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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จ ำกดั (มหำชน) 

ความเห็น 

ขำ้พเจ้ำได้ตรวจสอบงบกำรเงินรวมของบริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย (กลุ่มบริษทั) 
ซ่ึงประกอบด้วยงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2565 งบก ำไรขำดทุนรวม งบก ำไรขำดทุน
เบด็เสร็จรวม งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั 
และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวม รวมถึงหมำยเหตุสรุปนโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั และไดต้รวจสอบงบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำรของบริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จ ำกดั (มหำชน) ดว้ยเช่นกนั 

ขำ้พเจำ้เห็นว่ำงบกำรเงินขำ้งตน้น้ีแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2565 ผลกำรด ำเนินงำนและกระแสเงินสด 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย และเฉพำะของบริษทั                            
พรีเชียส ชิพป้ิง จ ำกดั (มหำชน) โดยถูกตอ้งตำมท่ีควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน   

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ควำมรับผิดชอบของขำ้พเจำ้ไดก้ล่ำวไวใ้นวรรค     
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรำยงำนของขำ้พเจำ้ ขำ้พเจำ้มีควำมเป็นอิสระจำก
กลุ่มบริษทัตำมประมวลจรรยำบรรณของผูป้ระกอบวิชำชีพบญัชี รวมถึงมำตรฐำนเร่ืองควำมเป็นอิสระท่ีก ำหนด
โดยสภำวิชำชีพบญัชี (ประมวลจรรยำบรรณของผูป้ระกอบวิชำชีพบญัชี) ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรตรวจสอบ   
งบกำรเงิน และขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติัตำมควำมรับผิดชอบดำ้นจรรยำบรรณอ่ืน ๆ ตำมประมวลจรรยำบรรณของ          
ผูป้ระกอบวิชำชีพบญัชี ขำ้พเจำ้เช่ือวำ่หลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีขำ้พเจำ้ไดรั้บเพียงพอและเหมำะสมเพื่อใชเ้ป็น
เกณฑใ์นกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ 
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เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ  

เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบคือเร่ืองต่ำง ๆ ท่ีมีนยัส ำคญัท่ีสุดตำมดุลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวิชำชีพของขำ้พเจำ้                      
ในกำรตรวจสอบงบกำรเงินส ำหรับงวดปัจจุบนั ขำ้พเจำ้ไดน้ ำเร่ืองเหล่ำน้ีมำพิจำรณำในบริบทของกำรตรวจสอบ
งบกำรเงินโดยรวมและในกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ ทั้งน้ี ขำ้พเจำ้ไม่ไดแ้สดงควำมเห็นแยกต่ำงหำกส ำหรับ
เร่ืองเหล่ำน้ี  

ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนตำมควำมรับผิดชอบท่ีไดก้ล่ำวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ                        
งบการเงินในรำยงำนของขำ้พเจำ้ ซ่ึงไดร้วมควำมรับผิดชอบท่ีเก่ียวกบัเร่ืองเหล่ำน้ีดว้ย กำรปฏิบติังำนของขำ้พเจำ้ได้
รวมวิธีกำรตรวจสอบท่ีออกแบบมำเพื่อตอบสนองต่อกำรประเมินควำมเส่ียงจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริง
อนัเป็นสำระส ำคญัในงบกำรเงิน ผลของวิธีกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ ซ่ึงไดร้วมวิธีกำรตรวจสอบส ำหรับเร่ืองเหล่ำน้ี
ดว้ย ไดใ้ชเ้ป็นเกณฑใ์นกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ต่องบกำรเงินโดยรวม 

เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ พร้อมวิธีกำรตรวจสอบส ำหรับแต่ละเร่ืองมีดงัต่อไปน้ี 

การรับรู้รายได้ 

เน่ืองจำกกลุ่มบริษทัเขำ้ท ำสัญญำกบัลูกคำ้เป็นจ ำนวนมำกและสัญญำท่ีท ำมีทั้งประเภทกำรเช่ำเหมำล ำเป็นระยะเวลำ 
และกำรเช่ำเป็นรำยเท่ียว โดยค่ำระวำงเรือจะเปล่ียนแปลงตำมอตัรำค่ำระวำงในตลำดโลก ดงันั้น จึงมีควำมเส่ียง
เก่ียวกบัมูลค่ำและระยะเวลำในกำรรับรู้รำยได ้

ขำ้พเจำ้ไดต้รวจสอบกำรรับรู้รำยไดข้องกลุ่มบริษทัโดยกำร 

• ประเมินและทดสอบระบบสำรสนเทศและระบบกำรควบคุมภำยในของกลุ่มบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัวงจรรำยได ้
โดยกำรสอบถำมผูรั้บผิดชอบ ท ำควำมเขำ้ใจและเลือกตวัอยำ่งมำสุ่มทดสอบกำรปฏิบติัตำมกำรควบคุมท่ี   
กลุ่มบริษทัออกแบบไว ้ 

• สุ่มตวัอยำ่งสัญญำบริกำรเพื่อตรวจสอบกำรรับรู้รำยไดว้ำ่เป็นไปตำมเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสัญญำบริกำรของ
กลุ่มบริษทัและสอดคลอ้งกบันโยบำยกำรรับรู้รำยไดข้องกลุ่มบริษทั   

• สุ่มตรวจสอบเอกสำรประกอบรำยกำรรับรู้รำยไดท่ี้เกิดขึ้นในระหวำ่งปีและช่วงใกลส้ิ้นรอบระยะเวลำบญัชี 

• สอบทำนใบลดหน้ีท่ีกลุ่มบริษทัออกภำยหลงัวนัส้ินรอบระยะเวลำบญัชี   

• วิเครำะห์เปรียบเทียบขอ้มูลบญัชีรำยไดแ้บบแยกยอ่ย (Disaggregated data) เพื่อตรวจสอบควำมผิดปกติท่ีอำจ
เกิดขึ้นของรำยกำรรำยไดต้ลอดรอบระยะเวลำบญัชี โดยเฉพำะรำยกำรบญัชีท่ีท ำผำ่นใบส ำคญัทัว่ไป  
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ข้อมูลอ่ืน  

ผูบ้ริหำรเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลท่ีรวมอยูใ่นรำยงำนประจ ำปีของกลุ่มบริษทั (แต่ไม่รวมถึง
งบกำรเงินและรำยงำนของผูส้อบบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นรำยงำนนั้น) 

ควำมเห็นของขำ้พเจำ้ต่องบกำรเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขำ้พเจำ้ไม่ไดใ้หข้อ้สรุปในลกัษณะกำรใหค้วำม
เช่ือมัน่ในรูปแบบใด ๆ ต่อขอ้มูลอ่ืนนั้น 

ควำมรับผิดชอบของขำ้พเจำ้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบักำรตรวจสอบงบกำรเงินคือ กำรอ่ำนและพิจำรณำวำ่ขอ้มูลอ่ืนนั้น                             
มีควำมขดัแยง้ท่ีมีสำระส ำคญักบังบกำรเงินหรือกบัควำมรู้ท่ีไดรั้บจำกกำรตรวจสอบของข้ำพเจำ้หรือไม่ หรือ
ปรำกฏวำ่ขอ้มูลอ่ืนแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่ หำกในกำรปฏิบติังำนดงักล่ำว ขำ้พเจำ้                       
สรุปไดว้ำ่ขอ้มูลอ่ืนแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัแลว้ ขำ้พเจำ้จะตอ้งรำยงำนขอ้เท็จจริงนั้น ทั้งน้ี 
ขำ้พเจำ้ไม่พบวำ่มีเร่ืองดงักล่ำวท่ีตอ้งรำยงำน 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการก ากบัดูแลต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหำรมีหนำ้ท่ีรับผิดชอบในกำรจดัท ำและน ำเสนองบกำรเงินเหล่ำน้ีโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรตำมมำตรฐำน                               
กำรรำยงำนทำงกำรเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบักำรควบคุมภำยในท่ีผูบ้ริหำรพิจำรณำว่ำจ ำเป็นเพื่อใหส้ำมำรถ
จดัท ำงบกำรเงินท่ีปรำศจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริต                       
หรือขอ้ผิดพลำด 

ในกำรจดัท ำงบกำรเงิน ผูบ้ริหำรรับผิดชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถของกลุ่มบริษทัในกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง 
กำรเปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองในกรณีท่ีมีเร่ืองดงักล่ำว และกำรใชเ้กณฑก์ำรบญัชีส ำหรับกิจกำร
ท่ีด ำเนินงำนต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหำรมีควำมตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยดุด ำเนินงำนหรือไม่สำมำรถด ำเนินงำน
ต่อเน่ืองอีกต่อไปได ้

ผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลมีหนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลกระบวนกำรในกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินของกลุ่มบริษทั  

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

กำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วำมเช่ือมัน่อยำ่งสมเหตุสมผลวำ่งบกำรเงินโดยรวมปรำศจำก
กำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่ ไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำด และ
เสนอรำยงำนของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมควำมเห็นของขำ้พเจำ้อยูด่ว้ย ควำมเช่ือมัน่อยำ่งสมเหตุสมผลคือควำมเช่ือมัน่
ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นกำรรับประกนัวำ่กำรปฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชีจะสำมำรถ                            
ตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอำจเกิดจำก                            
กำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำดและถือวำ่มีสำระส ำคญัเม่ือคำดกำรณ์อยำ่งสมเหตุสมผลไดว้่ำรำยกำรท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริง
แต่ละรำยกำรหรือทุกรำยกำรรวมกนัจะมีผลต่อกำรตดัสินใจทำงเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บกำรเงินจำกกำรใชง้บกำรเงิน
เหล่ำน้ี 
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ในกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ขำ้พเจำ้ใชดุ้ลยพินิจและกำรสังเกตและสงสัยเยีย่ง                              
ผูป้ระกอบวิชำชีพตลอดกำรตรวจสอบ และขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนดงัต่อไปน้ีดว้ย 

• ระบุและประเมินควำมเส่ียงจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัในงบกำรเงิน                
ไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำด ออกแบบและปฏิบติังำนตำมวิธีกำรตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อ                              
ควำมเส่ียงเหล่ำนั้น และไดห้ลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมำะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นกำรแสดง
ควำมเห็นของขำ้พเจำ้ ควำมเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัซ่ึงเป็นผลมำจำก                             
กำรทุจริตจะสูงกวำ่ควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกขอ้ผิดพลำด เน่ืองจำกกำรทุจริตอำจเก่ียวกบักำรสมรู้ร่วมคิด                                        
กำรปลอมแปลงเอกสำรหลกัฐำน กำรตั้งใจละเวน้กำรแสดงขอ้มูล กำรแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตำมขอ้เทจ็จริง
หรือกำรแทรกแซงกำรควบคุมภำยใน 

• ท ำควำมเขำ้ใจเก่ียวกบัระบบกำรควบคุมภำยในท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีกำรตรวจสอบให้
เหมำะสมกบัสถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรแสดงควำมเห็นต่อควำมมีประสิทธิผลของ                              
กำรควบคุมภำยในของกลุ่มบริษทั 

• ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบญัชีท่ีผูบ้ริหำรใชแ้ละควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำงบญัชี
และกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูบ้ริหำรจดัท ำ 

• สรุปเก่ียวกบัควำมเหมำะสมของกำรใชเ้กณฑก์ำรบญัชีส ำหรับกิจกำรท่ีด ำเนินงำนต่อเน่ืองของผูบ้ริหำร                                     
และสรุปจำกหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีไดรั้บวำ่มีควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุกำรณ์หรือ
สถำนกำรณ์ท่ีอำจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสัยอยำ่งมีนยัส ำคญัต่อควำมสำมำรถของกลุ่มบริษทัในกำรด ำเนินงำน
ต่อเน่ืองหรือไม่ หำกขำ้พเจำ้ไดข้อ้สรุปวำ่มีควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญั ขำ้พเจำ้จะตอ้งใหข้อ้สังเกตไวใ้น
รำยงำนของผูส้อบบญัชีของขำ้พเจำ้ถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในงบกำรเงิน หรือหำกเห็นวำ่กำรเปิดเผย
ดงักล่ำวไม่เพียงพอ ขำ้พเจำ้จะแสดงควำมเห็นท่ีเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขำ้พเจำ้ขึ้นอยูก่บัหลกัฐำน                               
กำรสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรำยงำนของผูส้อบบญัชีของขำ้พเจำ้ อยำ่งไรก็ตำม เหตุกำรณ์หรือ
สถำนกำรณ์ในอนำคตอำจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัตอ้งหยดุกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองได้ 

• ประเมินกำรน ำเสนอ โครงสร้ำงและเน้ือหำของงบกำรเงินโดยรวม รวมถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 
ตลอดจนประเมินวำ่งบกำรเงินแสดงรำยกำรและเหตุกำรณ์ท่ีเกิดขึ้นโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรหรือไม่  

• รวบรวมเอกสำรหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีเหมำะสมอยำ่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทำงกำรเงินของกิจกำรหรือ
ของกิจกรรมทำงธุรกิจภำยในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินรวม ขำ้พเจำ้รับผิดชอบต่อ                                
กำรก ำหนดแนวทำง กำรควบคุมดูแล และกำรปฏิบติังำนตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผิดชอบ                            
แต่เพียงผูเ้ดียวต่อควำมเห็นของขำ้พเจำ้ 



 

 5 

ขำ้พเจำ้ไดส่ื้อสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลในเร่ืองต่ำง ๆ ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลำของกำรตรวจสอบ
ตำมท่ีไดว้ำงแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนยัส ำคญัท่ีพบจำกกำรตรวจสอบ รวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส ำคญัในระบบ                      
กำรควบคุมภำยในหำกขำ้พเจำ้ไดพ้บในระหวำ่งกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ 

ขำ้พเจำ้ไดใ้หค้  ำรับรองแก่ผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลวำ่ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ควำมเป็นอิสระและไดส่ื้อสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลเก่ียวกบัควำมสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืน                     
ซ่ึงขำ้พเจำ้เช่ือวำ่มีเหตุผลท่ีบุคคลภำยนอกอำจพิจำรณำวำ่กระทบต่อควำมเป็นอิสระ และกำรด ำเนินกำรเพื่อขจดั
อุปสรรคหรือมำตรกำรป้องกนัของขำ้พเจำ้ (ถำ้มี) 

จำกเร่ืองทั้งหลำยท่ีส่ือสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแล ขำ้พเจำ้ไดพ้ิจำรณำเร่ืองต่ำง ๆ ท่ีมีนยัส ำคญัท่ีสุดใน                            
กำรตรวจสอบงบกำรเงินในงวดปัจจุบนัและก ำหนดเป็นเร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ ขำ้พเจำ้ไดอ้ธิบำยเร่ืองเหล่ำน้ี                       
ไวใ้นรำยงำนของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมำยหรือขอ้บงัคบัหำ้มไม่ใหเ้ปิดเผยเร่ืองดงักล่ำวต่อสำธำรณะ หรือใน
สถำนกำรณ์ท่ียำกท่ีจะเกิดขึ้น ขำ้พเจำ้พิจำรณำวำ่ไม่ควรส่ือสำรเร่ืองดงักล่ำวในรำยงำนของขำ้พเจำ้เพรำะกำรกระท ำ
ดงักล่ำวสำมำรถคำดกำรณ์ไดอ้ยำ่งสมเหตุสมผลว่ำจะมีผลกระทบในทำงลบมำกกวำ่ผลประโยชน์ท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สีย
สำธำรณะจะไดจ้ำกกำรส่ือสำรดงักล่ำว 

ขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผิดชอบงำนสอบบญัชีและกำรน ำเสนอรำยงำนฉบบัน้ี 

 

 

 
เติมพงษ ์โอปนพนัธุ์ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 4501 

บริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 
กรุงเทพฯ: 10 กุมภำพนัธ์ 2566 
 



บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2565

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 1,055,667,444       2,468,209,354       316,476,272       537,947,101        

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 7, 8 279,149,273          175,329,039          2,900,017,798    2,061,657,283     

น ้ามนัเช้ือเพลิง 41,819,267           21,575,202            -                         -                          

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน

    เงินทดรองจ่ายแก่กปัตนัเรือ 37,007,863           30,065,102            -                         -                          

