น 39 งวด เป็นรายไตรมาสเท่า ๆ กนั ในอตัราส่วนงวดละ 1/55 
เร่ิมจากวนัส้ินสุดไตรมาสถดัไปของวนัท่ีเบิกถอนงินกูแ้ต่ละคร้ัง และ
งวดท่ี 40 ชาํระคืนเงินกูค้งเหลือทั้งหมด 

หลกัประกนั ก) การจดจาํนองเรือเป็นลาํดบัแรก; และ 
ข) การจาํนาํหุน้ของบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ 
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ภายใตส้ัญญาเงินกูย้ืม บริษทัฯตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการ ซ่ึงรวมถึงการดาํรง
อตัราส่วนทางการเงินในงบการเงินรวมในสกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา ดงัน้ี 

ก) ดาํรงอตัราส่วน funded debt to total shareholders’ equity ไม่เกินกวา่ 2 ต่อ 1  
ข) ดาํรงส่วนของผูถื้อหุน้รวมขั้นตํ่า 300,000,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา 
ค) ดาํรงเงินสดอย่างนอ้ยเท่ากบั 100,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา ต่อเรือ 1 ลาํ ซ่ึงกลุ่มบริษทัเป็น

เจา้ของ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ไม่มียอดคงเหลือ เน่ืองจากบริษทัฯยงัไม่ไดเ้บิกถอนวงเงินกู ้

18.2 วงเงินกู้ยมืเพือ่นําไปจัดซ้ือเรือ 

 วงเงินที ่1 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยในประเทศไดล้งนามในสัญญาเงินกูย้ืมลงวนัท่ี 18 มกราคม 2550 เพื่อใช้
สาํหรับนาํไปจดัซ้ือเรือ ในระหวา่งปี 2552 ถึง 2554 ไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติมในสญัญาเงินกูย้มื 

 สรุปรายละเอียดการเบิกใชว้งเงินกูย้มืมีดงัน้ี 

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

ข) ในระหวา่งปี 2554 บริษทัยอ่ยในประเทศ 4 แห่งไดเ้บิกถอนเงินกูจ้าํนวนเงิน 92.00 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกาจากวงเงินดงักล่าวและคงเหลือยอดท่ียงัไม่ไดเ้บิกใช้จาํนวนเงิน 108.00 ลา้น
เหรียญสหรัฐอเมริกา เพื่อเป็นการต่อระยะเวลาการเบิกถอนเงินกูย้ืมคงเหลือ เม่ือวนัท่ี 9 
มีนาคม 2555 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยในประเทศไดเ้ขา้ทาํสัญญาเงินกูจ้าํนวนเงิน 50.00 ลา้น
เหรียญสหรัฐอเมริกาดว้ยเง่ือนไขเดิมกบัหน่ึงในสามธนาคารผูใ้ห้กูเ้ดิม เงินกูย้ืมดงักล่าวได้
นาํไปจดัซ้ือเรือของบริษทัยอ่ยในประเทศ 2 แห่ง และยกเลิกวงเงินกูย้มืส่วนท่ีเหลือจาํนวนเงิน 
58.00 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา 

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

ง) ในระหว่างปี 2555 บริษทัยอ่ยในประเทศ 4 แห่งไดเ้ปล่ียนดอกเบ้ียของเงินกูย้มืสกุลเงินเหรียญ
สหรัฐอเมริกาจาํนวนเงิน 64.82 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา เพื่อแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียลอยตวั 
(ร้อยละ LIBOR) เป็นอตัราดอกเบ้ียคงท่ี (ร้อยละ 2.10) สําหรับดอกเบ้ียจ่ายระหว่างวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2557 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 
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วงเงินกูย้มืดงักล่าวคํ้าประกนัโดยการจดจาํนองเรือของบริษทัยอ่ย การจาํนาํหุน้ของบริษทัยอ่ย การ
โอนผลประโยชน์ในกรมธรรมป์ระกนัภยัของเรือท่ีเป็นหลกัประกนัของบริษทัย่อยให้แก่เจา้หน้ี 
และการโอนผลประโยชน์ในเงินรายไดข้องเรือท่ีเป็นหลกัประกนัของบริษทัยอ่ยใหแ้ก่เจา้หน้ี 

 ภายใตส้ัญญาเงินกูย้ืม บริษทัฯและบริษทัย่อยตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการ ซ่ึง
รวมถึง 

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

เม่ือวนัท่ี 25 กรกฎาคม 2559 ธนาคาร ธนชาต จาํกดั (มหาชน) ในฐานะตวัแทนของวงเงินกูย้ืม
เพิ่มเติมจาํนวน 50.00 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา ไดข้ยายเวลาอนุมติัเพื่อยกเวน้การทดสอบ
ขอ้กาํหนดอตัราส่วนทางการเงินดงักล่าวจนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

เม่ือวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2560 ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) ในฐานะตวัแทนของวงเงินกูย้ืมได้
อนุมติัเพื่อยกเวน้การทดสอบขอ้กาํหนดอตัราส่วนทางการเงินเก่ียวกบัการดาํรงอตัราส่วน Debt to 
EBITDA และอตัราส่วน Debt Service Coverage ไปจนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ในช่วงเวลาท่ี
ไดรั้บยกเวน้การทดสอบตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2560 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯตอ้งปฏิบติั
ตามเง่ือนไขดงัน้ี 

ก) บริษทัฯไม่สามารถจ่ายเงินปันผลหรือผลตอบแทนอ่ืนใดใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 
ข) บริษทัฯตอ้งนาํส่งประมาณการกระแสเงินสดทุกเดือนสาํหรับระยะเวลาสามเดือนขา้งหนา้ 
ค) บริษทัฯจะตอ้งไม่มีการผดิเง่ือนไขใด ๆ ตามสญัญาเงินกู ้
ง) บริษทัฯจะตอ้งดาํรงอตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อทุนไม่เกินกวา่ 1.8 
จ) บริษทัฯจะตอ้งดาํรงอตัราส่วน Debt Service Coverage รวมเงินสดไม่นอ้ยกวา่ 1.0 

 วงเงินที ่2 

เม่ือวนัท่ี 17 กุมภาพนัธ์ 2555 บริษทัฯทาํสัญญาเงินกูจ้าํนวนเงิน 100.00 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา
กับธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเขา้แห่งประเทศไทย เพื่อใช้ซ้ือเรือต่อใหม่หรือเรือมือสอง
ประเภทขนส่งสินคา้แห้งเทกองในวงเงินสูงสุดไม่เกินร้อยละ 80 ของตน้ทุนรวมของเรือ เงินกูย้ืม
ดงักล่าวคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ LIBOR บวกส่วนเพิ่ม ซ่ึงจะชาํระเป็นรายไตรมาส เงินกูย้ืมมี
กาํหนดชาํระคืนตามสดัส่วนท่ีระบุในสัญญาเป็นรายไตรมาสเท่า ๆ กนัภายในระยะเวลา 8.5 ปี โดย
เร่ิมตน้ชาํระเงินตน้หลงัจากหมดระยะเวลาเบิกถอนเงินกู ้ 
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 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 วงเงินกูย้ืมคงเหลือจาํนวนเงิน 35.18 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาไดห้มด
ระยะเวลาเบิกเงินกูแ้ลว้ 

วงเงินกูย้มืดงักล่าวคํ้าประกนัโดยการจดจาํนองเรือของบริษทัยอ่ย การจาํนาํหุน้ของบริษทัยอ่ย และ
การโอนผลประโยชน์ในกรมธรรมป์ระกนัภยัของเรือท่ีเป็นหลกัประกนัของบริษทัยอ่ยใหแ้ก่เจา้หน้ี  

 ภายใตส้ัญญาเงินกูย้ืม บริษทัฯและบริษทัย่อยตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการซ่ึง
รวมถึง 

 ก) ดาํรงอตัราส่วน debt to total shareholders’ equity ratio ไม่เกินกวา่ 2 ต่อ 1 
 ข) ดาํรงอตัราส่วน net funded debt to EBITDA ไม่เกินกวา่ 5 ต่อ 1 
 ค) ดาํรงอตัราส่วน debt service coverage ไม่นอ้ยกวา่ 1.1 ต่อ 1 
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 รายละเอียดวงเงินกูย้มืจากธนาคารและวงเงินกูย้มืที่ยงัไม่ไดเ้บิกใชข้องกลุ่มบริษทั ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 สรุปไดด้งันี้ 

