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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั พรีเชียส ชิพปิ� ง จาํกดั (มหาชน) 

ความเห็น 

ขา้พเจา้ได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั พรีเชียส ชิพปิ� ง จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย (กลุ่มบริษทั) 
ซึ3 งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัที3 31 ธนัวาคม 2561 งบกาํไรขาดทุนรวม งบกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จรวม งบแสดงการเปลี3ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม สาํหรับปีสิ�นสุดวนัเดียวกนั 
และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีที3สาํคญั และไดต้รวจสอบงบการเงิน
เฉพาะกิจการของบริษทั พรีเชียส ชิพปิ� ง จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั 

ขา้พเจา้เห็นวา่งบการเงินขา้งตน้นี�แสดงฐานะการเงิน ณ วนัที3 31 ธนัวาคม 2561 ผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสด 
สาํหรับปีสิ�นสุดวนัเดียวกนัของบริษทั พรีเชียส ชิพปิ� ง จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และเฉพาะของบริษทั                            
พรีเชียส ชิพปิ� ง จาํกดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามที3ควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรค     
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจาก
กลุ่มบริษทัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีที3กาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในส่วนที3
เกี3ยวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณอื3น ๆ ตามที3ระบุ                       
ในขอ้กาํหนดนั�นดว้ย ขา้พเจา้เชื3อวา่หลกัฐานการสอบบญัชีที3ขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื3อใชเ้ป็นเกณฑ์
ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

ข้อมูลและเหตุการณ์ที$เน้น 

ขา้พเจา้ขอใหส้ังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 15.3 และ 31 เรื3อง การยกเลิกสัญญาสั3งต่อเรือและความ              
ไม่แน่นอนจากผลของกระบวนการอนุญาโตตุลาการในอนาคต ทั�งนี�  ขา้พเจา้มิไดแ้สดงความเห็นอยา่งมีเงื3อนไข
ต่อกรณีนี�แต่อยา่งใด 
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เรื$องสําคัญในการตรวจสอบ  

เรื3องสาํคญัในการตรวจสอบคือเรื3องต่าง ๆ ที3มีนยัสาํคญัที3สุดตามดุลยพินิจเยี3ยงผูป้ระกอบวชิาชีพของขา้พเจา้                      
ในการตรวจสอบงบการเงินสาํหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้าํเรื3องเหล่านี�มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ
งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั�งนี�  ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสาํหรับ
เรื3องเหล่านี�   

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตามความรับผิดชอบที3ไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ                        

งบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ซึ3 งไดร้วมความรับผดิชอบที3เกี3ยวกบัเรื3องเหล่านี�ดว้ย การปฏิบติังานของขา้พเจา้ได้
รวมวธีิการตรวจสอบที3ออกแบบมาเพื3อตอบสนองต่อการประเมินความเสี3ยงจากการแสดงขอ้มูลที3ขดัต่อขอ้เท็จจริง
อนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงิน ผลของวธีิการตรวจสอบของขา้พเจา้ ซึ3 งไดร้วมวธีิการตรวจสอบสาํหรับเรื3องเหล่านี�
ดว้ย ไดใ้ชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินโดยรวม 

เรื3องสาํคญัในการตรวจสอบ พร้อมวธีิการตรวจสอบสาํหรับแต่ละเรื3องมีดงัต่อไปนี�  

การรับรู้รายได้ 

เนื3องจากกลุ่มบริษทัเขา้ทาํสัญญากบัลูกคา้เป็นจาํนวนมากและสัญญาที3ทาํมีทั�งประเภทการเช่าเป็นระยะเวลา และ
การเช่าเป็นรายเที3ยว โดยค่าระวางเรือจะเปลี3ยนแปลงตามอตัราค่าระวางในตลาดโลก ดงันั�น จึงมีความเสี3ยง
เกี3ยวกบัมูลค่าและระยะเวลาในการรับรู้รายได ้

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบการรับรู้รายไดข้องกลุ่มบริษทัโดยการ 

• ประเมินและทดสอบระบบสารสนเทศและระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษทัที3เกี3ยวขอ้งกบัวงจรรายได ้
โดยการสอบถามผูรั้บผดิชอบ ทาํความเขา้ใจและเลือกตวัอยา่งมาสุ่มทดสอบการปฏิบติัตามการควบคุมที3กลุ่ม
บริษทัออกแบบไว ้ 

• สุ่มตวัอยา่งสัญญาบริการเพื3อตรวจสอบการรับรู้รายไดว้า่เป็นไปตามเงื3อนไขที3ระบุไวใ้นสัญญาบริการของ
กลุ่มบริษทัและสอดคลอ้งกบันโยบายการรับรู้รายไดข้องกลุ่มบริษทั   

• สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการรับรู้รายไดที้3เกิดขึ�นในระหวา่งปีและช่วงใกลสิ้�นรอบระยะเวลาบญัชี 

• สอบทานใบลดหนี� ที3กลุ่มบริษทัออกภายหลงัวนัสิ�นรอบระยะเวลาบญัชี   

• วเิคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลบญัชีรายไดแ้บบแยกยอ่ย (Disaggregated data) เพื3อตรวจสอบความผดิปกติที3อาจ
เกิดขึ�นของรายการรายไดต้ลอดรอบระยะเวลาบญัชี โดยเฉพาะรายการบญัชีที3ทาํผา่นใบสาํคญัทั3วไป  
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ข้อมูลอื$น  

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอื3น ซึ3 งรวมถึงขอ้มูลที3รวมอยูใ่นรายงานประจาํปีของกลุ่มบริษทั (แต่ไม่รวมถึง
งบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีที3แสดงอยูใ่นรายงานนั�น) 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอื3นและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หข้อ้สรุปในลกัษณะการใหค้วาม
เชื3อมั3นในรูปแบบใด ๆ ต่อขอ้มูลอื3นนั�น 

ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ที3เกี3ยวเนื3องกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาวา่ขอ้มูลอื3นนั�น                             
มีความขดัแยง้ที3มีสาระสาํคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ที3ไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้หรือไม่ หรือ
ปรากฏวา่ขอ้มูลอื3นแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ หากในการปฏิบติังานดงักล่าว ขา้พเจา้                       
สรุปไดว้า่ขอ้มูลอื3นแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัแลว้ ขา้พเจา้จะตอ้งรายงานขอ้เท็จจริงนั�น ทั�งนี�  
ขา้พเจา้ไม่พบวา่มีเรื3องดงักล่าวที3ตอ้งรายงาน 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที$ในการกาํกบัดูแลต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหารมีหนา้ที3รับผดิชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินเหล่านี� โดยถูกตอ้งตามที3ควรตามมาตรฐาน                               
การรายงานทางการเงิน และรับผดิชอบเกี3ยวกบัการควบคุมภายในที3ผูบ้ริหารพิจารณาวา่จาํเป็นเพื3อใหส้ามารถ
จดัทาํงบการเงินที3ปราศจากการแสดงขอ้มูลที3ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริต                       
หรือขอ้ผิดพลาด 

ในการจดัทาํงบการเงิน ผูบ้ริหารรับผดิชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทัในการดาํเนินงานต่อเนื3อง 
การเปิดเผยเรื3องที3เกี3ยวกบัการดาํเนินงานต่อเนื3องในกรณีที3มีเรื3องดงักล่าว และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับกิจการ
ที3ดาํเนินงานต่อเนื3องเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั�งใจที3จะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยดุดาํเนินงานหรือไม่สามารถ
ดาํเนินงานต่อเนื3องอีกต่อไปได ้

ผูมี้หนา้ที3ในการกาํกบัดูแลมีหนา้ที3ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของ                              
กลุ่มบริษทั  

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื3อใหไ้ดค้วามเชื3อมั3นอยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินโดยรวมปราศจาก
การแสดงขอ้มูลที3ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และ
เสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซึ3 งรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเชื3อมั3นอยา่งสมเหตุสมผลคือความเชื3อมั3น
ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถ                            
ตรวจพบขอ้มูลที3ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัที3มีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลที3ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอาจเกิดจาก                            
การทุจริตหรือขอ้ผดิพลาดและถือวา่มีสาระสาํคญัเมื3อคาดการณ์อยา่งสมเหตุสมผลไดว้า่รายการที3ขดัต่อขอ้เทจ็จริง
แต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงิน
เหล่านี�  
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ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ใชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี3ยง                              
ผูป้ระกอบวชิาชีพตลอดการตรวจสอบ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานดงัต่อไปนี�ดว้ย 

• ระบุและประเมินความเสี3ยงที3อาจมีการแสดงขอ้มูลที3ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงิน ไม่วา่
จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวธีิการตรวจสอบเพื3อตอบสนองต่อ                              
ความเสี3ยงเหล่านั�น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีที3เพียงพอและเหมาะสมเพื3อเป็นเกณฑใ์นการแสดง
ความเห็นของขา้พเจา้ ความเสี3ยงที3ไม่พบขอ้มูลที3ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัซึ3 งเป็นผลมาจาก                             
การทุจริตจะสูงกวา่ความเสี3ยงที3เกิดจากขอ้ผิดพลาด เนื3องจากการทุจริตอาจเกี3ยวกบัการสมรู้ร่วมคิด                                        
การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั�งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลที3ไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริง
หรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ทาํความเขา้ใจเกี3ยวกบัระบบการควบคุมภายในที3เกี3ยวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื3อออกแบบวธีิการตรวจสอบให้
เหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื3อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของ                              
การควบคุมภายในของกลุ่มบริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีที3ผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชี
และการเปิดเผยขอ้มูลที3เกี3ยวขอ้งที3ผูบ้ริหารจดัทาํ 

• สรุปเกี3ยวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับกิจการที3ดาํเนินงานต่อเนื3องของผูบ้ริหาร                                     
และสรุปจากหลกัฐานการสอบบญัชีที3ไดรั้บวา่มีความไม่แน่นอนที3มีสาระสาํคญัที3เกี3ยวกบัเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ที3อาจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสัยอยา่งมีนยัสาํคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัในการดาํเนินงาน
ต่อเนื3องหรือไม่ หากขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอนที3มีสาระสาํคญั ขา้พเจา้จะตอ้งใหข้อ้สังเกตไวใ้น
รายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยขอ้มูลที3เกี3ยวขอ้งในงบการเงิน หรือหากเห็นวา่การเปิดเผย
ดงักล่าวไม่เพียงพอ ขา้พเจา้จะแสดงความเห็นที3เปลี3ยนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึ�นอยูก่บัหลกัฐาน                               
การสอบบญัชีที3ไดรั้บจนถึงวนัที3ในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม เหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเนื3องได ้

• ประเมินการนาํเสนอ โครงสร้างและเนื�อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลที3เกี3ยวขอ้ง 
ตลอดจนประเมินวา่งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที3เกิดขึ�นโดยถูกตอ้งตามที3ควรหรือไม่  

• รวบรวมเอกสารหลกัฐานการสอบบญัชีที3เหมาะสมอยา่งเพียงพอเกี3ยวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการหรือ
ของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพื3อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผดิชอบต่อ                                
การกาํหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบ                            
แต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 
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ขา้พเจา้ไดสื้3อสารกบัผูมี้หนา้ที3ในการกาํกบัดูแลในเรื3องต่าง ๆ ซึ3 งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามที3ไดว้างแผนไว ้ประเด็นที3มีนยัสาํคญัที3พบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องที3มีนยัสาํคญัในระบบ                      
การควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดใ้หค้าํรับรองแก่ผูมี้หนา้ที3ในการกาํกบัดูแลวา่ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณที3เกี3ยวขอ้งกบั
ความเป็นอิสระและไดสื้3อสารกบัผูมี้หนา้ที3ในการกาํกบัดูแลเกี3ยวกบัความสัมพนัธ์ทั�งหมดตลอดจนเรื3องอื3น                     
ซึ3 งขา้พเจา้เชื3อวา่มีเหตุผลที3บุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการที3
ขา้พเจา้ใชเ้พื3อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 

จากเรื3องทั�งหลายที3สื3อสารกบัผูมี้หนา้ที3ในการกาํกบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเรื3องต่าง ๆ ที3มีนยัสาํคญัที3สุดใน                            
การตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเรื3องสาํคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเรื3องเหล่านี�                        
ไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัหา้มไม่ใหเ้ปิดเผยเรื3องดงักล่าวต่อสาธารณะ หรือใน
สถานการณ์ที3ยากที3จะเกิดขึ�น ขา้พเจา้พิจารณาวา่ไม่ควรสื3อสารเรื3องดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระทาํ
ดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ที3ผูมี้ส่วนไดเ้สีย
สาธารณะจะไดจ้ากการสื3อสารดงักล่าว 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบงานสอบบญัชีและการนาํเสนอรายงานฉบบันี�  

 

 

 
วสิสุตา จริยธนากร 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3853 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 
กรุงเทพฯ: 8 กุมภาพนัธ์ 2562 
 



บริษทั พรีเชียส ชิพปิ� ง จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วันที# 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 1,842,832,325    1,853,617,916    496,613,795         1,240,079,848    

ลูกหนี'การคา้และลูกหนี' อื,น 7 254,213,633       193,408,024       4,155,580,792      4,249,397,962    

นํ'ามนัเชื'อเพลิง 95,946,393         56,022,950         -                            -                          

สินทรัพยห์มุนเวียนอื,น

    เงินทดรองจ่ายแก่กปัตนัเรือ 87,397,845         84,983,015         -                            -                          

    ค่าสินไหมทดแทนคา้งรับ 6,221,685           20,131,380         -                            -                          

    อื,น ๆ 30,541,384         42,428,694         12,613,549           12,721,002         

รวมสินทรัพยห์มุนเวียนอื,น 124,160,914       147,543,089       12,613,549           12,721,002         

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,317,153,265    2,250,591,979    4,664,808,136      5,502,198,812    

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย 9 -                          -                          5,020,048,960      5,055,800,592    

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 10 -                          -                          6,498,211,828      6,650,899,606    

เงินลงทุนในบริษทัร่วมที,ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย 11 73,356,329         75,501,585         -                            -                          

เงินลงทุนระยะยาวอื,น 12 18,416,575         18,547,734         18,416,575           18,547,734         

ลูกหนี'ตามสัญญาแลกเปลี,ยนเงินตราต่างประเทศ 565,589,563       527,082,988       559,158,376         523,133,316       

ที,ดิน อาคารและอุปกรณ์ 13 22,409,263,232  23,474,669,693  9,440,336             10,649,707         

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 14 6,966                  341,799              6,964                    341,797              

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื,น

    ค่าความเสียหายจากการเดินเรือรอเรียกคืน 51,776,586         51,711,838         -                            -                          

    เงินล่วงหนา้ค่าต่อเรือ 15 2,203,355,363    2,219,047,152    2,195,049,367      2,210,682,003    

    ตน้ทุนสัญญารอตดัจ่าย 16 193,135,598       212,696,906       -                            -                          

    อื,น ๆ 4,853,419           3,048,745           4,082,536             2,396,889           

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื,น 2,453,120,966    2,486,504,641    2,199,131,903      2,213,078,892    

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 25,519,753,631  26,582,648,440  14,304,414,942    14,472,451,644  

รวมสินทรัพย์ 27,836,906,896  28,833,240,419  18,969,223,078    19,974,650,456  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ,งของงบการเงินนี'

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



บริษทั พรีเชียส ชิพปิ� ง จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วันที# 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

หนี�สินและส่วนของผู้ถอืหุ้น

หนี�สินหมุนเวียน

เจา้หนี'การคา้และเจา้หนี' อื,น

    เจา้หนี'การคา้และเจา้หนี' อื,น 8 73,773,305         70,335,459         663,803                2,582,039           

    เงินทดรองจากกิจการที,เกี,ยวขอ้งกนั 8 -                          -                          1,726,757,047      1,919,833,061    

    ค่าใชจ่้ายเกี,ยวกบัลูกเรือคา้งจ่าย 86,351,026         87,156,665         -                            -                          

    ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 192,952,188       280,485,486       43,037,219           153,631,653       

    โบนสัพนกังานคา้งจ่าย 35,608,883         36,197,121         25,531,982           25,921,813         

รวมเจา้หนี'การคา้และเจา้หนี' อื,น 388,685,402       474,174,731       1,795,990,051      2,101,968,566    

รายไดรั้บล่วงหนา้ 19,937,516         36,673,234         -                            -                          

เงินกูย้มืระยะยาว - ส่วนที,ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ,งปี 17 1,877,205,466    802,484,941       -                            -                          

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 983,695              188,036              -                            -                          

หนี' สินหมุนเวียนอื,น 21,662,611         20,388,073         13,747,298           12,743,670         

รวมหนี�สินหมุนเวียน 2,308,474,690    1,333,909,015    1,809,737,349      2,114,712,236    

หนี�สินไม่หมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนที,ถึงกาํหนดชาํระ

   ภายในหนึ,งปี 17 7,150,290,378    9,483,366,456    -                            -                          

หุน้กู้ 18 5,510,770,671    5,504,550,244    5,510,770,671      5,504,550,244    

ประมาณการค่าความเสียหายจากการเดินเรือ 19 59,786,420         83,138,608         -                            -                          

สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 20 112,128,780       92,789,276         89,758,318           74,179,665         

รวมหนี�สินไม่หมุนเวียน 12,832,976,249  15,163,844,584  5,600,528,989      5,578,729,909    

รวมหนี�สิน 15,141,450,939  16,497,753,599  7,410,266,338      7,693,442,145    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ,งของงบการเงินนี'

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



บริษทั พรีเชียส ชิพปิ� ง จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วันที# 31 ธันวาคม 2561 

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุน้ 21

   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    

   ทุนที,ออกและชาํระแลว้

      หุน้สามญั 1,559,291,862 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท

      (2560: 1,559,280,897 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท) 1,559,291,862    1,559,280,897    1,559,291,862      1,559,280,897    

   ส่วนเกินทุน

      ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 21 1,967,897,516    1,967,716,593    1,967,897,516      1,967,716,593    

      ส่วนเกินทุนหุน้ทุนซื'อคืน 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       -                            -                          

         สาํรองเพื,อกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม 24 17,393,326         16,443,099         17,393,326           16,443,099         

      ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 9,135,682,800    8,681,784,433    7,220,773,166      7,856,617,062    

องคป์ระกอบอื,นของส่วนของผูถื้อหุน้ (784,562,105)      (689,490,653)      517,202,998         604,752,788       

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 12,695,421,271  12,335,452,241  11,558,956,740    12,281,208,311  

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียที,ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 34,686                34,579                -                            -                          

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 12,695,455,957  12,335,486,820  11,558,956,740    12,281,208,311  

รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถอืหุ้น 27,836,906,896  28,833,240,419  18,969,223,078    19,974,650,456  

-                          -                          -                            -                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ,งของงบการเงินนี'

กรรมการ

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



บริษทั พรีเชียส ชิพปิ� ง จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุน

สําหรับปีสิ�นสุดวันที# 31 ธันวาคม 2561
(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560
รายได้
รายไดจ้ากการเดินเรือ
   รายไดค่้าเช่าเรือ 4,085,563,317    3,691,714,523    -                            -                          
   รายไดค่้าระวางเรือ 843,546,625       637,183,971       -                            -                          
รวมรายไดจ้ากการเดินเรือ 4,929,109,942    4,328,898,494    -                            -                          
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 8 3,683,276           3,793,827           90,689,351           85,049,366         
กาํไรจากการขายเรือและอุปกรณ์ 13 -                          32,152,515         -                            1,999,158           
กาํไรจากการยกเลิกสัญญาสั,งต่อเรือ 15.3 -                          6,252,457           -                            6,252,457           
ดอกเบี'ยรับ 37,325,315         23,402,413         20,646,823           17,278,107         
รายไดอื้,น 3,926                  127,964              2,727                    376                     
รวมรายได้ 4,970,122,459    4,394,627,670    111,338,901         110,579,464       
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนการเดินเรือ
   ค่าใชจ่้ายในการเดินเรือ 1,624,254,113    1,677,104,370    -                            -                          
   รายจ่ายท่าเรือ 185,096,107       137,583,427       -                            -                          
   นํ'ามนัเชื'อเพลิงใชไ้ป 256,191,882       175,545,977       -                            -                          
รวมตน้ทุนการเดินเรือ 2,065,542,102    1,990,233,774    -                            -                          
ค่าเสื,อมราคา 13 1,184,948,008    1,169,844,139    2,961,152             3,514,014           
ตน้ทุนการใหบ้ริการ 5,220,213           4,557,421           -                            -                          
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 10 -                          -                          107,056,303         95,134,089         
ดอกเบี'ยจ่ายสินเชื,อธุรกิจไม่มีหลกัประกนัและค่าใชจ่้ายอื,น ๆ
   ตามสัญญาระงบัขอ้พิพาท 15.2 -                          112,509,641       -                            112,509,641       
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 8 356,103,646       321,580,922       230,849,013         259,830,383       
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 8 96,942,413         82,499,633         93,275,087           78,267,087         
หนี' สูญและหนี'สงสัยจะสูญ (โอนกลบั) (3,639,483)          (7,864,461)          -                            2,803,900           
ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี,ยน 5,359,659           12,312,931         4,403,306             6,337,663           
รวมค่าใช้จ่าย 3,710,476,558    3,685,674,000    438,544,861         558,396,777       
กาํไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนแบ่งกาํไรจากเงนิลงทุนในบริษทัร่วม

   ค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 1,259,645,901    708,953,670       (327,205,960)        (447,817,313)      
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม
   ที,ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย 11.1 24,425,838         10,008,710         -                            -                          
กาํไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิ

   และค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 1,284,071,739    718,962,380       (327,205,960)        (447,817,313)      
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (825,725,070)      (848,243,899)      (307,299,051)        (319,824,573)      
กาํไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 458,346,669       (129,281,519)      (634,505,011)        (767,641,886)      
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 26 (2,142,895)          (188,228)             -                            -                          
กาํไร (ขาดทุน) สําหรับปี 456,203,774       (129,469,747)      (634,505,011)        (767,641,886)      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ,งของงบการเงินนี'

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



บริษทั พรีเชียส ชิพปิ� ง จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุน (ต่อ)

สําหรับปีสิ�นสุดวันที# 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน)

ส่วนที,เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 456,203,424       (129,476,280)      (634,505,011)        (767,641,886)      

ส่วนที,เป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียที,ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 350                     6,533                  -                            -                          

กาํไร (ขาดทุน) สําหรับปี 456,203,774       (129,469,747)      (634,505,011)        (767,641,886)      

กาํไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน 28

กาํไร (ขาดทุน) ส่วนที,เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.29 (0.08) (0.41) (0.49)

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลี,ยถ่วงนํ'าหนกั (หุน้) 1,559,286,575    1,559,280,897    1,559,286,575      1,559,280,897    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ,งของงบการเงินนี'

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



บริษทั พรีเชียส ชิพปิ� ง จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ

สําหรับปีสิ�นสุดวันที# 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2561 2560 2561 2560

กาํไร (ขาดทุน) สําหรับปี 456,203,774       (129,469,747)      (634,505,011)        (767,641,886)      

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื#น:

รายการที�จะถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอตัราแลกเปลี,ยนจากการแปลงค่างบการเงิน

    ที,เป็นเงินตราต่างประเทศ (8,600,405)          8,390,446           -                            -                          

รายการที,จะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั (8,600,405)          8,390,446           -                            -                          

รายการที�จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (1,354,830)          (1,907,673)          (388,658)               (1,794,772)          

ผลต่างของอตัราแลกเปลี,ยนจากการแปลงค่างบการเงินจากสกลุเงิน

    ที,ใชใ้นการดาํเนินงานเป็นสกลุเงินที,ใชน้าํเสนองบการเงิน (86,471,290)        (1,200,577,045)   (87,549,790)          (1,231,000,963)   

รายการที,จะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั (87,826,120)        (1,202,484,718)   (87,938,448)          (1,232,795,735)   

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื#นสําหรับปี (96,426,525)        (1,194,094,272)   (87,938,448)          (1,232,795,735)   

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรับปี 359,777,249       (1,323,564,019)   (722,443,459)        (2,000,437,621)   

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม

ส่วนที,เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 359,777,142       (1,323,567,370)   (722,443,459)        (2,000,437,621)   

ส่วนที,เป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียที,ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 107                     3,351                  -                            -                          

359,777,249       (1,323,564,019)   (722,443,459)        (2,000,437,621)   

-                          -                          -                            -                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ,งของงบการเงินนี'



บริษัท พรีเชียส ชิพปิ� ง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับปีสิ�นสุดวันที  31 ธันวาคม 2561
(หน่วย: บาท)  

องคป์ระกอบอื�น
ของส่วนของผูถ้ือหุ้น

 - กาํไรขาดทุน ส่วนของผูม้ี
เบด็เสร็จอื�น ส่วนไดเ้สียที�

สาํรองเพื�อกิจกรรม ผลต่างจาก รวม ไม่มีอาํนาจ รวม
ทุนเรือนหุ้นที�ออก ส่วนเกินมูลค่า ส่วนเกินทุน ความรับผดิชอบ การแปลงค่า ส่วนของผูถ้ือหุ้น ควบคุม ส่วนของ

และชาํระแลว้ หุ้นสามญั หุ้นทุนซื0อคืน บริษทัฯ บริษทัยอ่ย ต่อสงัคม ยงัไม่ไดจ้ดัสรร งบการเงิน ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ผูถ้ือหุ้น
ยอดคงเหลอื ณ วันที  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)      
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นสาํหรับปี -                           -                           -                           -                           -                           -                           (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)   

จดัสรรสาํรองเพื�อกิจกรรมความรับผดิชอบ

   ต่อสงัคม (หมายเหตุ 24) -                           -                           -                           -                           -                           323,920              (323,920)             -                           -                           -                           -                           

ยอดคงเหลอื ณ วันที  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  

ยอดคงเหลอื ณ วันที  1 มกราคม 2561 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  
กาํไรสาํหรับปี -                           -                           -                           -                           -                           -                           456,203,424       -                           456,203,424       350                      456,203,774       
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นสาํหรับปี -                           -                           -                           -                           -                           -                           (1,354,830)          (95,071,452)        (96,426,282)        (243)                    (96,426,525)        
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                           -                           -                           -                           -                           -                           454,848,594       (95,071,452)        359,777,142       107                      359,777,249       
ออกหุ้นสามญัจากการใชส้ิทธิใบสาํคญัแสดงสิทธิ
   ที�จะซื0อหุ้นสามญัของบริษทัฯ (หมายเหตุ 21) 10,965                 180,923              -                           -                           -                           -                           -                           -                           191,888              -                           191,888              
จดัสรรสาํรองเพื�อกิจกรรมความรับผดิชอบ
   ต่อสงัคม (หมายเหตุ 24) -                           -                           -                           -                           -                           950,227              (950,227)             -                           -                           -                           -                           

ยอดคงเหลอื ณ วันที  31 ธันวาคม 2561 1,559,291,862    1,967,897,516    172,445,812       103,952,060       523,320,000       17,393,326         9,135,682,800    (784,562,105)      12,695,421,271  34,686                 12,695,455,957  
-                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           
-                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี0

จดัสรรแลว้

สาํรองตามกฎหมาย

งบการเงินรวม
ส่วนของผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ

กาํไรสะสม



บริษทั พรีเชียส ชิพปิ� ง จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลี ยนแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น (ต่อ)
สําหรับปีสิ�นสุดวันที  31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)  

องคป์ระกอบอื�น
ของส่วนของผูถ้ือหุน้ 

 - กาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอื�น

สาํรองเพื�อกิจกรรม ผลต่างจาก รวม
ทุนเรือนหุน้ที�ออก ส่วนเกินมูลค่า ส่วนเกินทุน สาํรอง ความรับผิดชอบ การแปลงค่า ส่วนของ

และชาํระแลว้ หุน้สามญั หุน้ทุนซื0อคืน ตามกฎหมาย ต่อสังคม ยงัไม่ไดจ้ดัสรร งบการเงิน ผูถ้ือหุน้
ยอดคงเหลอื ณ วันที  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)        
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นสาํหรับปี -                            -                            -                            -                            -                            (1,794,772)            (1,231,000,963)     (1,232,795,735)     
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                            -                            -                            -                            -                            (769,436,658)        (1,231,000,963)     (2,000,437,621)     
จดัสรรสาํรองเพื�อกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม
   (หมายเหตุ 24) -                            -                            -                            -                            323,920                (323,920)               -                            -                            
ยอดคงเหลอื ณ วันที  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    

ยอดคงเหลอื ณ วันที  1 มกราคม 2561 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    
ขาดทุนสาํหรับปี -                            -                            -                            -                            -                            (634,505,011)        -                            (634,505,011)        
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นสาํหรับปี -                            -                            -                            -                            -                            (388,658)               (87,549,790)          (87,938,448)          
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                            -                            -                            -                            -                            (634,893,669)        (87,549,790)          (722,443,459)        
ออกหุน้สามญัจากการใชส้ิทธิใบสาํคญัแสดงสิทธิ
   ที�จะซื0อหุน้สามญัของบริษทัฯ (หมายเหตุ 21) 10,965                  180,923                -                            -                            -                            -                            -                            191,888                
จดัสรรสาํรองเพื�อกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม
   (หมายเหตุ 24) -                            -                            -                            -                            950,227                (950,227)               -                            -                            
ยอดคงเหลอื ณ วันที  31 ธันวาคม 2561 1,559,291,862      1,967,897,516      172,445,812         103,952,060         17,393,326           7,220,773,166      517,202,998         11,558,956,740    

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี0

จดัสรรแลว้

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

กาํไรสะสม



บริษทั พรีเชียส ชิพปิ� ง จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด

สําหรับปีสิ�นสุดวันที# 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

2561 2560 2561 2560

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี 458,346,669       (129,281,519)      (634,505,011)        (767,641,886)      

รายการปรับกระทบยอดกาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

   จากกิจกรรมดาํเนินงาน

   ค่าเสื,อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 1,185,274,704    1,170,602,334    3,287,848             4,272,209           

   หนี' สูญและหนี'สงสัยจะสูญ (โอนกลบั) (3,639,483)          (7,864,461)          -                            2,803,900           

   ตดัจาํหน่ายอุปกรณ์ 26,648                -                          26,644                  -                          

   กาํไรจากการขายเรือและอุปกรณ์ -                          (32,152,515)        -                            (1,999,158)          

   ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                          -                          107,056,303         95,134,089         

   กาํไรจากการยกเลิกสัญญาสั,งต่อเรือ -                          (6,252,457)          -                            (6,252,457)          

   ตดัจาํหน่ายตน้ทุนสัญญารอตดัจ่าย 17,986,981         19,119,129         -                            -                          

   ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม -                            

      ที,ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย (24,425,838)        (10,008,710)        -                            -                          

   โอนกลบัประมาณการค่าความเสียหายจากการเดินเรือ (8,633,566)          (15,714,780)        -                            -                          

   สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 24,507,066         8,710,035           21,696,472           7,170,568           

   ขาดทุน (กาํไร) จากอตัราแลกเปลี,ยนที,ยงัไม่เกิดขึ'นจริง 2,686,672           (611,871)             876,775                (1,396,962)          

   ตดัจาํหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินเป็นดอกเบี'ยจ่าย 32,262,558         69,791,656         -                            -                          

   ดอกเบี'ยจ่าย 764,771,012       761,926,834       299,195,753         311,460,007       

   ตดัจาํหน่ายค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กู้ 6,053,898           6,329,467           6,053,898             6,329,467           