    ค่าสินไหมทดแทนคา้งรับ 12,799,390           8,120,546              -                         -                          

    น ้ามนัหล่อล่ืน 91,046,628           76,348,181            -                         -                          

    อ่ืน ๆ 39,966,968           29,861,416            11,711,795         16,795,122          

รวมสินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 180,820,849          144,395,245          11,711,795         16,795,122          

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,557,456,833       2,809,508,840       3,228,205,865    2,616,399,506     

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 9 100,382,755          119,999,498          -                         -                          

เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย 10 -                            -                            790,603,531       2,571,251,793     

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 33 274,862,486          8,452,494              -                         -                          

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 11 -                            -                            8,532,592,508    7,810,885,894     

เงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีถือหุ้นโดยบริษทัยอ่ย 12 80,644,761           91,237,864            -                         -                          

เงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 13 18,100,095           14,705,103            18,100,095         14,705,103          

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 14 22,048,146,324     20,284,980,785     10,324,605         8,122,486            

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 18 15,633,143           20,997,859            13,955,757         18,078,364          

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 15 5,583,982             6,371,093              5,281,374           6,089,865            

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน

    ค่าความเสียหายจากการเดินเรือรอเรียกคืน 70,777,229           27,707,403            -                         -                          

    ตน้ทุนสญัญารอตดัจ่าย 16 129,143,691          143,370,720          -                         -                          

    อ่ืน ๆ 3,233,389             3,169,593              2,394,546           2,395,091            

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 203,154,309          174,247,716          2,394,546           2,395,091            

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 22,746,507,855     20,720,992,412     9,373,252,416    10,431,528,596   

รวมสินทรัพย์ 24,303,964,688     23,530,501,252     12,601,458,281  13,047,928,102   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร



บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2565

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน

    เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 8 229,485,798          105,315,282          724,495              1,263,537            

    เงินทดรองจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 8 -                            -                            1,938,798,745    2,537,687,814     

    ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัลูกเรือคา้งจ่าย 100,996,598          88,778,986            -                         -                          

    ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 81,591,681           62,205,894            1,437,634           885,416               

    ผลประโยชน์พนกังานคา้งจ่าย - ส่วนท่ีถึงก าหนดจ่าย

         ภายในหน่ึงปี 172,309,065          98,012,687            122,369,642       68,706,512          

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 584,383,142          354,312,849          2,063,330,516    2,608,543,279     

รายไดรั้บล่วงหนา้ 54,695,861           86,911,294            -                         -                          

เงินกูย้มืระยะยาว - ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 17 1,161,783,910       1,408,602,518       -                         -                          

หน้ีสินตามสญัญาเช่า - ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 18 5,704,577             5,418,838              4,458,766           4,207,231            

หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ 33 -                            3,995,773              -                         -                          

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 1,767,934             13,676                   -                         -                          

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 59,130,566           57,341,601            52,358,924         50,413,753          

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 1,867,465,990       1,916,596,549       2,120,148,206    2,663,164,263     

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

ผลประโยชน์พนกังานคา้งจ่าย - สุทธิจากส่วนท่ีถึง

   ก  าหนดจ่ายภายในหน่ึงปี 230,257,126          196,025,373          158,982,206       137,413,024        

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ

   ภายในหน่ึงปี 17 5,547,288,752       6,809,259,448       -                         -                          

หน้ีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ

   ภายในหน่ึงปี 18 9,065,079             14,377,261            8,753,627           12,862,752          

หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ 33 -                            11,237,536            -                         -                          

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 25 1,532,803             3,470,971              -                         -                          

ประมาณการค่าความเสียหายจากการเดินเรือ 19 55,433,804           39,225,204            -                         -                          

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 20 130,111,971          175,293,042          97,420,781         129,466,640        

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 5,973,689,535       7,248,888,835       265,156,614       279,742,416        

รวมหนีสิ้น 7,841,155,525       9,165,485,384       2,385,304,820    2,942,906,679     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร



บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2565 

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

   ทุนจดทะเบียน

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

   ทุนออกจ าหน่ายและช าระเตม็มูลค่าแลว้

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

   ส่วนเกินทุน

      ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 1,967,897,516       1,967,897,516       1,967,897,516    1,967,897,516     

      ส่วนเกินทุนหุ้นทุนซ้ือคืน 172,445,812          172,445,812          172,445,812       172,445,812        

   ก  าไรสะสม

      จดัสรรแลว้

         ส ารองตามกฎหมาย - บริษทัฯ 21 155,929,186          155,929,186          155,929,186       155,929,186        

                                         - บริษทัยอ่ย 21 571,500,000          420,420,000          -                         -                          

         ส ารองเพ่ือกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสงัคม 22 57,162,181           36,261,237            57,162,181         36,261,237          

      ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 11,690,107,761     10,471,445,662     5,332,567,834    5,423,178,688     

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 288,433,916          (418,712,005)         970,859,070       790,017,122        

ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 16,462,768,234     14,364,979,270     10,216,153,461  10,105,021,423   

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 40,929                  36,598                   -                         -                          

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 16,462,809,163     14,365,015,868     10,216,153,461  10,105,021,423   

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 24,303,964,688     23,530,501,252     12,601,458,281  13,047,928,102   

-                            -                            -                         -                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร



บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบก ำไรขำดทุน
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2565

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564
รำยได้
รายไดจ้ากการเดินเรือ
   รายไดจ้ากการให้เช่าเป็นระยะเวลา 8,992,495,651       7,722,877,287       -                         -                          
   รายไดจ้ากการให้เช่าเป็นรายเท่ียว 132,297,244          888,876,146          -                         -                          
รวมรายไดจ้ากการเดินเรือ 9,124,792,895       8,611,753,433       -                         -                          
รายไดจ้ากการให้บริการ 8 3,941,486             3,632,948              109,471,221       90,899,139          
รายไดด้อกเบ้ีย 14,593,731           1,870,185              445,464,427       181,561,985        
รายไดเ้งินปันผล 11 -                            509,281                 3,187,145,190    1,246,583,113     
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน 497,429                194,370,139          3,195,417           185,399,483        
ก าไรจากการปรับมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือท่ีใชป้้องกนัความเส่ียง
   บนส่วนท่ีไม่มีประสิทธิผลในการป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด -                            1,041,074              -                         -                          
รายไดอ่ื้น 2,815,371             1,117,433              361,992              711,625               
รวมรำยได้ 9,146,640,912       8,814,294,493       3,745,638,247    1,705,155,345     
ค่ำใช้จ่ำย
ตน้ทุนการเดินเรือ
   ค่าใชจ่้ายในการเดินเรือ 1,983,300,244       1,774,511,844       -                         -                          
   รายจ่ายท่าเรือ 38,938,735           110,688,544          -                         -                          
   น ้ามนัเช้ือเพลิงใชไ้ป 48,438,189           200,298,325          -                         -                          
รวมตน้ทุนการเดินเรือ 2,070,677,168       2,085,498,713       -                         -                          
ค่าเส่ือมราคา 14, 18 1,324,374,022       1,213,654,309       7,962,596           8,203,397            
ตน้ทุนการให้บริการ 5,647,373             5,358,997              -                         -                          
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 8 370,616,540          407,870,640          196,190,814       233,167,551        
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 8 145,901,550          172,977,473          142,405,226       167,805,999        
โอนกลบัผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 7, 10 (1,348,625)            (8,776,627)            (9,754,010)          -                          
ขาดทุนจากตราสารอนุพนัธ์ 1,414,309             68,667,974            -                         11,786,995          
รวมค่ำใช้จ่ำย 3,917,282,337       3,945,251,479       336,804,626       420,963,942        
ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน 5,229,358,575       4,869,043,014       3,408,833,621    1,284,191,403     
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม
   ท่ีถือหุ้นโดยบริษทัยอ่ย 12.1 29,131,662           22,798,670            -                         -                          
ตน้ทุนทางการเงิน 23 (392,348,870)        (415,226,947)         (1,728,837)          (136,411,196)       
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้ 4,866,141,367       4,476,614,737       3,407,104,784    1,147,780,207     
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 25 (15,352,015)          (1,682,458)            -                         -                          
ก ำไรส ำหรับปี 4,850,789,352       4,474,932,279       3,407,104,784    1,147,780,207     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร



บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบก ำไรขำดทุน (ต่อ)

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2565

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

กำรแบ่งปันก ำไร

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 4,850,786,205       4,474,929,926       3,407,104,784    1,147,780,207     

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 3,147                    2,353                     -                         -                          

ก ำไรส ำหรับปี 4,850,789,352       4,474,932,279       3,407,104,784    1,147,780,207     

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน 27
ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 3.11 2.87 2.19 0.74

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร



บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2565

(หน่วย: บาท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

2565 2564 2565 2564

ก ำไรส ำหรับปี 4,850,789,352       4,474,932,279       3,407,104,784    1,147,780,207     

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:

รายการท่ีจะถกูบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน

    ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ - สุทธิจากภาษีเงินได้ (637,931)               (4,121,925)            -                         -                          

ก าไรจากการป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด 276,341,014          84,294,806            7,355,614           10,166,459          

การเปล่ียนแปลงสุทธิส าหรับตน้ทุนในการป้องกนัความเส่ียง (1,317,873)            (1,511,483)            (2,010,152)          (2,730,051)           
รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั 274,385,210          78,661,398            5,345,462           7,436,408            

รายการท่ีจะไม่ถกูบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทั

   ท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 2,892,281             (3,425,444)            2,892,281           (3,425,444)           

ผลก าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 47,395,540           -                            30,724,008         -                          

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงินจากสกุลเงิน

    ท่ีใชใ้นการด าเนินงานเป็นสกุลเงินท่ีใชน้ าเสนองบการเงิน 429,869,614          1,239,666,691       172,604,205       1,064,112,908     
รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั 480,157,435          1,236,241,247       206,220,494       1,060,687,464     
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปี 754,542,645          1,314,902,645       211,565,956       1,068,123,872     

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี 5,605,331,997       5,789,834,924       3,618,670,740    2,215,904,079     

กำรแบ่งปันก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 5,605,327,666       5,789,829,061       3,618,670,740    2,215,904,079     
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 4,331                    5,863                     -                         -                          

5,605,331,997       5,789,834,924       3,618,670,740    2,215,904,079     
-                            -                            -                         -                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2565

(หน่วย: บาท)  

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน

ก าไร (ขาดทนุ) จากการ
วดัมูลค่าเงินลงทนุ ส่วนของผูมี้

ในตราสารทนุท่ีก าหนด ส ารองส าหรับ ส่วนไดเ้สียท่ี
ส ารองเพ่ือกิจกรรม ผลต่างจาก ใหว้ดัมูลค่ายติุธรรม การป้องกนั ส ารองส าหรับ รวม รวม ไม่มีอ  านาจ รวม

ทนุเรือนหุน้ท่ีออก ส่วนเกินมูลค่า ส่วนเกินทนุ ความรับผิดชอบ การแปลงค่า ผา่นก าไรขาดทนุ ความเส่ียงใน ตน้ทนุในการ องคป์ระกอบอ่ืน ส่วนของผูถื้อหุน้ ควบคุม ส่วนของ
และช าระแลว้ หุน้สามญั หุน้ทนุซ้ือคืน บริษทัฯ บริษทัยอ่ย ต่อสงัคม ยงัไม่ไดจ้ดัสรร งบการเงิน เบด็เสร็จอ่ืน กระแสเงินสด ป้องกนัความเส่ียง ของส่วนของผูถื้อหุน้ ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2564 1,559,291,862     1,967,897,516     172,445,812        103,952,060        420,420,000        17,769,466          7,626,094,265     (1,645,910,360)    (751,918)              (89,778,218)         2,829,356            (1,733,611,140)    10,134,259,841   30,735                 10,134,290,576   
ก าไรส าหรับปี -                           -                           -                           -                           -                           -                           4,474,929,926     -                           -                           -                           -                           -                           4,474,929,926     2,353                   4,474,932,279     

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           1,235,541,256     (3,425,444)           84,294,806          (1,511,483)           1,314,899,135     1,314,899,135     3,510                   1,314,902,645     
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                           -                           -                           -                           -                           -                           4,474,929,926     1,235,541,256     (3,425,444)           84,294,806          (1,511,483)           1,314,899,135     5,789,829,061     5,863                   5,789,834,924     
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 30) -                           -                           -                           -                           -                           -                           (1,559,109,632)    -                           -                           -                           -                           -                           (1,559,109,632)    -                           (1,559,109,632)    
จดัสรรส ารองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 21) -                           -                           -                           51,977,126          -                           -                           (51,977,126)         -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           
จดัสรรส ารองเพ่ือกิจกรรมความรับผิดชอบ
   ต่อสงัคม (หมายเหตุ 22) -                           -                           -                           -                           -                           18,491,771          (18,491,771)         -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2564 1,559,291,862     1,967,897,516     172,445,812        155,929,186        420,420,000        36,261,237          10,471,445,662   (410,369,104)       (4,177,362)           (5,483,412)           1,317,873            (418,712,005)       14,364,979,270   36,598                 14,365,015,868   

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2565 1,559,291,862     1,967,897,516     172,445,812        155,929,186        420,420,000        36,261,237          10,471,445,662   (410,369,104)       (4,177,362)           (5,483,412)           1,317,873            (418,712,005)       14,364,979,270   36,598                 14,365,015,868   
ก าไรส าหรับปี -                           -                           -                           -                           -                           -                           4,850,786,205     -                           -                           -                           -                           -                           4,850,786,205     3,147                   4,850,789,352     
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                           -                           -                           -                           -                           -                           47,395,540          429,230,499        2,892,281            276,341,014        (1,317,873)           707,145,921        754,541,461        1,184                   754,542,645        
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                           -                           -                           -                           -                           -                           4,898,181,745     429,230,499        2,892,281            276,341,014        (1,317,873)           707,145,921        5,605,327,666     4,331                   5,605,331,997     
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 30) -                           -                           -                           -                           -                           -                           (3,507,538,702)    -                           -                           -                           -                           -                           (3,507,538,702)    -                           (3,507,538,702)    
จดัสรรส ารองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 21) -                           -                           -                           -                           151,080,000        -                           (151,080,000)       -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           
จดัสรรส ารองเพ่ือกิจกรรมความรับผิดชอบ
   ต่อสงัคม (หมายเหตุ 22) -                           -                           -                           -                           -                           20,900,944          (20,900,944)         -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2565 1,559,291,862     1,967,897,516     172,445,812        155,929,186        571,500,000        57,162,181          11,690,107,761   18,861,395          (1,285,081)           270,857,602        -                           288,433,916        16,462,768,234   40,929                 16,462,809,163   

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ส ารองตามกฎหมาย

งบกำรเงนิรวม
ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ

จดัสรรแลว้
ก าไรสะสม



บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2565

(หน่วย: บาท)  

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน

ก าไร (ขาดทุน) จากการ
วดัมูลค่าเงินลงทุน

ในตราสารทุนท่ีก าหนด ส ารองส าหรับ
ส ารองเพ่ือกิจกรรม ผลต่างจาก ใหว้ดัมูลค่ายติุธรรม การป้องกนั ส ารองส าหรับ รวม

ทุนเรือนหุน้ท่ีออก ส่วนเกินมูลค่า ส่วนเกินทุน ส ารอง ความรับผิดชอบ การแปลงค่า ผ่านก าไรขาดทุน ความเส่ียงใน ตน้ทุนในการ องคป์ระกอบอ่ืน รวม
และช าระแลว้ หุน้สามญั หุน้ทุนซ้ือคืน ตามกฎหมาย ต่อสงัคม ยงัไม่ไดจ้ดัสรร งบการเงิน เบด็เสร็จอ่ืน กระแสเงินสด ป้องกนัความเส่ียง ของส่วนของผูถื้อหุน้ ส่วนของผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2564 1,559,291,862       1,967,897,516       172,445,812          103,952,060          17,769,466            5,904,977,010       (264,572,962)         (751,918)                (17,522,073)           4,740,203              (278,106,750)         9,448,226,976       
ก าไรส าหรับปี -                             -                             -                             -                             -                             1,147,780,207       -                             -                             -                             -                             -                             1,147,780,207       
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                             -                             -                             -                             -                             -                             1,064,112,908       (3,425,444)             10,166,459            (2,730,051)             1,068,123,872       1,068,123,872       
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                             -                             -                             -                             -                             1,147,780,207       1,064,112,908       (3,425,444)             10,166,459            (2,730,051)             1,068,123,872       2,215,904,079       
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 30) -                             -                             -                             -                             -                             (1,559,109,632)      -                             -                             -                             -                             -                             (1,559,109,632)      
จดัสรรส ารองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 21) -                             -                             -                             51,977,126            -                             (51,977,126)           -                             -                             -                             -                             -                             -                             
จดัสรรส ารองเพ่ือกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสงัคม
   (หมายเหตุ 22) -                             -                             -                             -                             18,491,771            (18,491,771)           -                             -                             -                             -                             -                             -                             
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2564 1,559,291,862       1,967,897,516       172,445,812          155,929,186          36,261,237            5,423,178,688       799,539,946          (4,177,362)             (7,355,614)             2,010,152              790,017,122          10,105,021,423     