    (หน่วย: ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) 
   อตัราดอกเบี้ย 

ตามสญัญาเงินกู/้ 
วงเงินกูย้มืสูงสุด 
ตามสญัญาเงินกู/้ 

 

วงเงิน ธนาคารผูใ้หกู้ ้ บริษทัผูกู้ ้ สญัญาแกไ้ขเพิ่มเติม สญัญาแกไ้ขเพิ่มเติม วงเงินกูย้มืที่ยงัไม่ไดเ้บิกใช ้
  2560 2559 2560 2559 
วงเงนิกู้ยมืเพือ่นําไปใช้ในการสั่งต่อและจัดซื้อเรือใหม่      
วงเงินที่ 1 DNB Asia Ltd. และ 5 ธนาคารอื่น บริษทัฯและบริษทัยอ่ยทางออ้ม LIBOR บวกส่วนเพิ่ม 54.50 54.50 - - 
  รวม 6 ธนาคาร   ในประเทศสิงคโปร์      
วงเงินที่ 2 ING Bank N.V. สาขาประเทศ บริษทัยอ่ยทางออ้มในประเทศสิงคโปร์ LIBOR บวกส่วนเพิ่ม 84.96 84.96 - - 
  สิงคโปร์ และ DNB Asia Ltd.    4 บริษทั         
วงเงินที่ 3 ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) บริษทั เอบีซี ทู พีทีอี ลิมิเตด และ บริษทั LIBOR บวกส่วนเพิ่ม 38.69 38.69 - - 

  สาขาประเทศสิงคโปร์    เอบีซี ทรี พีทีอี ลิมิเตด          
วงเงินที่ 4 ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) บริษทั เอบีซี โฟร์ พีทีอี ลิมิเตด LIBOR บวกส่วนเพิ่ม 19.34 19.34 - - 
  สาขาประเทศสิงคโปร์              
วงเงินที่ 5 ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) บริษทั เอบีซี วนั พีทีอี ลิมิเตด LIBOR บวกส่วนเพิ่ม 19.58 19.58 - - 
วงเงินที่ 6 ธนาคารเพื่อการส่งออก บริษทัฯและบริษทัยอ่ยในประเทศ LIBOR บวกส่วนเพิ่ม 78.24 78.24 - - 

  และนาํเขา้แห่งประเทศไทย          
วงเงินที่ 7 DNB Asia Ltd. และธนาคารเพื่อการส่งออก บริษทัฯและบริษทัยอ่ยทางออ้ม LIBOR บวกส่วนเพิ่ม 30.00 30.00 - - 

  และนาํเขา้แห่งประเทศจีน   ในประเทศสิงคโปร์      
วงเงินที่ 8 BNP Paribas บริษทัฯและบริษทัยอ่ยทางออ้ม LIBOR บวกส่วนเพิ่ม 24.75 24.75 - - 
    ในประเทศสิงคโปร์      
วงเงินที่ 9 BNP Paribas บริษทัฯและบริษทัยอ่ยทางออ้ม LIBOR บวกส่วนเพิ่ม 14.63 - - - 
    ในประเทศสิงคโปร์      
วงเงินที่ 10 ธนาคารเพื่อการส่งออก บริษทัฯและบริษทัยอ่ยในประเทศ LIBOR บวกส่วนเพิ่ม 18.00 - 18.00 - 
  และนาํเขา้แห่งประเทศไทย          
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    (หน่วย: ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) 
   อตัราดอกเบี้ย 

ตามสญัญาเงินกู/้ 
วงเงินกูย้มืสูงสุด 
ตามสญัญาเงินกู/้ 

 

วงเงิน ธนาคารผูใ้หกู้ ้ บริษทัผูกู้ ้ สญัญาแกไ้ขเพิ่มเติม สญัญาแกไ้ขเพิ่มเติม วงเงินกูย้มืที่ยงัไม่ไดเ้บิกใช ้

  2560 2559 2560 2559 

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

  และนาํเขา้แห่งประเทศไทย    ในประเทศ      
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19.  หุ้นกู้ 

เม่ือวนัท่ี 22 มกราคม 2559 บริษทัฯไดอ้อกหุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัจาํนวน 3,590,000 
หน่วย มูลค่าท่ีตราไว ้1,000 บาทต่อหน่วย โดยวิธีการเสนอขายหุน้กูใ้หแ้ก่ประชาชนทัว่ไป บริษทัฯ 
ไดรั้บเงินจากการออกหุน้กูค้ร้ังน้ีรวมจาํนวน 3,590 ลา้นบาท หุน้กูมี้อาย ุ 5 ปี โดยมีอตัราดอกเบ้ีย  
ร้อยละ 5.25 ต่อปี และมีกาํหนดการชาํระดอกเบ้ียทุกไตรมาส หุ้นกู้ดงักล่าวได้รับอนุมติัจากท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 7/2558 เม่ือวนัท่ี 6 ตุลาคม 2558 และท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น
คร้ังท่ี 2/2558 เม่ือวนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2558 

เน่ืองจากสกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาเป็นสกลุเงินในการดาํเนินงานของบริษทัฯ เพื่อเป็นการจาํกดั
ความเส่ียงต่อการขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศจากหน้ีสินของบริษทัฯท่ีมีอยูใ่น
รูปสกุลเงินบาท บริษทัฯจึงไดแ้ปลงเงินท่ีไดจ้ากการออกหุน้กูค้ร้ังน้ีรวมจาํนวน 3,590 ลา้นบาท 
เป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาจาํนวน 99.72 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา โดยเขา้ทาํสัญญา
แลกเปล่ียนอตัราแลกเปล่ียนสกุลเงิน (Cross Currency Swap) เม่ือวนัท่ี 22 มกราคม 2559 อีกทั้งได้
ทาํการแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียสกุลเงินบาทท่ีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 5.25 ต่อปี เป็นสกุลเงิน
เหรียญสหรัฐอเมริกาท่ีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 5.99 ต่อปี 

ต่อมา เม่ือวันท่ี 9 ธันวาคม 2559 บริษัทฯได้ออกหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันจาํนวน 
1,960,000 หน่วย มูลค่าท่ีตราไว ้ 1,000 บาทต่อหน่วย โดยวิธีการเสนอขายหุน้กูแ้บบเจาะจงใหแ้ก่                
ผูล้งทุนสถาบนัและผูล้งทุนรายใหญ่ (“II& HNW”)   บริษทัฯไดรั้บเงินจากการออกหุน้กูค้ร้ังน้ีรวม
จาํนวน 1,960 ลา้นบาท หุน้กูมี้อาย ุ3.5 ปี โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 5.00 ต่อปี และมีกาํหนดการ
ชาํระดอกเบ้ียทุกไตรมาส  หุ้นกูด้งักล่าวไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 
1/2559 เม่ือวนัท่ี 30 มีนาคม 2559 และท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร คร้ังท่ี 8/2559 เม่ือวนัท่ี 11 
กรกฎาคม 2559 

ต่อมา เมื่อวนัที่ 4 มกราคม 2560 บริษทัฯไดแ้ปลงเงินท่ีไดจ้ากการออกหุ้นกูค้ร้ังน้ีรวมจาํนวน 
1,960 ลา้นบาทเป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาจาํนวน 54.90 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา โดยเขา้
ทาํสญัญาแลกเปล่ียนอตัราแลกเปล่ียนสกุลเงิน (Cross Currency Swap) อีกทั้งไดท้าํการแลกเปล่ียน
อตัราดอกเบ้ียสกุลเงินบาทท่ีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 5.00 ต่อปี เป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา
ท่ีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 5.75 ต่อปี 

บริษทัฯมีขอ้กาํหนดตอ้งดาํรงอตัราส่วน Debt to Equity ไม่เกินกวา่ 2 ต่อ 1 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 รายละเอียดของหุน้กูร้ะยะยาวมีดงัต่อไปน้ี 

20. ประมาณการค่าความเสียหายจากการเดินเรือ 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 2560 2559 

ยอดคงเหลือตน้ปี 162,782 201,878 
ประมาณการเพ่ิมข้ึนสาํหรับปี 126,128 54,780 
ประมาณการลดลง (รวมค่าความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจริง)
สาํหรับปี 

 
(192,824) 

 
(92,149) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (12,947) (1,727) 
ยอดคงเหลือปลายปี 83,139 162,782 

 