   ดอกเบี'ยจ่ายสินเชื,อธุรกิจไม่มีหลกัประกนัและค่าใชจ่้ายอื,น ๆ

      ตามสัญญาระงบัขอ้พิพาท -                          112,509,641       -                            112,509,641       

   ตดัจาํหน่ายภาษีเงินไดห้กั ณ ที,จ่าย 2,833,099           3,661,127           1,980,813             3,661,127           

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานก่อนการเปลี,ยนแปลง

   ในสินทรัพยแ์ละหนี' สินดาํเนินงาน 2,458,050,420    1,950,763,910    (194,330,505)        (233,949,455)      

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิ,มขึ'น) ลดลง

   ลูกหนี'การคา้และลูกหนี' อื,น (59,826,006)        (62,071,336)        61,592,417           847,327,466       

   นํ'ามนัเชื'อเพลิง (40,863,787)        (23,558,647)        -                            -                          

   สินทรัพยห์มุนเวียนอื,น 8,323,100           41,413,241         (217,764)               5,186,580           

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื,น (1,828,383)          23,980                (1,707,988)            -                          

หนี' สินดาํเนินงานเพิ,มขึ'น (ลดลง)

   เจา้หนี'การคา้และเจา้หนี' อื,น (81,552,741)        80,187,301         (286,937,831)        323,212,070       

   รายไดรั้บล่วงหนา้ (16,740,032)        25,449,300         -                            -                          

   หนี' สินหมุนเวียนอื,น (833)                    2,832,444           964,630                4,377,770           

   หนี' สินไม่หมุนเวียนอื,น (6,474,893)          (1,932,620)          (6,474,893)            (1,932,620)          

เงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 2,259,086,845    2,013,107,573    (427,111,934)        944,221,811       

   จ่ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลและภาษีเงินไดห้กั ณ ที,จ่าย (3,058,178)          (2,680,198)          (1,718,688)            (1,677,685)          

เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมดาํเนินงาน 2,256,028,667    2,010,427,375    (428,830,622)        942,544,126       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ,งของงบการเงินนี'

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



บริษทั พรีเชียส ชิพปิ� ง จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับปีสิ�นสุดวันที# 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

2561 2560 2561 2560

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

ซื'อเรือและอุปกรณ์และจ่ายค่าใชจ่้ายในการซ่อมแซมและสาํรวจเรือ (288,750,535)      (373,328,154)      (1,881,791)            (9,717,180)          

เงินสดรับจากการขายเรือและอุปกรณ์ -                          76,850,749         -                            1,999,172           

เงินสดจ่ายล่วงหนา้ค่าจา้งต่อเรือและตน้ทุนทางตรงอื,น -                          (640,633,619)      -                            (639,120,693)      

เงินสดรับจากการแกไ้ข/ยกเลิกสัญญาสั,งต่อเรือ -                          6,178,415           -                            6,178,415           

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ยเพิ,มขึ'น -                          -                          (197,278,200)        -                          

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ยลดลง -                          -                          196,935,000         -                          

เงินสดรับจากสินเชื,อธุรกิจไม่มีหลกัประกนั -                          329,659,190       -                            329,659,190       

จ่ายคืนสินเชื,อธุรกิจไม่มีหลกัประกนั -                          (1,050,777,600)   -                            (1,050,777,600)   

เงินปันผลรับจากบริษทัร่วมที,ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย 16,523,225         15,481,041         -                            -                          

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (272,227,310)      (1,636,569,978)   (2,224,991)            (1,361,778,696)   

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ

เงินฝากที,มีภาระคํ'าประกนัลดลง -                          373,836,318       -                            -                          

เงินสดจ่ายดอกเบี'ย (764,790,874)      (762,402,772)      (299,215,615)        (311,935,945)      

เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจ่าย -                          (8,523,419)          -                            -                          

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว -                          500,688,338       -                            -                          

จ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาว (578,456,662)      (586,111,666)      -                            -                          

จ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาวก่อนกาํหนด (640,592,240)      (466,906,700)      -                            -                          

เงินสดรับค่าหุน้จากการใชสิ้ทธิใบสาํคญัแสดงสิทธิ 191,887              -                          191,887                -                          

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจดัหาเงนิ (1,983,647,889)   (949,419,901)      (299,023,728)        (311,935,945)      

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง (10,939,059)        (247,130,015)      (13,386,712)          (173,998,914)      

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดลดลง (10,785,591)        (822,692,519)      (743,466,053)        (905,169,429)      

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

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายปี 1,842,832,325    1,853,617,916    496,613,795         1,240,079,848    

-                          -                          -                            -                          

ข้อมูลเพิ#มเตมิประกอบงบกระแสเงนิสด

รายการที,มิใช่เงินสด

   โอนเงินล่วงหนา้ค่าต่อเรือเป็นเรือและอุปกรณ์ของบริษทัยอ่ย -                          907,566,931 -                            904,057,629

   ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 1,354,830           1,907,673           388,658                1,794,772           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ,งของงบการเงินนี'

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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บริษัท พรีเชียส ชิพปิ� ง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม 

สําหรับปีสิ�นสุดวันที# 31 ธันวาคม 2561 

1. ข้อมูลทั#วไป 

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

2. เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงิน 

2.1 งบการเงินนี� จดัทาํขึ�นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที"กาํหนดในพระราชบญัญติัวิชาชีพ
บญัชี พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามขอ้กาํหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้
ลงวนัที" 11 ตุลาคม 2559 ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบการเงินนี� แสดงหน่วยเงินตราเป็นสกุลเงินบาทซึ" งต่างจากสกุลเงินที"ใช้ในการดาํเนินงานของ    
บริษทัฯ คือ สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา การแสดงหน่วยเงินตราเป็นสกุลเงินบาทเพื"อให้เป็นไป
ตามกฎระเบียบของหน่วยงานในประเทศไทย 

งบการเงินสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาซึ" งเป็นสกุลเงินที"ใชใ้นการดาํเนินงานไดแ้ปลงค่าเป็นสกุล
เงินบาทซึ" งเป็นสกุลเงินที"ใช้ในการนาํเสนองบการเงิน สินทรัพยแ์ละหนี� สินแปลงค่าเป็นเงินบาท
โดยใชอ้ตัราแลกเปลี"ยน ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายแปลงค่าเป็นเงินบาท
โดยใช้อตัราแลกเปลี"ยนที"ประมาณขึ�นซึ" งใกล้เคียงกบัอตัราแลกเปลี"ยนจริง ณ วนัที"เกิดรายการ 
ผลต่างซึ" งเกิดขึ� นจากการแปลงค่าดังกล่าวได้แสดงไวเ้ป็นรายการ “ผลต่างจากการแปลงค่า                            
งบการเงิน” ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื"นซึ" งเป็นองคป์ระกอบอื"นของส่วนของผูถื้อหุ้น 

 งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัที"บริษทัฯใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบบั
ภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยนี�  

 งบการเงินนี� ไดจ้ดัทาํขึ�นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอื"นในนโยบายการ
บญัชี 
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2.2 เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินรวม 

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

   อตัราร้อยละ 
  จดัตั�ง ของการถือหุน้ 
  ขึ�นใน โดยบริษทัฯ 

ชื"อบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ ทั�งทางตรงและทางออ้ม 

   2561 2560 

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

ชื"อบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ ทั�งทางตรงและทางออ้ม 

   2561 2560 

   % % 
27.  บริษทั พรีเชียส ลากนูส์ จาํกดั เจา้ของเรือ ไทย 99.99 99.99 
28.  บริษทั พรีเชียส คลิฟส์ จาํกดั เจา้ของเรือ ไทย 99.99 99.99 
29.  บริษทั พรีเชียส ฮิลส์ จาํกดั เจา้ของเรือ ไทย 99.99 99.99 
30.  บริษทั พรีเชียส เมาน์เท่นส์ จาํกดั เจา้ของเรือ ไทย 99.99 99.99 
31.  บริษทั พรีเชียส รีสอร์ทส์ จาํกดั เจา้ของเรือ ไทย 99.99 99.99 
32.  บริษทั พรีเชียส ซิตี� ส์ จาํกดั เจา้ของเรือ ไทย 99.99 99.99 
33.  บริษทั พรีเชียส คอมเมท็ส์ จาํกดั เจา้ของเรือ ไทย 99.99 99.99 
34.  บริษทั พรีเชียส ออนาเมน้ทส์ จาํกดั เจา้ของเรือ ไทย 99.99 99.99 
35.  บริษทั 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 พรีเชียส ชิพปิ� ง (ปานามา) เอส เอ เจา้ของเรือ/ 

ใหบ้ริการเช่าเรือ 
ปานามา 99.99 99.99 

39. บริษทั พรีเชียส ชิพปิ� ง (สิงคโปร์) 
 พีทีอี ลิมิเตด 

โฮลดิ�ง คมัพานี/   
ใหบ้ริการเช่าเรือ 

สิงคโปร์ 100.00 100.00 

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

ทางดา้นเทคนิค 
ไทย 99.99 99.99 

42. บริษทั แอสโซซิเอท บลัค ์แคริเออร์ พีทีอี โฮลดิ�ง คมัพานี สิงคโปร์ 100.00 100.00 
 ลิมิเตด     
บริษทัยอ่ยที"ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย     
43. บริษทั พรีเชียส โปรเจคส์ พีทีอี ลิมิเตด ผูบ้ริหารการลงทุน สิงคโปร์ 100.00 100.00 
44. บริษทั พรีเชียส ฟอเรสท ์พีทีอี ลิมิเตด เจา้ของเรือ สิงคโปร์ 100.00 100.00 
45. บริษทั พรีเชียส ฟราแกรนซ์ พีทีอี ลิมิเตด  เจา้ของเรือ สิงคโปร์ 100.00 100.00 
46. บริษทั พรีเชียส ธอทส์ พีทีอี ลิมิเตด เจา้ของเรือ สิงคโปร์ 100.00 100.00 
47. บริษทั พรีเชียส คอมฟอร์ทส์ พีทีอี ลิมิเตด  เจา้ของเรือ สิงคโปร์ 100.00 100.00 
48. บริษทั พรีเชียส สปาร์คส์ พีทีอี ลิมิเตด เจา้ของเรือ สิงคโปร์ 100.00 100.00 
49. บริษทั พรีเชียส วชิั"นส์ พีทีอี ลิมิเตด เจา้ของเรือ สิงคโปร์ 100.00 100.00 
50. บริษทั พรีเชียส บริดจส์ พีทีอี ลิมิเตด เจา้ของเรือ สิงคโปร์ 100.00 100.00 
51. บริษทั พรีเชียส ไทดส์ พีทีอี ลิมิเตด เจา้ของเรือ สิงคโปร์ 100.00 100.00 
52. บริษทั พรีเชียส สกายส์ พีทีอี ลิมิเตด เจา้ของเรือ สิงคโปร์ 100.00 100.00 
53. บริษทั พรีเชียส เกรซ พีทีอี ลิมิเตด เจา้ของเรือ สิงคโปร์ 100.00 100.00 
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   อตัราร้อยละ 
  จดัตั�ง ของการถือหุน้ 
  ขึ�นใน โดยบริษทัฯ 

ชื"อบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ ทั�งทางตรงและทางออ้ม 

   2561 2560 

   % % 
54. บริษทั พรีเชียส ซอนเนทส์ พีทีอี ลิมิเตด เจา้ของเรือ สิงคโปร์ 100.00 100.00 
55. บริษทั พรีเชียส กลอรีส์ พีทีอี ลิมิเตด เจา้ของเรือ สิงคโปร์ 100.00 100.00 
56. บริษทั พรีเชียส วสิดอม พีทีอี ลิมิเตด เจา้ของเรือ สิงคโปร์ 100.00 100.00 
57. บริษทั เอบีซี วนั พีทีอี ลิมิเตด เจา้ของเรือ สิงคโปร์ 100.00 100.00 
58. บริษทั เอบีซี ทู พีทีอี ลิมิเตด เจา้ของเรือ สิงคโปร์ 100.00 100.00 
59. บริษทั เอบีซี ทรี พีทีอี ลิมิเตด เจา้ของเรือ สิงคโปร์ 100.00 100.00 
60. บริษทั เอบีซี โฟร์ พีทีอี ลิมิเตด เจา้ของเรือ สิงคโปร์ 100.00 100.00 
บริษทัร่วมที"ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย     
61. บริษทั อินเตอร์เนชั"นแนล ซีพอร์ทส์               
  (ฮาลเดีย) ไพรเวท ลิมิเตด 

จดัการท่าเรือ อินเดีย 22.40 22.40 

 ข) บริษทัฯจะถือว่ามีการควบคุมกิจการที"เขา้ไปลงทุนหรือบริษทัย่อยได้ หากบริษทัฯมีสิทธิ
ไดรั้บหรือมีส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจการที"เขา้ไปลงทุน และสามารถใช้อาํนาจใน
การสั"งการกิจกรรมที"ส่งผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อจาํนวนเงินผลตอบแทนนั�นได ้ 

 ค) บริษทัฯนาํงบการเงินของบริษทัยอ่ยมารวมในการจดัทาํงบการเงินรวมตั�งแต่วนัที"บริษทัฯมี
อาํนาจในการควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัที"บริษทัฯสิ�นสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั�น  

  บริษทัฯจดัทาํงบการเงินรวมโดยบนัทึกเงินลงทุนในบริษทัร่วมตามวิธีส่วนไดเ้สีย โดยรับรู้
รายการเงินลงทุนเมื"อเริ"มแรกด้วยราคาทุน และบนัทึกส่วนแบ่งกาํไรหรือขาดทุนและการ
เปลี"ยนแปลงในส่วนได้เสียของบริษัทร่วมตั� งแต่วนัที"กลุ่มบริษัทมีอิทธิพลอย่างเป็น
สาระสาํคญัจนถึงวนัที"การมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญัสิ�นสุดลง 

 ง) งบการเงินของบริษทัยอ่ยจดัทาํขึ�นโดยมีวนัที"ในงบการเงินเช่นเดียวกบับริษทัฯและจดัทาํโดย
ใชน้โยบายการบญัชีที"สาํคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทัฯ 

  งบการเงินของบริษทัร่วมจดัทาํขึ�นโดยมีวนัที"ในงบการเงินแตกต่างจากบริษทัฯไม่เกิน 3 
เดือน ทั�งนี� ช่วงระยะเวลาของงวดบญัชีและความแตกต่างของงบการเงินเหมือนกนัในทุกงวด
บญัชีและจดัทาํโดยใชน้โยบายการบญัชีที"สาํคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทัฯ 
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จ) งบการเงินของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมจดัทาํขึ�นโดยใช้สกุลเงินที"ใชใ้นการดาํเนินงานของ  
แต่ละกิจการ ในกรณีที"สกุลเงินที"ใช้ในการดาํเนินงานไม่ใช่สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา       
งบการเงินเหล่านั� นจะถูกแปลงค่าเป็นเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาโดยใช้อัตราแลกเปลี"ยน            
ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงานสําหรับสินทรัพยแ์ละหนี� สิน และใช้อตัราแลกเปลี"ยนที"
ประมาณขึ� นซึ" งใกล้เคียงกับอตัราแลกเปลี"ยนจริง ณ วนัที"เกิดรายการสําหรับรายได้และ
ค่าใช้จ่าย  ผลต่างของอตัราแลกเปลี"ยนจะแสดงภายใต ้“ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน”    
ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื"นซึ" งเป็นองคป์ระกอบอื"นของส่วนของผูถื้อหุน้ 

 ฉ) ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและบริษัทย่อย รายการค้าระหว่างกันที" มีสาระสําคัญและ          
เงินลงทุนในบริษทัย่อยของบริษทัฯและส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัย่อยไดถู้กตดัออกจาก                   
งบการเงินรวมนี�แลว้ 

 ช) ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียที"ไม่มีอาํนาจควบคุม คือ จาํนวนกาํไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิ
ของบริษัทย่อยส่วนที"ไม่ได้เป็นของกลุ่มบริษัท และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากใน          
งบกาํไรขาดทุนรวมและส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

2.3 บริษทัฯจดัทาํงบการเงินเฉพาะกิจการโดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามวธีิราคาทุน 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที#เริ#มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

 ในระหว่างปี บริษทัฯและบริษัทย่อยได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชีฉบบั
ใหม่ ซึ" งมีผลบงัคบัใชส้ําหรับงบการเงินที"มีรอบระยะเวลาบญัชีที"เริ"มในหรือหลงัวนัที" 1 มกราคม 
2561 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ�น
เพื"อให้มีเนื�อหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่
เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้ชัดเจนเกี"ยวกับการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบ                
งบการเงิน การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติันี� ไม่มีผลกระทบอยา่ง
เป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย  

ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที#จะมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินที#มีรอบระยะเวลาบัญชีที#
เริ#มในหรือหลังวนัที# 1 มกราคม 2562 

ในระหว่างปีปัจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและ                    
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบบัใหม่ รวมถึง
แนวปฏิบติัทางบญัชีจาํนวนหลายฉบบั ซึ" งมีผลบงัคบัใช้สําหรับงบการเงินที"มีรอบระยะเวลา
บญัชีที"เริ" มในหรือหลงัวนัที" 1 มกราคม 2562 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวได้รับ         
การปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ�นเพื"อให้มีเนื�อหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่ง
ประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี"ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให ้                 
แนวปฏิบติัทางบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน  
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ฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัย่อยเชื"อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง
ดังกล่าวส่วนใหญ่จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินเมื"อนํามาถือปฏิบัติ 
อยา่งไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ซึ" งไดมี้การเปลี"ยนแปลงหลกัการสาํคญั 
สามารถสรุปไดด้งันี�  

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที# 15 เรื#อง รายได้จากสัญญาที#ทาํกบัลูกค้า 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที"  15 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชีและการตีความ
มาตรฐานการบญัชีที"เกี"ยวขอ้งต่อไปนี�   

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที" 11 (ปรับปรุง 2560) เรื"อง สัญญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที" 18 (ปรับปรุง 2560) เรื"อง รายได ้
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที" 31 (ปรับปรุง 2560) เรื"อง รายได ้- รายการแลกเปลี"ยน

เกี"ยวกบับริการโฆษณา 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที" 13 

(ปรับปรุง 2560)  
เรื"อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที" 15 
(ปรับปรุง 2560)  

เรื"อง สัญญาสาํหรับการก่อสร้าง
อสังหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที" 18 
(ปรับปรุง 2560)  

เรื"อง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

กิจการตอ้งใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที" 15 กบัสัญญาที"ทาํกบัลูกคา้ทุกสัญญา 
ยกเวน้สัญญาที"อยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบญัชีฉบบัอื"น มาตรฐานฉบบันี� ได้กาํหนด
หลกัการ 5 ขั�นตอนสําหรับการรับรู้รายไดที้"เกิดขึ�นจากสัญญาที"ทาํกบัลูกคา้ โดยกิจการจะรับรู้
รายได้ในจํานวนเงินที"สะท้อนถึงสิ" งตอบแทนที" กิจการคาดว่าจะมีสิทธิได้รับจากการ
แลกเปลี"ยนสินคา้หรือบริการที"ไดส่้งมอบให้แก่ลูกคา้ และกาํหนดให้กิจการตอ้งใช้ดุลยพินิจ
และพิจารณาขอ้เทจ็จริงและเหตุการณ์ที"เกี"ยวขอ้งทั�งหมดในการพิจารณาตามหลกัการในแต่ละ
ขั�นตอน  

ฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยเชื"อว่ามาตรฐานฉบบัดงักล่าว จะไม่มีผลกระทบอย่าง
เป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 
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ค. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื#องมือทางการเงินที#จะมีผลบังคับใช้สําหรับ                      

งบการเงินที#มีรอบระยะเวลาบัญชีที#เริ#มในหรือหลังวันที# 1 มกราคม 2563 

ในระหว่างปีปัจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน                    
กลุ่มเครื"องมือทางการเงิน ประกอบดว้ยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จาํนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัที" 7 การเปิดเผยขอ้มูลเครื"องมือทางการเงิน 
ฉบบัที" 9 เครื"องมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัที" 32  การแสดงรายการเครื"องมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัที" 16 การป้องกนัความเสี"ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัที" 19 การชาํระหนี� สินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ กาํหนดหลกัการเกี"ยวกบัการจดัประเภท
และการวดัมูลค่าเครื"องมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตดัจาํหน่ายโดยพิจารณา
จากประเภทของตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของ
กิจการ (Business Model) หลกัการเกี"ยวกบัวิธีการคาํนวณการดอ้ยค่าของเครื"องมือทางการเงิน
โดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตที"คาดว่าจะเกิดขึ� น และหลกัการเกี"ยวกับการบญัชี
ป้องกนัความเสี"ยง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลเครื"องมือทางการเงิน และเมื"อ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี� มีผลบงัคบัใช ้จะทาํให้มาตรฐานการบญัชี การตีความ
มาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิบัติทางการบัญชีบางฉบับที" มีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน               
ถูกยกเลิกไป 

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัย่อยอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที"อาจมีต่อ              
งบการเงินในปีที"เริ"มนาํมาตรฐานกลุ่มดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

4. นโยบายการบัญชีที#สําคัญ 

4.1 การรับรู้รายได้ 

 รายได้จากการเดินเรือ 

 รายได้จากการเดินเรือ (ประกอบด้วยรายได้ค่าเช่าเรือ (Hire income) ซึ" งเกิดจากการเช่าเป็น
ระยะเวลา (Time charter) และรายไดค้่าระวางเรือ (Freight income) ซึ" งเกิดจากการเช่าเป็นรายเที"ยว 
(Voyage charter)) บนัทึกบญัชีตามเกณฑค์งคา้ง 

 



   8  

 รายได้จากการให้บริการ 

 รายไดจ้ากการใหบ้ริการรับรู้เมื"อไดใ้หบ้ริการแลว้โดยพิจารณาถึงขั�นความสาํเร็จของงาน 

 ดอกเบี�ยรับ 

 ดอกเบี�ยรับถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนที"แทจ้ริง 

 เงินปันผลรับ 

 เงินปันผลรับถือเป็นรายไดเ้มื"อบริษทัฯมีสิทธิในการรับเงินปันผล 

4.2 เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั�นที"มี
สภาพคล่องสูง ซึ" งถึงกาํหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน i เดือนนับจากวนัที"ไดม้าและไม่มี
ขอ้จาํกดัในการเบิกใช ้

4.3 ลูกหนี�การค้า 

 ลูกหนี�การคา้แสดงมูลค่าตามจาํนวนมูลค่าสุทธิที"จะไดรั้บ กลุ่มบริษทับนัทึกค่าเผื"อหนี�สงสัยจะสูญ
สาํหรับผลขาดทุนโดยประมาณที"อาจเกิดขึ�นจากการเก็บเงินจากลูกหนี�ไม่ได ้ซึ" งโดยทั"วไปพิจารณา
จากประสบการณ์การเก็บเงินและการวเิคราะห์อายหุนี�   

4.4 นํ�ามันเชื�อเพลงิ 

 นํ� ามนัเชื�อเพลิงแสดงมูลค่าตามราคาทุน (วิธีเขา้ก่อน-ออกก่อน) หรือมูลค่าสุทธิที"จะไดรั้บแลว้แต่
ราคาใดจะตํ"ากวา่ และจะถือเป็นส่วนหนึ"งของตน้ทุนการเดินเรือเมื"อมีการเบิกใช ้

4.5 เงินลงทุน 

 ก) เงินลงทุนในตราสารทุนที"ไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทั"วไป ซึ" งแสดง
ในราคาทุนสุทธิจากค่าเผื"อการดอ้ยค่า (ถา้มี)  

 ข) เงินลงทุนในบริษทัร่วมที"แสดงอยูใ่นงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวธีิส่วนไดเ้สีย  

 ค) เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยที"แสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวธีิราคาทุน  

 เมื"อมีการจาํหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ" งตอบแทนสุทธิที"ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของ        
เงินลงทุนจะถูกบนัทึกในงบกาํไรขาดทุน ในกรณีที"มีการจาํหน่ายเงินลงทุนเพียงบางส่วน ราคาตาม
บญัชีต่อหน่วยที"ใชใ้นการคาํนวณตน้ทุนสาํหรับเงินลงทุนที"จาํหน่ายใชว้ธีิถวัเฉลี"ยถ่วงนํ�าหนกั 
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4.6 ที#ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื#อมราคา 

 เรือ อาคารชุดและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื"อมราคาสะสม และค่าเผื"อการดอ้ยค่า
ของสินทรัพย ์(ถา้มี)  

 ค่าเสื"อมราคาของเรือ อาคารชุดและอุปกรณ์คาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยห์ลงัจากหักมูลค่า
คงเหลือโดยวธีิเส้นตรงตามอายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณดงันี�  

เรือและอุปกรณ์  25 ปี และ 5 ปี ตามลาํดบั 
ค่าใชจ่้ายในการซ่อมแซมและสาํรวจเรือ  2 ปี และ 4 ปี ตามลาํดบั 
อาคารชุด  17 - 20 ปี 
สิ"งปรับปรุงสินทรัพยเ์ช่า   5 ปี  
อื"น ๆ  5 ปี 

 ค่าเสื"อมราคารวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

   ไม่มีการคิดค่าเสื"อมราคาสาํหรับสินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้าง 

 กลุ่มบริษทัตดัรายการอาคารและอุปกรณ์ออกจากบญัชีเมื"อจาํหน่ายสินทรัพยห์รือคาดว่าจะไม่ได้
รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจาํหน่ายสินทรัพย ์รายการผลกาํไรหรือ
ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพย์ (ผลต่างระหว่างสิ" งตอบแทนสุทธิที"ได้รับจากการจาํหน่าย
สินทรัพยก์บัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั�น) จะรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเมื"อกลุ่มบริษทัตดัรายการ
สินทรัพยน์ั�นออกจากบญัชี 

4.7    ต้นทุนการกู้ยมื 

 ต้นทุนการกู้ยืมของเงินกู้ที"ใช้ในการจัดหาหรือก่อสร้างสินทรัพย์ที"ต้องใช้ระยะเวลานานใน         
การแปลงสภาพให้พร้อมใช้หรือขาย ไดถู้กนาํไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพยจ์นกวา่สินทรัพย์
นั�นจะอยู่ในสภาพพร้อมที"จะใช้ได้ตามที"มุ่งประสงค์  ส่วนตน้ทุนการกู้ยืมอื"นถือเป็นค่าใช้จ่าย      
ในงวดที"เกิดรายการ ตน้ทุนการกูย้มืประกอบดว้ยดอกเบี�ยและตน้ทุนอื"นที"เกิดขึ�นจากการกูย้มืนั�น 

4.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่าตัดจําหน่าย 

 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเผื"อการดอ้ยค่าสะสม      
(ถา้มี) ของสินทรัพยน์ั�น 

กลุ่มบริษทัตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนที"มีอายุการให้ประโยชน์จาํกดัอย่างมีระบบตลอดอายุ
การให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั�น และจะประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าว
เมื"อมีขอ้บ่งชี� ว่าสินทรัพยน์ั�นเกิดการด้อยค่า กลุ่มบริษทัจะทบทวนระยะเวลาการตดัจาํหน่ายและ
วิธีการตดัจาํหน่ายของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวทุกสิ�นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตดัจาํหน่ายรับรู้เป็น
ค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุน 

 คอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์มีอายกุารใหป้ระโยชน์ประมาณ 5 ปี และ 10 ปี 
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4.9 ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่าย 

 ค่าใชจ่้ายทางการเงินที"เกี"ยวขอ้งกบัการกูย้ืมเงินซึ" งเกิดขึ�นก่อนหรือ ณ วนัทาํสัญญาวงเงินกูย้ืมและ
ก่อนการเบิกถอนเงินกู้ยืมจะถูกบันทึกเป็นค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจ่าย ค่าธรรมเนียม           
ทางการเงินรอตดัจ่ายตามสัดส่วนของเงินกูย้มืที"ไดเ้บิกถอนแลว้จะแสดงหกัจากเงินกูย้ืมที"เกี"ยวขอ้ง
และถูกตดัจาํหน่ายโดยวธีิอตัราดอกเบี�ยที"แทจ้ริงตามอายขุองเงินกู ้

4.10 ต้นทุนสัญญารอตัดจ่าย 

 ค่าปรับเนื"องจากการส่งมอบเรือล่าชา้ ซึ" งกลุ่มบริษทัไดจ่้ายก่อนการส่งมอบเรือใหแ้ก่ผูเ้ช่าเรือขนส่ง
ประเภทซีเมนต์ เพื"อเป็นการคงไวซึ้" งสัญญาให้บริการเช่าเรือระยะยาวแต่ละลาํบนัทึกอยู่ในบญัชี
ตน้ทุนสัญญารอตดัจ่าย และถูกตดัจาํหน่ายโดยวิธีเส้นตรงตามอายุของสัญญาให้บริการเช่าเรือ     
ซึ" งผูกพนัแล้ว (15 ปี) รายได้จากการเดินเรือในงบกาํไรขาดทุนได้แสดงสุทธิจากค่าตดัจาํหน่าย
ดงักล่าว 

4.11 รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการที#เกี#ยวข้องกนั 

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

 นอกจากนี�  บุคคลหรือกิจการที"เกี"ยวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วม และบุคคลหรือกิจการที"มี
สิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อมซึ" งทําให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคัญต่อบริษัทฯ 
ผู ้บริหารสําคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯที" มีอํานาจในการวางแผนและควบคุม                  
การดาํเนินงานของบริษทัฯ 

4.12 สัญญาเช่าระยะยาว 

 จาํนวนเงินที"จ่ายตามสัญญาเช่าดาํเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกาํไรขาดทุนตามวิธีเส้นตรง
ตลอดอายสุัญญาเช่า 

4.13 เงินตราต่างประเทศ 

สกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินที"ใช้นาํเสนองบการเงินของกลุ่มบริษทั ซึ" งแตกต่างจากสกุลเงินเหรียญ
สหรัฐอเมริกาที"เป็นสกุลเงินที"ใช้ในการดาํเนินงาน กิจการในกลุ่มบริษทัจะกาํหนดสกุลเงินที"ใช ้  
ในการดาํเนินงานของแต่ละกิจการ รายการต่าง ๆ ของแต่ละกิจการที"รวมอยู่ในงบการเงินรวม        
วดัมูลค่าดว้ยสกุลเงินที"ใชใ้นการดาํเนินงานของแต่ละกิจการนั�น 
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ก) รายการและยอดคงเหลือ 

  รายการบัญชีที" เป็นเงินตราต่างประเทศจะบันทึกรายการเริ" มแรกเป็นสกุลเงินที" ใช้ใน               
การดาํเนินงานของแต่ละกิจการในกลุ่มบริษัท รายการที"เป็นเงินตราต่างประเทศที"เกิดขึ� น
ระหวา่งเดือนแปลงค่าเป็นสกุลเงินที"ใชใ้นการดาํเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปลี"ยนถวัเฉลี"ยของ
เดือนก่อนเดือนที"เกิดรายการ  

  สินทรัพย์และหนี� สินที" เป็นตัวเงินซึ" งเป็นเงินตราต่างประเทศจะถูกแปลงค่าด้วยอัตรา
แลกเปลี"ยนทนัทีของสกุลเงินที"ใชใ้นการดาํเนินงาน ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน กาํไรหรือ
ขาดทุนจากการแปลงค่าบนัทึกในงบกาํไรขาดทุน 

  รายการที"ไม่เป็นตวัเงินที"อยู่ในรูปเงินตราต่างประเทศซึ" งเคยบนัทึกไวด้้วยราคาทุนเดิมจะถูก
แปลงค่าโดยใช้อตัราแลกเปลี"ยน ณ วนัที" เกิดรายการ รายการที"ไม่เป็นตวัเงินที"เป็นเงินตรา
ต่างประเทศซึ" งบนัทึกไวด้้วยมูลค่ายุติธรรมจะถูกแปลงค่าโดยใช้อตัราแลกเปลี"ยน ณ วนัที"
กาํหนดมูลค่ายติุธรรมนั�น 