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2565 1,559,291,862       1,967,897,516       172,445,812          155,929,186          36,261,237            5,423,178,688       799,539,946          (4,177,362)             (7,355,614)             2,010,152              790,017,122          10,105,021,423     
ก าไรส าหรับปี -                             -                             -                             -                             -                             3,407,104,784       -                             -                             -                             -                             -                             3,407,104,784       
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                             -                             -                             -                             -                             30,724,008            172,604,205          2,892,281              7,355,614              (2,010,152)             180,841,948          211,565,956          
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                             -                             -                             -                             -                             3,437,828,792       172,604,205          2,892,281              7,355,614              (2,010,152)             180,841,948          3,618,670,740       
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 30) -                             -                             -                             -                             -                             (3,507,538,702)      -                             -                             -                             -                             -                             (3,507,538,702)      
จดัสรรส ารองเพ่ือกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสงัคม
   (หมายเหตุ 22) -                             -                             -                             -                             20,900,944            (20,900,944)           -                             -                             -                             -                             -                             -                             
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2565 1,559,291,862       1,967,897,516       172,445,812          155,929,186          57,162,181            5,332,567,834       972,144,151          (1,285,081)             -                             -                             970,859,070          10,216,153,461     

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

ก าไรสะสม
จดัสรรแลว้



บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2565

(หน่วย: บาท)

2565 2564 2565 2564
กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมด ำเนินงำน
ก าไรก่อนภาษี 4,866,141,367       4,476,614,737       3,407,104,784    1,147,780,207     
รายการปรับกระทบยอดก าไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
   จากกิจกรรมด าเนินงาน
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 1,325,783,590       1,214,915,813       9,282,646           9,391,878            
   โอนกลบัผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (1,348,625)            (8,776,627)            (9,754,010)          -                          
   ตดัจ  าหน่ายตน้ทุนสญัญารอตดัจ่าย 19,490,323           17,780,093            -                         -                          
   ตดัจ  าหน่ายอุปกรณ์ 21,547                  26,378                   21,546                16,975                 
   ก  าไรจากการขายยานพาหนะและอุปกรณ์ (359,118)               (734,380)               (359,118)             (711,589)              
   ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม
      ท่ีถือหุ้นโดยบริษทัยอ่ย (29,131,662)          (22,798,670)          -                         -                          
   โอนกลบัประมาณการค่าความเสียหายจากการเดินเรือ (25,828,686)          (11,763,717)          -                         -                          
   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 11,605,983           12,329,100            6,799,252           7,526,416            
   ขาดทุน (ก าไร) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 19,772,200           (15,210,775)          13,283,465         (8,160,264)           
   ตดัจ  าหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินเป็นดอกเบ้ียจ่าย 23,334,423           14,839,208            -                         -                          
   ตน้ทุนทางการเงิน 362,220,539          389,687,738          984,947              132,950,986        
   ตดัจ  าหน่ายค่าใชจ่้ายในการออกหุ้นกู้ -                            217,819                 -                         217,819               
   รายไดเ้งินปันผล -                            (509,281)               (3,187,145,190)   (1,246,583,113)    
   ขาดทุนจากตราสารอนุพนัธ์ 1,414,309             68,667,974            -                         11,786,995          
   ก  าไรจากการปรับมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือท่ีใชป้้องกนัความเส่ียง
      บนส่วนท่ีไม่มีประสิทธิผลในการป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด -                            (1,041,074)            -                         -                          
   รายไดด้อกเบ้ีย -                            -                            (440,078,624)      (180,668,778)       
   ตดัจ  าหน่ายภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย 3,133,175             1,680,297              3,019,915           1,680,297            
ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง
   ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 6,576,249,365       6,135,924,633       (196,840,387)      (124,772,171)       
สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (101,263,570)        15,506,027            (781,361,688)      1,949,966,518     
   น ้ามนัเช้ือเพลิง (23,426,715)          18,830,573            -                         -                          
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (25,503,936)          (10,372,746)          4,813,472           (1,276,891)           
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (60,048)                 -                            -                         -                          
หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 214,079,889          70,978,907            2,469,320,539    578,456,760        
   รายไดรั้บล่วงหนา้ (40,155,707)          (563,441,815)         -                         -                          
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (2,729,860)            41,263,982            (2,061,373)          41,109,193          
   หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 19,455,150           194,207,543          11,268,176         136,143,568        
เงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 6,616,644,568       5,902,897,104       1,505,138,739    2,579,626,977     
   จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (9,441,060)            (3,079,425)            (8,160,261)          (3,079,425)           
   จ่ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลและภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย (3,150,552)            (4,388,883)            (1,791,168)          (1,552,347)           
เงนิสดสุทธิจำกกจิกรรมด ำเนินงำน 6,604,052,956       5,895,428,796       1,495,187,310    2,574,995,205     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร



บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2565

(หน่วย: บาท)

2565 2564 2565 2564
กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมลงทุน
ซ้ืออาคารชุด เรือ อุปกรณ์และจ่ายค่าใชจ่้ายในการซ่อมแซมและส ารวจเรือ (2,446,160,135)     (255,979,214)         (5,334,756)          (3,459,740)           
เงินสดรับจากการขายยานพาหนะและอุปกรณ์ 359,551                734,388                 359,551              711,594               
ซ้ือคอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ (400,706)               -                            (294,212)             -                          
เงินสดจ่ายเพ่ือการลงทุนหุ้นสามญัในบริษทัยอ่ย -                            -                            (420,000,000)      -                          
เงินสดจ่ายเพ่ือการลงทุนหุ้นบุริมสิทธิในบริษทัยอ่ย -                            -                            (46,379,601)        -                          
เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ยลดลง -                            -                            2,285,751,120    1,361,157,084     
เงินปันผลรับ 30,282,716           19,890,961            -                         1,246,583,113     
เงนิสดสุทธิจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (2,415,918,574)     (235,353,865)         1,814,102,102    2,604,992,051     
กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมจัดหำเงนิ
เงินฝากท่ีมีภาระค ้าประกนัลดลง (เพ่ิมข้ึน) 22,711,824           (119,999,498)         -                         -                          
เงินสดจ่ายดอกเบ้ีย (371,819,680)        (415,463,566)         -                         (155,943,491)       
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจ่าย (6,539,484)            (74,172,066)          -                         -                          
ช าระคืนเงินตน้ของหน้ีสินตามสญัญาเช่า (7,071,527)            (6,435,368)            (5,553,389)          (5,050,400)           
เงินสดจ่ายตราสารอนุพนัธ์ (1,352,892)            (61,397,576)          -                         -                          
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว 591,824,160          4,397,359,535       -                         -                          
จ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาว (1,345,752,868)     (1,429,562,520)      -                         -                          
จ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาวก่อนก าหนด (1,079,688,540)     (1,584,605,203)      -                         -                          
จ่ายคืนหุ้นกูสุ้ทธิ -                            (3,569,217,818)      -                         (3,569,217,818)    
เงินปันผลจ่าย (3,507,538,702)     (1,559,109,632)      (3,507,538,702)   (1,559,109,632)    
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหำเงนิ (5,705,227,709)     (4,422,603,712)      (3,513,092,091)   (5,289,321,341)    
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 104,551,417          130,247,931          (17,668,150)        34,556,872          
เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) (1,412,541,910)     1,367,719,150       (221,470,829)      (74,777,213)         
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 2,468,209,354       1,100,490,204       537,947,101       612,724,314        
เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสดปลำยปี 1,055,667,444       2,468,209,354       316,476,272       537,947,101        

-                            -                            -                         -                          
ข้อมูลเพิม่เติมประกอบงบกระแสเงนิสด
รายการท่ีมิใช่เงินสด
   เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ยโดยหกักลบกบัเจา้หน้ีบริษทัยอ่ย -                            -                            3,187,145,190    -                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร



 

   1   

บริษัท พรีเชียส ชิพป้ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวม 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2565 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

 ข้อมูลท่ัวไปของบริษัทฯ 

 บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหำชนซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิล ำเนำใน
ประเทศไทย บริษทัฯด ำเนินธุรกิจหลกัในดำ้นกำรลงทุนในกิจกำรซ่ึงด ำเนินธุรกิจดำ้นกำรขนส่ง
สินคำ้ทำงทะเล ท่ีอยู่ตำมท่ีจดทะเบียนของบริษทัฯอยู่ท่ีเลขท่ี 8 ชั้นท่ี จี, 7, 8 และ 9 ถนนสำทรเหนือ 
แขวงสีลม เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500 

2. เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงิน 

2.1 งบกำรเงินน้ีจดัท ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีก ำหนดในพระรำชบญัญติัวิชำชีพ
บญัชี พ.ศ. 2547 โดยแสดงรำยกำรในงบกำรเงินตำมขอ้ก ำหนดในประกำศกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ออก
ตำมควำมในพระรำชบญัญติักำรบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบกำรเงินน้ีแสดงหน่วยเงินตรำเป็นสกุลเงินบำทเพื่อให้เป็นไปตำมกฎระเบียบของหน่วยงำนใน
ประเทศไทย ซ่ึงแตกต่ำงจำกสกุลเงินท่ีใช้ในกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ คือ สกุล เงินเหรียญ
สหรัฐอเมริกำ ทั้งน้ี สินทรัพยแ์ละหน้ีสินแปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้อตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัส้ิน
รอบระยะเวลำรำยงำน ส่วนรำยได้และค่ำใช้จ่ำยแปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้อตัรำแลกเปล่ียนท่ี
ประมำณขึ้นซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัรำแลกเปล่ียนจริง ณ วนัท่ีเกิดรำยกำร ผลต่ำงซ่ึงเกิดขึ้นจำกกำรแปลงค่ำ
งบกำรเงินดงักล่ำวไดแ้สดงไวเ้ป็นรำยกำร “ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน” ในก ำไรขำดทุน
เบด็เสร็จอ่ืนซ่ึงเป็นองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 

งบกำรเงินฉบบัภำษำไทยเป็นงบกำรเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใชเ้ป็นทำงกำรตำมกฎหมำย งบกำรเงินฉบบั 
ภำษำองักฤษแปลจำกงบกำรเงินฉบบัภำษำไทยน้ี 

งบกำรเงินน้ีไดจ้ดัท ำขึ้นโดยใชเ้กณฑร์ำคำทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอย่ำงอ่ืนในนโยบำยกำร
บญัชี 

2.2 เกณฑใ์นกำรจดัท ำงบกำรเงินรวม 

 ก) งบกำรเงินรวมน้ีไดจ้ดัท ำขึ้นโดยรวมงบกำรเงินของบริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จ ำกดั (มหำชน) 
บริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม (รวมเรียกวำ่ “กลุ่มบริษทั”) ดงัต่อไปน้ี 
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   อตัรำร้อยละ 
  จดัตั้ง ของกำรถือหุ้น 
  ขึ้นใน โดยบริษทัฯ 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ ทั้งทำงตรงและทำงออ้ม 
   2565 2564 
   ร้อยละ ร้อยละ 
บริษทัยอ่ยท่ีถือหุ้นโดยบริษทัฯ     
1. บริษทั พรีเชียส เมท็ทลัซ์ จ ำกดั เจำ้ของเรือ ไทย 99.99 99.99 
2.    บริษทั พรีเชียส วิชเชส จ ำกดั เจำ้ของเรือ ไทย     99.99     99.99 
3.    บริษทั พรีเชียส สโตนส์ ชิปป้ิง จ ำกดั เจำ้ของเรือ ไทย 99.99 99.99 
4.    บริษทั พรีเชียส มิเนอรัลส์ จ ำกดั** เจำ้ของเรือ ไทย 99.99 99.99 
5.    บริษทั พรีเชียส แลนด ์จ ำกดั เจำ้ของเรือ ไทย 99.99 99.99 
6.    บริษทั พรีเชียส เลคส์ จ ำกดั เจำ้ของเรือ ไทย 99.99 99.99 
7.   บริษทั พรีเชียส โอเชียนส์ จ ำกดั เจำ้ของเรือ ไทย 99.99 99.99 
8.  บริษทั พรีเชียส แพลนเนตส์ จ ำกดั เจำ้ของเรือ ไทย 99.99 99.99 
9.  บริษทั พรีเชียส ไดมอนดส์ จ ำกดั** เจำ้ของเรือ ไทย 99.99 99.99 
10.  บริษทั พรีเชียส แซฟไฟร์ส จ ำกดั เจำ้ของเรือ ไทย 99.99 99.99 
11.  บริษทั พรีเชียส เอม็เมอรัลส์ จ ำกดั เจำ้ของเรือ ไทย 99.99 99.99 
12.  บริษทั พรีเชียส รูบีส์ จ ำกดั เจำ้ของเรือ ไทย 99.99 99.99 
13.  บริษทั พรีเชียส โอปอลส์ จ ำกดั เจำ้ของเรือ ไทย 99.99 99.99 
14.  บริษทั พรีเชียส กำร์เน็ตส์ จ ำกดั** เจำ้ของเรือ ไทย 99.99 99.99 
15.  บริษทั พรีเชียส เพิร์ลส์ จ ำกดั เจำ้ของเรือ ไทย 99.99 99.99 
16.  บริษทั พรีเชียส ฟลำวเวอร์ส จ ำกดั เจำ้ของเรือ ไทย 99.99 99.99 
17.  บริษทั พรีเชียส ฟอเรสท ์จ ำกดั เจำ้ของเรือ ไทย 99.99 99.99 
18.  บริษทั พรีเชียส ทรีส์ จ ำกดั เจำ้ของเรือ ไทย 99.99 99.99 
19.  บริษทั พรีเชียส พอนดส์ จ ำกดั เจำ้ของเรือ ไทย 99.99 99.99 
20.  บริษทั พรีเชียส เวน็เจอร์ส จ ำกดั เจำ้ของเรือ ไทย 99.99 99.99 
21.  บริษทั พรีเชียส แคปปิตอลส์ จ ำกดั** เจำ้ของเรือ ไทย 99.99 99.99 
22.  บริษทั พรีเชียส จสัมินส์ จ ำกดั เจำ้ของเรือ ไทย 99.99 99.99 
23.  บริษทั พรีเชียส ออคิดส์ จ ำกดั เจำ้ของเรือ ไทย 99.99 99.99 
24.  บริษทั พรีเชียส ลำกูนส์ จ ำกดั เจำ้ของเรือ ไทย 99.99 99.99 
25.  บริษทั พรีเชียส รีสอร์ทส์ จ ำกดั** เจำ้ของเรือ ไทย 99.99 99.99 
26.  บริษทั พรีเชียส คอมเมท็ส์ จ ำกดั เจำ้ของเรือ ไทย 99.99 99.99 
27.  บริษทั พรีเชียส ออนำเมน้ทส์ จ ำกดั เจำ้ของเรือ ไทย 99.99 99.99 
28.  บริษทั พรีเชียส มูนส์ จ ำกดั** เจำ้ของเรือ ไทย 99.98 99.98 
29. บริษทั พรีเชียส วีนสั จ ำกดั เจำ้ของเรือ ไทย 99.99 99.99 
30. บริษทั พรีเชียส เนปจูน จ ำกดั เจำ้ของเรือ ไทย 99.99 99.99 
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   อตัรำร้อยละ 
  จดัตั้ง ของกำรถือหุ้น 
  ขึ้นใน โดยบริษทัฯ 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ ทั้งทำงตรงและทำงออ้ม 
   2565 2564 
   ร้อยละ ร้อยละ 
31.  บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง (ปำนำมำ) เอส เอ เจำ้ของเรือ/ 