     (หน่วย: พนับาท) 
 วนัท่ีครบกาํหนด จาํนวน มูลค่าตราไว ้  กาํหนดชาํระ มูลค่าตามบญัชี 

ชุดท่ี ไถ่ถอน หน่วย ต่อหน่วย อตัราดอกเบ้ีย ดอกเบ้ีย 2560 2559 

  (พนัหน่วย) (บาท) (ร้อยละต่อปี)  
1 ทั้งจาํนวนในวนัท่ี 3,590 1,000 5.25 ทุกไตรมาส 3,571,824 3,572,869 
  22 มกราคม 2564      
  (5 ปี)     
2 ทั้งจาํนวนในวนัท่ี 1,960 1,000 5.00 ทุกไตรมาส 1,950,077 1,950,647 
  9 มิถุนายน 2563      
  (3.5 ปี)     

รวม    5,521,901 5,523,516 
หกั: ค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กูร้อตดับญัชี  (17,351) (25,706) 

หุน้กูร้ะยะยาว - สุทธิ  5,504,550 5,497,810 
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21. สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  

 จาํนวนเงินสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซ่ึงเป็นหน้ีสินเงินชดเชยพนักงานเม่ือออก
จากงานแสดงไดด้งัน้ี 
  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี 84,213 82,418 79,856 74,738 
ส่วนท่ีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน :     
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  6,457 6,676 5,141 5,669 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 2,253 2,349 2,029 2,125 

ส่วนท่ีรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน :     
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั     
ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติดา้นประชากรศาสตร์  1,908 - 1,795 - 

ผลประโยชน์ท่ีจ่ายในระหวา่งปี (1,933) (7,044) (1,933) (2,585) 
โอนใหบ้ริษทัยอ่ย - - (12,668) - 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (109) (186) (40) (91) 

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี 92,789 84,213 74,180 79,856 

 ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานรวมอยูใ่นงบกาํไรขาดทุนแสดงไดด้งัน้ี  

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 6,673 6,635 5,135 5,691 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 2,037 2,390 2,035 2,103 
รวมค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในงบกาํไรขาดทุน 8,710 9,025 7,170 7,794 

 กลุ่มบริษทัคาดว่าจะจ่ายชาํระผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานภายใน 1 ปีขา้งหนา้ เป็นจาํนวน
ประมาณ 10.98 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: จาํนวน 10.98 ลา้นบาท) (2559: จาํนวน 7.38 
ลา้นบาท งบการเงินเฉพาะกิจการ: จาํนวน 7.19 ลา้นบาท)  

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ระยะเวลาเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัในการจ่ายชาํระผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนกังานของกลุ่มบริษทัประมาณ 13 ปี (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 13 ปี) (2559: 13 ปี งบการเงิน
เฉพาะกิจการ: 13 ปี) 
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 สมมติฐานท่ีสาํคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: ร้อยละต่อปี) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 

อตัราคิดลด 2.90 2.90 2.90 2.90 
อตัราการข้ึนเงินเดือน  6.50 6.50 6.50 6.50 

 ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสมมติฐานท่ีสาํคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์
ระยะยาวของพนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เพิ่มข้ึน 1.0% ลดลง 1.0% เพิ่มข้ึน 1.0% ลดลง 1.0% 
อตัราคิดลด (5,995) 6,863 (5,642) 6,426 
อตัราการข้ึนเงินเดือน  6,549 (5,857) 6,134 (5,511) 
     

  (หน่วย: พนับาท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เพิ่มข้ึน 1.0% ลดลง 1.0% เพิ่มข้ึน 1.0% ลดลง 1.0% 
อตัราคิดลด (5,624) 6,438 (5,346) 6,089 
อตัราการข้ึนเงินเดือน  6,144 (5,494) 5,811 (5,222) 
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22. ใบสําคญัแสดงสิทธิ 

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

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

สามญัเพิ่มทุนในอตัราส่วน 10 หุน้สามญัใหม่ต่อ 1 หน่วยใบสาํคญั
แสดงสิทธิ 

อตัราการใชสิ้ทธิและราคาใชสิ้ทธิ : ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุน้สามญั 1 หุ้น ในราคา 
17.50 บาทต่อหุน้ 

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

ของการออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ (วนัท่ี 16 มิถุนายน 2560) จนถึง
วนัหมดอายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ ดงันั้น วนัแรกและวนัสุดทา้ย
ของการใชสิ้ทธิคือวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และ 15 มิถุนายน 2561 
ตามลาํดบั 

ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ผูถื้อหุ้นไม่ไดใ้ชสิ้ทธิในการซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯ 
(PSL-W1) ดงันั้น ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 มี
จาํนวน 51,975,666 หน่วย 

23. สํารองตามกฎหมาย 

 ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้ง
จดัสรรกาํไรประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหัก
ดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนสาํรองน้ีจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของทุน            
จดทะเบียน สาํรองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถนาํไปจ่ายเงินปันผล 

 ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 1202 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์บริษทัย่อยท่ีจดัตั้งข้ึน
ตามกฎหมายไทยตอ้งจดัสรรทุนสาํรองตามกฎหมายไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 5 ของจาํนวนผลกาํไรซ่ึง
บริษทัทาํมาหาไดทุ้กคราวท่ีจ่ายเงินปันผลจนกว่าทุนสาํรองนั้นจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 
ของทุนจดทะเบียน สํารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนําไปหักกบัขาดทุนสะสมและไม่
สามารถนาํไปจ่ายเงินปันผล 
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24. สํารองเพือ่กจิกรรมความรับผดิชอบต่อสังคม 

 บริษทัฯมีนโยบายในการจดัสรรเงินสาํรองเพ่ือกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมในอตัราร้อยละ 
0.50 ของกาํไรสาํหรับปี โดยสะสมไม่นอ้ยกว่า 1.75 ลา้นบาท แต่ไม่เกิน 25.00 ลา้นบาทต่อปี         
การจดัสรรสาํรองดงักล่าวไดรั้บอนุมติัโดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม 
2551 

ในระหว่างปี 2560 บริษทัฯไดจ้ดัสรรสาํรองเพ่ือกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นจาํนวนเงิน 
1.75 ลา้นบาท (2559: 1.75 ลา้นบาท) และกลบัรายการสาํรองเน่ืองจากมีการจ่ายเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบั
สาํรองดงักล่าวเป็นจาํนวนเงิน 1.43 ลา้นบาท (2559: 1.98 ลา้นบาท)  

25. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

รายการค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ่้ายท่ีสาํคญัดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 
เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อ่ืน     
 ของพนกังานและลูกเรือ 1,452,563 1,685,561 223,466 226,796 
ค่าเช่าจ่ายตามสญัญาเช่าดาํเนินงาน 5,323 5,370 3,851 3,878 

26. ภาษีเงินได้ 

 บริษทัฯไม่มีภาระภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับปี 2560 และ 2559 เน่ืองจากบริษทัฯมีผลขาดทุนทาง
ภาษียกมาจากปีก่อน ๆ 

 บริษทัยอ่ยในประเทศ 

ก) บริษทัย่อยในประเทศได้รับยกเวน้ภาษีเงินไดส้ําหรับเงินได้จากการขนส่งสินคา้ทางทะเล
ระหว่างประเทศตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเก่ียวกบัภาษีเงินไดฉ้บบัท่ี 72 ลงวนัท่ี 20 
มีนาคม 2541 นอกจากน้ี บริษทัยอ่ยยงัไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลตามพระราชบญัญติั
ส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 สาํหรับกิจการขนส่งทางทะเล 

ข) ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 คาํนวณข้ึนในอตัราร้อยละ 20  
(2559: ร้อยละ 20) ของกาํไรสุทธิหลงัจากบวกกลบัดว้ยรายการสาํรองและค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ท่ีไม่
อนุญาตใหถื้อเป็นรายจ่ายในการคาํนวณภาษี 
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 บริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมในต่างประเทศ 

ภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษทัย่อยและบริษทัร่วมในต่างประเทศคาํนวณข้ึนโดยใช้อตัราตาม
กฎหมายของประเทศเหล่านั้น 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 กลุ่มบริษทัมีรายการผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษี ผลแตกต่างชัว่คราว
เกิดจากผลต่างของอตัราแลกเปลี ่ยนจากการแปลงค่างบการ เง ินจากสก ุล เง ินที ่ใช ใ้น                      
การดาํเนินงานเป็นสกุลเงินท่ีใชน้าํเสนองบการเงิน และขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชจ้าํนวนเงิน 
6,890.55 ลา้นบาท (2559: 6,452.82 ลา้นบาท) (เฉพาะบริษทัฯ 2,948.49 ลา้นบาท (2559: 2,556.53 
ลา้นบาท)) อยา่งไรกต็าม กลุ่มบริษทัไม่ไดบ้นัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี เน่ืองจากกลุ่ม
บริษทัพิจารณาแลว้เห็นว่ามีความน่าจะเป็นไม่ถึงระดบัความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะ
มีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอต่อการนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีมาใชป้ระโยชน์ 

รายละเอียดวนัส้ินสุดระยะเวลาการใหป้ระโยชน์ของรายการขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชแ้สดงได้
ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 
31 ธนัวาคม 2561 232,525 232,546 - - 
31 ธนัวาคม 2562 1,808 16,850 - 15,020 
31 ธนัวาคม 2563 211,849 212,765 - - 
31 ธนัวาคม 2564 1,323,796 1,313,255 228,263 228,263 
31 ธนัวาคม 2565 552,884 - 521,871 - 

 2,322,862 1,775,416 750,134 243,283 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯมีผลแตกต่างชัว่คราวเกิดจากผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจาก            
การแปลงค่างบการเงินจากสกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานเป็นสกุลเงินท่ีใชน้าํเสนองบการเงินท่ี
เก่ียวขอ้งกบัเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยซ่ึงไม่ไดรั้บรู้เป็นหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นจาํนวน
รวม 467.41 ลา้นบาท (2559: 1,314.88 ลา้นบาท) 
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27. การส่งเสริมการลงทุน 

 บริษทัฯได้รับสิทธิและประโยชน์ภายใตพ้ระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุนโดยการอนุมติัของ             
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนตามบตัรส่งเสริมเลขท่ี 1405/2550 ลงวนัท่ี 23 มีนาคม 2550 
ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีกาํหนดบางประการ บริษทัฯไดรั้บสิทธิและประโยชน์ท่ีสําคญัเก่ียวกบัการนาํ                    
คนต่างดา้วซ่ึงเป็นช่างฝีมือหรือผูช้าํนาญการเขา้มาในประเทศไทยโดยไดรั้บอนุญาตให้ทาํงาน
เฉพาะตาํแหน่งหน้าท่ีการทาํงานท่ีคณะกรรมการให้ความเห็นชอบตลอดระยะเวลาเท่าท่ีไดรั้บ
อนุญาต และได้รับอนุญาตให้ถือกรรมสิทธ์ิในท่ีดินตามจํานวนท่ีคณะกรรมการพิจารณา
เห็นสมควร ตลอดจนไดรั้บอนุญาตใหน้าํหรือส่งเงินออกนอกประเทศไทยเป็นเงินตราต่างประเทศได ้

บริษทัยอ่ยในประเทศไดรั้บสิทธิพิเศษทางภาษีบางประการตามพระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน 
พ.ศ. 2520 สาํหรับกิจการขนส่งทางทะเล อาทิเช่น ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลเป็นเวลา 8 ปี    
นับแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายได้จากการประกอบกิจการท่ีได้รับการส่งเสริม เป็นตน้ โดยมีเง่ือนไขว่า      
บริษทัยอ่ยจะตอ้งจดทะเบียนเรือเป็นเรือไทย ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัยอ่ยมี
เรือ 19 ลาํ (2559: 19 ลาํ) ท่ีดาํเนินงานภายใตกิ้จการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน  

 รายไดร้วมและค่าใชจ่้ายรวมสาํหรับปี 2560 และ 2559 (ก่อนการตดัรายการระหว่างกนั) จาํแนก
ตามกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมและกิจการท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริมสามารถแสดงสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
  กิจการท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริม  
 

 

กิจการท่ีไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินได้
ตามประกาศอธิบดี
กรมสรรพากร 

 
กิจการท่ีไม่ไดรั้บ  

 กิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริม เก่ียวกบัภาษีเงินไดฉ้บบัท่ี 72 การส่งเสริมอ่ืน รวม 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

รายได ้ 2,056,702 1,353,955 118,339 301,377 2,499,259 2,162,386 4,674,300 3,817,718 
ตน้ทุนและค่าใชจ่้าย (2,012,874) (2,069,276) (109,461) (1,212,702) (2,779,131) (5,394,382) (4,901,466) (8,676,360) 

28. กาํไรต่อหุ้น 

 กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยหารกาํไร (ขาดทุน) สําหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ                    
(ไม่รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ด้วยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักของหุ้นสามญัท่ีออกอยู่ใน
ระหวา่งปี  

 กาํไรต่อหุ้นปรับลดคาํนวณโดยหารกาํไร (ขาดทุน) สําหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ                       
(ไม่รวมกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน)  ดว้ยผลรวมของจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัของหุน้สามญัท่ีออก
อยู่ในระหว่างปีกบัจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัของหุ้นสามญัท่ีบริษทัฯอาจตอ้งออกเพื่อแปลงหุ้น
สามญัเทียบเท่าปรับลดทั้งส้ินใหเ้ป็นหุน้สามญั โดยสมมติวา่ไดมี้การแปลงเป็นหุน้สามญั  ณ  วนัตน้ปี
หรือ ณ วนัออกหุน้สามญัเทียบเท่า 
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 ไม่มีการคาํนวณกาํไรต่อหุ้นปรับลดสาํหรับใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัสาํหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 เพราะไม่มีจาํนวนของหุ้นสามญัเทียบเท่าท่ีบริษทัฯอาจตอ้งออกสําหรับ
ใบสาํคญัแสดงสิทธิดงักล่าว เน่ืองจากราคาใชสิ้ทธิสูงกว่ามูลค่ายติุธรรมถวัเฉล่ียของหุน้สามญัของ
บริษทัฯ 

29.  ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

 ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานท่ีนําเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของกลุ่มบริษทัท่ีผูมี้อาํนาจ
ตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานไดรั้บและสอบทานอย่างสมํ่าเสมอเพื่อใชใ้นการตดัสินใจใน            
การจดัสรรทรัพยากรใหก้บัส่วนงานและประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน 

 กลุ่มบริษัทประกอบธุรกิจส่วนใหญ่ภายใต้ส่วนงานทางธุรกิจเดียว  คือ  เ ป็นเจ้าของเรือ
อเนกประสงคข์นาดเลก็ (Handysize) และขนาดกลาง (Supramax และ Ultramax) สาํหรับขนสินคา้
แห้งเทกองระหว่างประเทศ โดยให้บริการแบบไม่ประจาํเส้นทาง (tramp shipping basis) รายได้
เกือบทั้งหมดมาจากส่วนงานน้ี ดงันั้น กลุ่มบริษทัจึงไม่มีส่วนงานทางธุรกิจดา้นอ่ืนนอกจากส่วน
งานหลกัดงัท่ีไดก้ล่าวไวข้า้งตน้  

 กิจกรรมทางธุรกิจในส่วนงานน้ี ได้แก่  การให้บริการเช่าเรือขนส่งสินคา้ โดยแบ่งออกเป็น 2 
ประเภท คือ การเช่าเป็นระยะเวลา (Time charter) และการเช่าเป็นรายเท่ียว (Voyage charter) 
สาํหรับการเช่าเป็นระยะเวลา ผูเ้ช่าเรือ (ลูกคา้) จะจ่ายค่าเช่าแก่ผูใ้ห้เช่าเรือ (ในอตัราต่อวนัตามท่ี                    
ตกลงกนั โดยส่วนใหญ่จะตกลงชาํระค่าเช่าเป็นเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา) ตามระยะเวลาท่ีกาํหนด 
ในกรณีดงักล่าวผูเ้ช่าเรือจะรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในการเดินเรือทั้งหมด รวมทั้งรายจ่ายท่าเรือและ
นํ้ ามนัเช้ือเพลิง สาํหรับการเช่าเป็นรายเท่ียว ผูเ้ช่าเรือจะจ่ายค่าระวางเรือในอตัราต่อตนั (ส่วนใหญ่
จะตกลงกนัเป็นเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา) เพื่อขนส่งสินคา้ท่ีระบุเฉพาะระหว่างท่าเรือท่ีกาํหนด
ตั้งแต่สองท่าข้ึนไป ในกรณีน้ี กลุ่มบริษทัจะรับผดิชอบค่าใชจ่้ายในการเดินเรือทั้งหมด ซ่ึงค่าใชจ่้าย
ดงักล่าวแสดงไวใ้นงบการเงินภายใตช่ื้อ “รายจ่ายท่าเรือ” (Voyage disbursement) และ “นํ้ ามนั
เช้ือเพลิงใชไ้ป” (Bunker consumption) การเช่าเป็นระยะเวลานั้น เส้นทางเดินเรือจะถูกกาํหนด          
หรือควบคุมโดยผูเ้ช่าเรือและภายใตส้ัญญาเช่าเรือ โดยเส้นทางการเดินเรือจะแตกต่างกนัไปใน                      
แต่ละเท่ียวการเดินเรือ ข้ึนอยูก่บัปัจจยัต่าง ๆ ซ่ึงอยูน่อกเหนือการควบคุมของกลุ่มบริษทั ดงันั้น 
กลุ่มบริษทัจึงไม่นําเสนอขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานทางภูมิศาสตร์ เพราะอาจไม่                         
ส่ือความหมายและอาจทาํใหเ้กิดความเขา้ใจท่ีไม่ถูกตอ้ง 