 ข) กิจการในกลุ่มบริษทั 

  สินทรัพยแ์ละหนี� สินของกิจการในกลุ่มบริษทัที"สกุลเงินที"ใช้ในการดาํเนินงานไม่ใช่สกุล         
เงินเหรียญสหรัฐอเมริกาจะถูกแปลงค่าเป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาโดยใช้อัตรา
แลกเปลี"ยน ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน และรายการในงบกําไรขาดทุนและงบกาํไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จจะถูกแปลงค่าโดยใช้อตัราแลกเปลี"ยนที"ประมาณขึ�นซึ" งใกล้เคียงกับอตัรา
แลกเปลี"ยนจริง ณ วนัที"เกิดรายการ 

ผลต่างของอตัราแลกเปลี"ยนที"เกิดจากการแปลงค่า จะรับรู้ไวใ้นกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื"น
จนกว่ามีการจาํหน่ายเงินลงทุนในกิจการนั� นออกไป จึงรับรู้ผลต่างของอตัราแลกเปลี"ยน            
ที"เกิดจากการแปลงค่าในงบกาํไรขาดทุน 

4.14 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

 ทุกวนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจะทาํการประเมินการด้อยค่าของที"ดิน อาคารและ
อุปกรณ์หรือสินทรัพยที์"ไม่มีตวัตนอื"นของกลุ่มบริษทัหากมีขอ้บ่งชี� วา่สินทรัพยด์งักล่าวอาจดอ้ยค่า 
กลุ่มบริษทัรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเมื"อมูลค่าที"คาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่าตํ"ากว่า
มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั�น ทั�งนี�  มูลค่าที"คาดวา่จะไดรั้บคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหกัตน้ทุน
ในการขายของสินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใช้สินทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกว่า ในการประเมิน
มูลค่าจากการใชสิ้นทรัพย ์กลุ่มบริษทัประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที"กิจการคาดวา่จะไดรั้บ
จากสินทรัพย์และคํานวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดก่อนภาษีที"สะท้อนถึง           
การประเมินความเสี" ยงในสภาพตลาดปัจจุบันของเงินสดตามระยะเวลาและความเสี" ยงซึ" งเป็น
ลกัษณะเฉพาะของสินทรัพยที์"กาํลงัพิจารณาอยู ่ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหกัตน้ทุนในการขาย 
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กลุ่มบริษัทใช้แบบจาํลองการประเมินมูลค่าที"ดีที"สุดซึ" งเหมาะสมกับสินทรัพย ์ซึ" งสะท้อนถึง 
จาํนวนเงินที"กิจการสามารถจะได้มาจากการจาํหน่ายสินทรัพย์หักด้วยต้นทุนในการจาํหน่าย       
โดยการจาํหน่ายนั�นผูซื้�อกบัผูข้ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี"ยนและสามารถต่อรอง
ราคากนัไดอ้ยา่งเป็นอิสระในลกัษณะของผูที้"ไม่มีความเกี"ยวขอ้งกนั 

 กลุ่มบริษทัจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในงบกาํไรขาดทุน 

4.15 ผลประโยชน์ของพนักงาน 

 ก) ผลประโยชน์ระยะสั�นของพนกังาน 

  กลุ่มบริษทัรับรู้เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่าใชจ่้ายเมื"อ
เกิดรายการ 

 ข) ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน และผลประโยชน์ระยะยาวอื"นของพนกังาน 

  โครงการสมทบเงิน 

  กลุ่มบริษทัและพนกังานไดร่้วมกนัจดัตั�งกองทุนสํารองเลี�ยงชีพ ซึ" งประกอบดว้ยเงินที"พนกังาน
จ่ายสะสมและเงินที"กลุ่มบริษทัจ่ายสมทบใหเ้ป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนสํารองเลี�ยงชีพ  
ไดแ้ยกออกจากสินทรัพยข์องกลุ่มบริษทั เงินที"กลุ่มบริษทัจ่ายสมทบกองทุนสํารองเลี� ยงชีพ
บนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในปีที"เกิดรายการ 

  โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน  

  กลุ่มบริษทัมีภาระสําหรับเงินชดเชยที"ตอ้งจ่ายให้แก่พนักงานเมื"อออกจากงานตามกฎหมาย
แรงงาน ซึ" งกลุ่มบริษทัถือว่าเงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน
สาํหรับพนกังาน  

  กลุ่มบริษทัคาํนวณหนี� สินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน โดยใชว้ิธี    
คิดลดแต่ละหน่วยที"ประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ชี"ยวชาญอิสระได้
ทาํการประเมินภาระผกูพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  

  ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั สําหรับโครงการ
ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื"น 

 ค) ผลประโยชน์ระยะยาวอื"นของพนกังาน 

 ภาระผูกพนัของกลุ่มบริษทัที"เกี"ยวกบัโบนสัพนกังานคา้งจ่ายถูกจดัประเภทเป็นผลประโยชน์
ระยะยาวของพนักงานนอกเหนือจากโครงการผลประโยชน์เมื"อเกษียณอายุ โดยเป็น
ผลประโยชน์ในอนาคตที"ตอบแทนพนกังานจากการทาํงานในปัจจุบนัและในงวดก่อน 
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 ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการสําหรับโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื"นของ
พนกังานจะรับรู้ทนัทีในงบกาํไรขาดทุน 

 ง) ผลประโยชน์เมื"อเลิกจา้ง  

 ผลประโยชน์เมื"อเลิกจ้างรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื"อกลุ่มบริษัทแสดงเจตนาผูกพนัอย่างชัดเจน
เกี"ยวกับการเลิกจ้างและไม่มีความเป็นไปได้ที"จะยกเลิก มีรายละเอียดอย่างเป็นทางการทั� ง     
การเลิกจา้งก่อนวนัเกษียณตามปกติหรือการสนบัสนุนการออกจากงานโดยสมคัรใจ 

 ตน้ทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทั�งจาํนวนในงบกาํไรขาดทุนทนัทีที"มีการแกไ้ขโครงการหรือ
ลดขนาดโครงการ หรือเมื"อกิจการรับรู้ตน้ทุนการปรับโครงสร้างที"เกี"ยวขอ้ง 

4.16 ประมาณการหนี�สิน 

ประมาณการหนี� สินจะรับรู้ก็ต่อเมื"อกลุ่มบริษทัมีภาระหนี� สินที"เกิดขึ�นในปัจจุบนัหรือที"ก่อตวัขึ�น  
อัน เป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าประโยชน์                  
เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ายไปเพื"อชาํระภาระหนี� สินดงักล่าว และสามารถประมาณจาํนวนภาระ
หนี� สินไดอ้ยา่งน่าเชื"อถือ 

ในกรณีที"กลุ่มบริษัทคาดว่าจะได้รับชดเชยประมาณการหนี� สินทั� งหมดหรือบางส่วนคืน เช่น 
สัญญาประกนัภยั รายจ่ายที"ไดรั้บชดเชยจะรับรู้เป็นสินทรัพยแ์ยกต่างหากเมื"อมีความมั"นใจว่าจะ
ไดรั้บเงินชดเชยนั�นคืน ค่าใชจ่้ายที"เกี"ยวขอ้งกบัประมาณการหนี� สินจะแสดงในงบกาํไรขาดทุนสุทธิ
จากจาํนวนเงินที"ไดรั้บชดเชย 

ประมาณการค่าความเสียหายจากการเดินเรือ  

บริษัทย่อยบันทึกประมาณการค่าความเสียหายจากการเดินเรือเมื"อได้รับการแจ้งคําเรียกร้อง
ค่าเสียหายจากผูเ้ช่าเรือ โดยประมาณการความเสียหายที"ดีที"สุดที"บริษทัยอ่ยจะตอ้งจ่ายชาํระภาระ
ผกูพนัในปัจจุบนั  

4.17 ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  

 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยในประเทศไทยบนัทึกภาษีเงินไดโ้ดยคาํนวณจากกาํไรทางภาษีตามกฎหมาย
ภาษีอากร บริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมในต่างประเทศคาํนวณภาษีเงินไดต้ามวิธีและอตัราภาษีที"ระบุ
ในกฎหมายภาษีอากรของประเทศนั�น 
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 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 กลุ่มบริษทับนัทึกภาษีเงินได้รอการตดับญัชีของผลแตกต่างชั"วคราวระหว่างราคาตามบญัชีของ
สินทรัพย์และหนี� สิน ณ วนัสิ� นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี� สิน              
ที"เกี"ยวขอ้ง โดยใชอ้ตัราภาษีที"มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน  

 กลุ่มบริษทัรับรู้หนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชั"วคราวที"ตอ้งเสียภาษีทุกรายการ    
แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกต่างชั"วคราวที"ใช้หักภาษี รวมทั� ง            
ผลขาดทุนทางภาษีที"ยงัไม่ไดใ้ชใ้นจาํนวนเท่าที"มีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ที"กลุ่มบริษทัจะมีกาํไร
ทางภาษีในอนาคตเพียงพอที"จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั"วคราวที"ใช้หักภาษีและผลขาดทุน
ทางภาษีที"ยงัไม่ไดใ้ชน้ั�น 

 กลุ่มบริษทัจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทุกสิ�นรอบระยะเวลา
รายงานและจะทําการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่า               
กลุ่มบริษทัจะไม่มีกาํไรทางภาษีเพียงพอต่อการนําสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีทั�งหมด                 
หรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์ 

 กลุ่มบริษทัจะบนัทึกภาษีเงินได้รอการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหากภาษีที"เกิดขึ�น
เกี"ยวขอ้งกบัรายการที"ไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้  

4.18 ส่วนเกนิทุนหุ้นทุนซื�อคืน 

 บริษัทฯจะรับรู้ผลต่างระหว่างราคาขายของหุ้นทุนซื� อคืนที"สูงกว่าราคาซื� อของหุ้นทุนซื� อคืน        
เขา้บญัชีส่วนเกินทุนหุ้นทุนซื�อคืนและหากราคาขายของหุ้นทุนซื�อคืนตํ"ากว่าราคาซื�อของหุ้นทุน
ซื�อคืน บริษทัฯจะนําผลต่างหักจากส่วนเกินทุนหุ้นทุนซื�อคืนให้หมดไปก่อน แล้วจึงนําผลต่าง       
ที"เหลืออยูไ่ปหกัจากบญัชีกาํไรสะสม 

4.19 ตราสารอนุพนัธ์ 

 สัญญาแลกเปลี#ยนเงินตราต่างประเทศ  

 ลูกหนี� และเจา้หนี� ตามสัญญาแลกเปลี"ยนเงินตราต่างประเทศจะถูกแปลงค่าเป็นสกุลเงินเหรียญ
สหรัฐอเมริกาโดยใชอ้ตัราแลกเปลี"ยน ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน กาํไรขาดทุนที"ยงัไม่เกิดขึ�น
จากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศดงักล่าวจะถูกบนัทึกในงบกาํไรขาดทุน 

 สัญญาแลกเปลี#ยนอตัราดอกเบี�ย 

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

 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที"คาดวา่จะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาที"จะตอ้งจ่ายเพื"อ
โอนหนี� สินให้ผูอื้"นโดยรายการดงักล่าวเป็นรายการที"เกิดขึ�นในสภาพปกติระหว่างผูซื้�อและผูข้าย 
(ผู ้ร่วมในตลาด) ณ วนัที"วดัมูลค่า บริษัทฯและบริษัทย่อยใช้ราคาเสนอซื� อขายในตลาดที" มี        
สภาพคล่องในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหนี� สินซึ" งมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
ที"เกี"ยวขอ้งกาํหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ในกรณีที"ไม่มีตลาดที"มีสภาพคล่อง
สําหรับสินทรัพยห์รือหนี� สินที"มีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื�อขายในตลาดที"มี
สภาพคล่องได ้บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่า   
ที"เหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใชข้อ้มูลที"สามารถสังเกตไดที้"เกี"ยวขอ้งกบัสินทรัพย์
หรือหนี� สินที"จะวดัมูลค่ายติุธรรมนั�นใหม้ากที"สุด  

 ลาํดบัชั�นของมูลค่ายุติธรรมที"ใช้วดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหนี� สินใน                 
งบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลที"นาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงันี�  

 ระดบั 1 ใชข้อ้มูลราคาเสนอซื�อขายของสินทรัพยห์รือหนี� สินอยา่งเดียวกนัในตลาดที"มีสภาพคล่อง 

 ระดบั 2 ใช้ขอ้มูลอื"นที"สามารถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหนี� สิน ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือ
ทางออ้ม 

 ระดบั 3 ใชข้อ้มูลที"ไม่สามารถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเกี"ยวกบักระแสเงินในอนาคตที"กิจการประมาณขึ�น  

 ทุกวนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะประเมินความจาํเป็นในการโอนรายการ
ระหว่างลาํดบัชั�นของมูลค่ายุติธรรมสําหรับสินทรัพยแ์ละหนี� สินที"ถืออยู ่ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลา
รายงานที"มีการวดัมูลค่ายติุธรรมแบบเกิดขึ�นประจาํ 

5. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีที#สําคัญ 

 ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจ
และการประมาณการผลกระทบของเหตุการณ์ที"ไม่แน่นอนในอนาคตที"อาจมีผลกระทบต่อจาํนวน
เงินที"แสดงในงบการเงินและการเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ด้วยเหตุนี�  ผลที"
เกิดขึ�นจริงจึงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนที"ประมาณการไว ้การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการ
ทางบญัชีที"สาํคญั ไดแ้ก่ 
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ค่าเผื#อหนี�สงสัยจะสูญของลูกหนี� 

 ค่าเผื"อหนี� สงสัยจะสูญของลูกหนี� เกิดจากการปรับมูลค่าของลูกหนี� จากความเสี"ยงดา้นเครดิตที"อาจ
เกิดขึ�น ฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที"คาดวา่จะเกิดขึ�นจากลูกหนี�แต่ละ
ราย โดยใชก้ารวิเคราะห์สถานะของลูกหนี� รายตวั ประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต การวิเคราะห์
อายลูุกหนี�และการเปลี"ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนั อยา่งไรก็ตาม การใชป้ระมาณการ
และขอ้สมมติฐานที"แตกต่างกันอาจมีผลต่อจาํนวนค่าเผื"อหนี� สงสัยจะสูญ ดงันั�น การปรับปรุง      
ค่าเผื"อหนี�สงสัยจะสูญอาจมีขึ�นไดใ้นอนาคต  

 มูลค่ายุติธรรมของเครื#องมือทางการเงิน 

 ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื"องมือทางการเงินที"บนัทึกในงบแสดงฐานะการเงิน ที"ไม่มี   
การซื�อขายในตลาดและไม่สามารถหาราคาไดใ้นตลาดซื�อขายคล่อง ฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจใน
การประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื" องมือทางการเงินดังกล่าว โดยใช้เทคนิคและแบบจาํลอง         
การประเมินมูลค่า ซึ" งตวัแปรที"ใช้ในแบบจาํลองไดม้าจากการเทียบเคียงกบัตวัแปรที"มีอยู่ในตลาด 
โดยคํานึงถึงความเสี" ยงทางด้านเครดิต (ทั� งของธนาคารฯและคู่สัญญา) สภาพคล่อง ข้อมูล
ความ สั ม พัน ธ์  แล ะก ารเป ลี" ยน แป ล งข องมู ล ค่ าข องเค รื" องมื อท างก ารเงิน ใน ระยะยาว                          
การเปลี"ยนแปลงของสมมติฐานที"เกี"ยวขอ้งกบัตวัแปรที"ใชใ้นการคาํนวณ อาจมีผลกระทบต่อมูลค่า
ยติุธรรมที"แสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงินและการเปิดเผยลาํดบัชั�นของมูลค่ายติุธรรม 

ที#ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื#อมราคา 

 ในการคํานวณค่าเสื" อมราคาของเรือ อาคารชุดและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารประมาณอายุการให้
ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื"อเลิกใชง้านของเรือ อาคารชุดและอุปกรณ์ และไดมี้การทบทวนอายุ
การใหป้ระโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี"ยนแปลงเกิดขึ�น 

 นอกจากนี�  ฝ่ายบริหารจาํเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของที" ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละ
ช่วงเวลาและบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดวา่มูลค่าที"คาดวา่จะไดรั้บคืนตํ"ากว่ามูลค่าตาม
บญัชีของสินทรัพยน์ั�น ในการนี� ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจที"เกี"ยวขอ้งกบัการคาดการณ์
รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในอนาคตซึ"งเกี"ยวเนื"องกบัสินทรัพยน์ั�น 

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์ และผลประโยชน์ระยะยาว

อื#นของพนักงาน 

 หนี� สินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน และตามโครงการผลประโยชน์
ระยะยาวอื"นของพนกังาน ประมาณขึ�นตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ซึ" งตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐาน
ต่าง ๆ ในการประมาณการนั�น เช่น อตัราคิดลด อตัราการขึ�นเงินเดือนในอนาคต อตัรามรณะ และ
อตัราการเปลี"ยนแปลงในจาํนวนพนกังาน เป็นตน้ 
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ข้อพพิาทภายใต้กระบวนการอนุญาโตตุลาการ 

บริษทัฯไดเ้ปิดเผยรายการหนี� สินที"อาจเกิดขึ�นจากขอ้พิพาทภายใตก้ระบวนการอนุญาโตตุลาการที"
เกี"ยวขอ้งกบัการยกเลิกสัญญาสั"งต่อเรือกบั Sainty ไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 31 จาก
การพิจารณาความเห็นของที"ปรึกษาทางกฎหมายภายในของบริษทัฯ ฝ่ายบริหารเชื"อวา่ผลการตดัสิน
ของคณะอนุญาโตตุลาการยงัมีความไม่แน่นอนและไม่สามารถประมาณจาํนวนหนี� สินที"อาจเกิดขึ�น
ในอนาคตไดอ้ยา่งน่าเชื"อถือ ดงันั�น บริษทัฯจึงไม่ไดบ้นัทึกประมาณการหนี� สินดงักล่าว ณ วนัสิ�นรอบ
ระยะเวลารายงาน 

6. เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

เงินสด 812 881 801 870 
เงินฝากธนาคาร 1,842,020 1,852,737 495,813 1,239,210 

รวม 1,842,832 1,853,618 496,614 1,240,080 

ณ วนัที"  31 ธันวาคม 2561 เงินฝากธนาคารมีอัตราดอกเบี� ยระหว่างร้อยละ 0.00 ถึง 1.95 ต่อปี 
สําหรับเงินฝากออมทรัพยส์กุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา และระหว่างร้อยละ 0.37 ถึง 0.38 ต่อปี
สําหรับเงินฝากออมทรัพยส์กุลเงินบาท (2560: ระหว่างร้อยละ 0.00 ถึง 1.00 ต่อปี สําหรับเงินฝาก
ออมทรัพยส์กุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา และระหว่างร้อยละ 0.37 ถึง 0.38 ต่อปี สําหรับเงินฝาก
ออมทรัพยส์กุลเงินบาท) 

7. ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื#น 
     (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
ลูกหนี�การคา้ - กิจการที"ไม่เกี"ยวขอ้งกนั     
อายหุนี�คงคา้งนบัจากวนัที"ในใบแจง้หนี�      
คา้งชาํระ     
 ไม่เกิน 3 เดือน  250,030 192,588 - - 
 3 - 6 เดือน 1,574 541 - - 
 6 - 12 เดือน 1,728 279 - - 
 มากกวา่ 12 เดือน 882 5,589 - - 
รวม 254,214 198,997 - - 
หกั: ค่าเผื"อหนี�สงสยัจะสูญ - (5,589) - - 
รวมลูกหนี�การคา้ - กิจการที"ไม่เกี"ยวขอ้งกนั, 

สุทธิ 254,214 193,408 - - 
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     (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

ลูกหนี� อื"น - กิจการที"เกี"ยวขอ้งกนั     
เงินทดรองแก่กิจการที"เกี"ยวขอ้งกนั (หมายเหตุ 8) - - 4,155,581 4,249,398 

รวมลูกหนี� อื"น  - - 4,155,581 4,249,398 

รวมลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื"น - สุทธิ 254,214 193,408 4,155,581 4,249,398 

8. รายการธุรกจิกบักจิการที#เกี#ยวข้องกนั 

 นอกเหนือจากความสัมพนัธ์ระหว่างบริษทัฯกบับริษทัย่อยตามที"กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบ       
งบการเงินข้อ 9 และ 10 และบริษัทร่วมตามที"กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 11 
รายการธุรกิจและความสัมพนัธ์กบักิจการที"เกี"ยวขอ้งกนัอื"นสามารถสรุปไดด้งันี�  

ชื"อบริษทัที"เกี"ยวขอ้งกนั รายการธุรกิจ ความสมัพนัธ์ 

บริษทั โกลเบก๊ซ์ คอร์ปอเรชั"น 
จาํกดั 

 

ไม่มี เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัฯ โดยถือหุ้น
เป็นจาํนวนร้อยละ 28.40 และมีกรรมการ
บริษทัฯบางท่านเป็นผูถื้อหุ้นและกรรมการ
ในกิจการดงักล่าว 

บริษทั ยนิูสเตรทช ์จาํกดั ค่าเช่าสาํนกังานและ
ค่าบริการอื"น ๆ 

มีผูถื้อหุน้และกรรมการบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั แอมบิกา้ ทวัร์ เอเยนซี" จาํกดั ค่าตัsวเครื"องบิน มีผูถื้อหุน้และกรรมการบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั แมสโทร คอนโทรลส์ จาํกดั ค่าบาํรุงรักษาระบบ 

   เครื"องปรับอากาศ 

มีผูถื้อหุน้และกรรมการบางส่วนร่วมกนั 

   
บริษทั แมกซ์วิน บิลเดอร์ส จาํกดั ค่าใชบ้ริการโรงแรมและ

ค่าบริหารจดัการอื"น ๆ 
มีผูถื้อหุน้และกรรมการบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั อินชวัร์เอก็ซ์เซลเลนซ์       
อินชวัร์รันซ์ โบรกเกอร์ส จาํกดั 

ค่าเบี�ยประกนัภยั มีสมาชิกในครอบครัวที"ใกลชิ้ดของกรรมการ
ของบริษทัฯเป็นผูถื้อหุ้นในกิจการดงักล่าว 

บริษทั อินชวัร์เอก็ซ์เซลเลนซ์ ไลฟ์ 
อินชวัร์รันซ์ โบรกเกอร์ส จาํกดั 

ค่าเบี�ยประกนัภยั มีสมาชิกในครอบครัวที"ใกลชิ้ดของกรรมการ
ของบริษทัฯเป็นผูถื้อหุ้นในกิจการดงักล่าว 

บริษทั เดวอน มารีน จาํกดั ให้คาํปรึกษาสาํหรับ 
   การจดัหาผูเ้ช่าเรือ 

มีสมาชิกในครอบครัวที"ใกลชิ้ดของกรรมการ
ของบริษทัฯเป็นผูถื้อหุ้นในกิจการดงักล่าว 
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ในระหว่างปี กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจที"สําคญักบักิจการที"เกี"ยวขอ้งกนั รายการธุรกิจดังกล่าว
เป็นไปตามเงื"อนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามที"ตกลงกนัระหวา่งบริษทัฯและกิจการที"เกี"ยวขอ้งกนั
เหล่านั�นซึ" งเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปไดด้งันี�  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 2561 2560 2561 2560 นโยบายการกาํหนดราคา 

รายการธุรกจิกบับริษทัย่อย    
(ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)     
รายไดจ้ากการให้บริการ - ค่าบริหาร - - 90,689 82,892 อตัราคงที"ต่อลาํต่อวนัโดยอา้งอิง

กบัค่าใชจ่้ายในการบริหารของ
บริษทัฯ 

รายไดจ้ากการให้บริการ - ค่านายหนา้   
ขายเรือเดินทะเล 

- - - 2,157 ร้อยละ 3 ของราคาขายเรือเดินทะเล 

ค่าเช่าอาคารชุดจ่าย - - 6,780 6,877 ราคาตลาด 
ขายเรือที"ต่อใหม่ 

(ส่วนของเงินล่วงหนา้ค่าจา้งต่อเรือ             
และตน้ทุนทางตรงอื"น ๆ) 

- - - 904,058 ราคาทุน 

รายการธุรกจิกบับริษทัร่วม      
เงินปันผลรับ 16,523 15,481 - - ตามที"ประกาศจ่าย 
รายการธุรกจิกบับริษทัที#เกี#ยวข้องกนั      
ค่าตัsวเครื"องบินจ่าย 8,581 6,728 2,506 2,099 ราคาตลาด 
ค่าเช่าและบริการจ่าย 11,871 10,310 9,934 9,140 ราคาตลาด 

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและกิจการที" เกี" ยวข้องกัน ณ วนัที"  31 ธันวาคม 2561 และ 2560                     
มีรายละเอียดดงันี�  

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

ลูกหนี�อื#น - กจิการที#เกี#ยวข้องกนั (หมายเหตุ 7)   
บริษทัยอ่ย - - 4,155,581 4,249,398 
รวมลูกหนี� อื"น - กิจการที"เกี"ยวขอ้งกนั - - 4,155,581 4,249,398 
เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื#น - กจิการที#เกี#ยวข้องกนั   
บริษทัยอ่ย - - 1,726,757 1,919,833 
บริษทัที"เกี"ยวขอ้งกนั 285 372 12 143 
รวมเจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื"น - กิจการ     
   ที"เกี"ยวขอ้งกนั 285 372 1,726,769 1,919,976 
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ยอดคงเหลือของลูกหนี� /เจา้หนี�บริษทัยอ่ยเป็นรายการที"เกิดจากบญัชีเดินสะพดัระหวา่งบริษทัฯและ
บริษทัย่อยเหล่านั�น ซึ" งฝ่ายบริหารของบริษทัฯเชื"อว่าไม่มีความจาํเป็นที"จะตอ้งบนัทึกค่าเผื"อหนี�
สงสัยจะสูญสาํหรับหนี�ดงักล่าว เงินทดรองจ่ายแก่/จากบริษทัยอ่ยไม่มีการคิดดอกเบี�ย 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหวา่งปีสิ�นสุดวนัที" 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 กลุ่มบริษทัมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน
ที"ใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปนี�  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 
ผลประโยชน์ระยะสั�น 84,957 80,463 81,294 76,231 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 11,985 2,037 11,981 2,036 

รวม 96,942 82,500 93,275 78,267 

 ภาระคํ�าประกนักบักิจการที"เกี"ยวขอ้งกนั 

บริษทัฯมีภาระจากการคํ� าประกันให้แก่บริษทัย่อยในการกู้ยืมเงินจากธนาคารโดยไม่มีการคิด
ค่าธรรมเนียมการคํ�าประกนั 

9. เงินให้กู้ยมืระยะยาวแก่บริษัทย่อย  

 เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย ประกอบดว้ย 

 1) ณ วนัที" 31 ธนัวาคม 2561 เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่บริษทัยอ่ยซึ" งบริษทัฯถือหุ้นทั�งหมด (บริษทั 
แอสโซซิเอท บลัค์ แคริเออร์ พีทีอี ลิมิเตด (“บริษทั เอบีซี”)) เป็นตัsวสัญญาใช้เงินจาํนวน 9.70 
ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (2560: 9.70 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) ซึ" งไม่มีการคิดดอกเบี�ยและมี
กาํหนดชาํระคืนเมื"อทวงถาม บริษทัฯไม่มีความตั�งใจที"จะเรียกชาํระคืนเงินให้กูย้ืมในอนาคต
อนัใกล ้ดงันั�น เงินใหกู้ย้มืดงักล่าวจึงจดัประเภทเป็นเงินใหกู้ย้มืระยะยาว 

  เงินใหกู้ย้มืขา้งตน้เป็นเงินจากบริษทัฯที"จ่ายเพื"อใหบ้ริษทัยอ่ยของบริษทั เอบีซี จาํนวน 4 บริษทั 
นําไปจ่ายชําระเงินค่างวดให้แก่อู่ต่อเรือ China Shipbuilding & Offshore International Co., 
Ltd. และ Shanhaiguan New Shipbuilding Industry Co., Ltd. ประเทศจีน ตามสัญญาสั"งต่อเรือ
ที"ไดล้งนามไวด้งันี�  

ชื"อบริษทัยอ่ย สัญญาสั"งต่อเรือลงวนัที" 
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 
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 2) เมื"อวนัที" 28 ธันวาคม 2561 บริษทัฯไดท้าํสัญญาขยายระยะเวลาการชาํระหนี� เงินทดรองและ                        
เงินกู้ยืมให้แก่บริษัท พรีเชียส ชิพปิ� ง (สิงคโปร์) พี ทีอี ลิมิ เตด จาํนวน 145 ล้านเหรียญ
สหรัฐอเมริกา ออกไปอีก 4 ปี 

รายการเคลื"อนไหวของเงินใหกู้ย้มืในระหวา่งปีมีดงัต่อไปนี�  
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 

ยอดคงเหลือตน้ปี 5,055,801 5,543,081 
แปลงจากเงินทดรอง 197,278 - 
ลดลง (196,935) - 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (36,095) (487,280) 

ยอดคงเหลือปลายปี 5,020,049 5,055,801 

10. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยประกอบดว้ยเงินลงทุนในหุน้สามญัของบริษทัยอ่ยดงัต่อไปนี�  

   (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ชื"อบริษทัยอ่ย ทุนชาํระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

   % %   
บริษทั พรีเชียส เมท็ทลัซ์ จาํกดั                                275,000 275,000 99.99 99.99 343,827 346,276 
บริษทั พรีเชียส วิชเชส จาํกดั 230,000 230,000 99.99 99.99 292,684 294,769 
บริษทั พรีเชียส สโตนส์ ชิปปิ� ง จาํกดั 260,000 260,000 99.99 99.99 273,403 275,350 
บริษทั พรีเชียส มิเนอรัลส์ จาํกดั 230,000 230,000 99.99 99.99 248,614 250,384 
บริษทั พรีเชียส แลนด ์จาํกดั 306,000 306,000 99.99 99.99 314,640 316,880 
บริษทั พรีเชียส ริเวอร์ส จาํกดั 234,000 234,000 99.99 99.99 206,800 208,273 
บริษทั พรีเชียส เลคส์ จาํกดั 184,000 184,000 99.99 99.99 181,472 182,764 
บริษทั พรีเชียส ซีส์ จาํกดั 100,000 100,000 99.99 99.99 127,254 128,160 
บริษทั พรีเชียส สตาร์ส จาํกดั 105,000 105,000 99.99 99.99 133,616 134,568 
บริษทั พรีเชียส โอเชียนส์ จาํกดั 175,000 175,000 99.99 99.99 222,694 224,280 
บริษทั พรีเชียส แพลนเนตส์ จาํกดั 270,000 270,000 99.99 99.99 301,961 304,111 
บริษทั พรีเชียส ไดมอนดส์ จาํกดั 205,000 205,000 99.99 99.99 189,049 190,396 
บริษทั พรีเชียส แซฟไฟร์ส จาํกดั 144,000 144,000 99.99 99.99 128,261 129,174 
บริษทั พรีเชียส เอม็เมอรัลส์ จาํกดั 366,000 366,000 99.99 99.99 307,550 309,741 
บริษทั พรีเชียส รูบีส์ จาํกดั 259,360 259,360 99.99 99.99 256,786 258,615 
บริษทั พรีเชียส โอปอลส์ จาํกดั 249,360 249,360 99.99 99.99 248,550 250,320 
บริษทั พรีเชียส การ์เน็ตส์ จาํกดั 379,000 379,000 99.99 99.99 317,219 319,478 
บริษทั พรีเชียส เพิร์ลส์ จาํกดั 173,000 173,000 99.99 99.99 181,182 182,472 
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   (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ชื"อบริษทัยอ่ย ทุนชาํระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