ให้บริกำรเช่ำเรือ 
ปำนำมำ 99.99 99.99 

32. บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง (สิงคโปร์) 
 พีทีอี ลิมิเตด 

โฮลดิ้ง คมัพำนี/ 
ให้บริกำรเช่ำเรือ 

สิงคโปร์ 100.00 100.00 

33.  บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง (ยเูค) ลิมิเตด ให้บริกำรเช่ำเรือ องักฤษ 100.00 100.00 
34. บริษทั เกรท เซอร์เคิล ชิปป้ิง เอเยนซ่ี จ ำกดั ผูบ้ริหำรเรือ   

ทำงดำ้นเทคนิค 
ไทย 99.99 99.99 

35. บริษทั แอสโซซิเอท บลัค ์แคริเออร์ พีทีอี โฮลดิ้ง คมัพำนี สิงคโปร์ 100.00 100.00 
 ลิมิเตด     
บริษทัยอ่ยท่ีถือหุ้นโดยบริษทัยอ่ย     
36. บริษทั พรีเชียส ฟอเรสท ์พีทีอี ลิมิเตด เจำ้ของเรือ สิงคโปร์ 100.00* 100.00 
37. บริษทั พรีเชียส ฟรำแกรนซ์ พีทีอี ลิมิเตด  เจำ้ของเรือ สิงคโปร์ 100.00* 100.00 
38. บริษทั พรีเชียส ธอทส์ พีทีอี ลิมิเตด เจำ้ของเรือ สิงคโปร์ 100.00* 100.00 
39. บริษทั พรีเชียส คอมฟอร์ทส์ พีทีอี ลิมิเตด  เจำ้ของเรือ สิงคโปร์ 100.00* 100.00 
40. บริษทั พรีเชียส สปำร์คส์ พีทีอี ลิมิเตด เจำ้ของเรือ สิงคโปร์ 100.00* 100.00 
41. บริษทั พรีเชียส วิชัน่ส์ พีทีอี ลิมิเตด เจำ้ของเรือ สิงคโปร์ 100.00* 100.00 
42. บริษทั พรีเชียส บริดจส์ พีทีอี ลิมิเตด เจำ้ของเรือ สิงคโปร์ 100.00* 100.00 
43. บริษทั พรีเชียส ไทดส์ พีทีอี ลิมิเตด เจำ้ของเรือ สิงคโปร์ 100.00* 100.00 
44. บริษทั พรีเชียส สกำยส์ พีทีอี ลิมิเตด เจำ้ของเรือ สิงคโปร์ 100.00* 100.00 
45. บริษทั พรีเชียส เกรซ พีทีอี ลิมิเตด เจำ้ของเรือ สิงคโปร์ 100.00* 100.00 
46. บริษทั พรีเชียส ซอนเนทส์ พีทีอี ลิมิเตด*** เจำ้ของเรือ สิงคโปร์ - 100.00 
47. บริษทั พรีเชียส กลอรีส์ พีทีอี ลิมิเตด เจำ้ของเรือ สิงคโปร์ 100.00* 100.00 
48. บริษทั พรีเชียส วิสดอม พีทีอี ลิมิเตด เจำ้ของเรือ สิงคโปร์ 100.00* 100.00 
49. บริษทั เอบีซี วนั พีทีอี ลิมิเตด เจำ้ของเรือ สิงคโปร์ 100.00* 100.00 
50. บริษทั เอบีซี ทู พีทีอี ลิมิเตด เจำ้ของเรือ สิงคโปร์ 100.00* 100.00 
51. บริษทั เอบีซี ทรี พีทีอี ลิมิเตด เจำ้ของเรือ สิงคโปร์ 100.00* 100.00 
52. บริษทั เอบีซี โฟร์ พีทีอี ลิมิเตด เจำ้ของเรือ สิงคโปร์ 100.00* 100.00 
บริษทัร่วมท่ีถือหุ้นโดยบริษทัยอ่ย     
53. บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล ซีพอร์ทส์               
  (ฮำลเดีย) ไพรเวท ลิมิเตด 

จดักำรท่ำเรือ อินเดีย 22.40 22.40 

 * อตัรำร้อยละของกำรถือหุ้นเฉพำะในส่วนของหุ้นสำมญั โดยหุ้นบุริมสิทธิท่ีบริษทัฯถือไม่มีสิทธิออกเสียง 

 ** อยูร่ะหว่ำงกำรช ำระบญัชี 

 *** ช ำระบญัชีแลว้ในระหว่ำงปี 2565 
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 ข) บริษทัฯจะถือว่ำมีกำรควบคุมกิจกำรท่ีเขำ้ไปลงทุนหรือบริษทัย่อยได้ หำกบริษทัฯมีสิทธิ
ไดรั้บหรือมีส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจกำรท่ีเขำ้ไปลงทุน และสำมำรถใชอ้ ำนำจใน
กำรสั่งกำรกิจกรรมท่ีส่งผลกระทบอยำ่งมีนยัส ำคญัต่อจ ำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้ 

 ค) บริษทัฯน ำงบกำรเงินของบริษทัย่อยมำรวมในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯมี
อ ำนำจในกำรควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ีบริษทัฯส้ินสุดกำรควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น  

  บริษทัฯจดัท ำงบกำรเงินรวมโดยบนัทึกเงินลงทุนในบริษทัร่วมตำมวิธีส่วนไดเ้สีย โดยรับรู้
รำยกำรเงินลงทุนเม่ือเร่ิมแรกด้วยรำคำทุน และบนัทึกส่วนแบ่งก ำไรหรือขำดทุนและกำร
เปล่ียนแปลงในส่วนได้เสียของบริษัทร่วมตั้ งแต่วันท่ีกลุ่มบริษัทมีอิทธิพลอย่ำงเป็น
สำระส ำคญัจนถึงวนัท่ีกำรมีอิทธิพลอยำ่งเป็นสำระส ำคญัส้ินสุดลง 

 ง) งบกำรเงินของบริษทัยอ่ยจดัท ำขึ้นโดยมีวนัท่ีในงบกำรเงินเช่นเดียวกบับริษทัฯและจดัท ำโดย
ใชน้โยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทัฯ 

  งบกำรเงินของบริษทัร่วมจัดท ำขึ้นโดยมีวนัท่ีในงบกำรเงินแตกต่ำงจำกบริษทัฯไม่เกิน            
3 เดือน ทั้งน้ีช่วงระยะเวลำของงวดบัญชีและควำมแตกต่ำงของงบกำรเงินเหมือนกันใน             
ทุกงวดบญัชีและจดัท ำโดยใชน้โยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทัฯ 

จ) งบกำรเงินของบริษทัย่อยและบริษทัร่วมจดัท ำขึ้นโดยใชส้กุลเงินท่ีใชใ้นกำรด ำเนินงำนของ   
แต่ละกิจกำร ในกรณีท่ีสกุลเงินท่ีใช้ในกำรด ำเนินงำนไม่ใช่สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกำ         
งบกำรเงินเหล่ำนั้นจะถูกแปลงค่ำเป็นเงินเหรียญสหรัฐอเมริกำโดยใชอ้ตัรำแลกเปล่ียน ณ วนั
ส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนส ำหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน และใช้อตัรำแลกเปล่ียนท่ีประมำณ
ขึ้นซ่ึงใกล้เคียงกับอัตรำแลกเปล่ียนจริง ณ วนัท่ีเกิดรำยกำรส ำหรับรำยได้และค่ำใช้จ่ำย  
ผลต่ำงของอตัรำแลกเปล่ียนจะแสดงภำยใต ้“ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน” ในก ำไร
ขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนซ่ึงเป็นองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 

 ฉ) ยอดคงคำ้งระหว่ำงกลุ่มบริษทั รำยกำรคำ้ระหว่ำงกนัท่ีมีสำระส ำคญัและเงินลงทุนในบริษทั
ยอ่ยของบริษทัฯและส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ยไดถู้กตดัออกจำกงบกำรเงินรวมน้ีแลว้ 

 ช) ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม คือ จ ำนวนก ำไรหรือขำดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิ
ของบริษัทย่อยส่วนท่ีไม่ได้เป็นของกลุ่มบริษัท และแสดงเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกใน            
งบก ำไรขำดทุนรวมและส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม 

2.3 บริษทัฯจดัท ำงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรโดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตำมวิธีรำคำทุน 
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3. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 

3.1     มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน  

ในระหว่ำงปี กลุ่มบริษทัได้น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุงจ ำนวนหลำยฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ส ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบ
ระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2565 มำถือปฏิบติั มำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินดงักล่ำวไดรั้บกำรปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพื่อใหมี้เน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินระหวำ่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรอธิบำยใหช้ดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทำงกำรบญัชี
และกำรใหแ้นวปฏิบติัทำงกำรบญัชีกบัผูใ้ชม้ำตรฐำน  

กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวมำถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคญั
ต่องบกำรเงินของกลุ่มบริษทั  

ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัไดมี้กำรถือปฏิบติัตำมขอ้ยกเวน้ชัว่ครำวเก่ียวกบัขอ้ก ำหนดของกำรบญัชีป้องกนั
ควำมเส่ียงในบำงเร่ืองตำมกำรปรับปรุงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือ
ทำงกำรเงิน และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 7 เร่ือง กำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำง
กำรเงิน ส ำหรับกำรป้องกันควำมเส่ียงท่ีได้รับผลกระทบจำกกำรปฏิรูปอตัรำดอกเบ้ียอำ้งอิง ซ่ึง
ส่งผลให้กลุ่มบริษทัสำมำรถใชก้ำรบญัชีป้องกนัควำมเส่ียงส ำหรับควำมสัมพนัธ์เหล่ำนั้นต่อไปได้
ในช่วงเวลำท่ีมีควำมไม่แน่นอนเก่ียวกับเวลำหรือจ ำนวนของกระแสเงินสดท่ีอ้ำงอิงกับอัตรำ
ดอกเบ้ียอำ้งอิงของรำยกำรท่ีมีกำรป้องกนัควำมเส่ียงหรือของเคร่ืองมือป้องกนัควำมเส่ียง 

กำรน ำขอ้ยกเวน้ชัว่ครำวดังกล่ำวมำถือปฏิบติัไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงิน
ของกลุ่มบริษทั 

3.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีจะมีผลบังคับใช้ส ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบัญชีท่ีเร่ิม
ในหรือหลงัวันท่ี 1 มกรำคม 2566 

สภำวิชำชีพบญัชีไดป้ระกำศใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุงหลำยฉบบั  ซ่ึงจะมี
ผลบังคับใช้ส ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวนัท่ี 1 มกรำคม 2566 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวได้รับกำรปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้ นเพื่อให้มีเน้ือหำ            
เท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรอธิบำยให้
ชัดเจนเก่ียวกับวิธีปฏิบัติทำงกำรบัญชีและมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินบำงฉบับมีกำรให้             
ขอ้ผอ่นปรนในทำงปฏิบติัหรือขอ้ยกเวน้ชัว่ครำวกบัผูใ้ชม้ำตรฐำน 

ปัจจุบนัฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษทัอยู่ระหว่ำงกำรประเมินผลกระทบท่ีอำจมีต่องบกำรเงินในปีท่ี
เร่ิมน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวมำถือปฏิบติั 
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4. นโยบำยกำรบัญชีท่ีส ำคัญ 

4.1 กำรรับรู้รำยได้และค่ำใช้จ่ำย 

 รายได้จากการเดินเรือ 

 รำยไดจ้ำกกำรเดินเรือประกอบดว้ยรำยได้จำกกำรให้เช่ำเป็นระยะเวลำ (Time charter) และรำยได้
จำกกำรใหเ้ช่ำเป็นรำยเท่ียว  (Voyage charter)  

 รำยได้จำกกำรให้เช่ำเป็นระยะเวลำรับรู้โดยวิธีเส้นตรงตำมระยะเวลำท่ีให้บริกำรไปตลอดอำยุ
สัญญำใหเ้ช่ำเรือ 

 รำยไดจ้ำกกำรให้เช่ำเป็นรำยเท่ียวรับรู้โดยวิธีเส้นตรงตลอดระยะเวลำของเท่ียวกำรเดินเรือท่ีได้
ประมำณไวน้บัจำกวนัท่ีเร่ิมขนส่งสินคำ้เขำ้ระวำงถึงวนัท่ีขนถ่ำยสินคำ้ออกจำกระวำงเสร็จส้ิน 

 รายได้จากการให้บริการ 

 รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรรับรู้เม่ือไดใ้หบ้ริกำรแลว้ 

 รายได้ดอกเบี้ย 

รำยไดด้อกเบ้ียรับรู้ตำมเกณฑค์งคำ้งดว้ยวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง  โดยจะน ำมูลค่ำตำมบญัชีขั้นตน้ของ
สินทรัพยท์ำงกำรเงินมำคูณกบัอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ยกเวน้สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีเกิดกำรดอ้ยค่ำ
ด้ำนเครดิตในภำยหลงั ท่ีจะน ำมูลค่ำตำมบัญชีสุทธิของสินทรัพยท์ำงกำรเงิน (สุทธิจำกค่ำเผื่อ              
ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดขึ้น) มำคูณกบัอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

ต้นทุนทางการเงิน 

ค่ำใช้จ่ำยดอกเบ้ียจำกหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำด้วยรำคำทุนตัดจ ำหน่ำยค ำนวณโดยใช้วิธี
ดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงและรับรู้ตำมเกณฑค์งคำ้ง 

 เงินปันผลรับ 

 เงินปันผลรับถือเป็นรำยไดเ้ม่ือกลุ่มบริษทัมีสิทธิในกำรรับเงินปันผล 

4.2 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด หมำยถึง เงินสดและเงินฝำกธนำคำร และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมี
สภำพคล่องสูง ซ่ึงถึงก ำหนดจ่ำยคืนภำยในระยะเวลำไม่เกิน 3 เดือนนับจำกวนัท่ีได้มำและไม่มี
ขอ้จ ำกดัในกำรเบิกใช ้ 

4.3 น ้ำมันเช้ือเพลงิ 

 น ้ ำมนัเช้ือเพลิงแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน (วิธีเขำ้ก่อน-ออกก่อน) หรือมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่
รำคำใดจะต ่ำกวำ่ และจะถือเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนกำรเดินเรือเม่ือมีกำรเบิกใช้ 
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4.4 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

เงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีแสดงอยูใ่นงบกำรเงินรวมแสดงมูลค่ำตำมวิธีส่วนไดเ้สีย 

เงินลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วมท่ีแสดงอยู่ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงมูลค่ำตำมวิธี
รำคำทุนสุทธิจำกค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) 

4.5 ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ และค่ำเส่ือมรำคำ 

 เรือ อำคำรชุดและอุปกรณ์แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำเส่ือมรำคำสะสม และค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ
ของสินทรัพย ์(ถำ้มี)  

 ค่ำเส่ือมรำคำของเรือ อำคำรชุดและอุปกรณ์ค ำนวณจำกรำคำทุนของสินทรัพย์หลงัจำกหักมูลค่ำ
คงเหลือโดยวิธีเส้นตรงตำมอำยกุำรใหป้ระโยชน์โดยประมำณดงัน้ี 

เรือ  25 ปี 
อุปกรณ์เรือ  5 ปี หรือตำมอำยกุำรใหป้ระโยชน์ท่ีเหลือของเรือ 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรซ่อมแซมและส ำรวจเรือ  2 ปี และ 4 ปี ตำมล ำดบั 
อำคำรชุด  17 - 20 ปี 
ส่ิงปรับปรุงสินทรัพยเ์ช่ำ   5 ปี  
อ่ืน ๆ  5 ปี 

 ค่ำเส่ือมรำคำรวมอยูใ่นกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน 

   ไม่มีกำรคิดค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับสินทรัพยร์ะหวำ่งก่อสร้ำง 

 กลุ่มบริษทัตดัรำยกำรอำคำรและอุปกรณ์ออกจำกบญัชีเม่ือจ ำหน่ำยสินทรัพยห์รือคำดว่ำจะไม่ได้
รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคตจำกกำรใช้หรือกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย ์รำยกำรผลก ำไรหรือ
ขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย์ (ผลต่ำงระหว่ำงส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีได้รับจำกกำรจ ำหน่ำย
สินทรัพยก์บัมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยน์ั้น) จะรับรู้ในงบก ำไรขำดทุนเม่ือกลุ่มบริษทัตดัรำยกำร
สินทรัพยน์ั้นออกจำกบญัชี 