 จากขอ้มูลดงักล่าวขา้งตน้ ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานของรายไดจ้ากการเดินเรือ (และ
ค่าใชจ่้ายในการเดินเรือท่ีเก่ียวกบัการเช่าเป็นรายเท่ียว) จึงจาํแนกไดเ้ป็นสองประเภท คือ จากการ
เช่าเป็นระยะเวลา และจากการเช่าเป็นรายเท่ียว ซ่ึงแสดงภายใตช่ื้อ “รายไดค่้าเช่าเรือ” (Hire 
income) และ “รายไดค่้าระวางเรือ” (Freight income) ตามลาํดบั 
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 รายไดจ้ากการเดินเรือสุทธิจากการเช่าเป็นระยะเวลา และจากการเช่าเป็นรายเท่ียวของกลุ่มบริษทั 
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 การเช่าเป็นระยะเวลา การเช่าเป็นรายเท่ียว รวม ตดับญัชี รวม 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

รายไดค่้าเช่าเรือ 3,691,714 2,877,622 - - 3,691,714 2,877,622 - - 3,691,714 2,877,622 
รายไดค่้าระวางเรือ - - 771,971 924,700 771,971 924,700 (134,787) (119,905) 637,184 804,795 

รวมรายไดจ้ากการเดินเรือ 3,691,714 2,877,622 771,971 924,700 4,463,685 3,802,322 (134,787) (119,905) 4,328,898 3,682,417 

รายจ่ายท่าเรือ - - (272,370) (363,135) (272,370) (363,135) 134,787 119,905 (137,583) (243,230) 
นํ้ามนัเช้ือเพลิง - - (175,546) (231,894) (175,546) (231,894) - - (175,546) (231,894) 

รวมค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการเช่า           
 เป็นรายเท่ียว - - (447,916) (595,029) (447,916) (595,029) 134,787 119,905 (313,129) (475,124) 

รายไดจ้ากการเดินเรือสุทธิ/           
 รายไดเ้ทียบเท่าจากการ           
 เช่าเรือเป็นระยะเวลา 3,691,714 2,877,622 324,055 329,671 4,015,769 3,207,293 - - 4,015,769 3,207,293 

ในปี 2560 กลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่จาํนวนหน่ึงราย เป็นจาํนวนเงินประมาณ 864.04 
ลา้นบาท 

ในปี 2559 กลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่จาํนวนสองราย เป็นจาํนวนเงินประมาณ 1,278.33
ลา้นบาท 

30.  กองทุนสํารองเลีย้งชีพ 

 บริษทัฯ บริษทัย่อยและพนักงานไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพข้ึนตามพระราชบญัญติั
กองทุนสํารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 บริษทัฯ บริษทัย่อยและพนักงานจะจ่ายสมทบเขา้กองทุนเป็น         
รายเดือนในอตัราร้อยละ 5 ของเงินเดือน กองทุนสาํรองเล้ียงชีพน้ีบริหารโดย ธนาคารกสิกรไทย 
จาํกดั (มหาชน) และจะจ่ายใหแ้ก่พนกังานเม่ือพนกังานออกจากงานตามระเบียบว่าดว้ยกองทุนของ
บริษทัฯและบริษทัย่อย ในระหว่างปี 2560 บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้เงินสมทบดังกล่าวเป็น
ค่าใชจ่้ายจาํนวน 5.12 ลา้นบาท (2559: 4.66 ลา้นบาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 3.48 ลา้นบาท 
2559: 3.72 ลา้นบาท)  

31.  ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาส่ังต่อเรือ 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษทัฯมีภาระผูกพนัเก่ียวกบัสัญญาสั่งต่อเรือท่ีจะตอ้งจ่ายในอนาคต
จาํนวนเงิน 36.13 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 1,294.59 ลา้นบาท (2560: ไม่มี) 
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32. ลาํดับช้ันของมูลค่ายุติธรรม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเปิดเผยมูลค่า
ยติุธรรมแยกแสดงตามลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทีเ่ปิดเผยมูลค่ายุติธรรม 
ตราสารอนุพนัธ์      
สัญญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
 - เงินกูย้มื 

- 2,861 - 2,861 

สัญญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
 - หุน้กู ้ - 528,122 - 528,122 

หนีสิ้นทีเ่ปิดเผยมูลค่ายุติธรรม 
หุน้กู ้ -  5,594,982 - 5,594,982 
ตราสารอนุพนัธ์      
สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย - 13,439 - 13,439 
     

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

หนีสิ้นทีเ่ปิดเผยมูลค่ายุติธรรม 
หุน้กู ้ -  5,533,798 - 5,533,798 
ตราสารอนุพนัธ์      
สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย - 50,786 - 50,786 
สัญญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
 - เงินกูย้มื 

- 71,395 - 71,395 

สัญญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
 - หุน้กู ้ - 61,224 - 61,224 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
สินทรัพย์ทีเ่ปิดเผยมูลค่ายุติธรรม 
ตราสารอนุพนัธ์      
สัญญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
 - หุน้กู ้ - 528,122 - 528,122 

หนีสิ้นทีเ่ปิดเผยมูลค่ายุติธรรม 
หุน้กู ้ -  5,594,982 - 5,594,982 
     

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
หนีสิ้นทีเ่ปิดเผยมูลค่ายุติธรรม 
หุน้กู ้ -  5,533,798 - 5,533,798 
ตราสารอนุพนัธ์      
สัญญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
 - หุน้กู ้ - 61,224 - 61,224 

33. เคร่ืองมือทางการเงิน 

33.1 นโยบายการบริหารความเส่ียง 

 เคร่ืองมือทางการเงินท่ีสําคญัของกลุ่มบริษทัตามท่ีนิยามอยู่ในมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 107                       
“การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลสาํหรับเคร่ืองมือทางการเงิน” ประกอบดว้ย เงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน เงินลงทุน เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน หุ้นกู ้และเงินกูย้ืม กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือ
ทางการเงินดงักล่าว และมีนโยบายการบริหารความเส่ียงดงัน้ี 

 ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

 กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน ฝ่ายบริหาร
ควบคุมความเส่ียงน้ีโดยการกาํหนดใหมี้นโยบายการใหสิ้นเช่ือแก่ผูเ้ช่าเรือและบุคคลภายนอกโดย
จาํกดัการใหสิ้นเช่ือเฉพาะกบัลูกคา้ชั้นดี และใหค้วามเขม้งวดในการจดัทาํเอกสารประกอบรายการ
ต่าง ๆ ใหค้รบถว้น ดงันั้น กลุ่มบริษทัจึงไม่คาดว่าจะไดรั้บความเสียหายท่ีเป็นสาระสาํคญัจากการ
ให้สินเช่ือ นอกจากน้ี การให้สินเช่ือของกลุ่มบริษทัไม่มีการกระจุกตวัเน่ืองจากกลุ่มบริษทัมีฐาน
ของลูกคา้ท่ีหลากหลายและมีอยูจ่าํนวนมากราย จาํนวนเงินสูงสุดท่ีกลุ่มบริษทัอาจตอ้งสูญเสียจาก
การใหสิ้นเช่ือคือมูลค่าตามบญัชีของลูกหน้ีท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน 
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ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 

 กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีสาํคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝากสถาบนัการเงิน หุน้กูแ้ละ
เงินกูย้มืระยะยาว อยา่งไรกต็าม เน่ืองจากสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ีย
ท่ีปรับข้ึนลงตามอตัราตลาด หรือมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั ความ
เส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียของกลุ่มบริษทัจึงอยูใ่นระดบัตํ่า  

 สินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงินท่ีสําคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบ้ีย และสําหรับ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถแยกตามวนัท่ีครบกาํหนดหรือวนัท่ีมี
การกาํหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ (หากวนัท่ีมีการกาํหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน) ไดด้งัน้ี      

 (หน่วย: พนับาท)  
 งบการเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย ไม่มี   
    ปรับข้ึนลง อตัรา   
 ภายใน 1 ปี 1-5 ปี มากกวา่ 5 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบ้ีย รวม อตัราดอกเบ้ีย (ร้อยละต่อปี) 
  คงท่ี ปรับข้ึนลงตามอตัราตลาด 
 เงินเหรียญ เงินเหรียญ เงินบาท 
 สหรัฐอเมริกา สหรัฐอเมริกา  
สินทรัพยท์างการเงิน   
เงินสดและรายการ      
 เทียบเท่าเงินสด 1,276,673 - - 575,203 1,742 1,853,618 1.00 - 1.73 0.00 - 1.00 0.37 - 0.38 
ลูกหน้ีการคา้และ          
 ลูกหน้ีอ่ืน - - - - 193,408 193,408 - - - 
รวม 1,276,673 - - 575,203 195,150 2,047,026    
หน้ีสินทางการเงิน   
เจา้หน้ีการคา้ - - - - 70,336 70,336 - - - 
หุน้กู ้ - 5,504,550 - - - 5,504,550 5.75 - 5.99 - - 
เงินกูย้มืระยะยาว  180,783 1,246,815 976,422 7,881,831 - 10,285,851 3.43 - 5.33 2.50 - 4.23 5.51 
รวม 180,783 6,751,365 976,422 7,881,831 70,336 15,860,737    

(หน่วย: พนับาท)  
 งบการเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย ไม่มี   
    ปรับข้ึนลง อตัรา   
 ภายใน 1 ปี 1-5 ปี มากกวา่ 5 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบ้ีย รวม อตัราดอกเบ้ีย (ร้อยละต่อปี) 
  คงท่ี ปรับข้ึนลงตามอตัราตลาด 
 เงินเหรียญ เงินเหรียญ เงินบาท 
 สหรัฐอเมริกา สหรัฐอเมริกา  
สินทรัพยท์างการเงิน   
เงินสดและรายการ      
 เทียบเท่าเงินสด 194,206 - - 2,480,344 1,760 2,676,310 0.60 - 0.80 0.00 - 0.30 0.37 - 0.38 
ลูกหน้ีการคา้และ          
 ลูกหน้ีอ่ืน - - - - 139,995 139,995 - - - 
เงินฝากธนาคารท่ีมี          
 ภาระคํ้าประกนั - - - - 390,993 390,993 - - - 
รวม 194,206 - - 2,480,344 532,748 3,207,298    
หน้ีสินทางการเงิน         
เจา้หน้ีการคา้ - - - - 37,848 37,848 - - - 
หุน้กู ้ - 5,497,810 - - - 5,497,810 5.00 - 5.99 - - 
เงินกูย้มืระยะยาว  197,899 1,136,707 1,499,014 8,900,543 - 11,734,163 4.85 - 5.33 1.52 - 3.39 5.76 
รวม 197,899 6,634,517 1,499,014 8,900,543 37,848 17,269,821    
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 (หน่วย: พนับาท)   
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
 อตัรา      
 ดอกเบ้ียคงท่ี - อตัรา อตัราดอกเบ้ีย    
 ครบกาํหนด ดอกเบ้ียคงท่ี ปรับข้ึนลง ไม่มี   
 ภายใน 1 ปี 1-5 ปี ตามราคาตลาด อตัราดอกเบ้ีย รวม อตัราดอกเบ้ีย (ร้อยละต่อปี) 
    คงท่ี ปรับข้ึนลงตามอตัราตลาด 
   เงินเหรียญ เงินเหรียญ เงินบาท 
   สหรัฐอเมริกา สหรัฐอเมริกา  
สินทรัพยท์างการเงิน   
เงินสดและรายการ       
 เทียบเท่าเงินสด 1,147,344 - 91,827 909 1,240,080 1.25 - 1.70 0.00 - 1.00 0.37 - 0.38 
ลูกหน้ีการคา้และ         
 ลูกหน้ีอ่ืน - - - 4,249,398 4,249,398 - - - 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาว         
 แก่บริษทัยอ่ย - - - 5,055,801 5,055,801 - - - 
รวม 1,147,344 - 91,827 9,306,108 10,545,279    
หน้ีสินทางการเงิน         
เจา้หน้ีการคา้ - - - 2,582 2,582 - - - 
เงินทดรองจากกิจการ         
 ท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - 1,919,833 1,919,833 - - - 
หุน้กู ้ - 5,504,550 - - 5,504,550 5.75 - 5.99 - - 
รวม - 5,504,550 - 1,922,415 7,426,965   

 (หน่วย: พนับาท)  

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

 อตัรา      
 ดอกเบ้ียคงท่ี - อตัรา อตัราดอกเบ้ีย    
 ครบกาํหนด ดอกเบ้ียคงท่ี ปรับข้ึนลง ไม่มี   
 ภายใน 1 ปี 1-5 ปี ตามราคาตลาด อตัราดอกเบ้ีย รวม อตัราดอกเบ้ีย (ร้อยละต่อปี) 

    คงท่ี ปรับข้ึนลงตามอตัราตลาด 

   เงินเหรียญ เงินเหรียญ เงินบาท 
   สหรัฐอเมริกา สหรัฐอเมริกา  
สินทรัพยท์างการเงิน    
เงินสดและรายการ       
 เทียบเท่าเงินสด 179,606 - 1,964,550 1,093 2,145,249 0.60 - 0.80 0.00 - 0.30 0.37 - 0.38 
ลูกหน้ีการคา้และ         
 ลูกหน้ีอ่ืน - - - 4,629,332 4,629,332 - - - 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาว         
 แก่บริษทัยอ่ย - - - 5,543,081 5,543,081 - - - 

รวม 179,606 - 1,964,550 10,173,506 12,317,662    

หน้ีสินทางการเงิน         
เจา้หน้ีการคา้ - - - 245 245 - - - 
เงินทดรองจากกิจการ         
 ท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - 1,739,800 1,739,800 - - - 
หุน้กู ้ - 5,497,810 - - 5,497,810 5.00 - 5.99 - - 

รวม - 5,497,810 - 1,740,045 7,237,855    
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ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลีย่น 

 รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายเกือบทั้งหมดของกลุ่มบริษทัอยูใ่นรูปสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาจึงเป็นการ
ป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดจากรายการท่ีเป็นเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาไดใ้นตวัเอง 
อยา่งไรก็ตาม กลุ่มบริษทัยงัคงมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนสาํหรับเคร่ืองมือทางการเงินท่ีเป็น
เงินตราสกุลอ่ืน ซ่ึงฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทได้พิจารณาแล้วและได้ตระหนักถึงความเส่ียง
ดงักล่าวท่ียงัคงมีอยู ่ดงันั้น จึงพยายามท่ีจะจาํกดัความเส่ียงดงักล่าวให้เหลือนอ้ยท่ีสุด โดยการไม่
ถือเคร่ืองมือทางการเงินท่ีสาํคญัท่ีเป็นเงินตราสกุลอ่ืนหรือใชต้ราสารอนุพนัธ์ทางการเงินซ่ึงกลุ่ม
บริษทัพิจารณาเห็นวา่เหมาะสมในการบริหารความเส่ียงดงักล่าว  

กลุ่มบริษทัไม่มีนโยบายประกอบธุรกรรมตราสารอนุพนัธ์ทางการเงินเพื่อการเก็งกาํไรหรือเพื่อ
การคา้ 

 กลุ่มบริษทัมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีมีสาระสําคญัท่ีเป็นสกุลเงินตรา
ต่างประเทศ (สกลุเงินตราต่างประเทศอ่ืนท่ีไม่ใช่สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใช้
ในการดาํเนินงาน) ดงัน้ี 

 งบการเงินรวม  

สกลุเงิน 
สินทรัพยท์างการเงิน 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