   % %   
บริษทั พรีเชียส ฟลาวเวอร์ส จาํกดั 336,000 336,000 99.99 99.99 349,332 351,820 
บริษทั พรีเชียส ฟอเรสท ์จาํกดั 286,000 286,000 99.99 99.99 271,585 273,520 
บริษทั พรีเชียส ทรีส์ จาํกดั 202,000 202,000 99.99 99.99 212,013 213,523 
บริษทั พรีเชียส พอนดส์ จาํกดั 124,000 124,000 99.99 99.99 127,523 128,431 
บริษทั พรีเชียส เวน็เจอร์ส จาํกดั 202,000 202,000 99.99 99.99 229,970 231,608 
บริษทั พรีเชียส แคปปิตอลส์ จาํกดั 200,000 200,000 99.99 99.99 254,508 256,321 
บริษทั พรีเชียส จสัมินส์ จาํกดั 147,000 147,000 99.99 99.99 172,911 174,142 
บริษทั พรีเชียส ออคิดส์ จาํกดั 217,000 217,000 99.99 99.99 195,395 196,787 
บริษทั พรีเชียส ลากูนส์ จาํกดั 140,000 140,000 99.99 99.99 178,155 179,424 
บริษทั พรีเชียส คลิฟส์ จาํกดั 140,000 140,000 99.99 99.99 178,155 179,424 
บริษทั พรีเชียส ฮิลส์ จาํกดั 140,000 140,000 99.99 99.99 178,155 179,424 
บริษทั พรีเชียส เมาน์เท่นส์ จาํกดั 140,000 140,000 99.99 99.99 178,155 179,424 
บริษทั พรีเชียส รีสอร์ทส์ จาํกดั 140,000 140,000 99.99 99.99 178,155 179,424 
บริษทั พรีเชียส ซิตี� ส์ จาํกดั 170,000 170,000 99.99 99.99 202,585 204,028 
บริษทั พรีเชียส คอมเมท็ส์ จาํกดั 141,000 141,000 99.99 99.99 135,448 136,413 
บริษทั พรีเชียส ออนาเมน้ทส์ จาํกดั 156,000 156,000 99.99 99.99 148,656 149,715 
บริษทั พรีเชียส มูนส์ จาํกดั 1,000 1,000 99.98 99.98 991 998 
บริษทั พรีเชียส วีนสั จาํกดั 298,800 298,800 99.99 99.99 275,156 277,115 
บริษทั พรีเชียส เนปจูน จาํกดั 298,800 298,800 99.99 99.99 275,156 277,115 
บริษทั พรีเชียส ชิพปิ� ง (ปานามา) เอส เอ 250 250 99.99 99.99 325 327 
บริษทั พรีเชียส ชิพปิ� ง (สิงคโปร์) พีทีอี ลิมิเตด 363,338 363,338 100.00 100.00 340,416 342,840 
บริษทั พรีเชียส ชิพปิ� ง (ยเูค) ลิมิเตด 250 250 100.00 100.00 325 327 
บริษทั เกรท เซอร์เคิล ชิปปิ� ง เอเยนซี" จาํกดั 210,000 210,000 99.99 99.99 351,892 354,398 
บริษทั แอสโซซิเอท บลัค ์แคริเออร์ พีทีอี ลิมิเตด 0.0664 0.0664 100.00 100.00 - - 

รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย      8,710,524 8,772,559 
หกั: ค่าเผื"อผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย     (2,212,312) (2,121,659) 
รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิ     6,498,212 6,650,900 

ณ วนัที" 31 ธันวาคม 2561 บริษทัฯได้จาํนาํหุ้นของบริษทัย่อย 25 บริษทั ซึ" งมีมูลค่าตามวิธีราคา
ทุนรวม 4,862.06 ล้านบาท (สุทธิจากค่าเผื"อผลขาดทุนจากเงินลงทุน) (2560: บริษทัย่อย 31 
บริษทั มูลค่ารวม 5,700.48 ล ้านบาท) ไวก้บัธนาคารเพื"อคํ�าประกนัเงินกู ้ยืมระยะยาวตามที"
กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 17 
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การเปลี"ยนแปลงในราคาทุนของบญัชีเงินลงทุนในบริษทัย่อยในปีปัจจุบนัส่วนใหญ่เป็นการตั�ง
ค่าเผื"อผลขาดทุนของเงินลงทุนในบริษทัย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการจาํนวนเงินประมาณ 
107.06 ล้านบาท (2560: 95.13 ล้านบาท) นอกจากนี� การเปลี"ยนแปลงในบญัชีเงินลงทุนเกิดจาก
ผลต่างของอตัราแลกเปลี"ยนจากการแปลงค่างบการเงินจากสกุลเงินที"ใช้ในการดาํเนินงานเป็น              
สกุลเงินที"ใชน้าํเสนองบการเงิน 

ณ วนัที" 31 ธันวาคม 2561 ค่าเผื"อผลขาดทุนของเงินลงทุนในบริษทัย่อยในงบการเงินเฉพาะ
กิจการส่วนใหญ่บนัทึกสําหรับบริษทัย่อยที"มีการขายเรือและยงัไม่มีแผนในการซื�อเรือใหม่
ทดแทนในอนาคตอนัใกล้ 

11. เงินลงทุนในบริษัทร่วมที#ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย 

11.1 รายละเอียดของบริษัทร่วมที#ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย 
 (หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินรวม 

  สดัส่วน  มูลค่าตามบญัชีตาม 
  จดัตั�งขึ�นใน เงินลงทุน ราคาทุน วิธีส่วนไดเ้สีย 

ชื"อบริษทัร่วม ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
   % %     
บริษทั อินเตอร์เนชั"นแนล ซีพอร์ทส์          
   (ฮาลเดีย) ไพรเวท ลิมิเตด  จดัการท่าเรือ อินเดีย 22.40 22.40 66,121 66,592 73,356 75,502 

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

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที" 31 ธนัวาคม 

 ส่วนแบ่งกาํไร   
 จากเงินลงทุน เงินปันผลรับ 
 ในบริษทัร่วมที"ถือหุน้ จากบริษทัร่วมที"ถือหุน้ 

ชื"อบริษทัร่วม โดยบริษทัยอ่ย โดยบริษทัยอ่ย 

 2561 2560 2561 2560 

บริษทั อินเตอร์เนชั"นแนล ซีพอร์ทส์ (ฮาลเดีย)     
 ไพรเวท ลิมิเตด  24,426 10,009 16,523 15,481 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมที"ถือหุ้นโดยบริษทัยอ่ยสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที" 31 ธนัวาคม 
2561 และ 2560 ซึ" งรวมอยู่ในงบกําไรขาดทุนรวม คํานวณ จากข้อมูลทางการเงิน ณ  ว ันที"                              
30 กนัยายน 2561 และ 2560 ตามลาํดบั 
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11.2 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทร่วมที#ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย 
(หน่วย: พนับาท) 

 ทุนเรียกชาํระ สินทรัพยร์วม หนี� สินรวม 
รายไดร้วม 

สาํหรับปีสิ�นสุด 
กาํไร  

สาํหรับปีสิ�นสุด 
ชื"อบริษทัร่วม ณ วนัที" 30 กนัยายน ณ วนัที" 30 กนัยายน ณ วนัที" 30 กนัยายน วนัที" 30 กนัยายน วนัที" 30 กนัยายน 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

 พนัอินเดียรูปี พนัอินเดียรูปี         
บริษทั อินเตอร์เนชั"นแนล ซีพอร์ทส์           
   (ฮาลเดีย) ไพรเวท ลิมิเตด  440,580 440,580 369,616 379,153 42,133 42,092 512,126 453,412 109,044 44,682 

12. เงินลงทุนระยะยาวอื#น 

เงินลงทุนระยะยาวอื"นเป็นเงินลงทุนในหุ้นสามญัจาํนวน 2,026,086 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท 
ของบ ริษัท  บ ท ด จํากัด  คิด เป็ น สั ด ส่ วน ร้อยละ 3 ของทุ นที" ออกและชําระแล้วทั� งห ม ด                                         
การเปลี"ยนแปลงในราคาทุนของบญัชีเงินลงทุนระยะยาวอื"นเกิดจากผลต่างของอตัราแลกเปลี"ยน
จากการแปลงค่างบการเงินจากสกุลเงินที"ใชใ้นการดาํเนินงานเป็นสกุลเงินที"ใชน้าํเสนองบการเงิน 
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13. ที#ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
(หน่วย: พนับาท) 

 

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

ราคาทุน         
1 มกราคม 2561 244,268 27,745,042 507,324 28,252,366 58,987 15,654 15,288 28,586,563 
ซื�อเพิ"ม/โอนเขา้ 5,419 85,426 195,613 281,039 852 1,441 - 288,751 
โอนออก/ตดัจาํหน่าย - - (49,744) (49,744) (421) - - (50,165) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (1,759) (195,508) (3,799) (199,307) (408) (130) (108) (201,712) 
31 ธนัวาคม 2561 247,928 27,634,960 649,394 28,284,354 59,010 16,965 15,180 28,623,437 
ค่าเสื#อมราคาสะสม         
1 มกราคม 2561 220,410 4,647,743 166,067 4,813,810 57,842 5,666 14,165 5,111,893 
ค่าเสื"อมราคาสาํหรับปี 704 976,935 203,769 1,180,704 598 2,576 366 1,184,948 
โอนออกสาํหรับส่วนที"         
   โอนออก/ตดัจาํหน่าย - - (49,744) (49,744) (394) - - (50,138) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (1,558) (29,202) (1,238) (30,440) (401) (31) (99) (32,529) 
31 ธนัวาคม 2561 219,556 5,595,476 318,854 5,914,330 57,645 8,211 14,432 6,214,174 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี         
1 มกราคม 2561 23,858 23,097,299 341,257 23,438,556 1,145 9,988 1,123 23,474,670 
31 ธนัวาคม 2561 28,372 22,039,484 330,540 22,370,024 1,365 8,754 748 22,409,263 
ค่าเสื#อมราคาสําหรับปี         
2561        1,184,948 



   26  

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
  เรือและอุปกรณ์ สิ"งตกแต่ง    
   ค่าใชจ้่ายใน  ติดตั�งและ    
  เรือ การซ่อมแซม  อุปกรณ์  สิ"งปรับปรุง  
 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 
ซื�อเพิ"ม/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 
ค่าเสื#อมราคาสะสม         
1 มกราคม 2560 241,069 4,415,220 201,136 4,616,356 62,483 11,250 14,617 4,945,775 
ค่าเสื"อมราคาสาํหรับปี 551 1,023,819 141,344 1,165,163 883 2,386 861 1,169,844 
โอนออกสาํหรับส่วนที"จาํหน่าย/         
   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 
ค่าเผื#อการด้อยค่า         
1 มกราคม 2560 - 122,104 1,161 123,265 - - - 123,265 
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 
ค่าเสื#อมราคาสําหรับปี         
2560        1,169,844 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

ราคาทุน     
1 มกราคม 2561 25,362 14,290 10,687 50,339 
ซื�อเพิ"ม 441 1,441 - 1,882 
ตดัจาํหน่าย (382) - - (382) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (172) (120) (76) (368) 

31 ธนัวาคม 2561 25,249 15,611 10,611 51,471 

ค่าเสื#อมราคาสะสม     
1 มกราคม 2561 24,700 4,302 10,687 39,689 
ค่าเสื"อมราคาสาํหรับปี 385 2,576 - 2,961 
โอนออกสาํหรับส่วนที"ตดัจาํหน่าย (355) - - (355) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (167) (21) (76) (264) 

31 ธนัวาคม 2561 24,563 6,857 10,611 42,031 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี     
1 มกราคม 2561 662 9,988 - 10,650 

31 ธนัวาคม 2561 686 8,754 - 9,440 

ค่าเสื#อมราคาสําหรับปี     
2561    2,961 

 



 

   28  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

ราคาทุน     
1 มกราคม 2560 27,602 13,451 11,717 52,770 
ซื�อเพิ"ม/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 

ค่าเสื#อมราคาสะสม     
1 มกราคม 2560 26,290 9,755 11,318 47,363 
ค่าเสื"อมราคาสาํหรับปี 748 2,386 380 3,514 
โอนออกสาํหรับส่วนที"จาํหน่าย/     
   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 

ค่าเสื#อมราคาสําหรับปี     
2560    3,514 

ในระหวา่งปีสิ�นสุดวนัที" 31 ธนัวาคม 2560 กลุ่มบริษทัมีกาํไรจากการจาํหน่ายเรือและอุปกรณ์เป็น
จาํนวนรวม 0.94 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 32.15 ลา้นบาทซึ"งไดแ้สดงอยูใ่นงบกาํไร
ขาดทุนรวม (2561: ไม่มี) 

ณ วนัที"  31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษัทมีอาคารชุดและอุปกรณ์จาํนวนหนึ" งซึ" งตดัค่าเสื" อมราคา
หมดแลว้แต่ยงัใชง้านอยู ่มูลค่าตามบญัชีก่อนหกัค่าเสื"อมราคาสะสมของสินทรัพยด์งักล่าวมีจาํนวน
เงิน 289.86 ล้านบาท (2560: 290.36 ล้านบาท) ในงบการเงินรวม และจาํนวนเงิน 35.75 ล้านบาท 
(2560: 34.42 ลา้นบาท) ในงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัที" 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัยอ่ยไดจ้ดจาํนองเรือจาํนวน 32 ลาํ (2560: 35 ลาํ) ซึ" งมีมูลค่าสุทธิ
ตามบญัชีจาํนวนเงิน 20,309.16 ลา้นบาท (2560: 22,617.74 ลา้นบาท) ไวก้บัธนาคารเพื"อคํ�าประกนั
เงินกูย้มืระยะยาวตามที"กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 17 
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14. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 รายละเอียดของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนซึ"งประกอบดว้ยคอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์มีดงัต่อไปนี�  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
ราคาทุน 
ราคาทุนตน้ปี  54,808 60,091 54,743 60,019 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (387) (5,283) (388) (5,276) 
ราคาทุนปลายปี 54,421 54,808 54,355 54,743 
การตดัจําหน่าย     
ค่าตดัจาํหน่ายสะสมตน้ปี 54,466 58,912 54,401 58,840 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 327 758 327 758 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (379) (5,204) (380) (5,197) 
ค่าตดัจาํหน่ายสะสมปลายปี 54,414 54,466 54,348 54,401 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที# 31 ธันวาคม 7 342 7 342 

ค่าตดัจําหน่ายสําหรับปี 327 758 327 758 

15. เงินล่วงหน้าค่าต่อเรือ 

ณ วนัที" 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษทัมีเงินล่วงหน้าค่าต่อเรือคงเหลือจาํนวน 67.90 ล้านเหรียญ
สหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 2,203.36 ล้านบาท (รวมเงินจ่ายล่วงหน้าและค่าใช้จ่ายอื"น ๆ ที"
เกี" ยวข้อง)  ซึ" งเกี" ยวเนื" องกับสัญ ญาสั" งต่อเรือจํานวน 9 ฉบับ ที" ท ําสัญญากับ Sainty Marine 
Corporation Ltd. (“Sainty”) สํ าห รั บ ตัว เรื อ ห ม าย เล ข  SAM1 4 0 1 7 B ถึ ง  SAM1 4 0 2 3 B แ ล ะ 
SAM14027B ถึง SAM14028B ซึ" งอยูใ่นกระบวนการอนุญาโตตุลาการตามที"กล่าวไวใ้นหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ้ 15.3 

 รายการเปลี"ยนแปลงของบญัชีเงินล่วงหน้าค่าต่อเรือสําหรับปีสิ�นสุดวนัที" 31 ธันวาคม 2561 และ 
2560 สรุปไดด้งันี�  

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 
ยอดคงเหลือตน้ปี  2,219,047 2,712,401 2,210,682 2,701,134 
เพิ"มขึ�น - 620,704 - 620,704 
ตน้ทุนทางตรงอื"น - 20,041 - 18,528 
โอนไปเป็นตน้ทุนเรือและอุปกรณ์     
   ของบริษทัยอ่ย - (907,567) - (904,058) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (15,692) (226,532) (15,633) (225,626) 
ยอดคงเหลือปลายปี 2,203,355 2,219,047 2,195,049 2,210,682 
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 ในระหว่างปี  2561 และ 2560 มีการเป ลี" ยนแปลงเกี" ยวกับสั ญ ญ าสั" งต่อเรือ/กระบ วนการ
อนุญาโตตุลาการ ดงันี�  

15.1 การส่งมอบเรือตามสัญญาสั# งต่อเรือกับอู่ ต่อเรือ Taizhou Sanfu Ship Engineering Co., Ltd., 

ประเทศจีน (“Sanfu”) 

ในระหว่างปีสิ�นสุดวนัที" 31 ธนัวาคม 2560 เรือสินคา้แห้งเทกองจาํนวน 1 ลาํ ไดเ้สร็จสิ�นสมบูรณ์
และไดส่้งมอบใหแ้ก่บริษทัยอ่ยทางออ้มในประเทศสิงคโปร์ 1 บริษทั รายละเอียดดงันี�   

วนัที#ส่งมอบ ชื#อบริษัทย่อย ตวัเรือหมายเลข ต้นทุนค่าต่อเรือและต้นทุนทางตรงอื#น 

18 เมษายน 2560 บริษทั พรีเชียส เกรซ พีทีอี  
ลิมิเตด 

SF130127 26.72 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา                  
หรือประมาณ 908.11 ลา้นบาท 

15.2 สัญญาระงับข้อพพิาทของสัญญาสั#งต่อเรือกบั Sanfu 

เมื"อวนัที" 4 ตุลาคม 2560 ขอ้พิพาทภายใตส้ัญญาระงบัขอ้พิพาทระหว่างบริษทัฯและ Sanfu ฉบบั              
ลงวนัที" 9 ตุลาคม 2558 จาํนวน 2 ฉบบั สําหรับตวัเรือหมายเลข SF130124 และตวัเรือหมายเลข 
SF130125 ได้รับการชี� ขาดโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการที"เมืองลอนดอน โดยตามคาํชี� ขาด
คณะอนุญาโตตุลาการเมื"อวนัที"  4 ตุลาคม 2560 ได้ตัดสินว่าบริษัทฯไม่มีสิทธิได้รับการชดใช้
ค่าเสียหายเนื" องจากการผิดเงื"อนไขที" ระบุในสัญญาสั" งต่อเรือหรือข้อมูลจําเพาะของเรือ 
(Specifications) ที"เกี"ยวกบัอตัราการเผาผลาญเชื�อเพลิงของเรือดงักล่าว ดงันั�น สินเชื"อธุรกิจไม่มี
หลกัประกนัจาํนวนรวม 32 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา ที"บริษทัฯไดรั้บมาจาก Sanfu ก่อนหนา้นี� จะ
ถึงกาํหนดชาํระคืนให้แก่ Sanfu พร้อมดอกเบี�ยในอตัราร้อยละ 6 ต่อปีนบัจากวนัรับมอบเรือแต่ละ
ลาํของเรือทั�ง 6 ลาํ ที"ไดรั้บมอบจาก Sanfu จนถึงวนัที"บริษทัฯชาํระสินเชื"อคืน รวมถึงค่าธรรมเนียม
ที"ปรึกษากฎหมาย ค่าใชจ่้ายอื"น ๆ ที"เกี"ยวขอ้ง สูงสุดไม่เกิน 0.75 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา ภายใน
หนึ"งปีนบัจากวนัที"มีคาํชี�ขาดของอนุญาโตตุลาการ 

ณ วนัที" 31 ธันวาคม 2560 บริษทัฯไดช้าํระคืนสินเชื"อธุรกิจไม่มีหลกัประกนัทั�งหมดจาํนวนรวม 
32.00 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาให้กบั Sanfu  บริษทัฯได้บนัทึกดอกเบี� ยจ่ายและค่าใช้จ่ายอื"น ๆ 
ตามสัญญาระงบัขอ้พิพาทจาํนวนรวม 3.38 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 112.51 ลา้น
บาท โดยแสดงเป็นค่าใช้จ่ายค้างจ่ายในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการและงบแสดงฐานะ
การเงินรวม และแสดงเป็นดอกเบี� ยจ่ายสินเชื"อธุรกิจไม่มีหลักประกันและค่าใช้จ่ายอื"น ๆ ตาม
สัญญาระงบัขอ้พิพาทในงบกาํไรขาดทุนเฉพาะกิจการและงบกาํไรขาดทุนรวม 

เมื"อวนัที"  27 กันยายน 2561 บริษัทฯได้ชําระดอกเบี� ยจ่ายและค่าใช้จ่ายอื"น ๆ ตามสัญญาระงับ                 
ขอ้พิพาทจาํนวนรวม 3.38 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 112.51 ลา้นบาทให้กบั Sanfu 
ดงันั�น บริษทัฯจึงไม่มีภาระผกูพนัใด ๆ ภายใตส้ัญญาระงบัขอ้พิพาทอีก 
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15.3 การยกเลกิสัญญาสั#งต่อเรือกบั Sainty 

ในระหว่างปี 2559 และ 2558 บริษทัฯได้ปฏิเสธการรับเรือบรรทุกสินคา้แห้งเทกองขนาด 64,000 
เดทเวทตัน จํานวน 12 ลํา ที"ท ําสัญญากับ Sainty Marine Corporation Ltd. ประเทศจีน (“Sainty”)                   
เมื"อวนัที"  24 และ 26 กุมภาพันธ์ 2557 สําหรับตัวเรือหมายเลข SAM14017B ถึง SAM14028B 
(“เรือ”) 

เนื"องจากความล่าช้าในการต่อเรือทาํให้ทางอู่ต่อเรือไม่สามารถส่งมอบเรือภายในระยะเวลาที"กาํหนด
ในสัญญาสั"งต่อเรือ (“สัญญา”) บริษทัฯจึงไดใ้ชสิ้ทธิตามสัญญาในการยกเลิกสัญญาเนื"องจากล่วงเลย
กาํหนดส่งมอบเรือและไดเ้รียกร้องให้อู่ต่อเรือคืนเงินงวดที"ไดช้าํระไปพร้อมดอกเบี�ยตามที"ระบุไวใ้น
สัญญา 

บริษัทฯได้ยื"นหนังสือเรียกร้องให้ธนาคารที"ให้การคํ� าประกนั กล่าวคือ Export-Import Bank of 
China สาขา Jiangsu (“CEXIM”) ชาํระเงินตามหนงัสือคํ�าประกนัประเภทเพิกถอนไม่ไดที้"ไดอ้อก
ให้บริษทัฯ ภายใตส้ัญญา เพื"อเรียกร้องเงินงวดค่าต่อเรือที"จ่ายไปแลว้พร้อมดอกเบี�ยคืน ในระหวา่ง
ปี 2559 และ 2560 บริษทัฯได้รับคืนเงินงวดพร้อมดอกเบี� ยสําหรับตวัเรือสามลาํ สําหรับเรืออีก                
เกา้ลาํที"เหลือซึ" งบริษทัฯไดรั้บแจง้ว่าอู่ต่อเรือไดย้ื"นเสนอขอ้พิพาทเขา้สู่กระบวนการพิจารณาของ
อนุญาโตตุลาการ ซึ" งตามขอ้กาํหนดในหนังสือคํ�าประกนัประเภทเพิกถอนไม่ได ้และตามสัญญา           
สั"งต่อเรือนั�น หนงัสือคํ�าประกนัประเภทเพิกถอนไม่ไดที้"เกี"ยวเนื"องกบัเรือลาํดงักล่าวไดรั้บการขยาย
ระยะเวลาออกไปจนถึง 90 วนัหลงัจากวนัที"มีการเผยแพร่คาํชี� ขาดของอนุญาโตตุลาการ ขณะนี�                  
ขอ้พิพาทสําหรับเรือทั�งเกา้ลาํดงักล่าวยงัคงอยูร่ะหวา่งกระบวนการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ
ตามที"กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 31 

 ณ วนัที" 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 รายละเอียดของการยกเลิกสัญญาสั"งต่อเรือที"ยกเลิกโดยบริษทัฯ
และ Sainty (ภายใตก้ารคดัคา้นของบริษทัฯ) แสดงไดด้งัต่อไปนี�  

ตัวเรือหมายเลข 
วนัที#ทําสัญญา 

สั#งต่อเรือ ยกเลกิโดย 
วนัที#ในหนังสือบอกเลกิ

สัญญาสั#งต่อเรือ 
วนัที#ได้รับแจ้งจากอู่ต่อเรือ  
ว่ามีการยื#นเสนอข้อพิพาท 

ราคาตามสัญญา 
(ล้านเหรียญ

สหรัฐอเมริกา) 

เงนิงวดจ่าย
ล่วงหน้าที#เรียกคนื 

(ล้านเหรียญ
สหรัฐอเมริกา) 

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

บริษทัฯ 
15 กนัยายน 2558 
30 มีนาคม 2559 

7 ธนัวาคม 2558 27.47 2.74 

SAM14027B 26 กุมภาพนัธ์ 2557 Sainty  
บริษทัฯ 

20 พฤศจิกายน 2558 
29 สิงหาคม 2559 

6 กนัยายน 2559 27.97 2.79 

SAM14028B 26 กุมภาพนัธ์ 2557 Sainty  
บริษทัฯ 

20 พฤศจิกายน 2558 
29 สิงหาคม 2559 

6 กนัยายน 2559 27.97 2.79 

    รวม 251.09 64.12 
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16.  ต้นทุนสัญญารอตัดจ่าย 

 รายการเปลี"ยนแปลงของบญัชีตน้ทุนสัญญารอตดัจ่ายสําหรับปีสิ�นสุดวนัที" 31 ธนัวาคม 2561 และ 
2560 สรุปไดด้งันี�  

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม          

 2561 2560 

ยอดคงเหลือตน้ปี 212,697 253,466 
ตดัจาํหน่ายสาํหรับปี (17,987) (19,119) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (1,574) (21,650) 

ยอดคงเหลือปลายปี 193,136 212,697 
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17. วงเงินกู้ยมืระยะยาว 

 ณ วนัที" 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บญัชีเงินกูย้มืระยะยาวแสดงไดด้งันี�  
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 วงเงินกูย้มืเพื"อนาํไปใชใ้นการสั"งต่อและจดัซื�อเรือใหม่ วงเงินกูย้มืเพื"อนาํไปใชใ้นการจดัซื�อเรือ  

 วงเงินที" 1 วงเงินที" � วงเงินที" i วงเงินที" 4 วงเงินที" 5 วงเงินที" 6 วงเงินที" 7 วงเงินที" 8 วงเงินที" 9 วงเงินที" 1 วงเงินที" 2 รวม 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

เงินกูย้มืระยะยาว 661,976 666,690 1,207,651 1,216,252 885,506 975,744 460,320 505,744 381,298 448,016 1,855,609 2,008,295 769,162 840,001 676,173 734,912 415,256 458,043 979,082 1,537,234 751,408 943,687 9,043,441 10,334,618 
บวก (หกั): ค่าธรรมเนียม                         
  ทางการเงินรอตดัจ่าย (1,317) (2,451) (8,788) (13,871) (9,617) (12,077) (2,238) (2,775) (1,618) (2,183) 51,814 52,656 (10,740) (13,823) (22,201) (27,610) (6,110) (7,450) (22,271) (46,004) 17,141 26,821 (15,945) (48,767) 

รวม 660,659 664,239 1,198,863 1,202,381 875,889 963,667 458,082 502,969 379,680 445,833 1,907,423 2,060,951 758,422 826,178 653,972 707,302 409,146 450,593 956,811 1,491,230 768,549 970,508 9,027,496 10,285,851 
หกั: ส่วนที"ถึงกาํหนดชาํระ                         
  ภายในหนึ"งปี (91,841) - (182,459) - (82,433) (82,892) (41,644) (41,915) (63,280) (63,690) (189,893) (143,204) (758,422) (64,295) (51,785) (51,898) (38,966) (39,182) (123,452) (123,189) (253,031) (192,220) (1,877,206) (802,485) 

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วน                         
   ที"ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ"งปี 568,818 664,239 1,016,404 1,202,381 793,456 880,775 416,438 461,054 316,400 382,143 1,717,530 1,917,747 - 761,883 602,187 655,404 370,180 411,411 833,359 1,368,041 515,518 778,288 7,150,290 9,483,366 

การเปลี"ยนแปลงของบญัชีเงินกูย้มืระยะยาวสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที" 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มีรายละเอียดดงันี�  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

  วงเงินกูย้มืเพื"อนาํไปใช ้  
 วงเงินกูย้มืเพื"อนาํไปใชใ้นการสั"งต่อและจดัซื�อเรือใหม่ ในการจดัซื�อเรือ    

 วงเงินที" 1 วงเงินที" � วงเงินที" i วงเงินที" 4 วงเงินที" 5 วงเงินที" 6 วงเงินที" 7 วงเงินที" 8 วงเงินที" 9 วงเงินที" 1 วงเงินที" 2 รวม 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที" 1 มกราคม 2561 664,239 1,202,381 963,667 502,969 445,833 2,060,951 826,178 707,302 450,593 1,491,230 970,508 10,285,851 
บวก: ตดัจาํหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจ่าย 1,112 4,966 2,364 515 547 (696) 2,973 5,193 1,283 23,493 (9,487) 32,263 
          ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี"ยนที"ยงัไม่เกิดขึ�นจริง - - - - - - - - - 3,231 - 3,231 
หกั: จ่ายคืนเงินกู ้ - - (83,010) (41,683) (63,300) (46,773) (64,644) (53,332) (39,393) (123,633) (62,689) (578,457) 
  จ่ายคืนเงินกูก้่อนกาํหนด - - - - - (89,213) - - - (431,809) (119,570) (640,592) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (4,692) (8,484) (7,132) (3,719) (3,400) (16,846) (6,085) (5,191) (3,337) (5,701) (10,213) (74,800) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที" 31 ธนัวาคม 2561 660,659 1,198,863 875,889 458,082 379,680 1,907,423 758,422 653,972 409,146 956,811 768,549 9,027,496 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

  วงเงินกูย้มืเพื"อนาํไปใช ้  

 วงเงินกูย้มืเพื"อนาํไปใชใ้นการสั"งต่อและจดัซื�อเรือใหม่ ในการจดัซื�อเรือ    

 วงเงินที" 1 วงเงินที" � วงเงินที" i วงเงินที" 4 วงเงินที" 5 วงเงินที" 6 วงเงินที" 7 วงเงินที" 8 วงเงินที" 9 วงเงินที" 1 วงเงินที" 2 รวม 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที" 1 มกราคม 2560 727,027 1,312,763 1,145,756 597,041 558,286 2,481,906 920,469 828,627 - 1,763,478 1,398,810 11,734,163 
บวก:  เบิกเงินกูเ้พิ"ม - - - - - - - - 500,688 - - 500,688 
       ตดัจาํหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจ่าย 1,162 5,192 2,651 577 650 30,699 3,067 5,628 726 12,952 6,487 69,791 
          ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี"ยนที"ยงัไม่เกิดขึ�นจริง - - - - - - - - - 65,837 - 65,837 
หกั: ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจ่าย - - - - - - - - (8,523) - - (8,523) 
        จ่ายคืนเงินกู ้ - - (86,815) (43,594) (66,202) (71,725) (16,418) (55,776) (20,152) (129,299) (96,131) (586,112) 
  จ่ายคืนเงินกูก้่อนกาํหนด - - - - - (169,093) - - - (71,184) (226,630) (466,907) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (63,950) (115,574) (97,925) (51,055) (46,901) (210,836) (80,940) (71,177) (22,146) (150,554) (112,028) (1,023,086) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที" 31 ธนัวาคม 2560 664,239 1,202,381 963,667 502,969 445,833 2,060,951 826,178 707,302 450,593 1,491,230 970,508 10,285,851 
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 รายละเอียดของวงเงินกูย้มืแต่ละวงเงินสรุปไดด้งัต่อไปนี�  