4.6 ต้นทุนกำรกู้ยืม 

 ต้นทุนกำรกู้ยืมของเงินกู้ท่ีใช้ในกำรจัดหำหรือก่อสร้ำงสินทรัพย์ท่ีต้องใช้ระยะเวลำนำนใน         
กำรแปลงสภำพให้พร้อมใช้หรือขำย ไดถู้กน ำไปรวมเป็นรำคำทุนของสินทรัพยจ์นกว่ำสินทรัพย์
นั้นจะอยู่ในสภำพพร้อมท่ีจะใช้ได้ตำมท่ีมุ่งประสงค์ ส่วนต้นทุนกำรกู้ยืมอ่ืนถือเป็นค่ำใช้จ่ำย                
ในงวดท่ีเกิดรำยกำร ตน้ทุนกำรกูย้มืประกอบดว้ยดอกเบ้ียและตน้ทุนอ่ืนท่ีเกิดขึ้นจำกกำรกูย้มืนั้น 

  



 

   8   

4.7 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่ำตัดจ ำหน่ำย 

 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสมและค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำสะสม      
(ถำ้มี) ของสินทรัพยน์ั้น 

กลุ่มบริษทัตดัจ ำหน่ำยสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอำยุกำรให้ประโยชน์จ ำกดัโดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุ
กำรให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั้น และจะประเมินกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยด์งักล่ำว
เม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่ำสินทรัพยน์ั้นเกิดกำรดอ้ยค่ำ กลุ่มบริษทัจะทบทวนระยะเวลำกำรตดัจ ำหน่ำยและ
วิธีกำรตดัจ ำหน่ำยของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่ำวทุกส้ินปีเป็นอย่ำงน้อย ค่ำตดัจ ำหน่ำยรับรู้เป็น
ค่ำใชจ่้ำยในงบก ำไรขำดทุน 

 คอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์มีอำยกุำรใหป้ระโยชน์ประมำณ 5 ปี และ 7 ปี 

4.8 ค่ำธรรมเนียมทำงกำรเงินรอตัดจ่ำย 

 ค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรกูย้ืมเงินซ่ึงเกิดขึ้นก่อนหรือ ณ วนัท ำสัญญำวงเงินกูย้ืมและ
ก่อนกำรเบิกถอนเงินกู้ยืมจะถูกบันทึกเป็นค่ำธรรมเนียมทำงกำรเงินรอตัดจ่ำย ค่ำธรรมเนียม           
ทำงกำรเงินรอตดัจ่ำยตำมสัดส่วนของเงินกูย้ืมท่ีไดเ้บิกถอนแลว้จะแสดงหักจำกเงินกูย้มืท่ีเก่ียวขอ้ง
และถูกตดัจ ำหน่ำยโดยวิธีอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงตำมอำยขุองเงินกู ้

4.9 ต้นทุนสัญญำรอตัดจ่ำย 

 ค่ำปรับเน่ืองจำกกำรส่งมอบเรือล่ำชำ้ ซ่ึงกลุ่มบริษทัไดจ่้ำยก่อนกำรส่งมอบเรือให้แก่ผูเ้ช่ำเรือขนส่ง
ประเภทซีเมนต์ เพื่อเป็นกำรคงไวซ่ึ้งสัญญำให้บริกำรเช่ำเรือระยะยำวแต่ละล ำบนัทึกอยู่ในบญัชี
ตน้ทุนสัญญำรอตดัจ่ำย และถูกตดัจ ำหน่ำยโดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุของสัญญำให้บริกำรเช่ำเรือ      
ซ่ึงผูกพนัแลว้ (15 ปี) รำยได้จำกกำรเดินเรือในงบก ำไรขำดทุนได้แสดงสุทธิจำกค่ำตดัจ ำหน่ำย
ดงักล่ำว 

4.10 สัญญำเช่ำ 

ณ วันเร่ิมต้นของสัญญำเช่ำ กลุ่มบริษัทในฐำนะผู ้เช่ำจะประเมินว่ำสัญญำเป็นสัญญำเช่ำหรือ
ประกอบด้วยสัญญำเช่ำหรือไม่ โดยสัญญำจะเป็นสัญญำเช่ำหรือประกอบด้วยสัญญำเช่ำ ก็ต่อเม่ือ
สัญญำนั้นมีกำรให้สิทธิในกำรควบคุมกำรใช้สินทรัพยท่ี์ระบุได้ส ำหรับช่วงเวลำหน่ึงเพื่อเป็นกำร
แลกเปล่ียนกบัส่ิงตอบแทน 

กลุ่มบริษัทในฐำนะผู้เช่ำ 

กลุ่มบริษทัใชว้ิธีกำรบญัชีเดียวส ำหรับกำรรับรู้รำยกำรและกำรวดัมูลค่ำสัญญำเช่ำทุกสัญญำเวน้แต่
สัญญำเช่ำระยะสั้นและสัญญำเช่ำท่ีสินทรัพยอ์ำ้งอิงมีมูลค่ำต ่ำ ณ วนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผล (วนัท่ี
สินทรัพย์อ้ำงอิงพร้อมใช้งำน) กลุ่มบริษทับันทึกสินทรัพย์สิทธิกำรใช้ซ่ึงแสดงสิทธิในกำรใช้
สินทรัพยอ์ำ้งอิงและหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำตำมกำรจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำ  
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สินทรัพย์สิทธิการใช้  

สินทรัพยสิ์ทธิกำรใชว้ดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนหักค่ำเส่ือมรำคำสะสม ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำสะสม 
และปรับปรุงด้วยกำรวดัมูลค่ำของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำใหม่ รำคำทุนของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้
ประกอบดว้ยจ ำนวนเงินของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำจำกกำรรับรู้เร่ิมแรก ตน้ทุนทำงตรงเร่ิมแรกท่ี
เกิดขึ้น จ ำนวนเงินท่ีจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำ ณ วนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิม
มีผล ประมำณกำรตน้ทุนในกำรร้ือถอนและกำรขนยำ้ยสินทรัพยอ์ำ้งอิง หรือกำรบูรณะสินทรัพย์
อำ้งอิงหรือสถำนท่ีตั้งของสินทรัพยอ์ำ้งอิง และหกัดว้ยส่ิงจูงใจตำมสัญญำเช่ำท่ีไดรั้บ 

ค่ำเส่ือมรำคำของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้ซ่ึงเป็นอำคำรค ำนวณจำกรำคำทุนโดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุ
สัญญำเช่ำหรืออำยุกำรให้ประโยชน์โดยประมำณของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้  แลว้แต่ระยะเวลำใด           
จะสั้นกวำ่ จ ำนวน 4 ถึง 8 ปี              

หำกควำมเป็นเจำ้ของในสินทรัพยอ์ำ้งอิงได้โอนให้กบักลุ่มบริษทัเม่ือส้ินสุดอำยุสัญญำเช่ำหรือรำคำ
ทุนของสินทรัพย์ดังกล่ำวได้รวมถึงกำรใช้สิทธิเลือกซ้ือ ค่ำเส่ือมรำคำจะค ำนวณจำกอำยุกำรให้
ประโยชน์โดยประมำณของสินทรัพย ์

หนี้สินตามสัญญาเช่า 

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำตลอดอำยุ
สัญญำเช่ำ จ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำประกอบดว้ยค่ำเช่ำคงท่ีหักดว้ยส่ิงจูงใจตำมสัญญำ
เช่ำ ค่ำเช่ำผนัแปรท่ีขึ้นอยู่กบัดชันีหรืออตัรำ จ ำนวนเงินท่ีคำดว่ำจะจ่ำยภำยใตก้ำรรับประกนัมูลค่ำ
คงเหลือ รวมถึงรำคำใชสิ้ทธิของสิทธิเลือกซ้ือซ่ึงมีควำมแน่นอนอยำ่งสมเหตุสมผลท่ีกลุ่มบริษทัจะ
ใชสิ้ทธินั้น และกำรจ่ำยค่ำปรับเพื่อกำรยกเลิกสัญญำเช่ำ หำกขอ้ก ำหนดของสัญญำเช่ำแสดงให้เห็น
วำ่กลุ่มบริษทัจะใชสิ้ทธิในกำรยกเลิกสัญญำเช่ำ กลุ่มบริษทับนัทึกค่ำเช่ำผนัแปรท่ีไม่ขึ้นอยูก่บัดชันี
หรืออตัรำเป็นค่ำใชจ่้ำยในงวดท่ีเหตุกำรณ์หรือเง่ือนไขซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักำรจ่ำยช ำระนั้นไดเ้กิดขึ้น  

กลุ่มบริษทัคิดลดมูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำดว้ยอตัรำดอกเบ้ียตำมนัย
ของสัญญำเช่ำหรืออตัรำดอกเบ้ียกำรกูย้ืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษทั หลงัจำกวนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผล 
มูลค่ำตำมบญัชีของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำจะเพิ่มขึ้นจำกดอกเบ้ียของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำและลดลง
จำกกำรจ่ำยช ำระหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ นอกจำกน้ี มูลค่ำตำมบญัชีของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำจะถูก
วดัมูลค่ำใหม่เม่ือมีกำรเปล่ียนแปลงอำยุสัญญำเช่ำ กำรเปล่ียนแปลงกำรจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำ 
หรือกำรเปล่ียนแปลงในกำรประเมินสิทธิเลือกซ้ือสินทรัพยอ์ำ้งอิง 

สัญญาเช่าระยะส้ันและสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต ่า 

สัญญำเช่ำท่ีมีอำยุสัญญำเช่ำ 12 เดือนหรือนอ้ยกว่ำนบัตั้งแต่วนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผล หรือสัญญำเช่ำ
ซ่ึงสินทรัพยอ์ำ้งอิงมีมูลค่ำต ่ำ จะบนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยตำมวิธีเส้นตรงตลอดอำยสุัญญำเช่ำ 
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4.11 รำยกำรธุรกจิกบับุคคลหรือกจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั 

 บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมำยถึง บุคคลหรือกิจกำรท่ีมีอ ำนำจควบคุมบริษทัฯ 
หรือถูกบริษทัฯควบคุมไม่วำ่จะเป็นโดยทำงตรงหรือทำงออ้ม หรืออยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนักบั    
บริษทัฯ 

 นอกจำกน้ี บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมำยรวมถึงบริษทัร่วม และบุคคลหรือกิจกำรท่ีมี
สิทธิออกเสียงโดยทำงตรงหรือทำงอ้อมซ่ึงท ำให้มีอิทธิพลอย่ำงเป็นสำระส ำคัญต่อบริษัทฯ 
ผูบ้ริหำรส ำคัญ กรรมกำรหรือพนักงำนของบริษทัฯท่ีมีอ ำนำจในกำรวำงแผนและควบคุมกำร
ด ำเนินงำนของบริษทัฯ 

4.12 เงินตรำต่ำงประเทศ 

สกุลเงินบำทเป็นสกุลเงินท่ีใช้น ำเสนองบกำรเงินของกลุ่มบริษทั ซ่ึงแตกต่ำงจำกสกุลเงินเหรียญ
สหรัฐอเมริกำท่ีเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในกำรด ำเนินงำน กิจกำรในกลุ่มบริษทัจะก ำหนดสกุลเงินท่ีใช้    
ในกำรด ำเนินงำนของแต่ละกิจกำร รำยกำรต่ำง ๆ ของแต่ละกิจกำรท่ีรวมอยู่ในงบกำรเงินรวม        
วดัมูลค่ำดว้ยสกุลเงินท่ีใชใ้นกำรด ำเนินงำนของแต่ละกิจกำรนั้น 

ก) รำยกำรและยอดคงเหลือ 

  รำยกำรบัญชีท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศจะบันทึกรำยกำรเร่ิมแรกเป็นสกุลเงินท่ีใช้ใน               
กำรด ำเนินงำนของแต่ละกิจกำรในกลุ่มบริษทั รำยกำรท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศท่ีเกิดขึ้น
ระหว่ำงเดือนแปลงค่ำเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นกำรด ำเนินงำนโดยใชอ้ตัรำแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียของ
เดือนก่อนเดือนท่ีเกิดรำยกำร  

  สินทรัพย์และหน้ีสินท่ีเป็นตัวเงินซ่ึงเป็นเงินตรำต่ำงประเทศจะถูกแปลงค่ำด้วยอัตรำ
แลกเปล่ียนทนัทีของสกุลเงินท่ีใชใ้นกำรด ำเนินงำน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน ก ำไรหรือ
ขำดทุนจำกกำรแปลงค่ำบนัทึกในงบก ำไรขำดทุน 

  รำยกำรท่ีไม่เป็นตวัเงินท่ีอยู่ในรูปเงินตรำต่ำงประเทศซ่ึงเคยบนัทึกไวด้ว้ยรำคำทุนเดิมจะถูก
แปลงค่ำโดยใช้อตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรำยกำร รำยกำรท่ีไม่เป็นตัวเงินท่ีเป็นเงินตรำ
ต่ำงประเทศซ่ึงบนัทึกไวด้้วยมูลค่ำยุติธรรมจะถูกแปลงค่ำโดยใช้อัตรำแลกเปล่ียน ณ วนัท่ี
ก ำหนดมูลค่ำยติุธรรมนั้น 
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 ข) กิจกำรในกลุ่มบริษทั 

  สินทรัพย์และหน้ีสินของกิจกำรในกลุ่มบริษทัท่ีสกุลเงินท่ีใช้ในกำรด ำเนินงำนไม่ใช่สกุล         
เงินเหรียญสหรัฐอเมริกำจะถูกแปลงค่ำเป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกำโดยใช้อัตรำ
แลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน และรำยกำรในงบก ำไรขำดทุนและงบก ำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็จจะถูกแปลงค่ำโดยใช้อัตรำแลกเปล่ียนท่ีประมำณขึ้นซ่ึงใกลเ้คียงกับอัตรำ
แลกเปล่ียนจริง ณ วนัท่ีเกิดรำยกำร 

ผลต่ำงของอัตรำแลกเปล่ียนท่ีเกิดจำกกำรแปลงค่ำ จะรับรู้ไวใ้นก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
จนกว่ำมีกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนในกิจกำรนั้นออกไป จึงรับรู้ผลต่ำงของอัตรำแลกเปล่ียน            
ท่ีเกิดจำกกำรแปลงค่ำในงบก ำไรขำดทุน 

4.13 กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ท่ีไม่ใช่สินทรัพย์ทำงกำรเงิน 

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มบริษทัจะท ำกำรประเมินกำรด้อยค่ำของท่ีดิน อำคำรและ
อุปกรณ์ สินทรัพย์สิทธิกำรใช้หรือสินทรัพย์ท่ีไม่มีตัวตนอ่ืนของกลุ่มบริษัทหำกมีข้อบ่งช้ีว่ำ
สินทรัพยด์งักล่ำวอำจดอ้ยค่ำ กลุ่มบริษทัรับรู้ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำเม่ือมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืน
ของสินทรัพย์มีมูลค่ำต ่ำกว่ำมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้ งน้ี มูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืน
หมำยถึงมูลค่ำยุติธรรมหักตน้ทุนในกำรขำยของสินทรัพยห์รือมูลค่ำจำกกำรใช้สินทรัพยแ์ลว้แต่
รำคำใดจะสูงกวำ่ ในกำรประเมินมูลค่ำจำกกำรใชสิ้นทรัพย ์กลุ่มบริษทัประมำณกำรกระแสเงินสด
ในอนำคตท่ีกิจกำรคำดว่ำจะไดรั้บจำกสินทรัพยแ์ละค ำนวณคิดลดเป็นมูลค่ำปัจจุบนัโดยใช้อตัรำ
คิดลดก่อนภำษีท่ีสะทอ้นถึงกำรประเมินควำมเส่ียงในสภำพตลำดปัจจุบนัของเงินสดตำมระยะเวลำ
และควำมเส่ียงซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพำะของสินทรัพยท่ี์ก ำลงัพิจำรณำอยู ่ในกำรประเมินมูลค่ำยติุธรรม
หกัตน้ทุนในกำรขำย กลุ่มบริษทัใชแ้บบจ ำลองกำรประเมินมูลค่ำท่ีดีท่ีสุดซ่ึงเหมำะสมกบัสินทรัพย ์
ซ่ึงสะทอ้นถึงจ ำนวนเงินท่ีกิจกำรสำมำรถจะไดม้ำจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพยห์ักดว้ยตน้ทุนในกำร
จ ำหน่ำย โดยกำรจ ำหน่ำยนั้นผูซ้ื้อกบัผูข้ำยมีควำมรอบรู้และเต็มใจในกำรแลกเปล่ียนและสำมำรถ
ต่อรองรำคำกนัไดอ้ยำ่งเป็นอิสระในลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีควำมเก่ียวขอ้งกนั 