หน้ีสินทางการเงิน           
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย         
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

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

เงินกูย้มืสกลุเงินบาท - - 594.68 719.87 0.0304 0.0278 
หุน้กูส้กลุเงินบาท - - 3,590.00 3,590.00 0.0304 0.0278 
หุน้กูส้กลุเงินบาท - - 1,960.00 - 0.0304 - 
       

 งบการเงินเฉพาะกิจการ  

สกลุเงิน 
สินทรัพยท์างการเงิน 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  

หน้ีสินทางการเงิน           
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย         
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

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

หุน้กูส้กลุเงินบาท - - 3,590.00 3,590.00 0.0304 0.0278 
หุน้กูส้กลุเงินบาท - - 1,960.00 - 0.0304 - 
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กลุ่มบริษทัมีสญัญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศคงเหลือดงัน้ี 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
จาํนวนท่ีซ้ือ จาํนวนท่ีขาย อตัราแลกเปล่ียนตามสัญญา  วนัครบกาํหนดตามสัญญา 

  (เหรียญสหรัฐอเมริกา          
ต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 

 

บริษทัฯ    
3,590 ลา้นบาท 99.72 ลา้นเหรียญ

สหรัฐอเมริกา 
0.0278 มกราคม 2564 

1,960 ลา้นบาท 54.90 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา 

0.0280 มิถุนายน 2563 
 

บริษทัยอ่ย    
594.68 ลา้นบาท 18.17 ลา้นเหรียญ

สหรัฐอเมริกา 
0.0302, 0.0309 รายไตรมาสตามกาํหนดการชาํระคืน

เงินกูส้ิ้นสุดเดือนกนัยายน 2565 
    

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
จาํนวนท่ีซ้ือ จาํนวนท่ีขาย อตัราแลกเปล่ียนตามสัญญา  วนัครบกาํหนดตามสัญญา 

  (เหรียญสหรัฐอเมริกา          
ต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 

 

บริษทัฯ    
3,590 ลา้นบาท 99.72 ลา้นเหรียญ

สหรัฐอเมริกา 
0.0278 มกราคม 2564 

บริษทัยอ่ย    
719.87 ลา้นบาท 21.99 ลา้นเหรียญ

สหรัฐอเมริกา 
0.0302, 0.0309 รายไตรมาสตามกาํหนดการชาํระคืน

เงินกูส้ิ้นสุดเดือนกนัยายน 2565 

33.2 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัจดัอยู่ในประเภทระยะสั้ นหรือมีอตัรา
ดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาดยกเวน้หุ้นกู ้กลุ่มบริษทัจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน  
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มู ล ค่ า ต ามบัญ ชี และ มู ล ค่ า ยุ ติ ธ ร รมของ หุ้ น กู้ แ ล ะตร าส า รอ นุพัน ธ์ท า งก า ร เ งิ น  ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มีดงัต่อไปน้ี  

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

 มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม 

สินทรัพย์ (หนีสิ้น) ทางการเงนิ 
    หุน้กู ้ (5,504,550) (5,594,982) (5,497,810) (5,533,798) 
   ตราสารอนุพนัธ์     
      สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย - (13,439) - (50,786) 
      สัญญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ    
       - เงินกูย้มื 3,950 2,861 (64,706) (71,395) 
      สัญญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ    
       - หุน้กู ้ 523,133 528,122 28,892     (61,224) 
     
  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

 มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม 

สินทรัพย์ (หนีสิ้น) ทางการเงนิ 
    หุน้กู ้ (5,504,550) (5,594,982) (5,497,810) (5,533,798) 
   ตราสารอนุพนัธ์     
      สัญญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ    
       - หุน้กู ้ 523,133 528,122 28,892     (61,224) 

กลุ่มบริษทัมีการประมาณการมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 

ก) หุน้กูแ้สดงมูลค่ายติุธรรมตามราคาตลาดของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย โดยใชร้าคาปิด ณ 
วนัท่ีรายงาน 

ข) ตราสารอนุพนัธ์ แสดงมูลค่ายุติธรรมซ่ึงคาํนวณโดยใชเ้ทคนิคการคิดลดกระแสเงินสดใน
อนาคตและแบบจาํลองตามทฤษฎีในการประเมินมูลค่า ซ่ึงขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นการประเมิน
มูลค่าส่วนใหญ่เป็นขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตได้ในตลาดท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น อตัราแลกเปล่ียน
ล่วงหนา้ของเงินตราต่างประเทศ และเส้นอตัราผลตอบแทนของอตัราดอกเบ้ีย เป็นตน้ บริษทัฯ
และบริษทัย่อยไดค้าํนึงถึงผลกระทบของความเส่ียงดา้นเครดิตของคู่สัญญาในการประมาณ
มูลค่ายติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์ 

ในระหวา่งปีปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม  
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34. การบริหารจัดการทุน  

วตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการทุนท่ีสําคญัของกลุ่มบริษทั คือการจดัให้มีซ่ึงโครงสร้างทุนท่ี
เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการดาํเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับ                     
ผูถื้อหุน้ 

 กลุ่มบริษทับริหารจดัการสถานะของทุนโดยใช้อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน (Debt-to-Equity Ratio) 
เพื่อให้สอดคลอ้งกบัเง่ือนไขในสัญญาเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ซ่ึงระบุให้กลุ่มบริษทั
ตอ้งดาํรงอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนในภาพรวมใหไ้ม่เกิน 2 ต่อ 1 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 กลุ่มบริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 1.34:1 (2559: 1.37:1) 
(เฉพาะบริษทัฯ: 0.63:1 (2559: 0.58:1)) ซ่ึงคาํนวณจากงบการเงินในสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา
ซ่ึงเป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงาน 

35. งบการเงินในสกลุเงินทีใ่ช้ในการดําเนินงาน 

 งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 และงบกาํไรขาดทุนสาํหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ในสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการ
ดาํเนินงานแสดงไดด้งัน้ี 

บริษัท พรีเชียส ชิพป้ิง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
  

งบแสดงฐานะการเงนิ 
      

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560 
      

      
(หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐฯ) 

  
งบการเงนิรวม 

 
งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  
2560 

 
2559 

 
2560 

 
2559 

สินทรัพย์ 
    

สินทรัพย์หมุนเวยีน 
    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 

56,719 74,693 37,945 59,872 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั      
   - ส่วนท่ีส้ินสุดภาระคํ้าประกนัภายในหน่ึงปี  - 1,007 - - 
ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืน 

 
5,918 3,907 130,027 129,200 

นํ้ามนัเช้ือเพลิง 
 

1,714 1,137 - - 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 

 
       

   เงินทดรองจ่ายแก่กปัตนัเรือ 
 

2,600 
 

2,539 
 

- 
 

- 
   ค่าสินไหมทดแทนคา้งรับ 

 
616 

 
677 

 
- 

 
- 

   อ่ืน ๆ 
 

1,298 
 

2,587 
 

389 
 

568 
รวมสินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 

 
4,514  5,803  389  568 

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 
 

68,865 
 

86,547 
 

168,361 
 

189,640 
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บริษัท พรีเชียส ชิพป้ิง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
  

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ) 
      

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560 
      

      
(หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐฯ) 

  
งบการเงนิรวม 

 
งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  
2560 

 
2559 

 
2560 

 
2559 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 
 

 
  

 
  

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั - สุทธิจาก  
   ส่วนท่ีส้ินสุดภาระคํ้าประกนัภายในหน่ึงปี 

 
 

- 
 

 
9,905 

 
- 

 
 

- 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย  -  - 154,702  154,702 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย  

 
- 

 
- 203,510 

 
206,289 

เงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย 
 

2,310 
 

2,407 - 
 

- 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 

 
568 

 
568 568 

 
568 

ลกูหน้ีตามสัญญาแลกเปล่ียนเงินตรา     
   ต่างประเทศ 

 
 

16,128 
 

 
- 

 
16,007 

 
 

806 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  

 
718,300 

 
716,467 326 

 
151 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  
 

11 
 

33 11 
 

33 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน       
   ค่าความเสียหายจากการเดินเรือรอเรียกคืน  1,583  3,122 - - 
   เงินล่วงหนา้ค่าต่อเรือ  67,900  75,700 67,644 75,386 
   ตน้ทุนสัญญารอตดัจ่าย  6,508  7,074 - - 
   อ่ืน ๆ  93  86 73 67 
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน  76,084  85,982 67,717 75,453 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน  813,401  815,362 442,841 438,002 
รวมสินทรัพย์  882,266  901,909 611,202 627,642 
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บริษัท พรีเชียส ชิพป้ิง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
  