17.1 วงเงินกู้ยมืเพื#อนําไปใช้ในการสั#งต่อและจัดซื�อเรือใหม่ 

 วงเงินที# 1 

เมื"อวนัที" 3 กรกฎาคม 2551 บริษทัฯไดล้งนามในสัญญาวงเงินกูย้ืมแบบมีหลกัประกนักบัธนาคาร
ต่างประเทศและในประเทศหลายแห่งจาํนวนรวม 398.40 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา คิดดอกเบี�ยใน
อตัราร้อยละ LIBOR บวกส่วนเพิ"ม ซึ" งจะชาํระเป็นรายไตรมาส เงินกูย้มืดงักล่าวมีวตัถุประสงคเ์พื"อ
นําไปใช้ในการสั"งต่อเรือใหม่จาํนวน 15 ลาํ (เรือขนาดแฮนดี� ไซส์จาํนวน 9 ลํา และเรือขนาด                         
ซุปราแมกซ์จาํนวน 6 ลาํ) จากเรือที"บริษทัฯสั"งต่อใหม่จาํนวน 18 ลาํ กบั ABG Shipyard Limited           
ซึ" งจาํนวนเงินกูท้ ั�งหมดเท่ากบัร้อยละ 80 ของราคาตามสัญญาสั"งต่อเรือจาํนวน 15 ลาํ  

ในระหว่างปี 2554 ถึง 2556 บริษทัฯได้เบิกถอนเงินกู้เพื"อใช้เมื"อรับเรือจาํนวน 3 ลาํ จาํนวนเงิน 
54.50 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา บริษทัฯได้ชาํระคืนเงินกู้ก่อนกาํหนดของวงเงินกู้ยืมสําหรับใช้
ก่อนรับเรือจาํนวนเงิน 101.20 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา และยกเลิกวงเงินกูส่้วนคงเหลือที"ยงัไม่ได้
เบิกถอนจาํนวนเงิน 242.70 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา 

รายละเอียดระยะเวลาครบกาํหนด การชาํระคืน และหลกัประกนั สามารถสรุปไดด้งันี� � 

วงเงิน/รายละเอียด วงเงินสําหรับใช้เมื#อรับเรือ 

ระยะเวลาครบกาํหนด 10 ปี นบัจากวนัที"ไดรั้บเรือลาํแรก (วนัที" 15 มีนาคม 2563) 

การชําระคืน วงเงินกูย้มืของเรือแต่ละลาํจะชาํระคืนเป็นงวดรายไตรมาส แต่ละงวดจะ
เท่ากบั 1/60 ของวงเงินสาํหรับใชเ้มื"อรับเรือทั�งหมด และส่วนที"เหลือจะ
เท่ากบัเงินกูค้งเหลือของส่วนนั�น ๆ ซึ" งจะจ่ายชาํระเมื"อวนัครบกาํหนด
สุดทา้ย ทั�งนี�  การชาํระเงินกูคื้นงวดแรกจะเริ"มขึ�นหลงัจากไดรั้บเรือ   
แต่ละลาํแลว้ 3 เดือน 

หลกัประกนั ก) การจดจาํนองเรือใหเ้ป็นลาํดบัแรก 
ข) การจาํนาํหุ้นของบริษทัยอ่ยที"เป็นเจา้ของเรือ 
ค) การโอนผลประโยชน์เป็นลาํดบัแรกของค่าชดเชยต่าง ๆ ของเรือ 
ง) การโอนผลประโยชน์เป็นลาํดบัแรกของวงเงินประกนัภยัเรือ 
จ) การโอนผลประโยชน์เป็นลาํดบัแรกของเงินรายไดจ้ากเรือ และการ

จดจาํนาํบญัชีเงินรายไดข้องเรือแต่ละลาํและบญัชีเงินชาํระคืนของ
เรือแต่ละลาํ 
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ภายใตส้ัญญาเงินกูย้มื บริษทัฯตอ้งปฏิบติัตามเงื"อนไขทางการเงินบางประการ ซึ" งรวมถึง 

 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 ซึ" งกลุ่มบริษทัเป็นเจา้ของ 

เมื"อวนัที" 26 เมษายน 2560 DNB ในฐานะตวัแทนและตวัแทนหลกัประกนัได้อนุมติัเพื"อยกเวน้                  
การทดสอบข้อกาํหนดอตัราส่วนทางการเงินเกี"ยวกับการดาํรงรักษาอตัราส่วน funded debt to 
EBITDA จนถึงวนัที" 31 ธันวาคม 2560 หรือวนัที"อื"นใดที"จะไดมี้การแจง้โดยตวัแทน (“ช่วงเวลาที"
ไดรั้บยกเวน้การทดสอบ”)  

การอนุมติัดงักล่าวอยู่ภายใตเ้งื"อนไขว่าบริษทัฯไม่สามารถจ่ายเงินปันผลหรือผลตอบแทนอื"นใด
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในช่วงเวลาที"ไดรั้บยกเวน้การทดสอบ 

ณ วนัที" 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯไม่สามารถปฏิบติัตามเงื"อนไขทางการเงินเกี"ยวกบัการดาํรงรักษา
อัตราส่วน funded debt to EBITDA อย่างไรก็ตาม จากการพิจารณาความเห็นของที"ปรึกษา              
ทางกฎหมายทั� งภายในและภายนอกของบริษัทฯ ผูบ้ริหารของบริษัทฯเชื"อว่าการผิดเงื"อนไข                  
ทางการเงินดงักล่าวไม่ไดเ้ป็นเหตุการณ์ที"ถือวา่เป็นการผิดสัญญาที"ทาํใหเ้งินกูถึ้งกาํหนดชาํระทนัที 
บริษทัฯจึงได้จดัประเภทของเงินกู้ยืมจากธนาคารคงคา้งในส่วนที"ไม่ครบกาํหนดชําระภายใน                
12 เดือน ดงักล่าวเป็นหนี� สินไม่หมุนเวยีน 

 วงเงินที# 2 

 เมื"อวนัที" 14 ตุลาคม 2554 บริษทัย่อยทางออ้มซึ" งจดัตั�งในประเทศสิงคโปร์ 4 บริษทั (“บริษทัยอ่ย 
เอสพีซี”) ได้ลงนามในสัญญาเงินกู้จ ํานวนเงิน 84.96 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา กับธนาคาร                     
ING Bank N.V. สาขาประเทศสิงคโปร์ (“ING”) และธนาคาร DNB Asia Ltd. (“DNB”) สําหรับใช้
ชาํระในวงเงินสูงสุดไม่เกินร้อยละ 80 ของตน้ทุนรวมของการไดม้าของเรือต่อใหม่ประเภทขนส่ง
สินค้าแห้งเทกองขนาดซุปราแมกซ์ขนาดระวางบรรทุกลําละ 57,000 เดทเวทตัน จาํนวน 4 ลํา                            
ซึ" งบริษทัย่อยทางออ้มแต่ละแห่งไดส้ั"งต่อเรือในประเทศจีน เงินกูย้ืมคิดดอกเบี� ยในอตัราร้อยละ 
LIBOR บวกส่วนเพิ"ม ซึ" งจะชาํระเป็นรายไตรมาส 

 ในระหวา่งปี 2555 ถึง 2556 บริษทัยอ่ยทางออ้มทั�ง 4 บริษทัไดเ้บิกถอนเงินกูส้าํหรับการรับมอบเรือ
ขนาดซุปราแมกซ์จาํนวน 4 ลาํแลว้ 
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รายละเอียดระยะเวลาครบกาํหนด การชาํระคืน และหลกัประกนั สามารถสรุปไดด้งันี�  

วงเงิน/รายละเอียด วงเงินสําหรับใช้เมื#อรับเรือ 

ระยะเวลาครบกาํหนด 8 ปี หลงัจากการเบิกถอนเงินกูง้วดสุดทา้ยของเรือแต่ละลาํ 
 (วนัที" 10 มกราคม 2564) 

การชําระคืน สาํหรับเรือแต่ละลาํ แบ่งชาํระเท่า ๆ กนัจาํนวน 32 งวดเป็นรายไตรมาส          
แต่ละงวดเท่ากบั 354,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา และชาํระส่วนที"เหลือ
ทั�งหมดจาํนวน 9,912,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา พร้อมกบัการชาํระ
เงินกูง้วดสุดทา้ย การชาํระคืนงวดแรกจะครบกาํหนด 3 เดือน 
หลงัจากการเบิกถอนเงินกูง้วดสุดทา้ยของเรือแต่ละลาํ 

หลกัประกนั ก) การจาํนาํหุ้นของผูกู้ ้
ข) การจดจาํนองเรือเป็นลาํดบัแรก 
ค) การโอนผลประโยชน์เป็นลาํดบัแรกของเงินไดแ้ละสัญญาเช่าเหมา

ลาํเป็นระยะเวลา 
ง) การจาํนาํเป็นลาํดบัแรกของบญัชีเงินไดที้"มีกบัตวัแทนหลกัประกนั 
จ) การโอนผลประโยชน์เป็นลาํดบัแรกในสัญญาประกนัภยั และการ

เรียกร้องค่าชดเชยของเรือ 
ฉ) การคํ�าประกนัจากบริษทัฯ  
ช) หลกัประกนัทั�งหมดขา้งตน้ถือเป็นหลกัประกนัร่วมของวงเงินกูย้มื

สาํหรับใชเ้มื"อรับเรือ 

ภายใตส้ัญญาเงินกูย้ืม บริษทัฯตอ้งปฏิบติัตามเงื"อนไขทางการเงินบางประการ ซึ" งรวมถึงการดาํรง
อตัราส่วนทางการเงินในงบการเงินรวมในสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา ดงันี�  

 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 ที"กลุ่มบริษทัเป็น

เจา้ของ 

เมื"อวนัที" 5 พฤษภาคม 2560 ING และ DNB ในฐานะผูใ้ห้กู้ ได้ขยายเวลาเพื"อยกเวน้การทดสอบ
ขอ้กาํหนดอตัราส่วนทางการเงินเกี"ยวกบัการดาํรงอตัราส่วน Funded Debt to EBITDA จนถึงวนัที" 
31 ธันวาคม 2560 ห รือว ันที" อื"นใดที" จะได้มีการแจ้งโดยผู ้ให้กู้  (“ช่วงเวลาที" ได้รับ ยกเว้น                               
การทดสอบ”) 

การอนุมติัดงักล่าวอยู่ภายใตเ้งื"อนไขว่าบริษทัฯไม่สามารถจ่ายเงินปันผลหรือผลตอบแทนอื"นใด
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในช่วงเวลาที"ไดรั้บยกเวน้การทดสอบ 
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ณ วนัที" 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯไม่สามารถปฏิบติัตามเงื"อนไขทางการเงินเกี"ยวกบัการดาํรงรักษา
อัตราส่วน funded debt to EBITDA อย่างไรก็ตาม จากการพิจารณาความเห็นของที"ปรึกษา                  
ทางกฎหมายทั� งภายในและภายนอกของบริษัทฯ ผูบ้ริหารของบริษัทฯเชื"อว่าการผิดเงื"อนไข                
ทางการเงินดงักล่าวไม่ไดเ้ป็นเหตุการณ์ที"ถือวา่เป็นการผิดสัญญาที"ทาํใหเ้งินกูถึ้งกาํหนดชาํระทนัที 
บริษทัฯจึงได้จดัประเภทของเงินกู้ยืมจากธนาคารคงคา้งในส่วนที"ไม่ครบกาํหนดชําระภายใน               
12 เดือน ดงักล่าวเป็นหนี� สินไม่หมุนเวยีน 

วงเงินที# 3 

เมื"อวนัที"  15 กุมภาพันธ์ 2555 บริษัท เอบีซี ทู พีทีอี ลิมิเตด และบริษัท เอบีซี ทรี พีทีอี ลิมิเตด                    
(“เอบีซี ทู และ เอบีซี ทรี”) ซึ" งเป็นบริษทัยอ่ยเอสพีซีของ บริษทั แอสโซซิเอท บลัค ์แคริเออร์ พีทีอี 
ลิมิเตด (“บริษทั เอบีซี”) ไดล้งนามในสัญญาเงินกูจ้าํนวนเงิน 45.60 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา กบั
ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) สาขาประเทศสิงคโปร์ สําหรับใช้ชาํระในวงเงินสูงสุดไม่เกิน                      
ร้อยละ 80 ของราคาสัญญาสั"งต่อเรือประเภทขนส่งซีเมนต์ใหม่จาํนวน 2 ลาํ กบั ABG Shipyard 
Ltd. ประเทศอินเดีย ซึ" งต่อมาไดย้กเลิก 

เมื"อวนัที" 18 กันยายน 2556 เอบีซี ทู และ เอบีซี ทรี ได้ลงนามในบนัทึกแก้ไขเพิ"มเติม ฉบบัที" 1 
ต่อทา้ยสัญญาเงินกู ้ฉบบัลงวนัที" 15 กุมภาพนัธ์ 2555 โดยมีรายละเอียดการแกไ้ขและเปลี"ยนแปลง
วตัถุประสงค ์วงเงินสูงสุด การชาํระคืน และหลกัประกนั เพื"อใหส้อดคลอ้งกบัการยกเลิกสัญญาสั"ง
ต่อเรือประเภทขนส่งซีเมนต์ใหม่จาํนวน 2 ลาํกับ ABG Shipyard Ltd. ประเทศอินเดีย และการ
แทนที"ด้วยสัญญาสั" งต่อเรือใหม่กับ China Shipbuilding & Offshore International Co., Ltd. and 
Shanhaiguan New Shipbuilding Industry Co., Ltd., ประเทศจีน เงินกู้ยืมคิดดอกเบี� ยในอตัราร้อยละ 
LIBOR บวกส่วนเพิ"ม ซึ" งจะชาํระเป็นรายไตรมาส 

ภายหลังการแก้ไข รายละเอียดการเบิกใช้วงเงินกู้ยืม ระยะเวลาครบกาํหนด การชําระคืน และ
หลกัประกนั สามารถสรุปไดด้งันี�  

วงเงิน/

รายละเอยีด วงเงินสําหรับใช้เมื#อรับเรือ 

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

การเบิกใช้

วงเงินกู้ยืม 

19,344,000 เหรียญสหรัฐ หรือร้อยละ 80 ของราคาตามสัญญาใหมี้การเบิกได ้                   
ครั� งเดียว ซึ" งบางส่วนของการเบิกจะนาํไปชาํระเงินกูส้าํหรับใชก่้อนรับมอบเรือ 

ระยะเวลาครบ

กาํหนด 

 

10 ปีหลงัจากเบิกถอนเงินกูข้องเรือแต่ละลาํ 
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วงเงิน/

รายละเอยีด วงเงินสําหรับใช้เมื#อรับเรือ 

การชําระคนื สาํหรับเรือแต่ละลาํ แบ่งชาํระเท่า ๆ กนัจาํนวน 39 งวดเป็นรายไตรมาส และชาํระ
ส่วนที"เหลือทั�งหมดพร้อมกบัการชาํระเงินกูง้วดสุดทา้ย การชาํระคืนงวดแรกจะ
ครบกาํหนด 3 เดือน หลงัจากการเบิกถอนเงินกูง้วดสุดทา้ยของเรือแต่ละลาํ  

รายละเอยีดการชําระคนื เอบีซี ทู เอบีซี ทรี 

ชําระคนืเงนิกู้งวดละ 319,650 เหรียญสหรัฐอเมริกา 322,400 เหรียญสหรัฐอเมริกา 

ส่วนที#เหลอืชําระคนืเงนิกู้   

งวดสุดท้าย 

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

วนัที#ชําระคนืเงนิกู้งวดสุดท้าย 2 เมษายน 2567 1 กรกฎาคม 2567 

   
 

หลกัประกนั ก) การจดจาํนองเรือใหเ้ป็นลาํดบัแรก 
ข) การโอนผลประโยชน์เป็นลาํดบัแรกในสัญญาประกนัภยั และการเรียกร้อง

ค่าชดเชยของเรือ 
ค) การโอนผลประโยชน์เป็นลาํดบัแรกของสัญญาเช่าเหมาลาํเป็นระยะเวลา 
ง) การโอนผลประโยชน์เป็นลาํดบัแรกของบญัชีเงินไดแ้ละบญัชีเงินชาํระคืน 
จ)  การจาํนาํหุน้ของผูกู้ ้
ฉ) การคํ�าประกนัจากบริษทั เอบีซี 
ช) การคํ�าประกนัจากบริษทัฯไม่เกินวงเงิน � ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาต่อเรือ                    

แต่ละลาํ 

 ภายใตส้ัญญาเงินกูย้ืมแบบมีหลกัประกนั เอบีซี ทู และ เอบีซี ทรี ตอ้งปฏิบติัตามเงื"อนไขทางการ
เงินบางประการ ซึ" งรวมถึง 

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

เมื"อวนัที" 24 มิถุนายน 2557 เอบีซี ทู ไดเ้ขา้ทาํรายการแลกเปลี"ยนอตัราดอกเบี� ย โดยเปลี"ยนอตัรา
ดอกเบี� ยของวงเงินกู้ยืมจาํนวนเงิน 19.18 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา จากอัตราดอกเบี� ยลอยตัว     
(ร้อยละ LIBOR) เป็นอตัราดอกเบี�ยคงที" ที"ร้อยละ 2.39 ต่อปี สําหรับดอกเบี�ยจ่ายระหว่างวนัที" 24 
มิถุนายน 2557 ถึงวนัที" 2 เมษายน 2567 กบัธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) สาขาประเทศสิงคโปร์ 

เมื"อวนัที" 16 กรกฎาคม 2557 เอบีซี ทรี ไดเ้ขา้ทาํรายการแลกเปลี"ยนอตัราดอกเบี�ย โดยเปลี"ยนอตัรา
ดอกเบี�ยของวงเงินกูย้มืจาํนวนเงิน 19.34 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา จากอตัราดอกเบี�ยลอยตวั (ร้อยละ 
LIBOR) เป็นอตัราดอกเบี�ยคงที" ที"ร้อยละ 2.35 ต่อปี สาํหรับดอกเบี�ยจ่ายระหวา่งวนัที" 16 กรกฎาคม 
2557 ถึงวนัที" 1 กรกฎาคม 2567 กบัธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) สาขาประเทศสิงคโปร์ 
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 วงเงินที# 4 

เมื"อวนัที" 9 เมษายน 2557 บริษทั เอบีซี โฟร์ พีทีอี ลิมิเตด (“เอบีซี โฟร์”) ซึ" งเป็นบริษทัย่อยของ 
บริษทั แอสโซซิเอท บลัค ์แคริเออร์ พีทีอี ลิมิเตด (“บริษทั เอบีซี”) ไดล้งนามในสัญญาเงินกูจ้าํนวน
เงิน 19.34 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา กบัธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) สาขาประเทศสิงคโปร์ 
สําหรับใช้ชาํระในวงเงินสูงสุดไม่เกินร้อยละ 80 ของราคาตามสัญญาสั"งต่อเรือประเภทขนส่ง
ซีเมนตใ์หม่จาํนวน 1 ลาํ เงินกูย้ืมดงักล่าวคิดดอกเบี�ยในอตัราร้อยละ LIBOR บวกส่วนเพิ"ม ซึ" งจะ
ชาํระเป็นรายไตรมาส 

รายละเอียดวงเงินกูย้ืม การเบิกใชว้งเงินกูย้มื ระยะเวลาครบกาํหนด การชาํระคืน และหลกัประกนั 
สามารถสรุปไดด้งันี�   

วงเงิน/รายละเอียด วงเงินสําหรับใช้เมื#อรับมอบเรือ 

วงเงินกู้ยมื 19,344,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือร้อยละ 80 ของราคาตาม
สัญญา ใหมี้การเบิกไดค้รั� งเดียว ซึ" งบางส่วนของการเบิกจะนาํไป
ชาํระเงินกูส้าํหรับใชก่้อนรับมอบเรือ 

การเบิกใช้วงเงินกู้ยมื ร้อยละ 100 ของวงเงินกูส้าํหรับใชเ้มื"อรับมอบเรือซึ" งจะเบิกเงินกูไ้ด้
เมื"อรับมอบเรือ 

ระยะเวลาครบกาํหนด 10 ปีหลงัจากเบิกถอนเงินกูแ้ต่ไม่เกินวนัที" 28 เมษายน 2568 

การชําระคืน จะถูกชาํระคืนจาํนวน 39 งวด เป็นรายไตรมาส ๆ ละ 322,400 เหรียญ
สหรัฐอเมริกา เริ"มจากวนัสุดทา้ยของไตรมาสแรก หลงัจากวนัรับ
มอบเรือ และงวดสุดทา้ยจาํนวน 6,770,400 เหรียญสหรัฐอเมริกา ณ 
วนัสุดทา้ยของสัญญา (วนัที" 1 ตุลาคม 2567) 

หลกัประกนั ก) การจดจาํนองเรือเป็นลาํดบัแรก 
ข) การโอนผลประโยชน์เป็นลาํดบัแรกของสัญญาประกนัภยัเรือ 

และการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของเรือ 
ค) การโอนผลประโยชน์เป็นลาํดบัแรกของสัญญาเช่าเหมาลาํเป็น

ระยะเวลา 
ง) การจดจาํนาํลาํดบัแรกในบญัชีเงินไดแ้ละบญัชีเงินชาํระคืน 
จ) การจาํนาํหุน้ของผูกู้ ้
ฉ) การคํ�าประกนัจากบริษทั เอบีซี  
ช) การคํ�าประกนัจากบริษทัฯ ไม่เกินวงเงิน 8 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา 
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 ภายใตส้ัญญาเงินกูย้มื เอบีซี โฟร์ ตอ้งปฏิบติัตามเงื"อนไขทางการเงินบางประการ ซึ" งรวมถึง 

 ก) ดาํรงอตัราส่วนของผูถื้อหุน้ ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 20 
 ข) ดาํรงอตัราส่วน EBITDA ไม่นอ้ยกวา่ 1.1 เท่าของภาระหนี�ทั�งหมด 

เมื"อวนัที" 5 กนัยายน 2557 เอบีซี โฟร์ ไดเ้ขา้ทาํรายการแลกเปลี"ยนอตัราดอกเบี�ย โดยเปลี"ยนอตัรา
ดอกเบี�ยของวงเงินกูย้มืจาํนวนเงิน 19.34 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา จากอตัราดอกเบี�ยลอยตวั (ร้อยละ 
LIBOR) เป็นอตัราดอกเบี� ยคงที" ที"ร้อยละ 2.33 ต่อปี สําหรับดอกเบี� ยจ่ายระหว่างวนัที" 5 กนัยายน 
2557 ถึงวนัที" 1 ตุลาคม 2567 กบัธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) สาขาประเทศสิงคโปร์ 

 วงเงินที# 5 

เมื"อวนัที" 22 พฤษภาคม 2557 บริษทั เอบีซี วนั พีทีอี ลิมิเตด (“เอบีซี วนั”) ซึ" งเป็นบริษทัย่อยของ 
บริษทั แอสโซซิเอท บลัค ์แคริเออร์ พีทีอี ลิมิเตด (“บริษทั เอบีซี”) ไดล้งนามในสัญญาเงินกูจ้าํนวน
เงิน 19.58 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา กบัธนาคารทหารไทย จาํกัด (มหาชน) สําหรับใช้ชําระใน
วงเงินสูงสุดไม่เกินร้อยละ 80 ของราคาตามสัญญาสั"งต่อเรือประเภทขนส่งซีเมนตใ์หม่จาํนวน 1 ลาํ 
เงินกูย้มืดงักล่าวคิดดอกเบี�ยในอตัราร้อยละ LIBOR บวกส่วนเพิ"ม ซึ" งจะชาํระเป็นรายไตรมาส 

รายละเอียดวงเงินกูย้ืม การเบิกใชว้งเงินกูย้มื ระยะเวลาครบกาํหนด การชาํระคืน และหลกัประกนั 
สามารถสรุปไดด้งันี�   

วงเงิน/รายละเอียด วงเงินสําหรับใช้เมื#อรับมอบเรือ 
วงเงินกู้ยมื 19,584,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือ ร้อยละ 80 ของราคาตามสัญญา 

ใหมี้การเบิกไดค้รั� งเดียว ซึ" งบางส่วนของการเบิกจะนาํไปชาํระเงินกู้
สาํหรับใชก่้อนรับมอบเรือ 

การเบิกใช้วงเงินกู้ยมื ร้อยละ 100 ของวงเงินกูส้าํหรับใชเ้มื"อรับมอบเรือซึ" งจะเบิกเงินกูไ้ด้
เมื"อรับมอบเรือ 

ระยะเวลาครบกาํหนด 10 ปีหลงัจากเบิกถอนเงินกูแ้ต่ไม่เกินวนัที" 30 พฤศจิกายน 2567 
การชําระคืน จะถูกชาํระคืนจาํนวน 40 งวด เป็นรายไตรมาส ๆ ละ 489,600 เหรียญ

สหรัฐอเมริกา เริ"มจากวนัสุดทา้ยของไตรมาสแรก หลงัจากวนัรับ
มอบเรือ  

หลกัประกนั ก) การจดจาํนองเรือเป็นลาํดบัแรก 
ข) การโอนผลประโยชน์เป็นลาํดบัแรกของสัญญาประกนัภยัเรือ 

และการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของเรือ 
ค) การโอนผลประโยชน์เป็นลาํดบัแรกของสัญญาเช่าเหมาลาํเป็น

ระยะเวลา 
ง) การจดจาํนาํลาํดบัแรกในบญัชีเงินไดแ้ละบญัชีเงินชาํระคืน 
จ) การคํ�าประกนัจากบริษทั เอบีซี  
ฉ) การคํ�าประกนัจากบริษทัฯไม่เกินวงเงิน 8 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา 
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 ภายใตส้ัญญาเงินกูย้มื เอบีซี วนั ตอ้งปฏิบติัตามเงื"อนไขทางการเงินบางประการ ซึ" งรวมถึง 

 ก) ดาํรงอตัราส่วนของผูถื้อหุน้ ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 20 
 ข) ดาํรงอตัราส่วน EBITDA ไม่นอ้ยกวา่ 1.1 เท่าของภาระหนี�ทั�งหมด 

เมื"อวนัที" 25 สิงหาคม 2557 เอบีซี วนั ไดเ้ขา้ทาํรายการแลกเปลี"ยนอตัราดอกเบี�ย โดยเปลี"ยนอตัรา
ดอกเบี�ยของวงเงินกูย้มืจาํนวนเงิน 19.58 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา จากอตัราดอกเบี�ยลอยตวั (ร้อยละ 
LIBOR) เป็นอตัราดอกเบี�ยคงที" ที"ร้อยละ 2.35 ต่อปี สําหรับดอกเบี�ยจ่ายระหว่างวนัที" 31 มกราคม 
2558 ถึงวนัที" 31 ธนัวาคม 2567 กบัธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) 

วงเงินที# 6 

เมื"อวนัที"  29 พฤษภาคม 2557 บริษัทฯได้ลงนามในสัญญาเงินกู้จาํนวนเงิน 81.50 ล้านเหรียญ
สหรัฐอเมริกา กบัธนาคารเพื"อการส่งออกและนาํเขา้แห่งประเทศไทย สําหรับใช้ชาํระในวงเงิน
สูงสุดไม่เกินร้อยละ 80 ของราคาตามสัญญาสั"งต่อเรือประเภทสินคา้แห้งเทกองที"บริษทัฯไดส้ั"งต่อ
จาํนวนหลายลาํ เงินกูย้ืมดงักล่าวคิดดอกเบี�ยในอตัราร้อยละ LIBOR บวกส่วนเพิ"ม ซึ" งจะชาํระเป็น
รายไตรมาส 

รายละเอียดวงเงินกูย้ืม การเบิกใชว้งเงินกูย้มื  ระยะเวลาครบกาํหนด การชาํระคืน และหลกัประกนั 
สามารถสรุปไดด้งันี�   

วงเงิน/รายละเอียด วงเงินสําหรับใช้เมื#อรับมอบเรือ 

วงเงินกู้ยมื 81,500,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา สาํหรับการเบิกถอนหลายครั� ง 

การเบิกใช้วงเงินกู้ยมื ร้อยละ 80 ของราคาตามสัญญาสั"งต่อเรือแต่ละลาํ ซึ" งจะเบิกถอนเมื"อ
รับมอบเรือแต่ละลาํ 

ระยะเวลาครบกาํหนด 10 ปีหลงัจากเบิกถอนเงินกูย้มืแต่ไม่เกินวนัที" 30 ธนัวาคม 2568 

การชําระคืน เงินกูย้มืที"เบิกจะแบ่งการชาํระคืนออกเป็น 39 งวด เป็นรายไตรมาส
เท่า ๆ กนั ในอตัราส่วนงวดละ 1/55 เริ"มจากวนัสิ�นสุดไตรมาส
ถดัไปของวนัที"เบิกถอนเงินกูย้มืแต่ละครั� ง และงวดที" 40 ชาํระคืน
เงินกูย้มืคงเหลือทั�งหมด 

หลกัประกนั ก) การจดจาํนองเรือที"ไดม้าจากเงินกูย้มืเป็นลาํดบัแรก 
ข) การจาํนาํหุ้นของบริษทัยอ่ยของผูกู้ ้
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ภายใตส้ัญญาเงินกูย้ืม บริษทัฯตอ้งปฏิบติัตามเงื"อนไขทางการเงินบางประการ ซึ" งรวมถึงการดาํรง
อตัราส่วนทางการเงินในงบการเงินรวมในสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา ดงันี�  

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

เมื"อวนัที" 11 เมษายน 2561 ธนาคารเพื"อการส่งออกและนาํเขา้แห่งประเทศไทย ไดอ้นุมติัยกเวน้การ
ทดสอบขอ้กาํหนดอตัราส่วนทางการเงินเกี"ยวกบัการดาํรงอตัราส่วน Net Funded Debt to EBITDA 
ระหว่างวนัที" 1 มกราคม 2561 ถึงวนัที" 31 ธันวาคม 2561 สําหรับวงเงินกูย้ืมนี�  และวงเงินที" 2 ของ
วงเงินกูย้มืเพื"อนาํไปจดัซื�อเรือ 

วงเงินที# 7 

เมื"อวนัที" 13 พฤศจิกายน 2557 บริษทัฯได้ลงนามในสัญญาเงินกู้จาํนวนเงิน 200.00 ล้านเหรียญ
สหรัฐอเมริกา กับธนาคาร DNB Asia Ltd. (“DNB”) และ ธนาคาร Export-Import Bank of China 
(“CEXIM”) เพื"อใช้ชาํระราคาตามสัญญาต่อเรือบรรทุกสินคา้แห้งเทกองขนาดแฮนดี� ไซส์ 38,500 
เดทเวทตันจํานวน 2 ลํา ซึ" งได้สั" งต่อไว้กับ Shanhaiguan New Shipbuilding Industry Co., Ltd.                 
(“เรือ SHG”) และขนาดอลัตราแมกซ์ 64,000 เดทเวทตนั จาํนวน 8 ลาํ ซึ" งได้สั"งต่อไวก้บั Sainty 
Marine Corporation Ltd. (“เรือ Sainty” รวมทั� งเรือ SHG ต่อไปนี� เรียกว่า “เรือทุกลํา”) เงินกู้ยืม
ดงักล่าวคิดดอกเบี�ยในอตัราร้อยละ LIBOR บวกส่วนเพิ"ม ซึ" งจะชาํระเป็นรายไตรมาส 