 กลุ่มบริษทัจะรับรู้รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำในงบก ำไรขำดทุน 

4.14 ผลประโยชน์ของพนักงำน 

 ก) ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังำน 

  กลุ่มบริษทัรับรู้เงินเดือน ค่ำจำ้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่ำใช้จ่ำยเม่ือ
เกิดรำยกำร 
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 ข) ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำน 

  โครงการสมทบเงิน 

  กลุ่มบริษทัและพนกังำนไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังำน
จ่ำยสะสมและเงินท่ีกลุ่มบริษทัจ่ำยสมทบใหเ้ป็นรำยเดือน สินทรัพยข์องกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ  
ไดแ้ยกออกจำกสินทรัพยข์องกลุ่มบริษทั เงินท่ีกลุ่มบริษทัจ่ำยสมทบกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ
บนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยในปีท่ีเกิดรำยกำร 

  โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน  

  กลุ่มบริษทัมีภำระส ำหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ำยให้แก่พนักงำนเม่ือออกจำกงำนตำมกฎหมำย
แรงงำน ซ่ึงกลุ่มบริษทัถือว่ำเงินชดเชยดังกล่ำวเป็นโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน
ส ำหรับพนกังำน  

  กลุ่มบริษทัค ำนวณหน้ีสินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำน โดยใชว้ิธี    
คิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมำณกำรไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชำญอิสระได้
ท ำกำรประเมินภำระผกูพนัดงักล่ำวตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั  

  ผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั ส ำหรับโครงกำร
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำนจะรับรู้ทนัทีในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

 ตน้ทุนบริกำรในอดีตจะถูกรับรู้ทั้งจ ำนวนในงบก ำไรขำดทุนทนัทีท่ีมีกำรแกไ้ขโครงกำรหรือ
ลดขนำดโครงกำร หรือเม่ือกิจกำรรับรู้ตน้ทุนกำรปรับโครงสร้ำงท่ีเก่ียวขอ้ง แลว้แต่เหตุกำรณ์
ใดจะเกิดขึ้นก่อน 

           ค) ผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืนของพนกังำน 

 ภำระผูกพันของกลุ่มบริษัทท่ีเก่ียวกับผลประโยชน์พนักงำนค้ำงจ่ำยถูกจัดประเภทเป็น
ผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนนอกเหนือจำกโครงกำรผลประโยชน์เม่ือเกษียณอำยุ โดย
เป็นผลประโยชน์ในอนำคตท่ีตอบแทนพนกังำนจำกกำรท ำงำนในปัจจุบนั 

 ผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรประมำณกำรส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืนของ
พนกังำนจะรับรู้ทนัทีในงบก ำไรขำดทุน 

 ง) ผลประโยชน์เม่ือเลิกจำ้ง  

 ผลประโยชน์เม่ือเลิกจ้ำงรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยเม่ือกลุ่มบริษทัแสดงเจตนำผูกพนัอย่ำงชัดเจน
เก่ียวกับกำรเลิกจ้ำงและไม่มีควำมเป็นไปได้ท่ีจะยกเลิก มีรำยละเอียดอย่ำงเป็นทำงกำรทั้ง     
กำรเลิกจำ้งก่อนวนัเกษียณตำมปกติหรือกำรสนบัสนุนกำรออกจำกงำนโดยสมคัรใจ 
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4.15 ประมำณกำรหนีสิ้น 

ประมำณกำรหน้ีสินจะรับรู้ก็ต่อเม่ือกลุ่มบริษทัมีภำระหน้ีสินท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบนัหรือท่ีก่อตวัขึ้น  
อันเป็นผลมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีต และมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่นอนว่ำประโยชน์                   
เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ำยไปเพื่อช ำระภำระหน้ีสินดงักล่ำว และสำมำรถประมำณจ ำนวนภำระ
หน้ีสินไดอ้ยำ่งน่ำเช่ือถือ 

ในกรณีท่ีกลุ่มบริษทัคำดวำ่จะไดรั้บชดเชยประมำณกำรหน้ีสินทั้งหมดหรือบำงส่วนคืน เช่น สัญญำ
ประกนัภยั รำยจ่ำยท่ีไดรั้บชดเชยจะรับรู้เป็นสินทรัพยแ์ยกต่ำงหำกเม่ือมีควำมมัน่ใจว่ำจะไดรั้บเงิน
ชดเชยนั้นคืน ค่ำใช้จ่ำยท่ีเก่ียวขอ้งกับประมำณกำรหน้ีสินจะแสดงในงบก ำไรขำดทุนสุทธิจำก
จ ำนวนเงินท่ีไดรั้บชดเชย 

ประมาณการค่าความเสียหายจากการเดินเรือ  

บริษทัย่อยบันทึกประมำณกำรค่ำควำมเสียหำยจำกกำรเดิน เรือเม่ือได้รับกำรแจ้งค ำเรียกร้อง
ค่ำเสียหำยจำกผูเ้ช่ำเรือ โดยประมำณกำรควำมเสียหำยท่ีดีท่ีสุดท่ีบริษทัย่อยจะตอ้งจ่ำยช ำระภำระ
ผกูพนัในปัจจุบนั  

4.16 ภำษีเงินได้ 

 ภำษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภำษีเงินไดปั้จจุบนัและภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี  

 ภำษีเงินได้ปัจจุบัน 

 กลุ่มบริษทัในประเทศไทยบนัทึกภำษีเงินไดโ้ดยค ำนวณจำกก ำไรทำงภำษีตำมกฎหมำยภำษีอำกร 
บริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมในต่ำงประเทศค ำนวณภำษีเงินไดต้ำมวิธีและอตัรำภำษีท่ีระบุในกฎหมำย
ภำษีอำกรของประเทศนั้น 

 ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 

 กลุ่มบริษทับนัทึกภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีของผลแตกต่ำงชั่วครำวระหว่ำงรำคำตำมบญัชีของ
สินทรัพย์และหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนกับฐำนภำษีของสินทรัพย์และหน้ีสิน              
ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยใชอ้ตัรำภำษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน  

 กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีของผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีตอ้งเสียภำษีทุกรำยกำร    
แต่รับรู้สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีส ำหรับผลแตกต่ำงชั่วครำวท่ีใช้หักภำษี รวมทั้ ง            
ผลขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ชใ้นจ ำนวนเท่ำท่ีมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะมีก ำไร
ทำงภำษีในอนำคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใช้หักภำษีและผลขำดทุน
ทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 
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 กลุ่มบริษทัจะทบทวนมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีทุกส้ินรอบระยะเวลำ
รำยงำนและจะท ำกำรปรับลดมูลค่ำตำมบัญชีดังกล่ำว  หำกมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำ               
กลุ่มบริษทัจะไม่มีก ำไรทำงภำษีเพียงพอต่อกำรน ำสินทรัพยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับัญชีทั้ งหมด                 
หรือบำงส่วนมำใชป้ระโยชน์ 

 กลุ่มบริษทัจะบนัทึกภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหำกภำษีท่ีเกิดขึ้น
เก่ียวขอ้งกบัรำยกำรท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้  

4.17 ส่วนเกนิทุนหุ้นทุนซ้ือคืน 

 บริษทัฯจะรับรู้ผลต่ำงระหว่ำงรำคำขำยของหุ้นทุนซ้ือคืนท่ีสูงกว่ำรำคำซ้ือของหุ้นทุนซ้ือคืน        
เขำ้บญัชีส่วนเกินทุนหุ้นทุนซ้ือคืนและหำกรำคำขำยของหุ้นทุนซ้ือคืนต ่ำกว่ำรำคำซ้ือของหุ้นทุน
ซ้ือคืน บริษทัฯจะน ำผลต่ำงหักจำกส่วนเกินทุนหุ้นทุนซ้ือคืนให้หมดไปก่อน แลว้จึงน ำผลต่ำง       
ท่ีเหลืออยูไ่ปหกัจำกบญัชีก ำไรสะสม 

4.18 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

กลุ่มบริษทัรับรู้รำยกำรเม่ือเร่ิมแรกของสินทรัพยท์ำงกำรเงินดว้ยมูลค่ำยติุธรรม และบวกดว้ยตน้ทุน
กำรท ำรำยกำรเฉพำะในกรณีท่ีเป็นสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำน
ก ำไรหรือขำดทุน อย่ำงไรก็ตำม ส ำหรับลูกหน้ีกำรคำ้ท่ีไม่มีองคป์ระกอบเก่ียวกบักำรจดัหำเงินท่ีมี
นยัส ำคญั กลุ่มบริษทัจะรับรู้สินทรัพยท์ำงกำรเงินดงักล่ำวดว้ยรำคำของรำยกำร ตำมท่ีกล่ำวไวใ้น
นโยบำยกำรบญัชีเร่ืองกำรรับรู้รำยได ้

กำรจัดประเภทรำยกำรและกำรวัดมูลค่ำของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน 

กลุ่มบริษทัจดัประเภทสินทรัพยท์ำงกำรเงิน ณ วนัที่รับรู้รำยกำรเร่ิมแรก เป็นสินทรัพยท์ำง
กำรเงินที่วดัมูลค่ำในภำยหลงัด้วยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย สินทรัพยท์ำงกำรเงินที่วดัมูลค่ำใน
ภำยหลงัดว้ยมูลค่ำยติุธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน และสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำใน
ภำยหลงัดว้ยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน โดยพิจำรณำจำกแผนธุรกิจของกิจกำรในกำร
จดักำรสินทรัพยท์ำงกำรเงิน และลกัษณะของกระแสเงินสดตำมสัญญำของสินทรัพยท์ำงกำรเงิน 

สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย  

กลุ่มบริษทัวดัมูลค่ำสินทรัพยท์ำงกำรเงินดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย เม่ือกลุ่มบริษทัถือครองสินทรัพย์
ทำงกำรเงินนั้นเพื่อรับกระแสเงินสดตำมสัญญำ และเง่ือนไขตำมสัญญำของสินทรัพยท์ำงกำรเงิน
ก่อให้เกิดกระแสเงินสดท่ีเป็นกำรรับช ำระเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียจำกยอดคงเหลือของเงินตน้ใน
วนัท่ีระบุไวเ้ท่ำนั้น  

สินทรัพยท์ำงกำรเงินดงักล่ำววดัมูลค่ำในภำยหลงัโดยใชวิ้ธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงและตอ้งมีกำรประเมิน
กำรดอ้ยค่ำ ทั้งน้ี ผลก ำไรและขำดทุนท่ีเกิดขึ้นจำกกำรตดัรำยกำร กำรเปล่ียนแปลง หรือกำรดอ้ยค่ำ
ของสินทรัพยด์งักล่ำวจะรับรู้ในงบก ำไรขำดทุน    
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สินทรัพย์ทางการเงินท่ีมีการก าหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

ณ วนัท่ีรับรู้รำยกำรวนัแรก กลุ่มบริษทัสำมำรถเลือกจดัประเภทเงินลงทุนในตรำสำรทุนซ่ึงไม่ได้
ถือไวเ้พื่อคำ้ เป็นตรำสำรทุนท่ีก ำหนดให้วดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 
โดยไม่สำมำรถเปล่ียนกำรจดัประเภทในภำยหลงัได ้ทั้งน้ี กำรจดัประเภทรำยกำรจะพิจำรณำเป็น
รำยตรำสำร  

ผลก ำไรและขำดทุนท่ีรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนของสินทรัพยท์ำงกำรเงินน้ีจะไม่สำมำรถ
โอนไปรับรู้ในงบก ำไรขำดทุนไดใ้นภำยหลงั  

เงินปันผลรับจำกเงินลงทุนดงักล่ำวถือเป็นรำยไดอ่ื้นในงบก ำไรขำดทุน เวน้แต่ในกรณีท่ีเป็นกำร
ไดรั้บคืนของตน้ทุนกำรลงทุนในสินทรัพยท์ำงกำรเงินอย่ำงชดัเจน กลุ่มบริษทัจะรับรู้รำยกำรนั้น
ในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน  

นอกจำกน้ี เงินลงทุนในตรำสำรทุนท่ีก ำหนดให้วดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน
เบด็เสร็จอ่ืนไม่มีขอ้ก ำหนดใหป้ระเมินกำรดอ้ยค่ำ  

กำรจัดประเภทรำยกำรและกำรวัดมูลค่ำของหนีสิ้นทำงกำรเงิน 

ยกเวน้หน้ีสินตรำสำรอนุพนัธ์ กลุ่มบริษทัรับรู้รำยกำรเม่ือเร่ิมแรกส ำหรับหน้ีสินทำงกำรเงินดว้ย
มูลค่ำยุติธรรมหกัตน้ทุนกำรท ำรำยกำร และจดัประเภทหน้ีสินทำงกำรเงินเป็นหน้ีสินทำงกำรเงินท่ี
วดัมูลค่ำในภำยหลงัดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย โดยใชวิ้ธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ทั้งน้ี ผลก ำไรและขำดทุน
ท่ีเกิดขึ้นจำกกำรตดัรำยกำรหน้ีสินทำงกำรเงินและกำรตดัจ ำหน่ำยตำมวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงจะรับรู้
ในงบก ำไรขำดทุน โดยกำรค ำนวณมูลค่ำรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยค ำนึงถึงค่ำธรรมเนียมหรือตน้ทุนท่ีถือ
เป็นส่วนหน่ึงของอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงนั้นดว้ย ทั้งน้ี ค่ำตดัจ ำหน่ำยตำมวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงแสดง
เป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนทำงกำรเงินในงบก ำไรขำดทุน 

กำรรับรู้และกำรตัดรำยกำรของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

กลุ่มบริษทัรับรู้หรือตดัรำยกำรสินทรัพยท์ำงกำรเงินในวนัท่ีจ่ำยช ำระ ซ่ึงเป็นวนัท่ีไดมี้กำรส่งมอบ
สินทรัพยน์ั้น ส ำหรับกำรซ้ือหรือกำรขำยสินทรัพยท์ำงกำรเงินตำมปกติ 

สินทรัพยท์ำงกำรเงินจะถูกตดัรำยกำรออกจำกบญัชี เม่ือสิทธิท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพย์
นั้นไดส้ิ้นสุดลง หรือไดมี้กำรโอนสิทธิท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพยน์ั้น รวมถึงไดมี้กำร
โอนควำมเส่ียงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์นั้น หรือมีกำรโอนกำรควบคุมใน
สินทรัพยน์ั้น 
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กลุ่มบริษทัตดัรำยกำรหน้ีสินทำงกำรเงินก็ต่อเม่ือไดมี้กำรปฏิบติัตำมภำระผกูพนัของหน้ีสินนั้นแลว้ 
มีกำรยกเลิกภำระผูกพนันั้น หรือมีกำรส้ินสุดลงของภำระผูกพนันั้น ในกรณีท่ีมีกำรเปล่ียนหน้ีสิน
ทำงกำรเงินท่ีมีอยู่ให้เป็นหน้ีสินใหม่จำกผูใ้ห้กูร้ำยเดียวกนัซ่ึงมีขอ้ก ำหนดท่ีแตกต่ำงกนัอย่ำงมำก 
หรือมีกำรแก้ไขข้อก ำหนดของหน้ีสินท่ีมีอยู่อย่ำงเป็นสำระส ำคัญ จะถือว่ำเป็นกำรตดัรำยกำร
หน้ีสินเดิมและรับรู้หน้ีสินใหม่ โดยรับรู้ผลแตกต่ำงของมูลค่ำตำมบญัชีดงักล่ำวในงบก ำไรขำดทุน  

กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน 

กลุ่มบริษทัรับรู้ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นของตรำสำรหน้ีทั้งหมดท่ีไม่ได้วดั
มูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทุน ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดขึ้นค ำนวณจำก
ผลต่ำงของกระแสเงินสดท่ีจะครบก ำหนดช ำระตำมสัญญำกบักระแสเงินสดทั้งหมดท่ีกลุ่มบริษทั
คำดว่ำจะไดรั้บช ำระ และคิดลดดว้ยอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงโดยประมำณของสินทรัพยท์ำงกำรเงิน 
ณ วนัท่ีไดม้ำ  

ในกรณีท่ีควำมเส่ียงดำ้นเครดิตของสินทรัพยไ์ม่ไดเ้พิ่มขึ้นอยำ่งมีนยัส ำคญันบัตั้งแต่กำรรับรู้รำยกำร
เร่ิมแรก กลุ่มบริษทัวดัมูลค่ำผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นโดยพิจำรณำจำกกำรผิดสัญญำ
ท่ีอำจจะเกิดขึ้นใน 12 เดือนขำ้งหนำ้ ในขณะท่ีหำกควำมเส่ียงดำ้นเครดิตของสินทรัพยเ์พิ่มขึ้นอย่ำง
มีนยัส ำคญันบัตั้งแต่กำรรับรู้รำยกำรเร่ิมแรก กลุ่มบริษทัวดัมูลค่ำผลขำดทุนดว้ยจ ำนวนเงินท่ีเท่ำกบั
ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดขึ้นตลอดอำยท่ีุเหลืออยูข่องเคร่ืองมือทำงกำรเงิน  

กลุ่มบริษทัใชวิ้ธีกำรอย่ำงง่ำยในกำรค ำนวณผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นส ำหรับลูกหน้ี
กำรคำ้ ดงันั้น ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มบริษทัจึงไม่มีกำรติดตำมกำรเปล่ียนแปลงของ
ควำมเส่ียงทำงดำ้นเครดิต แต่จะรับรู้ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นตลอดอำยุของ
ลูกหน้ีกำรค้ำ กำรค ำนวณผลขำดทุนด้ำนเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้ นข้ำงต้นอ้ำงอิงจำกข้อมูล               
ผลขำดทุนด้ำนเครดิตจำกประสบกำรณ์ในอดีต ปรับปรุงด้วยขอ้มูลกำรคำดกำรณ์ไปในอนำคต
เก่ียวกบัลูกหน้ีนั้นและสภำพแวดลอ้มทำงดำ้นเศรษฐกิจ  

สินทรัพยท์ำงกำรเงินจะถูกตดัจ ำหน่ำยออกจำกบญัชี เม่ือกิจกำรคำดวำ่จะไม่ไดรั้บคืนกระแสเงินสด
ตำมสัญญำอีกต่อไป  

กำรหักกลบของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

สินทรัพย์ทำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงินจะน ำมำหักกลบกัน และแสดงด้วยยอดสุทธิใน               
งบแสดงฐำนะกำรเงิน ก็ต่อเม่ือกิจกำรมีสิทธิบงัคบัใชไ้ดต้ำมกฎหมำยอยู่แลว้ในกำรหกักลบจ ำนวน
เงินท่ีรับรู้ และกิจกำรมีควำมตั้งใจท่ีจะช ำระดว้ยยอดสุทธิ หรือตั้งใจท่ีจะรับสินทรัพยแ์ละช ำระ
หน้ีสินพร้อมกนั 
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4.19 ตรำสำรอนุพนัธ์และกำรบัญชีป้องกนัควำมเส่ียง 

 กลุ่มบริษทัใชต้รำสำรอนุพนัธ์ คือ สัญญำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ สัญญำแลกเปล่ียนอตัรำ
ดอกเบ้ีย สัญญำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศและอัตรำดอกเบ้ีย และสิทธิเลือก เพื่อป้องกัน              
ควำมเส่ียงจำกควำมผนัผวนของอตัรำแลกเปลี่ยน และอตัรำดอกเบ้ีย 

กลุ่มบริษทัรับรู้มูลค่ำเร่ิมแรกของตรำสำรอนุพนัธ์ด้วยมูลค่ำยุติธรรม ณ วนัท่ีท ำสัญญำ และวดั
มูลค่ำในภำยหลงัด้วยมูลค่ำยุติธรรม โดยรับรู้กำรเปล่ียนแปลงของมูลค่ำยุติธรรมในภำยหลงั ซ่ึง
รวมถึงดอกเบ้ียรับในงบก ำไรขำดทุน ยกเวน้ในกรณีท่ีมีกำรก ำหนดให้ตรำสำรอนุพนัธ์นั้นเป็น
เคร่ืองมือท่ีใช้ป้องกนัควำมเส่ียงในกระแสเงินสดท่ีมีประสิทธิผล ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัแสดงตรำสำร
อนุพนัธ์เป็นสินทรัพย์ทำงกำรเงินเม่ือมีมูลค่ำยุติธรรมมำกกว่ำศูนย์ และแสดงเป็นหน้ีสินทำง
กำรเงินเม่ือมีมูลค่ำยติุธรรมนอ้ยกวำ่ศูนย ์ 

กลุ่มบริษทัแสดงตรำสำรอนุพนัธ์ท่ีมีอำยสุัญญำคงเหลือมำกกวำ่ 12 เดือนและยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ
ภำยใน 12 เดือน เป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน หรือหน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน และแสดงตรำสำร
อนุพนัธ์อ่ืนเป็นสินทรัพยห์มุนเวียน หรือหน้ีสินหมุนเวียน 

กำรบัญชีป้องกันควำมเส่ียง 

เพื่อวตัถุประสงคข์องกำรบญัชีป้องกนัควำมเส่ียง กลุ่มบริษทัจดัประเภทของกำรป้องกนัควำมเส่ียง
เป็นกำรป้องกนัควำมเส่ียงในกระแสเงินสด ในกรณีท่ีมีกำรป้องกนัควำมเส่ียงจำกกำรผนัผวนของ
กระแสเงินสด ซ่ึงเกิดจำกควำมเส่ียงเฉพำะของสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีรับรู้ในบญัชีหรือรำยกำรท่ี
คำดกำรณ์ไวท่ี้มีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ในระดบัสูงมำกท่ีจะเกิดขึ้น หรือควำมเส่ียงจำกอตัรำ
แลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศในสัญญำผกูมดัท่ียงัไม่ไดรั้บรู้ 

ณ วนัท่ีเร่ิมก ำหนดควำมสัมพนัธ์ของกำรป้องกนัควำมเส่ียง กลุ่มบริษทัตอ้งมีกำรก ำหนดและจดัท ำ
เอกสำรอยำ่งเป็นทำงกำรเก่ียวกบัควำมสัมพนัธ์ของกำรป้องกนัควำมเส่ียงซ่ึงจะใชก้ำรบญัชีป้องกนั
ควำมเส่ียง และวตัถุประสงคแ์ละกลยทุธ์กำรบริหำรควำมเส่ียงในกำรด ำเนินกำรป้องกนัควำมเส่ียง 

รำยละเอียดของเอกสำรดงักล่ำวซ่ึงไดจ้ดัท ำตั้งแต่วนัเร่ิมตน้กำรป้องกนัควำมเส่ียงและไดป้รับปรุง
อย่ำงต่อเน่ือง กล่ำวถึง เคร่ืองมือท่ีใชป้้องกนัควำมเส่ียง รำยกำรท่ีมีกำรป้องกนัควำมเส่ียง ลกัษณะ
ของควำมเส่ียงท่ีจะป้องกนั และวิธีท่ีกลุ่มบริษทัใช้ในกำรประเมินประสิทธิผลของควำมสัมพนัธ์
ของกำรป้องกันควำมเส่ียง ซ่ึงรวมถึงกำรวิเครำะห์ถึงสำเหตุของควำมไม่มีประสิทธิผล  และวิธี
ก ำหนดอตัรำส่วนกำรป้องกนัควำมเส่ียง 
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ควำมสัมพนัธ์ของกำรป้องกันควำมเส่ียงจะเขำ้เง่ือนกำรไขของกำรบญัชีป้องกันควำมเส่ียง เม่ือ
เป็นไปตำมขอ้ก ำหนดของกำรประเมินประสิทธิผลในกำรป้องกนัควำมเส่ียงทุกขอ้ต่อไปน้ี 

- มีควำมสัมพนัธ์เชิงเศรษฐกิจระหว่ำงรำยกำรท่ีมีกำรป้องกันควำมเส่ียง และเคร่ืองมือท่ีใช้
ป้องกนัควำมเส่ียง  

- ผลกระทบของควำมเส่ียงดำ้นเครดิตไม่ไดเ้ป็นปัจจยัส ำคญัในกำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำท่ีเป็นผล
มำจำกควำมสัมพนัธ์ทำงเศรษฐกิจนั้น 

- อตัรำส่วนกำรป้องกนัควำมเส่ียงของควำมสัมพนัธ์ของกำรป้องกนัควำมเส่ียงดงักล่ำวค ำนวณ
จำกปริมำณของรำยกำรท่ีมีกำรป้องกันควำมเส่ียงซ่ึงกิจกำรท ำกำรป้องกันควำมเส่ียงจริง            
และปริมำณของเคร่ืองมือท่ีใชป้้องกนัควำมเส่ียงซ่ึงกิจกำรไดใ้ชป้้องกนัควำมเส่ียงจริง 

กลุ่มบริษทับนัทึกกำรป้องกนัควำมเส่ียงท่ีเขำ้เง่ือนไขของกำรบญัชีป้องกนัควำมเส่ียงทุกขอ้ ดงัน้ี 

การป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด 

กลุ่มบริษทัรับรู้ผลก ำไรหรือขำดทุนของเคร่ืองมือท่ีใชป้้องกนัควำมเส่ียงส่วนท่ีมีประสิทธิผลเป็น
ส ำรองส ำหรับกำรป้องกนัควำมเส่ียงในกระแสเงินสดผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน และรับรู้ส่วนท่ี
ไม่มีประสิทธิผลเขำ้งบก ำไรขำดทุนทนัที ทั้งน้ี ส ำรองส ำหรับกำรป้องกันควำมเส่ียงในกระแส               
เงินสดจะมีกำรปรับปรุงให้เท่ำกับค่ำสัมบูรณ์ของผลก ำไรหรือขำดทุนสะสมของเคร่ืองมือท่ีใช้
ป้องกนัควำมเส่ียง หรือค่ำสัมบูรณ์ของกำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมสะสมของรำยกำรท่ีมีกำร
ป้องกนัควำมเส่ียง แลว้แต่มูลค่ำใดจะต ่ำกวำ่ 

กำรรับรู้รำยกำรในภำยหลงัของส ำรองส ำหรับกำรป้องกนัควำมเส่ียงในกระแสเงินสดท่ีสะสมอยู่ใน
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนขึ้นอยู่กบัลกัษณะของรำยกำรท่ีมีกำรป้องกนัควำมเส่ียงอำ้งอิง กล่ำวคือ        
ในกรณีท่ีรำยกำรท่ีมีกำรป้องกนัควำมเส่ียงไดรั้บรู้เป็นรำยกำรท่ีไม่ใช่รำยกำรทำงกำรเงินในเวลำ
ต่อมำ กิจกำรจะโอนส ำรองท่ีสะสมอยู่ในส่วนของผูถื้อหุ้นไปเป็นส่วนหน่ึงของรำคำทุนเร่ิมแรก
หรือมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีกำรป้องกนัควำมเส่ียงนั้น โดยไม่ถือว่ำเป็นกำร
ปรับปรุงกำรจัดประเภทรำยกำรใหม่และไม่ต้องรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับงวด 
ส ำหรับกำรป้องกนัควำมเส่ียงในกระแสเงินสดในกรณีอ่ืน ๆ กิจกำรจะโอนส ำรองท่ีสะสมอยู่ใน
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนไปยงังบก ำไรขำดทุนในรอบระยะเวลำเดียวกนักบัท่ีกระแสเงินสดท่ีมีกำร
ป้องกันควำมเส่ียงส่งผลกระทบต่องบก ำไรขำดทุน โดยถือว่ำเป็นกำรปรับปรุงกำรจัดประเภท
รำยกำรใหม่ 
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เม่ือกำรบญัชีป้องกนัควำมเส่ียงในกระแสเงินสดไดยุ้ติลง ส ำรองส ำหรับกำรป้องกนัควำมเส่ียงใน
กระแสเงินสดท่ีสะสมไวใ้นก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนยงัคงตอ้งอยู่ในส่วนของผูถื้อหุ้นต่อไป  หำก
กิจกำรคำดว่ำกระแสเงินสดในอนำคตท่ีมีกำรป้องกันควำมเส่ียงนั้นจะยงัคงเกิดขึ้นอยู่ มิฉะนั้น 
ส ำรองดงักล่ำวจะตอ้งถูกโอนไปยงังบก ำไรขำดทุนทนัที โดยถือวำ่เป็นกำรปรับปรุงกำรจดัประเภท
รำยกำรใหม่ ทั้ งน้ี หลังจำกกำรยุติกำรบัญชีป้องกันควำมเส่ียง กลุ่มบริษัทจะรับรู้ส ำรองท่ียงั       
คงเหลืออยู่ในส่วนของผูถื้อหุ้นโดยขึ้นอยู่กับลกัษณะของรำยกำรอำ้งอิงท่ีกล่ำวไปแลว้ข้ำงต้น                
เม่ือกระแสเงินสดท่ีมีกำรป้องกนัควำมเส่ียงไดเ้กิดขึ้นจริง 

กลุ่มบริษทัก ำหนดให้มูลค่ำท่ีแทจ้ริงของสิทธิเลือก และเคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีไม่รวมส่วนต่ำง
อัตรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศเป็นเคร่ืองมือท่ี ใช้ป้องกันควำมเส่ียง และบันทึกกำร
เปล่ียนแปลงของมูลค่ำยุติธรรมของมูลค่ำตำมเวลำของสิทธิเลือก และส่วนต่ำงอตัรำแลกเปล่ียน
เงินตรำต่ำงประเทศของเคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัรำยกำรท่ีมีกำรป้องกนัควำมเส่ียงเป็น
ตน้ทุนในกำรป้องกนัควำมเส่ียงซ่ึงรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ทั้งน้ี ยอดสะสมของรำยกำร
ดงักล่ำวจะแสดงไวเ้ป็นส ำรองส ำหรับตน้ทุนในกำรป้องกนัควำมเส่ียงในส่วนของผูถื้อหุน้ 

หำกรำยกำรท่ีมีกำรป้องกันควำมเส่ียงนั้นมีควำมสัมพนัธ์กบัธุรกรรม กลุ่มบริษทัจะโอนส ำรอง
ส ำหรับต้นทุนในกำรป้องกันควำมเส่ียงท่ีสะสมไวใ้นก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนไปยงังบก ำไร
ขำดทุน เม่ือรำยกำรท่ีมีกำรป้องกนัควำมเส่ียงนั้นส่งผลกระทบต่องบก ำไรขำดทุน ทั้งน้ี หำกรำยกำร
ท่ีมีกำรป้องกนัควำมเส่ียงนั้นมีควำมสัมพนัธ์กบัช่วงเวลำ กลุ่มบริษทัจะทยอยโอนส ำรองดงักล่ำว
ไปยงังบก ำไรขำดทุนอย่ำงเป็นระบบและสมเหตุสมผลตลอดช่วงเวลำป้องกันควำมเส่ียง โดย
ส ำรองดงักล่ำวจะรับรู้ในงบก ำไรขำดทุน ในบรรทดัเดียวกนักบัรำยกำรท่ีมีกำรป้องกนัควำมเส่ียง 
ในกรณีท่ีรำยกำรท่ีมีกำรป้องกันควำมเส่ียงไม่ใช่รำยกำรทำงกำรเงิน กลุ่มบริษทัจะโอนส ำรอง
ดงักล่ำวออกจำกส่วนของผูถื้อหุ้นและรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่ำตำมบญัชีเร่ิมแรกของรำยกำรท่ี
ไม่ใช่รำยกำรทำงกำรเงินท่ีรับรู้ นอกจำกน้ี หำกกลุ่มบริษทัคำดว่ำจะไม่ไดรั้บคืนผลขำดทุนสะสม
ของส ำรองส ำหรับตน้ทุนในกำรป้องกันควำมเส่ียงเป็นบำงส่วนหรือทั้งหมดในอนำคต ส ำรอง
ดงักล่ำวจะถูกโอนไปยงังบก ำไรขำดทุนทนัที 