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ) 
      

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560 
      

      
(หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐฯ) 

  
งบการเงนิรวม 

 
งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  
2560 

 
2559 

 
2560 

 
2559 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 
        

หนีสิ้นหมุนเวยีน 
        

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 
 

       
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน  2,152 1,056 79  7 
   เงินทดรองจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  - - 58,745  48,556 
   ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัลกูเรือคา้งจ่าย 

 
2,667 2,672 - 

 
- 

   ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 
 

8,582 3,921 4,701 
 

1,391 
   โบนสัพนกังานคา้งจ่าย 

 
1,108 950 793 

 
817 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน  14,509 8,599 64,318  50,771 
รายไดรั้บล่วงหนา้ 

 
1,122 387 -    - 

เงินกูย้มืระยะยาว - ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระ 
 

 
 

 
  

   ภายในหน่ึงปี 
 

24,555 24,765 - 
 

- 
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 

 
6 2 -    - 

หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 
 

624 518 390 
 

246 
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 

 
40,816 34,271 64,708 

 
51,017 

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 
 

 
   

 
  

เจา้หน้ีตามสัญญาแลกเปล่ียนเงินตรา       
   ต่างประเทศ  - 1,000 -  - 
เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนด 

 
 

 
 

  
   ชาํระภายในหน่ึงปี 

 
290,181 302,724 - 

 
- 

หุน้กู ้  168,433 153,439 168,433  153,439 
ประมาณการค่าความเสียหายจากการเดินเรือ  2,544 4,543 -    - 
สินเช่ือธุรกิจไม่มีหลกัประกนั  - 22,371 -  22,371 
สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน  2,839 2,350 2,270 

 
2,228 

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน  463,997 486,427 170,703 
 

178,038 
รวมหนีสิ้น  504,813 520,698 235,411 

 
229,055 
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บริษัท พรีเชียส ชิพป้ิง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
  

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ) 
      

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560 
      

      
(หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐฯ) 

  
งบการเงนิรวม 

 
งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  
2560 

 
2559 

 
2560 

 
2559 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 
        

ทุนเรือนหุน้ 
        

   ทุนจดทะเบียน 
 

52,598 52,598 
 

52,598 
 

52,598 

   ทุนท่ีออกและชาํระแลว้ 
 

51,055 51,055 
 

51,055 
 

51,055 
ส่วนเกินทุน 

 
 

  
 

  
   ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 

 
63,284 63,284 

 
63,284 

 
63,284 

   ส่วนเกินทุนหุน้ทุนซ้ือคืน 
 

4,819 4,819 
 

4,819 
 

4,819 
กาํไรสะสม 

 
 

  
 

  
   จดัสรรแลว้ 

 
 

  
 

  
      สาํรองตามกฎหมาย - บริษทัฯ 

 
2,802 2,802 

 
2,802 

 
2,802 

                                       - บริษทัยอ่ย 
 

14,460 14,460 
 

-    - 
      สาํรองเพ่ือกิจกรรมความรับผดิชอบต่อสังคม 

 
516 509 

 
516 

 
509 

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 
 

242,520 246,344 
 
253,315 

 
276,118 

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 
 

(2,004) (2,063) 
 

- 
 

- 
ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 

 
377,452 381,210 

 
375,791 

 
398,587 

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 
 

 
  

 
  

   ของบริษทัยอ่ย 
 

1 1 
 

- 
 

- 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 

 
377,453 381,211 

 
375,791 

 
398,587 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 
 

882,266 901,909 
 

611,202 
 

627,642 
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บริษัท พรีเชียส ชิพป้ิง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
  

งบกาํไรขาดทุน  
        

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2560 
      

(หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐฯ ยกเวน้กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานแสดงเป็นเหรียญสหรัฐฯ) 

  
งบการเงนิรวม 

 
งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  
2560 

 
2559 

 
2560 

 
2559 

รายได้ 
        

รายไดจ้ากการเดินเรือ 
        

   รายไดค้่าเช่าเรือ 
 

109,467 
 

81,624 
 

- - 
   รายไดค้่าระวางเรือ 

 
18,746 

 
22,801 

 
- - 

รวมรายไดจ้ากการเดินเรือ 
 

128,213 
 

104,425 
 

- - 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 

 
112 

 
211 

 
2,516 2,741 

กาํไรจากการขายเรือและอุปกรณ์ 
 

938 
 

- 
 

57 11 
กาํไรจากการยกเลิกสัญญาสั่งต่อเรือ 

 
180  81  180 81 

ดอกเบ้ียรับ 
 

698 
 

1,317 
 

516 1,262 
กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน  -  1,278  - 1,349 
รายไดอ่ื้น 

 
4 

 
197 

 
- 

 
- 

รวมรายได้ 
 

130,145 
 

107,509 
 

3,269 
 

5,444 
ค่าใช้จ่าย 

 
 

   
 

  
ตน้ทุนการเดินเรือ 

 
 

   
 

  
   ค่าใชจ่้ายในการเดินเรือ 

 
49,642 

 
57,002 

 
- 

 
- 

   รายจ่ายท่าเรือ 
 

4,031 
 

6,897 
 

- 
 

- 
   นํ้ามนัเช้ือเพลิงใชไ้ป 

 
5,157 

 
6,561 

 
- 

 
- 

รวมตน้ทุนการเดินเรือ 
 

58,830 
 

70,460 
 

- 
 

- 
ค่าเส่ือมราคา 

 
34,630 

 
38,729 

 
104 

 
71 

ตน้ทุนการใหบ้ริการ 
 

134 
 

149 
 

- 
 

- 
ขาดทุนจากการขายเรือ  -  19,344  -  - 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์  -  16,151  -  - 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนใน 
   บริษทัยอ่ย 

 
 

- 
 

 
- 

 
 

2,779 
 

 
62,142 

ดอกเบ้ียจ่ายสินเช่ือธุรกิจไม่มี   
   หลกัประกนัและค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ 
   ตามสัญญาระงบัขอ้พิพาท 

 
 
 

3,382 
 

 
 

- 
 

 
 

3,382 
 

 
 

- 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 

 
9,542 

 
7,376 

 
7,699 

 
6,043 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 
 

2,444 
 

2,500 
 

2,317 
 

2,242 
หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ (โอนกลบั) 

 
(222) 

 
703 

 
81 

 
932 

ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน  359  -  183  - 
รวมค่าใช้จ่าย 

 
109,099 

 
155,412 

 
16,545 

 
71,430 
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บริษัท พรีเชียส ชิพป้ิง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบกาํไรขาดทุน (ต่อ) 

        
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2560 

      
(หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐฯ ยกเวน้กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานแสดงเป็นเหรียญสหรัฐฯ) 

  
งบการเงนิรวม 

 
งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  
2560 

 
2559 

 
2560 

 
2559 

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนแบ่งกาํไรจาก  
   

 
  

   เงนิลงทุนในบริษัทร่วม ค่าใช้จ่าย  
   

 
  

   ทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 21,046 
 

(47,903) 
 

(13,276) 
 

(65,986) 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนใน  

   
 

  
   บริษทัร่วมท่ีถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย 300 

 
94 

 
- 

 
- 

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิ  
   

 
  

   และค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 21,346 
 

(47,809) 
 

(13,276) 
 

(65,986) 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (25,099) 

 
(27,741) 

 
(9,465) 

 
(11,165) 

ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ (3,753) 
 

(75,550) 
 

(22,741) 
 

(77,151) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (5) 

 
(2) 

 
- 

 
- 

ขาดทุนสําหรับปี (3,758) 
 

(75,552) 
 

(22,741) 
 

(77,151) 

        
การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน) 

       
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 

 
(3,758) 

 
(75,606) 

 
(22,741) 

 
(77,151) 

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจ         
   ควบคุมของบริษทัยอ่ย 

 
- 

 
54 

 
- 

 
- 

ขาดทุนสําหรับปี 
 

(3,758) 
 

(75,552) 
 

(22,741) 
 

(77,151) 

       
กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน       
ขาดทุนส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ  (0.0024)  (0.0485)  (0.0146)  (0.0495) 

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

36. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 6 กมุภาพนัธ์ 2561 

 