เมื"อวนัที" 24 สิงหาคม 2558 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยทางออ้มของบริษทัฯที"ประเทศสิงคโปร์ คือ บริษทั 
พรีเชียส กลอรีส์ พีทีอี ลิมิเตด และ บริษทั พรีเชียส วิสดอม พีทีอี ลิมิเตด ในฐานะผูกู้ร่้วมไดล้งนามใน
บนัทึกแก้ไขเพิ"มเติมต่อท้ายสัญญาเงินกู้ โดยยกเลิกเงินกู้สําหรับใช้ก่อนรับเรือสําหรับเรือ Sainty 
อยา่งไรก็ตาม เงินกูส้ําหรับใช้ก่อนรับเรือ สําหรับเรือ SHG และเงินกูส้ําหรับใชเ้มื"อรับเรือของเรือทุก
ลาํยงัคงไม่มีการเปลี"ยนแปลง  

เมื"อวนัที" 17 กุมภาพนัธ์ 2559 บริษทัฯยกเลิกวงเงินกู้ส่วนคงเหลือที"ยงัไม่ได้เบิกถอนจาํนวนเงิน 
166.52 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา 
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การเบิกใช้วงเงินกูย้ืม ระยะเวลาครบกาํหนด การชาํระคืน และหลกัประกนั หลงัการแกไ้ขเพิ"มเติม
ต่อทา้ยสัญญาเงินกูแ้ละยกเลิกวงเงินกูส่้วนคงเหลือที"ยงัไม่ไดเ้บิกถอนสามารถสรุปไดด้งันี�  

วงเงิน/รายละเอียด วงเงินสําหรับใช้เมื#อรับมอบเรือ 

การเบิกใช้วงเงินกู้ยมื ทั�งสิ�นจาํนวน 30 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาสาํหรับเรือ SHG 2 ลาํ 

ระยะเวลาครบกาํหนด วนัที" 6 มกราคม 2566 

การชําระคืน 
 

รายละเอยีดการชําระคนื บริษทั พรีเชียส กลอรีส์ 
พทีีอ ีลมิิเตด 

บริษทั พรีเชียส วสิดอม 
พทีีอ ีลมิิเตด 

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

234,375 เหรียญ
สหรัฐอเมริกา เป็นราย     
ไตรมาส �� งวดเท่า ๆ กนั 

ส่วนที#เหลอืชําระคนืเงนิกู้งวดสุดท้าย 7,968,750 เหรียญ
สหรัฐอเมริกา 

7,734,375 เหรียญ
สหรัฐอเมริกา 

วนัที#ชําระคนืเงนิกู้งวดสุดท้าย 6 มกราคม 2566 6 มกราคม 2566 
  

หลกัประกนั ก) การจาํนองเรือเป็นลาํดบัแรก 
ข) การจาํนาํหุ้นของบริษทัยอ่ยของผูกู้ ้
ค) การจาํนาํลาํดบัแรกในบญัชีเงินไดข้องบริษทัยอ่ยของผูกู้ ้
ง) การโอนผลประโยชน์เป็นลาํดบัแรกของสัญญาประกนัภยัเรือและการ

เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของเรือ 

ภายใตส้ัญญาเงินกูย้ืม บริษทัฯตอ้งปฏิบติัตามเงื"อนไขทางการเงินบางประการ ซึ" งรวมถึงการดาํรง
อตัราส่วนทางการเงินในงบการเงินรวมในสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา ดงันี�  

ก) ดาํรงอตัราส่วน funded debt to total shareholders’ equity ไม่เกินกวา่ 2 ต่อ 1 
ข) ดํารงอัตราส่วน funded debt to EBITDA ไม่เกินกว่า 6 ต่อ 1 นับตั� งแต่ว ันที"ตามสัญญา                         

เงินกูย้มืจนถึงวนัที" 30 มิถุนายน 2560 และหลงัจากนั�นไม่เกินกวา่ 5 ต่อ 1 
ค) ดาํรงเงินสดอยา่งนอ้ย 100,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา ต่อเรือ 1 ลาํ ซึ" งกลุ่มบริษทัเป็นเจา้ของ 

 ณ วนัที" 31 ธันวาคม 2561 บริษทัฯมียอดเงินกู้ยืมคงค้างจาํนวน 758.42 ล้านบาท ซึ" งบริษทัฯไม่
สามารถปฏิบติัตามขอ้กาํหนดทางการเงินในส่วนที"เกี"ยวกับการดาํรงอตัราส่วน funded debt to 
EBITDA ตามที"ระบุในสัญญาเงินกู้ยืมได้ บริษทัฯอยู่ระหว่างการเจรจากับทางธนาคารผูกู้ ้เพื"อ             
ขอผ่อนปรนสําหรับการทดสอบข้อกําหนดทางการเงินดังกล่าวสําหรับช่วงระยะเวลาหนึ" ง                
ทั� งนี�  เพื"อให้การจดัทาํงบการเงินสําหรับปีสิ�นสุดวนัที"  31 ธันวาคม 2561 เป็นไปตามมาตรฐาน            
การบญัชีที"รับรองทั"วไป บริษทัฯไดจ้ดัประเภทของเงินกูย้ืมจากธนาคารคงคา้งดงักล่าวเป็นหนี� สิน
หมุนเวยีน 
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 วงเงินที# 8 

เมื"อวนัที"  29 ธันวาคม 2557 บริษัทฯได้ลงนามในสัญญาเงินกู้จ ํานวนเงิน 42.00 ล้านเหรียญ
สหรัฐอเมริกา กบัธนาคาร BNP Paribas (“BNP”) เพื"อใชช้าํระในวงเงินสูงสุดไม่เกินร้อยละ 75 ของ
ราคาตามสัญญาสั"งต่อเรือประเภทขนส่งสินคา้แห้งเทกอง ขนาดอลัตราแมกซ์ 64,000 เดทเวทตนั
จาํนวน 2 ลาํ (ตวัเรือหมายเลข SF130128 และ SF130129) ซึ" งบริษทัฯได้สั"งต่อไปไวก้บั Taizhou 
Sanfu Ship Engineering Co., Ltd. ประเทศจีน เงินกูย้ืมดงักล่าวคิดดอกเบี�ยในอตัราร้อยละ LIBOR 
บวกส่วนเพิ"ม ซึ" งจะชาํระเป็นรายไตรมาส 

เมื"อวนัที" 29 เมษายน 2559 บริษทัฯและบริษทั พรีเชียส ไทด์ส พีทีอี ลิมิเตด ได้ลงนามในบนัทึก
แกไ้ขเพิ"มเติมต่อทา้ยสัญญาเงินกูก้บั BNP หลงัจากการแกไ้ขดงักล่าว รายละเอียดหลกัของสัญญา
เงินกูส้ามารถแสดงไดด้งัต่อไปนี�  

วงเงิน/รายละเอียด วงเงินสําหรับใช้เมื#อรับมอบเรือ 

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

การเบิกใช้วงเงินกู้ยมื เบิกถอนไดไ้ม่เกินจาํนวนที"ต ํ"ากวา่ของ 18,750,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา 
  หรือร้อยละ 75 ของราคาตลาดของเรือแต่ละลาํ ซึ" งจะเบิกถอนเมื"อ            

รับมอบเรือแต่ละลาํ 

ระยะเวลาครบกาํหนด 8 ปีหลงัจากเบิกถอนเงินกูย้มืสาํหรับเรือแต่ละลาํ 

การชําระคืน เงินกูส้าํหรับเรือแต่ละลาํจะตอ้งชาํระคืนภายใน 8 ปี โดยแบ่งเป็น 32 
งวด เริ"มจาก 3 เดือนหลงัจากการเบิกถอนเงินกูข้องเรือแต่ละลาํ งวดที" 
1 ถึงงวดที" 16 ชาํระเป็นรายไตรมาสเท่ากบั 312,500 เหรียญ
สหรัฐอเมริกาต่องวด และงวดที" 17 ถึงงวดที" 32 ชาํระเป็นรายไตรมาส
เท่ากบั 468,750 เหรียญสหรัฐอเมริกาต่องวด และส่วนที"เหลือทั�งหมด
จาํนวน 6,250,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา ชาํระคืนในงวดสุดทา้ยของ
เรือแต่ละลาํ 

หลกัประกนั ก) การจาํนองเรือเป็นลาํดบัแรก 
ข) การจาํนาํหุ้นของบริษทัยอ่ยของผูกู้ ้
ค) การจาํนาํลาํดบัแรกในบญัชีเงินไดแ้ละบญัชีชาํระคืนเงินกูข้อง

บริษทัยอ่ยของผูกู้ ้
ง) การโอนผลประโยชน์เป็นลาํดบัแรกของสัญญาประกนัภยัเรือและ

การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของเรือ 
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ภายใตส้ัญญาเงินกูย้ืมและบนัทึกแกไ้ขเพิ"มเติมสัญญาเงินกู ้ลงวนัที" 18 เมษายน 2561 บริษทัฯตอ้ง
ปฏิบติัตามเงื"อนไขทางการเงินบางประการ ซึ" งรวมถึงการดาํรงอตัราส่วนทางการเงินในงบการเงิน
รวมในสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา ดงันี�  

 ก)  ดาํรงอตัราส่วน funded debt to total shareholders’ equity ไม่เกินกวา่ 2 ต่อ 1 
 ข) ดาํรงเงินสดอยา่งนอ้ย 100,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา ต่อเรือ 1 ลาํ ซึ" งกลุ่มบริษทัเป็นเจา้ของ 

 ค) ยกเลิกการทดสอบขอ้กาํหนดอตัราส่วนทางการเงินเกี"ยวกบัการดาํรงอตัราส่วน Funded Debt 
to EBITDA โดยปรับเพิ"มเงื"อนไขการดาํรงอตัราส่วนมูลค่าหลกัประกนัขั�นตํ"า จากเดิมร้อยละ 
125 เป็นร้อยละ 135 

 วงเงินที# 9 

 เมื"อวนัที"  9 มิถุนายน 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยทางอ้อมซึ" งจดัตั� งในประเทศสิงคโปร์ บริษัท           
พรีเชียส เกรซ พีทีอี ลิมิเตด ไดล้งนามในสัญญาเงินกูจ้าํนวน 16.25 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา กบั
ธนาคาร BNP Paribas เพื"อรีไฟแนนซ์ราคาเรือในวงเงินสูงสุดไม่เกินร้อยละ 65 ของจาํนวนที"ต ํ"ากวา่
ระหว่างราคาตามสัญญาต่อเรือหรือราคาตลาดของเรือ สําหรับเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง 
ขนาดอลัตราแมกซ์ 63,345 เดทเวทตนั จาํนวน 1 ลาํ (ตวัเรือหมายเลข SF130127) (“เรือ”) วงเงิน
กูย้มืคิดดอกเบี�ยในอตัราร้อยละ LIBOR บวกส่วนเพิ"มโดยชาํระคืนเป็นรายไตรมาส 

รายละเอียดหลกัของสัญญาเงินกูส้ามารถแสดงไดด้งัต่อไปนี�  

วงเงิน/รายละเอียด วงเงินสําหรับใช้เมื#อรับมอบเรือ 
วงเงินกู้ยมื ไม่เกิน 16,250,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา  
การเบิกใช้วงเงินกู้ยมื วงเงินกูสู้งสุดไม่เกิน 16,250,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือร้อยละ 65 

ของราคาตลาดของเรือ 
ระยะเวลาครบกาํหนด 8 ปีหลงัจากเบิกถอนเงินกูย้มื 
การชําระคืน เงินกูย้มืจะตอ้งชาํระคืนภายในระยะเวลา 8 ปี โดยชาํระคืนจาํนวน 32 

งวดเป็นรายไตรมาส ไตรมาสละ 338,542 เหรียญสหรัฐอเมริกา                                 
เริ"มตั�งแต่ 3 เดือนหลงัจากมีการเบิกเงินกูแ้ละชาํระส่วนที"เหลือทั�งหมด
จาํนวน 5,416,656 เหรียญสหรัฐอเมริกา พร้อมกบัการชาํระเงินกู ้                         
งวดสุดทา้ย 

หลกัประกนั ก) การจาํนองเรือเป็นลาํดบัแรก 
ข) การจาํนาํหุ้นของบริษทัยอ่ยของผูกู้ ้
ค) การจาํนาํลาํดบัแรกในบญัชีเงินไดแ้ละบญัชีชาํระคืนเงินกูข้อง

บริษทัยอ่ยของผูกู้ ้ 
ง) การโอนผลประโยชน์เป็นลาํดบัแรกของสัญญาประกนัภยัเรือและ

การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของเรือ และ 
จ) การโอนผลประโยชน์เป็นลาํดบัแรกของสัญญาเช่าเรือที"มีระยะเวลา

การเช่าตั�งแต่ 36 เดือนขึ�นไป 
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ภายใตส้ัญญาเงินกูย้ืม บริษทัฯตอ้งปฏิบติัตามเงื"อนไขทางการเงินบางประการ ซึ" งรวมถึงการดาํรง
อตัราส่วนทางการเงินในงบการเงินรวมในสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา ดงันี�  

ก) ดาํรงอตัราส่วน funded debt to total shareholders’ equity ไม่เกินกวา่ 2 ต่อ 1  
ข) ดาํรงส่วนของผูถื้อหุน้รวมขั�นตํ"า 300,000,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา 
ค) ดาํรงเงินสดอย่างน้อยเท่ากบั 200,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา ต่อเรือ 1 ลาํ ซึ" งกลุ่มบริษทัเป็น

เจา้ของ 

 วงเงินที# 10 

 เมื"อวนัที" 15 ธันวาคม 2560 บริษัทฯและบริษทั พรีเชียส ฟอเรสท์ จาํกัด ซึ" งเป็นบริษทัย่อยของ
บริษทัฯไดล้งนามสัญญาเงินกูจ้าํนวน 18 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา กบัธนาคารเพื"อการส่งออกและ
นาํเขา้แห่งประเทศไทย โดยมีวตัถุประสงค์เพื"อรีไฟแนนซ์ราคาเรือในวงเงินไม่เกินร้อยละ 72 ของ
ราคาตลาดของเรือ สําหรับเรือบรรทุกสินคา้แห้งเทกองขนาดอลัตราแมกซ์ ขนาดระวาง 63,345               
เดทเวทตนั จาํนวน 1 ลาํ (ตวัเรือหมายเลข SF130129) (“เรือ”) วงเงินกูย้ืมคิดดอกเบี�ยในอตัราร้อย
ละ LIBOR บวกส่วนเพิ"มโดยชาํระคืนเป็นรายไตรมาส 

รายละเอียดหลกัของสัญญาเงินกูส้ามารถแสดงไดด้งัต่อไปนี�  

วงเงิน/รายละเอียด วงเงินสําหรับใช้เมื#อรับมอบเรือ 

วงเงินกู้ยมื ไม่เกิน 18,000,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา  

การเบิกใช้วงเงินกู้ยมื วงเงินกูสู้งสุดไม่เกิน 18,000,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือร้อยละ 72 
ของราคาตลาดของเรือ 

ระยะเวลาครบกาํหนด 10 ปีหลงัจากเบิกถอนเงินกูย้มื 

การชําระคืน เงินกูที้"เบิกทั�งหมดจะชาํระคืนภายใน 10 ปี โดยแบ่งการชาํระคืน
ออกเป็น 39 งวด เป็นรายไตรมาสเท่า ๆ กนั ในอตัราส่วนงวดละ 1/55 
เริ"มจากวนัสิ�นสุดไตรมาสถดัไปของวนัที"เบิกถอนเงินกูแ้ต่ละครั� ง และ
งวดที" 40 ชาํระคืนเงินกูค้งเหลือทั�งหมด 

หลกัประกนั ก) การจดจาํนองเรือเป็นลาํดบัแรก; และ 
ข) การจาํนาํหุ้นของบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ 

ภายใตส้ัญญาเงินกูย้ืม บริษทัฯตอ้งปฏิบติัตามเงื"อนไขทางการเงินบางประการ ซึ" งรวมถึงการดาํรง
อตัราส่วนทางการเงินในงบการเงินรวมในสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา ดงันี�  

ก) ดาํรงอตัราส่วน funded debt to total shareholders’ equity ไม่เกินกวา่ 2 ต่อ 1  
ข) ดาํรงส่วนของผูถื้อหุน้รวมขั�นตํ"า 300,000,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา 
ค) ดาํรงเงินสดอย่างน้อยเท่ากบั 100,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา ต่อเรือ 1 ลาํ ซึ" งกลุ่มบริษทัเป็น

เจา้ของ 
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เมื"อวนัที" 3 กรกฎาคม 2561 บริษทัฯและบริษทั พรีเชียส ฟอเรสท์ จาํกัด ซึ" งเป็นบริษทัย่อยของ
บริษทัฯได้ลงนามแก้ไขสัญญาเงินกู้ที"ทาํกบัธนาคารเพื"อการส่งออกและนาํเขา้แห่งประเทศไทย 
โดยหลกัเพื"อขยายระยะเวลาเบิกเงินกูไ้ปจนถึงวนัที" 28 ธนัวาคม 2561 (จากเดิมถึงวนัที" 30 มิถุนายน 
2561) 

เมื"อวนัที" 26 ธันวาคม 2561 บริษทัฯและบริษัท พรีเชียส ฟอเรสท์ จาํกัด ซึ" งเป็นบริษทัย่อยของ
บริษัทฯได้ลงนามแก้ไขสัญญาเงินกู้ฉบับที"  � ที"ทาํกับธนาคารเพื"อการส่งออกและนําเข้าแห่ง
ประเทศไทย โดยหลกัเพื"อขยายระยะเวลาเบิกเงินกู้ไปจนถึงวนัที" 28 มิถุนายน 2562 (จากเดิมถึง
วนัที" 28 ธนัวาคม 2561) 

ณ วนัที" 31 ธนัวาคม 2561 ไม่มียอดคงเหลือ เนื"องจากบริษทัฯยงัไม่ไดเ้บิกถอนวงเงินกู ้

17.2 วงเงินกู้ยมืเพื#อนําไปจัดซื�อเรือ 

 วงเงินที# 1 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยในประเทศได้ลงนามในสัญญาเงินกู้ยืมลงวนัที" 18 มกราคม 2550 เพื"อใช้
สาํหรับนาํไปจดัซื�อเรือ ในระหวา่งปี 2552 ถึง 2554 ไดมี้การแกไ้ขเพิ"มเติมในสัญญาเงินกูย้มื 

 สรุปรายละเอียดการเบิกใชว้งเงินกูย้มืมีดงันี�  

ก) ในระหว่างปี 2554 และ 2553 บริษัทย่อยในประเทศ 2 แห่งได้เบิกถอนเงินกู้จ ํานวนเงิน 
1,502.35 ลา้นบาท เพื"อนาํไปจดัซื�อเรือ 2 ลาํ 

ข) ในระหวา่งปี 2554 บริษทัยอ่ยในประเทศ 4 แห่งไดเ้บิกถอนเงินกูจ้าํนวนเงิน 92.00 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกาจากวงเงินดงักล่าวและคงเหลือยอดที"ยงัไม่ได้เบิกใช้จาํนวนเงิน 108.00 ล้าน
เหรียญสหรัฐอเมริกา เพื"อเป็นการต่อระยะเวลาการเบิกถอนเงินกู้ยืมคงเหลือ เมื"อวนัที"  9 
มีนาคม 2555 บริษทัฯและบริษทัย่อยในประเทศไดเ้ขา้ทาํสัญญาเงินกู้จาํนวนเงิน 50.00 ล้าน
เหรียญสหรัฐอเมริกาด้วยเงื"อนไขเดิมกบัหนึ" งในสามธนาคารผูใ้ห้กู้เดิม เงินกู้ยืมดงักล่าวได้
นาํไปจดัซื�อเรือของบริษทัยอ่ยในประเทศ 2 แห่ง และยกเลิกวงเงินกูย้มืส่วนที"เหลือจาํนวนเงิน 
58.00 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา 

ค) ในระหวา่งปี 2554 และ 2553 บริษทัยอ่ยในประเทศ 2 แห่งไดเ้ปลี"ยนหนี� เงินกูย้ืมสกุลเงินบาท 
จาํนวนเงิน 1,502.35 ล้านบาท ไปเป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาจาํนวนเงิน 45.90 ล้าน
เหรียญสหรัฐอเมริกา 

ง) ในระหว่างปี 2555 บริษทัย่อยในประเทศ � แห่งไดเ้ปลี"ยนดอกเบี� ยของเงินกูย้ืมสกุลเงินเหรียญ
สหรัฐอเมริกาจาํนวนเงิน 64.82 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา เพื"อแลกเปลี"ยนอตัราดอกเบี�ยลอยตวั 
(ร้อยละ LIBOR) เป็นอตัราดอกเบี� ยคงที" (ร้อยละ 2.10) สําหรับดอกเบี� ยจ่ายระหว่างวนัที" 31 
ธนัวาคม 2557 ถึงวนัที" 30 กนัยายน 2565 
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วงเงินกูย้มืดงักล่าวคํ�าประกนัโดยการจดจาํนองเรือของบริษทัยอ่ย การจาํนาํหุ้นของบริษทัยอ่ย การ
โอนผลประโยชน์ในกรมธรรม์ประกนัภยัของเรือที"เป็นหลกัประกนัของบริษทัย่อยให้แก่เจา้หนี�  
และการโอนผลประโยชน์ในเงินรายไดข้องเรือที"เป็นหลกัประกนัของบริษทัยอ่ยใหแ้ก่เจา้หนี�  

 ภายใตส้ัญญาเงินกูย้ืม บริษทัฯและบริษทัย่อยตอ้งปฏิบติัตามเงื"อนไขทางการเงินบางประการ ซึ" ง
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 

 เมื"อวนัที" 30 มีนาคม 2561 ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) ในฐานะตวัแทนของวงเงินกูย้ืมจาํนวน 
50.00 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา ตามสัญญาเงินกู้ลงวนัที"  9 มีนาคม 2555 ได้อนุมัติยกเวน้การ
ทดสอบขอ้กาํหนดอตัราส่วนทางการเงินเกี"ยวกบัการดาํรงอตัราส่วน Debt to EBITDA จนถึงวนัที" 
31 ธนัวาคม 2561 

เมื"อวนัที" 25 พฤษภาคม 2561 ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) ในฐานะตวัแทนของวงเงินกู้ยืมได้
อนุมติัเพื"อยกเวน้การทดสอบขอ้กาํหนดอตัราส่วนทางการเงินเกี"ยวกบัการดาํรงอตัราส่วน Debt to 
EBITDA ไปจนถึงวนัที"  31 ธันวาคม 2561 ในช่วงเวลาที"ได้รับยกเวน้การทดสอบตั� งแต่วนัที"  1 
มกราคม 2561 ถึงวนัที" 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯตอ้งปฏิบติัตามเงื"อนไขดงันี�  

ก) บริษทัฯไม่สามารถจ่ายเงินปันผลหรือผลตอบแทนอื"นใดใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 
ข) บริษทัฯตอ้งนาํส่งประมาณการกระแสเงินสดทุกเดือนสาํหรับระยะเวลาสามเดือนขา้งหนา้ 
ค) บริษทัฯจะตอ้งไม่มีการผดิเงื"อนไขใด ๆ ตามสัญญาเงินกู ้
ง) บริษทัฯจะตอ้งดาํรงอตัราส่วนหนี� สินรวมต่อทุนไม่เกินกวา่ 1.8 
จ) บริษทัฯจะตอ้งดาํรงอตัราส่วน Debt Service Coverage รวมเงินสดไม่นอ้ยกวา่ 1.0 

 เมื"อวนัที"  28 กันยายน 2561 บริษัทฯได้จ่ายล่วงหน้าเงินกู้ส่วนที"เหลือทั� งหมดของวงเงินกู้จาก
ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) 
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 วงเงินที# 2 

เมื"อวนัที" 17 กุมภาพนัธ์ 2555 บริษทัฯทาํสัญญาเงินกูจ้าํนวนเงิน 100.00 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา
กับธนาคารเพื"อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย เพื"อใช้ซื� อเรือต่อใหม่หรือเรือมือสอง
ประเภทขนส่งสินคา้แห้งเทกองในวงเงินสูงสุดไม่เกินร้อยละ 80 ของตน้ทุนรวมของเรือ เงินกูย้ืม
ดงักล่าวคิดดอกเบี� ยในอตัราร้อยละ LIBOR บวกส่วนเพิ"ม ซึ" งจะชาํระเป็นรายไตรมาส เงินกูย้ืมมี
กาํหนดชาํระคืนตามสัดส่วนที"ระบุในสัญญาเป็นรายไตรมาสเท่า ๆ กนัภายในระยะเวลา 8.5 ปี โดย
เริ"มตน้ชาํระเงินตน้หลงัจากหมดระยะเวลาเบิกถอนเงินกู ้ 

 ณ วนัที" 31 ธันวาคม 2557 วงเงินกูย้ืมคงเหลือจาํนวนเงิน 35.18 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาไดห้มด
ระยะเวลาเบิกเงินกูแ้ลว้ 

วงเงินกูย้มืดงักล่าวคํ�าประกนัโดยการจดจาํนองเรือของบริษทัยอ่ย การจาํนาํหุน้ของบริษทัยอ่ย และ
การโอนผลประโยชน์ในกรมธรรมป์ระกนัภยัของเรือที"เป็นหลกัประกนัของบริษทัยอ่ยใหแ้ก่เจา้หนี�   

 ภายใตส้ัญญาเงินกูย้ืม บริษทัฯและบริษทัย่อยตอ้งปฏิบติัตามเงื"อนไขทางการเงินบางประการซึ" ง
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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 รายละเอียดวงเงินกูย้มืจากธนาคารและวงเงินกูย้มืที"ยงัไม่ไดเ้บิกใชข้องกลุ่มบริษทั ณ วนัที" 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 สรุปไดด้งันี�  

    (หน่วย: ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) 
   อตัราดอกเบี�ย 

ตามสญัญาเงินกู/้ 
วงเงินกูย้มืสูงสุด 
ตามสญัญาเงินกู/้ 

 

วงเงิน ธนาคารผูใ้ห้กู ้ บริษทัผูกู้ ้ สญัญาแกไ้ขเพิ"มเติม สญัญาแกไ้ขเพิ"มเติม วงเงินกูย้มืที"ยงัไม่ไดเ้บิกใช ้
  2561 2560 2561 2560 
วงเงนิกู้ยมืเพื#อนําไปใช้ในการสั#งต่อและจัดซื�อเรือใหม่      
วงเงินที" 1 DNB Asia Ltd. และ 5 ธนาคารอื"น บริษทัฯและบริษทัยอ่ยทางออ้ม LIBOR บวกส่วนเพิ"ม 54.50 54.50 - - 
  รวม 6 ธนาคาร   ในประเทศสิงคโปร์      
วงเงินที" 2 ING Bank N.V. สาขาประเทศ บริษทัยอ่ยทางออ้มในประเทศสิงคโปร์ LIBOR บวกส่วนเพิ"ม 84.96 84.96 - - 
  สิงคโปร์ และ DNB Asia Ltd.    4 บริษทั         
วงเงินที" 3 ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) บริษทั เอบีซี ทู พีทีอี ลิมิเตด และ บริษทั LIBOR บวกส่วนเพิ"ม 38.69 38.69 - - 
  สาขาประเทศสิงคโปร์    เอบีซี ทรี พีทีอี ลิมิเตด          
วงเงินที" 4 ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) บริษทั เอบีซี โฟร์ พีทีอี ลิมิเตด LIBOR บวกส่วนเพิ"ม 19.34 19.34 - - 
  สาขาประเทศสิงคโปร์              
วงเงินที" 5 ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) บริษทั เอบีซี วนั พีทีอี ลิมิเตด LIBOR บวกส่วนเพิ"ม 19.58 19.58 - - 
วงเงินที" 6 ธนาคารเพื"อการส่งออก บริษทัฯและบริษทัยอ่ยในประเทศ LIBOR บวกส่วนเพิ"ม 78.24 78.24 - - 

  และนาํเขา้แห่งประเทศไทย          
วงเงินที" 7 DNB Asia Ltd. และธนาคารเพื"อการส่งออก บริษทัฯและบริษทัยอ่ยทางออ้ม LIBOR บวกส่วนเพิ"ม 30.00 30.00 - - 

  และนาํเขา้แห่งประเทศจีน   ในประเทศสิงคโปร์      
วงเงินที" 8 BNP Paribas บริษทัฯและบริษทัยอ่ยทางออ้ม LIBOR บวกส่วนเพิ"ม 24.75 24.75 - - 
    ในประเทศสิงคโปร์      
วงเงินที" 9 BNP Paribas บริษทัฯและบริษทัยอ่ยทางออ้ม LIBOR บวกส่วนเพิ"ม 14.63 14.63 - - 
    ในประเทศสิงคโปร์      
วงเงินที" 10 ธนาคารเพื"อการส่งออก บริษทัฯและบริษทัยอ่ยในประเทศ LIBOR บวกส่วนเพิ"ม 18.00 18.00 18.00 18.00 
  และนาํเขา้แห่งประเทศไทย          
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    (หน่วย: ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) 
   อตัราดอกเบี�ย 

ตามสญัญาเงินกู/้ 
วงเงินกูย้มืสูงสุด 
ตามสญัญาเงินกู/้ 

 

วงเงิน ธนาคารผูใ้ห้กู ้ บริษทัผูกู้ ้ สญัญาแกไ้ขเพิ"มเติม สญัญาแกไ้ขเพิ"มเติม วงเงินกูย้มืที"ยงัไม่ไดเ้บิกใช ้

  2561 2560 2561 2560 

วงเงนิกู้ยมืเพื#อนําไปใช้ในการจัดซื�อเรือ       
วงเงินที" 1 ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) บริษทัฯและบริษทัยอ่ย MLR-1 สาํหรับเงินกูย้มื 142.00 ลา้น 142.00 ลา้น - - 
  และ 2 ธนาคารอื"น รวม 3 ธนาคาร    ในประเทศ    สกุลเงินบาทและ LIBOR  เหรียญสหรัฐอเมริกา เหรียญสหรัฐอเมริกา   
         บวกส่วนเพิ"มสาํหรับ และ 1,502.35 และ 1,502.35    
      เงินกูย้มืสกุลเงินเหรียญ ลา้นบาท ลา้นบาท   
      สหรัฐอเมริกา     
วงเงินที" 2 ธนาคารเพื"อการส่งออก บริษทัฯและบริษทัยอ่ย LIBOR บวกส่วนเพิ"ม 64.82 64.82 - - 

  และนาํเขา้แห่งประเทศไทย    ในประเทศ      
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18. หุ้นกู้ 

เมื"อวนัที" 22 มกราคม 2559 บริษทัฯได้ออกหุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัจาํนวน 3,590,000 
หน่วย มูลค่าที"ตราไว ้1,000 บาทต่อหน่วย โดยวิธีการเสนอขายหุ้นกูใ้หแ้ก่ประชาชนทั"วไป บริษทัฯ 
ไดรั้บเงินจากการออกหุ้นกูค้รั� งนี� รวมจาํนวน 3,590 ลา้นบาท หุ้นกูมี้อายุ 5 ปี โดยมีอตัราดอกเบี� ย  
ร้อยละ 5.25 ต่อปี และมีกาํหนดการชําระดอกเบี� ยทุกไตรมาส หุ้นกู้ดงักล่าวได้รับอนุมติัจากที"
ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ครั� งที" 7/2558 เมื"อวนัที" 6 ตุลาคม 2558 และที"ประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น
ครั� งที" 2/2558 เมื"อวนัที" 5 พฤศจิกายน 2558 

เนื"องจากสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาเป็นสกุลเงินในการดาํเนินงานของบริษทัฯ เพื"อเป็นการจาํกดั
ความเสี"ยงต่อการขาดทุนจากอตัราแลกเปลี"ยนเงินตราต่างประเทศจากหนี� สินของบริษทัฯที"มีอยูใ่น
รูปสกุลเงินบาท บริษทัฯจึงได้แปลงเงินที"ได้จากการออกหุ้นกูค้รั� งนี� รวมจาํนวน 3,590 ล้านบาท 
เป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาจาํนวน 99.72 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา โดยเข้าทําสัญญา
แลกเปลี"ยนอตัราแลกเปลี"ยนสกุลเงิน (Cross Currency Swap) เมื"อวนัที" 22 มกราคม 2559 อีกทั�งได้
ทาํการแลกเปลี"ยนอตัราดอกเบี� ยสกุลเงินบาทที"อตัราดอกเบี�ยคงที"ร้อยละ 5.25 ต่อปี เป็นสกุลเงิน
เหรียญสหรัฐอเมริกาที"อตัราดอกเบี�ยคงที"ร้อยละ 5.99 ต่อปี 

ต่อมา เมื"อวนัที"  9 ธันวาคม 2559 บริษัทฯได้ออกหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันจาํนวน 
1,960,000 หน่วย มูลค่าที"ตราไว ้1,000 บาทต่อหน่วย โดยวิธีการเสนอขายหุ้นกูแ้บบเจาะจงให้แก่                
ผูล้งทุนสถาบนัและผูล้งทุนรายใหญ่ (“II& HNW”) บริษทัฯไดรั้บเงินจากการออกหุ้นกูค้รั� งนี� รวม
จาํนวน 1,960 ลา้นบาท หุ้นกูมี้อายุ 3.5 ปี โดยมีอตัราดอกเบี�ยร้อยละ 5.00 ต่อปี และมีกาํหนดการ
ชาํระดอกเบี� ยทุกไตรมาส  หุ้นกู้ดงักล่าวได้รับอนุมติัจากที"ประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้นครั� งที" 
1/2559 เมื"อวนัที" 30 มีนาคม 2559 และที"ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั� งที" 8/2559 เมื"อวนัที" 11 
กรกฎาคม 2559 

ต่อมา เมื"อวนัที" 4 มกราคม 2560 บริษทัฯได้แปลงเงินที"ได้จากการออกหุ้นกู้ครั� งนี� รวมจาํนวน 
1,960 ลา้นบาท เป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาจาํนวน 54.90 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา โดยเขา้
ทาํสัญญาแลกเปลี"ยนอตัราแลกเปลี"ยนสกุลเงิน (Cross Currency Swap) อีกทั�งไดท้าํการแลกเปลี"ยน
อตัราดอกเบี�ยสกุลเงินบาทที"อตัราดอกเบี�ยคงที"ร้อยละ 5.00 ต่อปี เป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา
ที"อตัราดอกเบี�ยคงที"ร้อยละ 5.75 ต่อปี 

บริษทัฯมีขอ้กาํหนดตอ้งดาํรงอตัราส่วน Debt to Equity ไม่เกินกวา่ 2 ต่อ 1 
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ณ วนัที" 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 รายละเอียดของหุน้กูร้ะยะยาวมีดงัต่อไปนี�  

     (หน่วย: พนับาท) 
 วนัที"ครบกาํหนด จาํนวน มลูค่าตราไว ้ อตัรา กาํหนดชาํระ มลูค่าตามบญัชี 

ชุดที" ไถ่ถอน หน่วย ต่อหน่วย ดอกเบี�ย ดอกเบี�ย 2561 2560 

  (พนัหน่วย) (บาท) (ร้อยละต่อปี) 
1 ทั�งจาํนวนในวนัที" 3,590 1,000 5.25 ทุกไตรมาส 3,571,838 3,571,824 
  22 มกราคม 2564       
  (5 ปี)       

2 ทั�งจาํนวนในวนัที" 1,960 1,000 5.00 ทุกไตรมาส 1,950,084 1,950,077 
  9 มิถุนายน 2563       
  (3.5 ปี)       

รวม     5,521,922 5,521,901 
หกั: ค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กูร้อตดับญัชี    (11,151) (17,351) 

หุน้กูร้ะยะยาว - สุทธิ  5,510,771 5,504,550 

19. ประมาณการค่าความเสียหายจากการเดินเรือ 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 2561 2560 

ยอดคงเหลือตน้ปี 83,139 162,782 
ประมาณการเพิ"มขึ�นสาํหรับปี 39,223 126,128 
ประมาณการลดลง (รวมค่าความเสียหายที"เกิดขึ�นจริง)

สาํหรับปี 
 

(61,395) 
 

(192,824) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (1,181) (12,947) 

ยอดคงเหลือปลายปี 59,786 83,139 
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20. สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  

 จาํนวนเงินสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานซึ" งเป็นหนี� สินเงินชดเชยพนักงานเมื"อออก
จากงานแสดงไดด้งันี�  

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี 92,789 84,213 74,180 79,856 
ส่วนที"รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน :     

ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  6,331 6,457 4,028 5,141 
ตน้ทุนดอกเบี�ย 2,290 2,253 1,782 2,029 
ตน้ทุนบริการในอดีต 15,886 - 15,886 - 

ส่วนที"รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื"น :     
(กาํไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั     

ส่วนที"เกิดจากการเปลี"ยนแปลงขอ้สมมติดา้นประชากรศาสตร์  1,227 1,908 503 1,795 
ส่วนที"เกิดจากการเปลี"ยนแปลงขอ้สมมติทางการเงิน  1,093 - 743 - 
ส่วนที"เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ (981) - (865) - 

ผลประโยชน์ที"จ่ายในระหวา่งปี (6,475) (1,933) (6,475) (1,933) 
โอนใหบ้ริษทัยอ่ย - - - (12,668) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (31) (109) (24) (40) 

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี 112,129 92,789 89,758 74,180 

 ค่าใชจ่้ายเกี"ยวกบัผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานรวมอยูใ่นงบกาํไรขาดทุนแสดงไดด้งันี�   

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 12,522 6,673 9,716 5,135 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 11,985 2,037 11,980 2,035 
รวมค่าใชจ่้ายที"รับรู้ในงบกาํไรขาดทุน 24,507 8,710 21,696 7,170 

 กลุ่มบริษทัคาดวา่จะจ่ายชาํระผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานภายใน 1 ปีขา้งหนา้ เป็นจาํนวน
ประมาณ 11.31 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: จาํนวน 11.11 ลา้นบาท) (2560: จาํนวน 10.98 
ลา้นบาท งบการเงินเฉพาะกิจการ: จาํนวน 10.98 ลา้นบาท)  

 ณ วนัที" 31 ธนัวาคม 2561 ระยะเวลาเฉลี"ยถ่วงนํ� าหนกัในการจ่ายชาํระผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนกังานของกลุ่มบริษทัประมาณ 10 ปี (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 10 ปี) (2560: 13 ปี งบการเงิน
เฉพาะกิจการ: 13 ปี) 
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 สมมติฐานที"สาํคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั สรุปไดด้งันี�  

  (หน่วย: ร้อยละต่อปี) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

อตัราคิดลด 2.75 2.90 2.75 2.90 
อตัราการขึ�นเงินเดือน        6.50 6.50 6.50 6.50 

 ผลกระทบของการเปลี"ยนแปลงสมมติฐานที"สําคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์
ระยะยาวของพนกังาน ณ วนัที" 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 สรุปไดด้งันี�  

  (หน่วย: พนับาท) 
 ณ วนัที" 31 ธนัวาคม 2561 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เพิ"มขึ�น 1.0% ลดลง 1.0% เพิ"มขึ�น 1.0% ลดลง 1.0% 

อตัราคิดลด (6,957) 7,913 (4,758) 5,381 
อตัราการขึ�นเงินเดือน  8,084 (7,221) 5,440 (4,886) 
     

  (หน่วย: พนับาท) 
 ณ วนัที" 31 ธนัวาคม 2560 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เพิ"มขึ�น 1.0% ลดลง 1.0% เพิ"มขึ�น 1.0% ลดลง 1.0% 

อตัราคิดลด (5,995) 6,863 (5,642) 6,426 
อตัราการขึ�นเงินเดือน  6,549 (5,857) 6,134 (5,511) 

เมื"อวนัที" 13 ธนัวาคม 2561 สภานิติบญัญติัแห่งชาติไดมี้มติผา่นร่างพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน
ฉบบัใหม่ ซึ" งกฎหมายดงักล่าวอยู่ในระหว่างรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา พระราชบญัญัติ
คุม้ครองแรงงานฉบบัใหม่นี� กาํหนดอตัราค่าชดเชยเพิ"มเติมกรณีนายจา้งเลิกจา้ง สําหรับลูกจา้งซึ" ง
ทาํงานติดต่อกนัครบ 20 ปีขึ�นไปให้มีสิทธิไดรั้บค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 400 วนั  
การเปลี"ยนแปลงดงักล่าวถือเป็นการแกไ้ขโครงการสาํหรับโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 
และมีผลกระทบให้กลุ่มบริษทัมีหนี� สินสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ"มขึ�น 33.83 
ลา้นบาท (เฉพาะบริษทัฯ: 28.25 ลา้นบาท) กลุ่มบริษทัจะบนัทึกผลกระทบจากการเปลี"ยนแปลง
ดงักล่าวโดยรับรู้ตน้ทุนบริการในอดีตเป็นค่าใช้จ่ายทนัทีในงบกาํไรขาดทุนของงวดที"กฎหมาย
ดงักล่าวมีผลบงัคบัใช ้
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21. ทุนเรือนหุ้น 

 ในระหวา่งปีสิ�นสุดวนัที" 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯไดจ้ดทะเบียนการเพิ"มทุนออกจาํหน่ายและเรียก
ชาํระแล้วกบักระทรวงพาณิชยเ์ป็นจาํนวน 10,965 บาท ซึ" งทุนที"เพิ"มดงักล่าวเกิดจากการใช้สิทธิ
ตามใบสําคญัแสดงสิทธิที"จะซื�อหุ้นสามญัของบริษทัฯจาํนวน 10,965 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 17.50 บาท                   
คิดเป็นจาํนวนเงิน 191,887.50 บาท โดยมีส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญัจากการออกหุ้นดงักล่าวเพิ"มขึ�น
ดว้ยจาํนวน 180,922.50 บาท  

22. ใบสําคัญแสดงสิทธิ 

 เมื"อวนัที" 16 มิถุนายน 2558 บริษทัฯไดอ้อกและจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิเพื"อซื�อหุ้นสามญัของ
บริษทัฯ (PSL-W1) ชนิดระบุชื"อผูถื้อและโอนเปลี"ยนมือไดใ้ห้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมจาํนวน 51,975,666 
หน่วย โดยมีรายละเอียดดงันี�  

จาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิที"ออก : 51,975,666 หน่วย 
ราคาเสนอขาย : หน่วยละ 0 บาท 
วิธีการเสนอขาย : จดัสรรให้ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯที"ได้จองซื� อและชําระค่าหุ้น

สามญัเพิ"มทุนในอตัราส่วน 10 หุน้สามญัใหม่ต่อ 1 หน่วยใบสาํคญั
แสดงสิทธิ 

อตัราการใชสิ้ทธิและราคาใชสิ้ทธิ : ใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื�อหุ้นสามญั 1 หุ้น ในราคา 
17.50 บาทต่อหุน้ 

อายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ : ไม่เกิน 3 ปี นบัแต่วนัที"ออกใบสาํคญัแสดงสิทธิครั� งแรก 
วนัสิ�นสุดอาย ุ : 15 มิถุนายน 2561 
วนักาํหนดการใชสิ้ทธิ : ทุกวนัทาํการสุดทา้ยของแต่ละไตรมาสหลงัจากครบรอบปีที"สอง

ของการออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ (วนัที" 16 มิถุนายน 2560) จนถึง
วนัหมดอายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ ดงันั�น วนัแรกและวนัสุดทา้ย
ของการใชสิ้ทธิคือวนัที" 30 มิถุนายน 2560 และ 15 มิถุนายน 2561 
ตามลาํดบั 

 ในระหวา่งปีสิ�นสุดวนัที" 31 ธนัวาคม 2561 ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิที"จะซื�อหุ้นสามญัของบริษทัฯ 
(PSL-W1) ไดใ้ชสิ้ทธิในการซื�อหุน้สามญัของบริษทัฯจาํนวน 10,965 หุน้ ราคาใชสิ้ทธิหุ้นละ 17.50 
บาท คิดเป็นจาํนวนรวม 191,887.50 บาท 

 ณ วนัที" 31 ธนัวาคม 2561 ไม่มีใบสาํคญัแสดงสิทธิใด ๆ คงเหลือ 
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23. สํารองตามกฎหมาย 

 ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้ง
จดัสรรกาํไรประจาํปีส่วนหนึ" งไวเ้ป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหัก
ดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนสํารองนี� จะมีจาํนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุน            
จดทะเบียน สาํรองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถนาํไปจ่ายเงินปันผล 

 ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 1202 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์บริษทัย่อยที"จดัตั�งขึ�น
ตามกฎหมายไทยตอ้งจดัสรรทุนสํารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจาํนวนผลกาํไรซึ" ง
บริษทัทาํมาหาไดทุ้กคราวที"จ่ายเงินปันผลจนกว่าทุนสํารองนั�นจะมีจาํนวนไม่น้อยกวา่ร้อยละ 10 
ของทุนจดทะเบียน สํารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนําไปหักกับขาดทุนสะสมและไม่
สามารถนาํไปจ่ายเงินปันผล 

24. สํารองเพื#อกจิกรรมความรับผดิชอบต่อสังคม 

 บริษทัฯมีนโยบายในการจดัสรรเงินสํารองเพื"อกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมในอตัราร้อยละ 
0.50 ของกาํไรสําหรับปี โดยสะสมไม่น้อยกว่า 1.75 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 25.00 ล้านบาทต่อปี         
การจดัสรรสํารองดงักล่าวไดรั้บอนุมติัโดยที"ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯเมื"อวนัที" 14 สิงหาคม 
2551 

ในระหวา่งปี 2561 บริษทัฯไดจ้ดัสรรสํารองเพื"อกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นจาํนวนเงิน 
2.28 ลา้นบาท (2560: 1.75 ลา้นบาท) และกลบัรายการสํารองเนื"องจากมีการจ่ายเงินที"เกี"ยวขอ้งกบั
สาํรองดงักล่าวเป็นจาํนวนเงิน 1.33 ลา้นบาท (2560: 1.43 ลา้นบาท)  

25. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

รายการค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ่้ายที"สาํคญัดงัต่อไปนี�  

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื"น     
 ของพนกังานและลูกเรือ 1,424,693 1,452,563 209,773 223,466 
ค่าเช่าจ่ายตามสัญญาเช่าดาํเนินงาน 5,516 5,323 3,955 3,851 
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26. ภาษีเงินได้ 

 บริษทัฯไม่มีภาระภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับปี 2561 และ 2560 เนื"องจากบริษทัฯมีผลขาดทุนทาง
ภาษี 

 บริษทัยอ่ยในประเทศ 

ก) บริษทัย่อยในประเทศได้รับยกเวน้ภาษีเงินได้สําหรับเงินได้จากการขนส่งสินคา้ทางทะเล
ระหว่างประเทศตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี"ยวกบัภาษีเงินได้ฉบบัที" 72 ลงวนัที" 20 
มีนาคม 2541 นอกจากนี�  บริษทัย่อยยงัไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินได้นิติบุคคลตามพระราชบญัญติั
ส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 สาํหรับกิจการขนส่งทางทะเล 

ข) ภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับปีสิ�นสุดวนัที" 31 ธันวาคม 2561 คาํนวณขึ�นในอตัราร้อยละ 20 
(2560: ร้อยละ 20) ของกาํไรสุทธิหลงัจากบวกกลบัดว้ยรายการสาํรองและค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ที"ไม่
อนุญาตใหถื้อเป็นรายจ่ายในการคาํนวณภาษี 

 บริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมในต่างประเทศ 

ภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษทัย่อยและบริษทัร่วมในต่างประเทศคาํนวณขึ� นโดยใช้อตัราตาม
กฎหมายของประเทศเหล่านั�น 

ณ วนัที" 31 ธนัวาคม 2561 กลุ่มบริษทัมีรายการผลแตกต่างชั"วคราวที"ใชห้กัภาษี ผลแตกต่างชั"วคราว
ส่วนใหญ่เกิดจากผลต่างของอตัราแลกเปลี"ยนจากการแปลงค่างบการเงินจากสกุลเงินที"ใช้ในการ
ดาํเนินงานเป็นสกุลเงินที"ใช้นําเสนองบการเงิน และขาดทุนทางภาษีที"ยงัไม่ได้ใช้จาํนวนเงิน 
7,001.46 ลา้นบาท (2560: 6,890.55 ลา้นบาท) (เฉพาะบริษทัฯ 3,291.97 ลา้นบาท (2560: 2,948.49 
ลา้นบาท)) อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษทัไม่ได้บนัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี เนื"องจาก      
กลุ่มบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความน่าจะเป็นไม่ถึงระดับความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที"                 
กลุ่มบริษทัจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอต่อการนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีมาใช้
ประโยชน์ 
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รายละเอียดวนัสิ�นสุดระยะเวลาการให้ประโยชน์ของรายการขาดทุนทางภาษีที"ยงัไม่ไดใ้ชแ้สดงได้
ดงันี�  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

31 ธนัวาคม 2561 - 232,525 - - 
31 ธนัวาคม 2562 8,306 1,808 - - 
31 ธนัวาคม 2563 211,691 211,849 - - 
31 ธนัวาคม 2564 1,281,172 1,323,796 195,559 228,263 
31 ธนัวาคม 2565 542,767 552,884 521,871 521,871 
31 ธนัวาคม 2566 645,578 - 254,315 - 

 2,689,514 2,322,862 971,745 750,134 

ณ วนัที" 31 ธันวาคม 2561 บริษทัฯมีผลแตกต่างชั"วคราวเกิดจากผลต่างของอตัราแลกเปลี"ยนจาก
การแปลงค่างบการเงินจากสกุลเงินที"ใช้ในการดาํเนินงานเป็นสกุลเงินที"ใช้นาํเสนองบการเงินที"
เกี"ยวขอ้งกบัเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยซึ" งไม่ไดรั้บรู้เป็นหนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นจาํนวน
รวม 405.38 ลา้นบาท (2560: 467.41 ลา้นบาท) 

27. การส่งเสริมการลงทุน 

 บริษทัฯได้รับสิทธิและประโยชน์ภายใตพ้ระราชบญัญัติส่งเสริมการลงทุนโดยการอนุมติัของ             
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนตามบัตรส่งเสริมเลขที" 1405/2550 ลงวนัที"  23 มีนาคม 2550 
ภายใตเ้งื"อนไขที"กาํหนดบางประการ บริษทัฯได้รับสิทธิและประโยชน์ที"สําคญัเกี"ยวกบัการนํา                    
คนต่างด้าวซึ" งเป็นช่างฝีมือหรือผูช้าํนาญการเขา้มาในประเทศไทยโดยได้รับอนุญาตให้ทาํงาน
เฉพาะตาํแหน่งหน้าที"การทาํงานที"คณะกรรมการให้ความเห็นชอบตลอดระยะเวลาเท่าที"ได้รับ
อนุญาต และได้รับอนุญาตให้ ถือกรรมสิทธิ� ในที" ดินตามจํานวนที"คณะกรรมการพิจารณา
เห็นสมควร ตลอดจนไดรั้บอนุญาตใหน้าํหรือส่งเงินออกนอกประเทศไทยเป็นเงินตราต่างประเทศได ้

บริษทัยอ่ยในประเทศไดรั้บสิทธิพิเศษทางภาษีบางประการตามพระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน 
พ.ศ. 2520 สําหรับกิจการขนส่งทางทะเล อาทิเช่น ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลเป็นเวลา 8 ปี    
นับแต่วนัที" เริ" มมีรายได้จากการประกอบกิจการที"ได้รับการส่งเสริม เป็นต้น โดยมีเงื"อนไขว่า      
บริษทัยอ่ยจะตอ้งจดทะเบียนเรือเป็นเรือไทย ในระหวา่งปีสิ�นสุดวนัที" 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัยอ่ยมี
เรือ 17 ลาํ (2560: 19 ลาํ) ที"ดาํเนินงานภายใตกิ้จการที"ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน  
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 รายไดร้วมและค่าใช้จ่ายรวมสําหรับปี 2561 และ 2560 (ก่อนการตดัรายการระหว่างกนั) จาํแนก
ตามกิจการที"ไดรั้บการส่งเสริมและกิจการที"ไม่ไดรั้บการส่งเสริมสามารถแสดงสรุปไดด้งันี�  

(หน่วย: พนับาท) 
  กิจการที"ไม่ไดรั้บการส่งเสริม  
 

 

กิจการที"ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินได้
ตามประกาศอธิบดี

กรมสรรพากร 
 

กิจการที"ไม่ไดรั้บ  
 กิจการที"ไดรั้บการส่งเสริม เกี"ยวกบัภาษีเงินไดฉ้บบัที" �� การส่งเสริมอื"น รวม 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

รายได ้ 2,185,770 2,056,702 284,997 118,339 2,774,053 2,499,259 5,244,820 4,674,300 
ตน้ทุนและค่าใชจ่้าย (1,784,106) (2,012,874) (272,514) (109,461) (2,837,774) (2,779,131) (4,894,394) (4,901,466) 

28. กาํไรต่อหุ้น 

 กาํไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐานคาํนวณโดยหารกาํไร (ขาดทุน) สําหรับปีที" เป็นของผูถื้อหุ้นของบริษัทฯ                    
(ไม่รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื"น) ด้วยจาํนวนถัวเฉลี"ยถ่วงนํ� าหนักของหุ้นสามญัที"ออกอยู่ใน
ระหวา่งปี  

 กาํไรต่อหุ้นปรับลดคาํนวณโดยหารกําไร (ขาดทุน) สําหรับปีที" เป็นของผูถื้อหุ้นของบริษัทฯ                       
(ไม่รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื"น) ดว้ยผลรวมของจาํนวนถวัเฉลี"ยถ่วงนํ� าหนกัของหุ้นสามญัที"ออก
อยู่ในระหว่างปีกบัจาํนวนถวัเฉลี"ยถ่วงนํ� าหนกัของหุ้นสามญัที"บริษทัฯอาจตอ้งออกเพื"อแปลงหุ้น
สามญัเทียบเท่าปรับลดทั�งสิ�นให้เป็นหุน้สามญั โดยสมมติวา่ไดมี้การแปลงเป็นหุ้นสามญั ณ วนัตน้ปี
หรือ ณ วนัออกหุน้สามญัเทียบเท่า 

 ไม่มีการคาํนวณกาํไรต่อหุ้นปรับลดสําหรับใบสําคญัแสดงสิทธิที"จะซื�อหุ้นสามญัสําหรับปีสิ�นสุด
วนัที" 31 ธันวาคม 2560 เพราะไม่มีจาํนวนของหุ้นสามญัเทียบเท่าที"บริษทัฯอาจตอ้งออกสําหรับ
ใบสาํคญัแสดงสิทธิดงักล่าว เนื"องจากราคาใชสิ้ทธิสูงกวา่มูลค่ายติุธรรมถวัเฉลี"ยของหุน้สามญัของ
บริษทัฯ 

29.  ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

 ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานที"นําเสนอนี� สอดคล้องกับรายงานภายในของกลุ่มบริษทัที"ผูมี้อาํนาจ
ตดัสินใจสูงสุดด้านการดาํเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสมํ"าเสมอเพื"อใช้ในการตดัสินใจใน            
การจดัสรรทรัพยากรใหก้บัส่วนงานและประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน 

 ก ลุ่มบริษัทป ระกอบธุรกิจส่วนใหญ่ ภายใต้ส่วนงานทางธุรกิจเดียว คือ เป็น เจ้าของเรือ
อเนกประสงคข์นาดเล็ก (Handysize) และขนาดกลาง (Supramax และ Ultramax) สําหรับขนสินคา้
แห้งเทกองระหว่างประเทศ โดยให้บริการแบบไม่ประจาํเส้นทาง (tramp shipping basis) รายได้
เกือบทั�งหมดมาจากส่วนงานนี�  ดงันั�น กลุ่มบริษทัจึงไม่มีส่วนงานทางธุรกิจดา้นอื"นนอกจากส่วน
งานหลกัดงัที"ไดก้ล่าวไวข้า้งตน้  
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 กิจกรรมทางธุรกิจในส่วนงานนี�  ได้แก่  การให้บริการเช่าเรือขนส่งสินค้า โดยแบ่งออกเป็น 2 
ประเภท คือ การเช่าเป็นระยะเวลา (Time charter) และการเช่าเป็นรายเที"ยว (Voyage charter) 
สําหรับการเช่าเป็นระยะเวลา ผูเ้ช่าเรือ (ลูกคา้) จะจ่ายค่าเช่าแก่ผูใ้ห้เช่าเรือ (ในอตัราต่อวนัตามที"                    
ตกลงกนั โดยส่วนใหญ่จะตกลงชาํระค่าเช่าเป็นเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา) ตามระยะเวลาที"กาํหนด 
ในกรณีดงักล่าวผูเ้ช่าเรือจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินเรือทั�งหมด รวมทั�งรายจ่ายท่าเรือและ
นํ� ามนัเชื�อเพลิง สําหรับการเช่าเป็นรายเที"ยว ผูเ้ช่าเรือจะจ่ายค่าระวางเรือในอตัราต่อตนั (ส่วนใหญ่
จะตกลงกนัเป็นเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา) เพื"อขนส่งสินคา้ที"ระบุเฉพาะระหว่างท่าเรือที"กาํหนด
ตั�งแต่สองท่าขึ�นไป ในกรณีนี�  กลุ่มบริษทัจะรับผดิชอบค่าใชจ่้ายในการเดินเรือทั�งหมด ซึ" งค่าใชจ่้าย
ดังกล่าวแสดงไวใ้นงบการเงินภายใต้ชื"อ “รายจ่ายท่าเรือ” (Voyage disbursement) และ “นํ� ามัน
เชื�อเพลิงใช้ไป” (Bunker consumption) การเช่าเป็นระยะเวลานั� น เส้นทางเดินเรือจะถูกกาํหนด          
หรือควบคุมโดยผูเ้ช่าเรือและภายใตส้ัญญาเช่าเรือ โดยเส้นทางการเดินเรือจะแตกต่างกนัไปใน                      
แต่ละเที"ยวการเดินเรือ ขึ�นอยู่กบัปัจจยัต่าง ๆ ซึ" งอยู่นอกเหนือการควบคุมของกลุ่มบริษทั ดงันั�น 
กลุ่มบริษัทจึงไม่นําเสนอข้อมูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานทางภูมิศาสตร์ เพราะอาจไม่                         
สื"อความหมายและอาจทาํใหเ้กิดความเขา้ใจที"ไม่ถูกตอ้ง 

 จากขอ้มูลดงักล่าวขา้งตน้ ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานของรายไดจ้ากการเดินเรือ (และ
ค่าใช้จ่ายในการเดินเรือที"เกี"ยวกบัการเช่าเป็นรายเที"ยว) จึงจาํแนกไดเ้ป็นสองประเภท คือ จากการ
เช่าเป็นระยะเวลา และจากการเช่าเป็นรายเที"ยว ซึ" งแสดงภายใต้ชื"อ “รายได้ค่าเช่าเรือ” (Hire 
income) และ “รายไดค้่าระวางเรือ” (Freight income) ตามลาํดบั 

 รายไดจ้ากการเดินเรือสุทธิจากการเช่าเป็นระยะเวลา และจากการเช่าเป็นรายเที"ยวของกลุ่มบริษทั 
สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที" 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มีดงัต่อไปนี�  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 การเช่าเป็นระยะเวลา การเช่าเป็นรายเที"ยว รวม ตดับญัชี รวม 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

รายไดค้่าเช่าเรือ 4,085,563 3,691,714 - - 4,085,563 3,691,714 - - 4,085,563 3,691,714 
รายไดค้่าระวางเรือ - - 948,021 771,971 948,021 771,971 (104,474) (134,787) 843,547 637,184 

รวมรายไดจ้ากการเดินเรือ 4,085,563 3,691,714 948,021 771,971 5,033,584 4,463,685 (104,474) (134,787) 4,929,110 4,328,898 

รายจ่ายท่าเรือ - - (289,570) (272,370) (289,570) (272,370) 104,474 134,787 (185,096) (137,583) 
นํ�ามนัเชื�อเพลิง - - (256,192) (175,546) (256,192) (175,546) - - (256,192) (175,546) 

รวมค่าใชจ่้ายเกี"ยวกบัการเช่า           
 เป็นรายเที"ยว - - (545,762) (447,916) (545,762) (447,916) 104,474 134,787 (441,288) (313,129) 

รายไดจ้ากการเดินเรือสุทธิ/           
 รายไดเ้ทียบเท่าจากการ           
 เช่าเรือเป็นระยะเวลา 4,085,563 3,691,714 402,259 324,055 4,487,822 4,015,769 - - 4,487,822 4,015,769 

ในปี 2561 กลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่จาํนวนสองรายเป็นจาํนวนเงินประมาณ 1,469.82 
ลา้นบาท 
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ในปี 2560 กลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่จาํนวนหนึ" งราย เป็นจาํนวนเงินประมาณ 864.04 
ลา้นบาท 

30.  กองทุนสํารองเลี�ยงชีพ 

 บริษทัฯ บริษทัย่อยและพนักงานได้ร่วมกนัจดัตั�งกองทุนสํารองเลี� ยงชีพขึ�นตามพระราชบญัญติั
กองทุนสํารองเลี� ยงชีพ พ.ศ. 2530 บริษทัฯ บริษทัย่อยและพนักงานจะจ่ายสมทบเขา้กองทุนเป็น         
รายเดือนในอตัราร้อยละ 5 ของเงินเดือน กองทุนสํารองเลี� ยงชีพนี� บริหารโดย ธนาคารกสิกรไทย 
จาํกดั (มหาชน) และจะจ่ายใหแ้ก่พนกังานเมื"อพนกังานออกจากงานตามระเบียบวา่ดว้ยกองทุนของ
บริษัทฯและบริษัทย่อย ในระหว่างปี 2561 บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้เงินสมทบดังกล่าวเป็น
ค่าใช้จ่ายจาํนวน 5.40 ล้านบาท (2560: 5.12 ล้านบาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 2.57 ล้านบาท 
2560: 3.48 ลา้นบาท) 

31. หนี�สินที#อาจเกิดขึ�นจากข้อพิพาทภายใต้กระบวนการอนุญาโตตุลาการที#เกี#ยวข้องกับการยกเลิก

สัญญาสั#งต่อเรือกบั Sainty  

ตามที"กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 15.3 ขอ้พิพาทจากการยกเลิกสัญญาสั"งต่อเรือกบั 
Sainty จ ําน วน  9 ฉ บับ เพื" อสั" ง ต่ อ เรือจําน วน  9 ลํา  คื อ  ตัว เรือห ม าย เล ข  SAM14017B ถึ ง 
SAM14023B และ SAM14027B ถึง SAM14028B ยงัคงอยูภ่ายใตก้ระบวนการอนุญาโตตุลาการ  

คาํชี� ขาดของอนุญาโตตุลาการจะตดัสินว่าบริษัทฯจะได้รับคืนเงินงวดที"ได้ชําระให้แก่ Sainty  
พร้อมดอกเบี� ย และ/หรือ ค่าเสียหาย หรือบริษัทฯจะต้องชําระเงินที" เรียกร้องอันรวมไปถึง
ค่าเสียหายใหแ้ก่ Sainty  

ในกรณีที"คาํชี� ขาดของอนุญาโตตุลาการตดัสินให้บริษทัฯแพค้ดีพิพาททั�ง 9 คดีดงักล่าว บริษทัฯ 
อาจจะสูญเสียเงินล่วงหน้าค่าต่อเรือทั�งสิ�น 64.12 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา รวมถึงค่าใช้จ่ายอื"น ๆ                                              
ที" เกี" ยวข้อง และอาจมีหนี� สินส่วนเพิ"มที" ต้องจ่ายชําระให้แก่  Sainty อีก 19.83 ล้านเหรียญ
สหรัฐอเมริกา รวมถึงค่าเสียหายอื"น ๆ ค่าความสูญเสีย ดอกเบี�ย และ/หรือค่าใช้จ่ายอื"นที"เกี"ยวขอ้ง
กบัคดีพิพาท 

ภายหลงัจากที"ไดพ้ิจารณาความเห็นของที"ปรึกษาทางกฎหมายภายในของบริษทัฯแลว้นั�น ผูบ้ริหาร
ของบริษทัฯเชื"อว่าผลการตดัสินของคณะอนุญาโตตุลาการยงัมีความไม่แน่นอนและไม่สามารถ
ประมาณยอดหนี� สินที"อาจเกิดขึ�นในอนาคตไดอ้ยา่งน่าเชื"อถือ ดงันั�น บริษทัฯจึงยงัไม่สามารถรับรู้
ประมาณการความเสียหายที"อาจจะเกิดขึ� นได้ อย่างไรก็ตาม ทางบริษทัฯได้ตระหนักถึงหนี� สิน           
ที"อาจจะเกิดขึ�นในอนาคตและไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุขา้งตน้นี�  
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32. ลาํดับชั�นของมูลค่ายุติธรรม 

 ณ วนัที" 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยแ์ละหนี� สินที"เปิดเผยมูลค่า
ยติุธรรมแยกแสดงตามลาํดบัชั�นของมูลค่ายติุธรรม ดงันี�  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัที" 31 ธนัวาคม 2561 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ที#เปิดเผยมูลค่ายุตธิรรม 

ตราสารอนุพนัธ์      
สญัญาแลกเปลี"ยนอตัราดอกเบี�ย - 25,450 - 25,450 
สญัญาแลกเปลี"ยนเงินตราต่างประเทศ 
 - เงินกูย้มื - 7,723 - 7,723 
สญัญาแลกเปลี"ยนเงินตราต่างประเทศ 
 - หุน้กู ้ - 585,278 - 585,278 

หนี�สินที#เปิดเผยมูลค่ายุตธิรรม 
หุน้กู ้ - 5,562,981 - 5,562,981 
     

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัที" 31 ธนัวาคม 2560 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ที#เปิดเผยมูลค่ายุตธิรรม 

ตราสารอนุพนัธ์      
สญัญาแลกเปลี"ยนเงินตราต่างประเทศ 
 - เงินกูย้มื - 2,861 - 2,861 
สญัญาแลกเปลี"ยนเงินตราต่างประเทศ 
 - หุน้กู ้ - 528,122 - 528,122 

หนี�สินที#เปิดเผยมูลค่ายุตธิรรม 
หุน้กู ้ -  5,594,982 - 5,594,982 
ตราสารอนุพนัธ์      

สญัญาแลกเปลี"ยนอตัราดอกเบี�ย - 13,439 - 13,439 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที" 31 ธนัวาคม 2561 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ที#เปิดเผยมูลค่ายุตธิรรม 

ตราสารอนุพนัธ์      
สญัญาแลกเปลี"ยนเงินตราต่างประเทศ 
 - หุน้กู ้ - 585,278 - 585,278 

หนี�สินที#เปิดเผยมูลค่ายุตธิรรม 
หุน้กู ้ - 5,562,981 - 5,562,981 

 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที" 31 ธนัวาคม 2560 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ที#เปิดเผยมูลค่ายุตธิรรม 

ตราสารอนุพนัธ์      
สญัญาแลกเปลี"ยนเงินตราต่างประเทศ 
 - หุน้กู ้ - 528,122 - 528,122 

หนี�สินที#เปิดเผยมูลค่ายุตธิรรม 
หุน้กู ้ -  5,594,982 - 5,594,982 

33. เครื#องมือทางการเงิน 

33.1 นโยบายการบริหารความเสี#ยง 

 เครื"องมือทางการเงินที"สําคญัของกลุ่มบริษัทตามที"นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชี ฉบบัที"  107                       
“การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลสําหรับเครื"องมือทางการเงิน” ประกอบดว้ย เงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี� การคา้และลูกหนี� อื"น เงินลงทุน เจา้หนี� การคา้และเจา้หนี� อื"น หุ้นกู ้
และเงินกู้ยืม กลุ่มบริษทัมีความเสี"ยงที"เกี"ยวขอ้งกบัเครื"องมือทางการเงินดงักล่าว และมีนโยบาย                
การบริหารความเสี"ยงดงันี�  
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 ความเสี�ยงด้านการให้สินเชื�อ 

 กลุ่มบริษทัมีความเสี"ยงดา้นการให้สินเชื"อที"เกี"ยวเนื"องกบัลูกหนี� การคา้และลูกหนี� อื"น ฝ่ายบริหาร
ควบคุมความเสี"ยงนี� โดยการกาํหนดให้มีนโยบายการให้สินเชื"อแก่ผูเ้ช่าเรือและบุคคลภายนอกโดย
จาํกดัการใหสิ้นเชื"อเฉพาะกบัลูกคา้ชั�นดี และใหค้วามเขม้งวดในการจดัทาํเอกสารประกอบรายการ
ต่าง ๆ ให้ครบถว้น ดงันั�น กลุ่มบริษทัจึงไม่คาดวา่จะไดรั้บความเสียหายที"เป็นสาระสําคญัจากการ
ให้สินเชื"อ นอกจากนี�  การให้สินเชื"อของกลุ่มบริษทัไม่มีการกระจุกตวัเนื"องจากกลุ่มบริษทัมีฐาน
ของลูกคา้ที"หลากหลายและมีอยูจ่าํนวนมากราย จาํนวนเงินสูงสุดที"กลุ่มบริษทัอาจตอ้งสูญเสียจาก
การใหสิ้นเชื"อคือมูลค่าตามบญัชีของลูกหนี� ที"แสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน 

ความเสี�ยงจากอัตราดอกเบี�ย 

 กลุ่มบริษทัมีความเสี"ยงจากอตัราดอกเบี�ยที"สาํคญัอนัเกี"ยวเนื"องกบัเงินฝากสถาบนัการเงิน หุ้นกูแ้ละ
เงินกูย้มืระยะยาว อยา่งไรก็ตาม เนื"องจากสินทรัพยแ์ละหนี� สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบี�ย
ที"ปรับขึ�นลงตามอตัราตลาด หรือมีอตัราดอกเบี�ยคงที"ซึ" งใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั ความ
เสี"ยงจากอตัราดอกเบี�ยของกลุ่มบริษทัจึงอยูใ่นระดบัตํ"า  

 สินทรัพย์และหนี� สินทางการเงินที"สําคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี� ย และสําหรับ
สินทรัพยแ์ละหนี� สินทางการเงินที"มีอตัราดอกเบี�ยคงที"สามารถแยกตามวนัที"ครบกาํหนดหรือวนัที"มี
การกาํหนดอตัราดอกเบี�ยใหม่ (หากวนัที"มีการกาํหนดอตัราดอกเบี�ยใหม่ถึงก่อน) ไดด้งันี�  

(หน่วย: พนับาท)  
 งบการเงินรวม 

 ณ วนัที" 31 ธนัวาคม 2561 

 อตัราดอกเบี�ยคงที" อตัราดอกเบี�ย ไม่มี   

    ปรับขึ�นลง อตัรา   
 ภายใน � ปี �-� ปี มากกว่า � ปี ตามราคาตลาด ดอกเบี�ย รวม อตัราดอกเบี�ย (ร้อยละต่อปี) 

  คงที" ปรับขึ�นลงตามอตัราตลาด 

 เงินเหรียญ เงินเหรียญ เงินบาท 
 สหรัฐอเมริกา สหรัฐอเมริกา  
สินทรัพยท์างการเงิน   
เงินสดและรายการ      
 เทียบเท่าเงินสด 1,191,925 - - 648,815 2,092 1,842,832 2.07 - 2.77 0.00 - 1.95 0.37 - 0.38 
ลูกหนี�การคา้และ          
 ลูกหนี� อื"น - - - - 254,214 254,214 - - - 

รวม 1,191,925 - - 648,815 256,306 2,097,046    

หนี� สินทางการเงิน   
เจา้หนี�การคา้ - - - - 73,773 73,773 - - - 
หุ้นกู ้ - 5,510,771 - - - 5,510,771 5.75 - 5.99 - - 
เงินกูย้ืมระยะยาว  179,792 1,245,032 782,692 6,819,980 - 9,027,496 3.43 - 5.33 3.60 - 5.02 5.51 

รวม 179,792 6,755,803 782,692 6,819,980 73,773 14,612,040    
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(หน่วย: พนับาท)  

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัที" 31 ธนัวาคม 2560 

 อตัราดอกเบี�ยคงที" อตัราดอกเบี�ย ไม่มี   

    ปรับขึ�นลง อตัรา   
 ภายใน � ปี �-� ปี มากกว่า � ปี ตามราคาตลาด ดอกเบี�ย รวม อตัราดอกเบี�ย (ร้อยละต่อปี) 

  คงที" ปรับขึ�นลงตามอตัราตลาด 

 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 
ลูกหนี�การคา้และ          
 ลูกหนี� อื"น - - - - 193,408 193,408 - - - 

รวม 1,276,673 - - 575,203 195,150 2,047,026    

หนี� สินทางการเงิน   
เจา้หนี�การคา้ - - - - 70,336 70,336 - - - 
หุ้นกู ้ - 5,504,550 - - - 5,504,550 5.75 - 5.99 - - 
เงินกูย้ืมระยะยาว  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)  

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที" 31 ธนัวาคม 2561 

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

    คงที" ปรับขึ�นลงตามอตัราตลาด 

   เงินเหรียญ เงินเหรียญ เงินบาท 
   สหรัฐอเมริกา สหรัฐอเมริกา  
สินทรัพยท์างการเงิน    
เงินสดและรายการ       
 เทียบเท่าเงินสด 437,322 - 58,288 1,004 496,614 2.40 - 2.65 0.00 - 1.95 0.37 - 0.38 
ลูกหนี�การคา้และ         
 ลูกหนี� อื"น - - - 4,155,581 4,155,581 - - - 
เงินให้กูย้ืมระยะยาว         
 แก่บริษทัยอ่ย - - - 5,020,049 5,020,049 - - - 

รวม 437,322 - 58,288 9,176,634 9,672,244    

หนี� สินทางการเงิน         
เจา้หนี�การคา้ - - - 664 664 - - - 
เงินทดรองจากกิจการ         
 ที"เกี"ยวขอ้งกนั - - - 1,726,757 1,726,757 - - - 
หุ้นกู ้ - 5,510,771 - - 5,510,771 5.75 - 5.99 - - 

รวม - 5,510,771 - 1,727,421 7,238,192    
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(หน่วย: พนับาท)   
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที" 31 ธนัวาคม 2560 

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

    คงที" ปรับขึ�นลงตามอตัราตลาด 

   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 
ลูกหนี�การคา้และ         
 ลูกหนี� อื"น - - - 4,249,398 4,249,398 - - - 
เงินให้กูย้ืมระยะยาว         
 แก่บริษทัยอ่ย - - - 5,055,801 5,055,801 - - - 

รวม 1,147,344 - 91,827 9,306,108 10,545,279    

หนี� สินทางการเงิน         
เจา้หนี�การคา้ - - - 2,582 2,582 - - - 
เงินทดรองจากกิจการ         
 ที"เกี"ยวขอ้งกนั - - - 1,919,833 1,919,833 - - - 
หุ้นกู ้ - 5,504,550 - - 5,504,550 5.75 - 5.99 - - 

รวม - 5,504,550 - 1,922,415 7,426,965   

ความเสี�ยงจากอัตราแลกเปลี�ยน 

 รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายเกือบทั�งหมดของกลุ่มบริษทัอยูใ่นรูปสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาจึงเป็นการ
ป้องกนัความเสี"ยงจากอตัราแลกเปลี"ยนที"เกิดจากรายการที"เป็นเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาไดใ้นตวัเอง 
อยา่งไรก็ตาม กลุ่มบริษทัยงัคงมีความเสี"ยงจากอตัราแลกเปลี"ยนสําหรับเครื"องมือทางการเงินที"เป็น
เงินตราสกุลอื"น ซึ" งฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทได้พิจารณาแล้วและได้ตระหนักถึงความเสี" ยง
ดงักล่าวที"ยงัคงมีอยู่ ดงันั�น จึงพยายามที"จะจาํกดัความเสี"ยงดงักล่าวให้เหลือน้อยที"สุด โดยการไม่
ถือเครื"องมือทางการเงินที"สําคญัที"เป็นเงินตราสกุลอื"นหรือใชต้ราสารอนุพนัธ์ทางการเงินซึ" งกลุ่ม
บริษทัพิจารณาเห็นวา่เหมาะสมในการบริหารความเสี"ยงดงักล่าว  

กลุ่มบริษทัไม่มีนโยบายประกอบธุรกรรมตราสารอนุพนัธ์ทางการเงินเพื"อการเก็งกาํไรหรือเพื"อ
การคา้ 

 



 

  69

 กลุ่มบริษทัมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหนี� สินทางการเงินที"มีสาระสําคญัที"เป็นสกุลเงินตรา
ต่างประเทศ (สกุลเงินตราต่างประเทศอื"นที"ไม่ใช่สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา ซึ" งเป็นสกุลเงินที"ใช้
ในการดาํเนินงาน) ดงันี�  

 งบการเงินรวม  

สกุลเงิน 
สินทรัพยท์างการเงิน 
ณ วนัที" 31 ธนัวาคม 

หนี� สินทางการเงิน                       
ณ วนัที" 31 ธนัวาคม 

อตัราแลกเปลี"ยนเฉลี"ย                            
ณ วนัที" 31 ธนัวาคม 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

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

เงินกูย้มืสกุลเงินบาท - - 469.48 594.68 0.0307 0.0304 
หุน้กูส้กุลเงินบาท - - 3,590.00 3,590.00 0.0307 0.0304 
หุน้กูส้กุลเงินบาท - - 1,960.00 1,960.00 0.0307 0.0304 
       

 งบการเงินเฉพาะกิจการ  

สกุลเงิน 
สินทรัพยท์างการเงิน 
ณ วนัที" 31 ธนัวาคม  

หนี� สินทางการเงิน                       
ณ วนัที" 31 ธนัวาคม 

อตัราแลกเปลี"ยนเฉลี"ย                            
ณ วนัที" 31 ธนัวาคม  

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

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

หุน้กูส้กุลเงินบาท - - 3,590.00 3,590.00 0.0307 0.0304 
หุน้กูส้กุลเงินบาท - - 1,960.00 1,960.00 0.0307 0.0304 

กลุ่มบริษทัมีสัญญาแลกเปลี"ยนเงินตราต่างประเทศคงเหลือดงันี�  

ณ วนัที" 31 ธนัวาคม 2561 

จาํนวนที"ซื�อ จาํนวนที"ขาย อตัราแลกเปลี"ยนตามสญัญา  วนัครบกาํหนดตามสญัญา 

  (เหรียญสหรัฐอเมริกา                                    
ต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 

 

บริษทัฯ    
3,590.00 ลา้นบาท 99.72 ลา้นเหรียญ

สหรัฐอเมริกา 
0.0278 มกราคม 2564 

1,960.00 ลา้นบาท 54.90 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา 

0.0280 มิถุนายน 2563 
 

บริษทัยอ่ย    
469.48 ลา้นบาท 14.34 ลา้นเหรียญ

สหรัฐอเมริกา 
0.0302, 0.0309 รายไตรมาสตามกาํหนดการชาํระคืน

เงินกูสิ้�นสุดเดือนกนัยายน 2565 
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ณ วนัที" 31 ธนัวาคม 2560 

จาํนวนที"ซื�อ จาํนวนที"ขาย อตัราแลกเปลี"ยนตามสญัญา  วนัครบกาํหนดตามสญัญา 

  (เหรียญสหรัฐอเมริกา                                    
ต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 

 

บริษทัฯ    
3,590.00 ลา้นบาท 99.72 ลา้นเหรียญ

สหรัฐอเมริกา 
0.0278 มกราคม 2564 

1,960.00 ลา้นบาท 54.90 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา 

0.0280 มิถุนายน 2563 
 

บริษทัยอ่ย    
594.68 ลา้นบาท 18.17 ลา้นเหรียญ

สหรัฐอเมริกา 
0.0302, 0.0309 รายไตรมาสตามกาํหนดการชาํระคืน

เงินกูสิ้�นสุดเดือนกนัยายน 2565 

33.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื#องมือทางการเงิน 

เนื"องจากเครื" องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัจดัอยู่ในประเภทระยะสั� นหรือมีอตัรา
ดอกเบี�ยใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบี�ยในตลาดยกเวน้หุ้นกู ้กลุ่มบริษทัจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพยแ์ละหนี� สินทางการเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีที"แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน  

มูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรมของหุ้นกูแ้ละตราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน ณ วนัที" 31 ธันวาคม 
2561 และ 2560 มีดงัต่อไปนี�   

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 ณ วนัที" 31 ธนัวาคม 2561 ณ วนัที" 31 ธนัวาคม 2560 

 มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม 

สินทรัพย์ (หนี�สิน) ทางการเงนิ 
   หุน้กู ้ (5,521,922) (5,562,981) (5,504,550) (5,594,982) 
   ตราสารอนุพนัธ์     
      สญัญาแลกเปลี"ยนอตัราดอกเบี�ย - 25,450 - (13,439) 
      สญัญาแลกเปลี"ยนเงินตราต่างประเทศ    
       - เงินกูย้มื 6,431 7,723 3,950 2,861 
      สญัญาแลกเปลี"ยนเงินตราต่างประเทศ    
       - หุน้กู ้ 559,158 585,278 523,133 528,122 
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  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที" 31 ธนัวาคม 2561 ณ วนัที" 31 ธนัวาคม 2560 

 มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม 

สินทรัพย์ (หนี�สิน) ทางการเงนิ 
   หุน้กู ้ (5,521,922) (5,562,981) (5,504,550) (5,594,982) 
   ตราสารอนุพนัธ์     
      สญัญาแลกเปลี"ยนเงินตราต่างประเทศ    
       - หุน้กู ้ 559,158 585,278 523,133 528,122 

กลุ่มบริษทัมีการประมาณการมูลค่ายติุธรรมของเครื"องมือทางการเงินตามหลกัเกณฑด์งันี�  

ก) หุ้นกูแ้สดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาดของสมาคมตลาดตราสารหนี� ไทย โดยใชร้าคาปิด ณ 
วนัที"รายงาน 

ข ตราสารอนุพนัธ์ แสดงมูลค่ายุติธรรมซึ" งคาํนวณโดยใช้เทคนิคการคิดลดกระแสเงินสดใน
อนาคตและแบบจาํลองตามทฤษฎีในการประเมินมูลค่า ซึ" งขอ้มูลที"นํามาใช้ในการประเมิน
มูลค่าส่วนใหญ่เป็นข้อมูลที"สามารถสังเกตได้ในตลาดที" เกี"ยวข้อง เช่น อัตราแลกเปลี"ยน
ล่วงหน้าของเงินตราต่างประเทศ และเส้นอัตราผลตอบแทนของอัตราดอกเบี� ย เป็นต้น           
กลุ่มบริษทัไดค้าํนึงถึงผลกระทบของความเสี"ยงดา้นเครดิตของคู่สัญญาในการประมาณมูลค่า
ยติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์ 

ในระหวา่งปีปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งลาํดบัชั�นของมูลค่ายติุธรรม  

34. การบริหารจัดการทุน  

วตัถุประสงค์ในการบริหารจดัการทุนที"สําคญัของกลุ่มบริษทั คือการจดัให้มีซึ" งโครงสร้างทุนที"
เหมาะสมเพื"อสนับสนุนการดาํเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับ                     
ผูถื้อหุน้ 

 กลุ่มบริษทับริหารจดัการสถานะของทุนโดยใช้อตัราส่วนหนี� สินต่อทุน (Debt-to-Equity Ratio) 
เพื"อให้สอดคลอ้งกบัเงื"อนไขในสัญญาเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ซึ" งระบุให้กลุ่มบริษทั
ตอ้งดาํรงอตัราส่วนหนี� สินต่อทุนในภาพรวมใหไ้ม่เกิน 2 ต่อ 1 

ณ วนัที"  31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนหนี� สินต่อทุนเท่ากับ 1.19:1 (2560: 1.34:1) 
(เฉพาะบริษทัฯ: 0.64:1 (2560: 0.63:1)) ซึ" งคาํนวณจากงบการเงินในสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา
ซึ" งเป็นสกุลเงินที"ใชใ้นการดาํเนินงาน 
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35. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

เมื"อวนัที" 8 กุมภาพนัธ์ 2562 ที"ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัเพื"อเสนอต่อที"ประชุม
สามญัประจาํปีผูถื้อหุ้นสําหรับการอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯจาํนวน 51,965,068  
บาท จากเดิม 1,611,256,930 บาท เป็น 1,559,291,862 บาท โดยการตดัหุ้นจดทะเบียนที"จาํหน่าย
ไม่ได้จาํนวน 51,965,068 หุ้น มูลค่าที"ตราไวหุ้้นละ 1 บาท ซึ" งหุ้นจดทะเบียนที"จาํหน่ายไม่ได้
ดงักล่าวส่วนใหญ่มาจากใบสาํคญัแสดงสิทธิซึ" งไม่มีการใชสิ้ทธิแปลงสภาพเป็นหุน้สามญั 

36. งบการเงินในสกุลเงินที#ใช้ในการดําเนินงาน 

 งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที" 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 และงบกาํไรขาดทุนสําหรับปีสิ�นสุด
วนัที"  31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ในสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาซึ" งเป็นสกุลเงินที"ใช้ในการ
ดาํเนินงานแสดงไดด้งันี�  

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ� ง จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย   

งบแสดงฐานะการเงนิ       

ณ วนัที# 31 ธันวาคม 2561       
      (หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐฯ) 
  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  2561  2560  2561  2560 

สินทรัพย์    

สินทรัพย์หมุนเวยีน    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  56,790 56,719      15,304 37,945 
ลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื"น  7,834 5,918 128,062 130,027 
นํ� ามนัเชื�อเพลิง  2,957 1,714 - - 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอื"น         
   เงินทดรองจ่ายแก่กปัตนัเรือ  2,693  2,600  -  - 
   ค่าสินไหมทดแทนคา้งรับ  192  616  -  - 
   อื"น ๆ  941  1,298  389  389 
รวมสินทรัพยห์มุนเวยีนอื"น  3,826  4,514  389  389 

รวมสินทรัพย์หมนุเวยีน  71,407  68,865  143,755  168,361 
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บริษัท พรีเชียส ชิพปิ� ง จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย   

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)       

ณ วนัที# 31 ธันวาคม 2561       
      (หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐฯ) 
  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  2561  2560  2561  2560 
สินทรัพย์ไม่หมนุเวยีน        

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย  -  - 154,702  154,702 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย   -  - 200,254  203,510 
เงินลงทุนในบริษทัร่วมที"ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย  2,261  2,310 -  - 
เงินลงทุนระยะยาวอื"น  568  568 568  568 
ลูกหนี�ตามสญัญาแลกเปลี"ยนเงินตรา     
   ต่างประเทศ 

 
 

17,430 
 

 
16,128 

 
17,231 

 
 

16,007 
ที"ดิน อาคารและอุปกรณ์   690,582  718,300 291  326 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน   -  11 -  11 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื"น       
   ค่าความเสียหายจากการเดินเรือรอเรียกคืน  1,595  1,583 - - 
   เงินล่วงหนา้ค่าต่อเรือ  67,900  67,900 67,644 67,644 
   ตน้ทุนสญัญารอตดัจ่าย  5,952  6,508 - - 
   อื"น ๆ  150  93 126 73 
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื"น  75,597  76,084 67,770 67,717 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน  786,438  813,401 440,816 442,841 
รวมสินทรัพย์  857,845  882,266 584,571 611,202 

หนี�สินและส่วนของผู้ถอืหุ้น         

หนี�สินหมุนเวยีน         

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื"น        
   เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื"น  2,274 2,152 21  79 
   เงินทดรองจากกิจการที"เกี"ยวขอ้งกนั  - - 53,213  58,745 
   ค่าใชจ่้ายเกี"ยวกบัลูกเรือคา้งจ่าย  2,661 2,667 -  - 
   ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย  5,946 8,582 1,326  4,701 
   โบนสัพนกังานคา้งจ่าย  1,097 1,108 787  793 
รวมเจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื"น  11,978 14,509 55,347  64,318 
รายไดรั้บล่วงหนา้  614 1,122 -           - 
เงินกูย้มืระยะยาว - ส่วนที"ถึงกาํหนดชาํระ       

   ภายในหนึ"งปี  57,850 24,555 -  - 
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย  30 6 -           - 
หนี� สินหมุนเวยีนอื"น  668 624 424  390 
รวมหนี�สินหมุนเวยีน  71,140 40,816 55,771  64,708 
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บริษัท พรีเชียส ชิพปิ� ง จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย   

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)       

ณ วนัที# 31 ธันวาคม 2561       
      (หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐฯ) 
  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  2561  2560  2561  2560 
หนี�สินไม่หมนุเวยีน        
เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนที"ถึงกาํหนด       
   ชาํระภายในหนึ"งปี  220,349 290,181 -  - 
หุน้กู ้  169,824 168,433 169,824  168,433 
ประมาณการค่าความเสียหายจากการเดินเรือ  1,843 2,544 -     - 
สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน  3,456 2,839 2,766  2,270 

รวมหนี�สินไม่หมุนเวยีน  395,472 463,997 172,590  170,703 

รวมหนี�สิน  466,612 504,813 228,361  235,411 

ส่วนของผู้ถือหุ้น       

ทุนเรือนหุน้       

   ทุนจดทะเบียน  52,598 52,598 52,598  52,598 

   ทุนที"ออกและชาํระแลว้  51,055 51,055 51,055  51,055 
ส่วนเกินทุน       

   ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั  63,290 63,284 63,290  63,284 
   ส่วนเกินทุนหุน้ทุนซื�อคืน  4,819 4,819 4,819  4,819 
กาํไรสะสม       

   จดัสรรแลว้       

      สาํรองตามกฎหมาย - บริษทัฯ  2,802 2,802 2,802  2,802 
                                       - บริษทัยอ่ย  14,460 14,460 -           - 
      สาํรองเพื"อกิจกรรมความรับผดิชอบต่อสงัคม  543 516 543  516 
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร  256,547 242,520 233,701  253,315 
องคป์ระกอบอื"นของส่วนของผูถื้อหุน้  (2,284) (2,004) -  - 
ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ  391,232 377,452 356,210  375,791 
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียที"ไม่มีอาํนาจควบคุม       
   ของบริษทัยอ่ย  1 1 -  - 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  391,233 377,453 356,210  375,791 

รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น  857,845 882,266 584,571  611,202 
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บริษัท พรีเชียส ชิพปิ� ง จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย   

งบกาํไรขาดทุน          

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที# 31 ธันวาคม 2561       

(หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐฯ ยกเวน้กาํไรต่อหุน้ขั�นพื�นฐานแสดงเป็นเหรียญสหรัฐฯ) 
  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  2561  2560  2561  2560 
รายได้         

รายไดจ้ากการเดินเรือ         

   รายไดค้่าเช่าเรือ  126,440  109,467  - - 
   รายไดค้่าระวางเรือ  25,876  18,746  - - 
รวมรายไดจ้ากการเดินเรือ  152,316  128,213  - - 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ  114  112  2,806 2,516 
กาํไรจากการขายเรือและอุปกรณ์  -  938  - 57 
กาํไรจากการยกเลิกสญัญาสั"งต่อเรือ  -  180  - 180 
ดอกเบี�ยรับ  1,148  698  637 516 
รายไดอื้"น  -  4  -  - 
รวมรายได้  153,578  130,145  3,443  3,269 
ค่าใช้จ่าย         

ตน้ทุนการเดินเรือ         

   ค่าใชจ่้ายในการเดินเรือ  50,225  49,642  -  - 
   รายจ่ายท่าเรือ  5,669  4,031  -  - 
   นํ� ามนัเชื�อเพลิงใชไ้ป  7,855  5,157  -  - 
รวมตน้ทุนการเดินเรือ  63,749  58,830  -  - 
ค่าเสื"อมราคา  36,644  34,630  92  104 
ตน้ทุนการใหบ้ริการ  162  134  -  - 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนใน 
   บริษทัยอ่ย 

 
 

- 
 

 
- 

 
 

3,256 
 

 
2,779 

ดอกเบี�ยจ่ายสินเชื"อธุรกิจไม่มี   
   หลกัประกนัและค่าใชจ่้ายอื"น ๆ 
   ตามสญัญาระงบัขอ้พิพาท 

 
 
 

- 
 

 
 

3,382 
 

 
 

- 
 

 
 

3,382 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร  11,030  9,542  7,151  7,699 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร  2,996  2,444  2,881  2,317 
หนี� สูญและหนี�สงสยัจะสูญ (โอนกลบั)  (114)  (222)  -  81 
ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี"ยน  164  359  132  183 
รวมค่าใช้จ่าย  114,631  109,099  13,512  16,545 
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บริษัท พรีเชียส ชิพปิ� ง จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย   

งบกาํไรขาดทุน (ต่อ)         

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที# 31 ธันวาคม 2561       

(หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐฯ ยกเวน้กาํไรต่อหุน้ขั�นพื�นฐานแสดงเป็นเหรียญสหรัฐฯ) 
  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  2561  2560  2561  2560 

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนแบ่งกาํไรจาก        

   เงนิลงทุนในบริษัทร่วม ค่าใช้จ่าย        

   ทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 38,947  21,046  (10,069)  (13,276) 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนใน        

   บริษทัร่วมที"ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย 751  300  -  - 

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิ        

   และค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 39,698  21,346  (10,069)  (13,276) 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (25,537)  (25,099)  (9,506)  (9,465) 

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 14,161  (3,753)  (19,575)  (22,741) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (65)  (5)  -  - 

กาํไร (ขาดทุน) สําหรับปี 14,096  (3,758)  (19,575)  (22,741) 

        
การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน)        

ส่วนที"เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ  14,096  (3,758)  (19,575)  (22,741) 
ส่วนที"เป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียที"ไม่มีอาํนาจ         
   ควบคุมของบริษทัยอ่ย  -  -  -  - 

กาํไร (ขาดทุน) สําหรับปี  14,096  (3,758)  (19,575)  (22,741) 

       
กาํไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน       
กาํไร (ขาดทุน) ส่วนที"เป็นของผูถื้อหุน้            
   ของบริษทัฯ  0.0090  (0.0024)  (0.0126)  (0.0146) 

        
จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลี"ยถ่วงนํ� าหนกั (พนัหุน้) 1,559,287  1,559,281  1,559,287  1,559,281 

37. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินนี�ไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯ เมื"อวนัที" 8 กุมภาพนัธ์ 2562 

 