4.20 กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม 

 มูลค่ำยุติธรรม หมำยถึง รำคำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บจำกกำรขำยสินทรัพยห์รือเป็นรำคำท่ีจะตอ้งจ่ำยเพื่อ
โอนหน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดยรำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำรท่ีเกิดขึ้นในสภำพปกติระหว่ำงผูซ้ื้อและผูข้ำย 
(ผูร่้วมในตลำด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่ำ กลุ่มบริษทัใชร้ำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องในกำรวดั
มูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้งก ำหนดให้
ตอ้งวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลำดท่ีมีสภำพคล่องส ำหรับสินทรัพยห์รือ
หน้ีสินท่ีมีลักษณะเดียวกันหรือไม่สำมำรถหำรำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องได้                     
กลุ่มบริษัทจะประมำณมูลค่ำยุติธรรมโดยใช้เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำท่ีเหมำะสมกับแต่ละ
สถำนกำรณ์ และพยำยำมใช้ขอ้มูลท่ีสำมำรถสังเกตได้ท่ีเก่ียวข้องกับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะ                    
วดัมูลค่ำยติุธรรมนั้นใหม้ำกท่ีสุด  
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 ล ำดบัชั้นของมูลค่ำยุติธรรมท่ีใช้วดัมูลค่ำและเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินใน                 
งบกำรเงินแบ่งออกเป็นสำมระดบัตำมประเภทของขอ้มูลท่ีน ำมำใชใ้นกำรวดัมูลค่ำยติุธรรม ดงัน้ี 

 ระดบั 1 ใชข้อ้มูลรำคำเสนอซ้ือขำยของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยำ่งเดียวกนัในตลำดท่ีมีสภำพคล่อง 

 ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสำมำรถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่ว่ำจะเป็นขอ้มูลทำงตรงหรือ
ทำงออ้ม 

 ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สำมำรถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนำคตท่ีกิจกำรประมำณขึ้น  

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มบริษทัจะประเมินควำมจ ำเป็นในกำรโอนรำยกำรระหว่ำง
ล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรมส ำหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู่ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนท่ี
มีกำรวดัมูลค่ำยติุธรรมแบบเกิดขึ้นประจ ำ 

5. กำรใช้ดุลยพนิิจและประมำณกำรทำงบัญชีท่ีส ำคัญ 

 ในกำรจดัท ำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจ
และกำรประมำณกำรผลกระทบของเหตุกำรณ์ท่ีไม่แน่นอนในอนำคตท่ีอำจมีผลกระทบต่อจ ำนวน
เงินท่ีแสดงในงบกำรเงินและกำรเปิดเผยขอ้มูลในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ดว้ยเหตุน้ี ผลท่ี
เกิดขึ้นจริงจึงอำจแตกต่ำงไปจำกจ ำนวนท่ีประมำณกำรไว ้กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำร
ทำงบญัชีท่ีส ำคญั ไดแ้ก่ 

 สัญญำเช่ำ 

การก าหนดอายุสัญญาเช่าท่ีมีสิทธิการเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า - กลุ่ม

บริษัทในฐานะผู้เช่า 

ในกำรก ำหนดอำยุสัญญำเช่ำ ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจในกำรประเมินว่ำกลุ่มบริษทัมี
ควำมแน่นอนอย่ำงสมเหตุสมผลหรือไม่ท่ีจะใช้สิทธิเลือกในกำรขยำยอำยุสัญญำเช่ำหรือยกเลิก
สัญญำเช่ำโดยค ำนึงถึงขอ้เท็จจริงและสภำพแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดท่ีท ำให้เกิดส่ิงจูงใจทำง
เศรษฐกิจส ำหรับกลุ่มบริษทัในกำรใชห้รือไม่ใชสิ้ทธิเลือกนั้น 

การก าหนดอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิม่ - กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า 

 กลุ่มบริษทัไม่สำมำรถก ำหนดอตัรำดอกเบ้ียตำมนยัของสัญญำเช่ำ ดงันั้น ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใช้
ดุลยพินิจในกำรก ำหนดอตัรำดอกเบ้ียกำรกูย้ืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษทัในกำรคิดลดหน้ีสินตำม
สัญญำเช่ำ โดยอตัรำดอกเบ้ียกำรกูย้มืส่วนเพิ่มเป็นอตัรำดอกเบ้ียท่ีกลุ่มบริษทัจะตอ้งจ่ำยในกำรกูย้ืม
เงินท่ีจ ำเป็นเพื่อให้ไดม้ำซ่ึงสินทรัพยท่ี์มีมูลค่ำใกลเ้คียงกบัสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชใ้นสภำพแวดลอ้ม
ทำงเศรษฐกิจท่ีคลำ้ยคลึง โดยมีระยะเวลำกำรกูย้มืและหลกัประกนัท่ีคลำ้ยคลึง 
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ค่ำเผ่ือผลขำดทุนด้ำนเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกดิขึน้ของลูกหนีก้ำรค้ำ 

ในกำรประมำณค่ำเผ่ือผลขำดทุนด้ำนเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้ นของลูกหน้ีกำรค้ำ ฝ่ำยบริหำร
จ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในกำรประมำณกำรผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดขึ้นจำกลูกหน้ีแต่ละ
รำย โดยค ำนึงถึงประสบกำรณ์กำรเก็บเงินในอดีต อำยุของหน้ีท่ีคงคำ้งและสภำวะเศรษฐกิจท่ี
คำดกำรณ์ไวข้องกลุ่มลูกคำ้ท่ีมีควำมเส่ียงดำ้นเครดิตท่ีคลำ้ยคลึงกนั เป็นตน้ ทั้งน้ี ขอ้มูลผลขำดทุน
ดำ้นเครดิตจำกประสบกำรณ์ในอดีตและกำรคำดกำรณ์สภำวะเศรษฐกิจของกลุ่มบริษทัอำจไม่ได้
บ่งบอกถึงกำรผิดสัญญำของลูกคำ้ท่ีเกิดขึ้นจริงในอนำคต  

มูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

 ในกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีบนัทึกในงบแสดงฐำนะกำรเงินท่ีไม่มี    
กำรซ้ือขำยในตลำดและไม่สำมำรถหำรำคำไดใ้นตลำดซ้ือขำยคล่อง ฝ่ำยบริหำรตอ้งใชดุ้ลยพินิจใน
กำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงินดังกล่ำว โดยใช้เทคนิคและแบบจ ำลอง         
กำรประเมินมูลค่ำ ซ่ึงตวัแปรท่ีใชใ้นแบบจ ำลองไดม้ำจำกกำรเทียบเคียงกบัตวัแปรท่ีมีอยู่ในตลำด 
โดยค ำนึงถึงควำมเส่ียงทำงด้ำนเครดิต (ทั้ งของธนำคำรฯและคู่สัญญำ) สภำพคล่อง ข้อมูล
ควำมสัมพันธ์ และกำรเปล่ียนแปลงของมูลค่ำของเคร่ืองมือทำงกำรเงินในระยะยำว ทั้ งน้ี                   
กำรเปล่ียนแปลงของสมมติฐำนท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัแปรท่ีใชใ้นกำรค ำนวณ อำจมีผลกระทบต่อมูลค่ำ
ยติุธรรมท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงินและกำรเปิดเผยล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรม 

ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์และค่ำเส่ือมรำคำ 

 ในกำรค ำนวณค่ำเส่ือมรำคำของเรือ อำคำรชุดและอุปกรณ์ ฝ่ำยบริหำรประมำณอำยุกำรให้
ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือเม่ือเลิกใชง้ำนของเรือ อำคำรชุดและอุปกรณ์ และไดมี้กำรทบทวนอำยุ
กำรใหป้ระโยชน์และมูลค่ำคงเหลือใหม่หำกมีกำรเปล่ียนแปลงเกิดขึ้น 

 นอกจำกน้ี ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องสอบทำงกำรด้อยค่ำของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ในแต่ละ
ช่วงเวลำและบนัทึกขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำหำกคำดว่ำมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนต ่ำกว่ำมูลค่ำตำม
บญัชีของสินทรัพยน์ั้น ในกำรน้ีฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรคำดกำรณ์
รำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำยในอนำคตซ่ึงเก่ียวกบัสินทรัพยน์ั้น 

 ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนักงำนตำมโครงกำรผลประโยชน์ 

 หน้ีสินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำนประมำณขึ้นตำมหลกัคณิตศำสตร์
ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอำศยัขอ้สมมติฐำนต่ำง ๆ ในกำรประมำณกำรนั้น เช่น อตัรำคิดลด อตัรำกำรขึ้น
เงินเดือนในอนำคต อตัรำมรณะ และอตัรำกำรเปลี่ยนแปลงในจ ำนวนพนกังำน เป็นตน้ 
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 คดีควำมเกีย่วกบักำรจับกุมเรือชญำนี นำรี และลูกเรือในประเทศไนจีเรีย 

บริษทัฯไดเ้ปิดเผยรำยกำรหน้ีสินท่ีอำจเกิดขึ้นจำกคดีควำมท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรจบักุมเรือชญำนี นำรี 
และลูกเรือสัญชำติไทยจ ำนวน 22 รำยในประเทศไนจีเรีย ในขอ้กล่ำวหำลกัลอบขนส่งยำเสพติด
โดยมิชอบดว้ยกฎหมำยไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 31 จำกกำรพิจำรณำควำมเห็นของ     
ท่ีปรึกษำทำงกฎหมำยและฝ่ำยกฎหมำยของกลุ่มบริษทั ฝ่ำยบริหำรเช่ือว่ำผลกำรตดัสินของคณะศำล
สูงแห่งประเทศไนจีเรียยงัมีควำมไม่แน่นอนและไม่สำมำรถประมำณจ ำนวนหน้ีสินท่ีอำจเกิดขึ้น          
(ถำ้มี) ไดอ้ย่ำงน่ำเช่ือถือ ดงันั้น บริษทัฯจึงไม่ไดบ้นัทึกประมำณกำรหน้ีสินดงักล่ำว ณ วนัส้ินรอบ
ระยะเวลำรำยงำน 

6. เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด  

(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2565 2564 2565 2564 
เงินสด 768 895 756 884 
เงินฝำกธนำคำร 1,054,899 2,467,314 315,720 537,063 
รวม 1,055,667 2,468,209 316,476 537,947 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2565 เงินฝำกธนำคำรมีอัตรำดอกเบ้ียระหว่ำงร้อยละ 0.04 ถึง 2.75 ต่อปี 
ส ำหรับเงินฝำกออมทรัพยแ์ละกระแสรำยวนัสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกำ และระหวำ่งร้อยละ 0.15 
ถึง 0.40 ต่อปีส ำหรับเงินฝำกออมทรัพยส์กุลเงินบำท (2564: ระหว่ำงร้อยละ 0.01 ถึง 0.30 ต่อปี 
ส ำหรับเงินฝำกออมทรัพยส์กุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกำ และระหว่ำงร้อยละ 0.05 ถึง 0.13 ต่อปี 
ส ำหรับเงินฝำกออมทรัพยส์กุลเงินบำท) 

7. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น 
     (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2565 2564 2565 2564 

ลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     
อำยหุน้ีคงคำ้งนบัจำกวนัท่ีในใบแจง้หน้ี     
คำ้งช ำระ     
 ไม่เกิน 3 เดือน  279,149 162,729 - - 
 3 - 6 เดือน - 12,533 - - 
 6 - 12 เดือน - 67 - - 
 มำกกว่ำ 12 เดือน 52 437 - - 
รวม 279,201 175,766 - - 
หกั: ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้น  (52) (437) - - 

รวมลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 279,149 175,329 - - 
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     (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2565 2564 2565 2564 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
เงินทดรองแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 8) - - 2,900,018 2,061,657 
รวมลูกหน้ีอ่ืน  - - 2,900,018 2,061,657 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 279,149 175,329 2,900,018 2,061,657 

8. รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั 

 นอกเหนือจำกควำมสัมพนัธ์ในกลุ่มบริษทัตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 10 
และ 11 และบริษทัร่วมตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้  12 รำยกำรธุรกิจและ
ควำมสัมพนัธ์กบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืนสำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 

ช่ือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั รำยกำรธุรกิจ ควำมสัมพนัธ์ 
บริษทั โกลเบ๊กซ์ คอร์ปอเรชัน่ 
จ ำกดั 

 

ไม่มี เป็นผูถื้อหุน้รำยใหญ่ของบริษทัฯ โดยถือหุน้
เป็นจ ำนวนร้อยละ 28.40 และมีกรรมกำร
บริษทัฯบำงท่ำนเป็นผูถื้อหุน้และกรรมกำร
ในกิจกำรดงักล่ำว 

บริษทั ยนิูสเตรทช์ จ ำกดั ค่ำเช่ำส ำนกังำนและ
ค่ำบริกำรอ่ืน ๆ 

มีผูถื้อหุน้และกรรมกำรบำงส่วนร่วมกนั 

บริษทั แมสโทร คอนโทรลส์ จ ำกดั ค่ำบ ำรุงรักษำระบบ 
   เคร่ืองปรับอำกำศ 

มีผูถื้อหุน้และกรรมกำรบำงส่วนร่วมกนั 

บริษทั แมกซ์วิน บิลเดอร์ส จ ำกดั ค่ำใชบ้ริกำรโรงแรมและ
ค่ำบริหำรจดักำรอ่ืน ๆ 

มีผูถื้อหุน้และกรรมกำรบำงส่วนร่วมกนั 

บริษทั อินชวัร์เอก็ซ์เซลเลนซ์       
อินชวัร์รันซ์ โบรกเกอร์ส จ ำกดั 

ค่ำเบ้ียประกนัภยั มีสมำชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดของกรรมกำร
ของบริษทัฯเป็นผูถื้อหุน้ในกิจกำรดงักล่ำว 

บริษทั อินชวัร์เอก็ซ์เซลเลนซ์ ไลฟ์ 
อินชวัร์รันซ์ โบรกเกอร์ส จ ำกดั 

ค่ำเบ้ียประกนัภยั มีสมำชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดของกรรมกำร
ของบริษทัฯเป็นผูถื้อหุน้ในกิจกำรดงักล่ำว 

บริษทั เอม็เจ็ท จ ำกดั บริกำรขนส่งทำงอำกำศ มีผูถื้อหุน้และกรรมกำรบำงส่วนร่วมกนั 
บริษทั อีกำร์ ซอฟแวร์ โซลูชัน่ส์     
พีทีอี จ ำกดั ประเทศสิงคโปร์ 

ค่ำบริกำรซอฟตแ์วร์ มีผูถื้อหุน้และกรรมกำรบำงส่วนร่วมกนั 

บริษทั คริสเตียนีและนีลเส็น              
เอนเนอร์จี โซลูชนัส์ จ ำกดั 

ค่ำใชจ้่ำยในกำรซ้ือแผง
โซล่ำส ำหรับเรือ 

มีผูถื้อหุน้และกรรมกำรบำงส่วนร่วมกนั 

บริษทั เมกำ้ ไลฟ์ไซแอน็ซ์   
ไนจีเรีย จ ำกดั 

ค่ำบริกำร มีผูถื้อหุน้และกรรมกำรบำงส่วนร่วมกนั 

RZHA GmbH ค่ำท่ีปรึกษำส ำหรับกำร
จดัหำผูเ้ช่ำเรือ 

มีสมำชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดของกรรมกำร
ของบริษทัฯเป็นผูถื้อหุน้ในกิจกำรดงักล่ำว 

นำยคำลิด มอยนูดดิน ฮำชิม ซ้ืออำคำรชุด 1 หอ้ง กรรมกำร 
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 ในระหว่ำงปี กลุ่มบริษทัมีรำยกำรธุรกิจท่ีส ำคญักบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั รำยกำรธุรกิจ
ดงักล่ำวเป็นไปตำมเง่ือนไขทำงกำรคำ้และเกณฑ์ตำมท่ีตกลงกนัระหว่ำงบริษทัฯและบุคคลหรือ
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่ำนั้น ซ่ึงเป็นไปตำมปกติธุรกิจโดยสำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  

 2565 2564 2565 2564 นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 

รำยกำรธุรกิจกับบริษัทย่อย      
(ไดต้ดัออกจำกงบกำรเงินรวมแลว้)      
รำยไดจ้ำกกำรให้บริกำร - ค่ำบริหำร - - 109,471 90,899 อตัรำคงท่ีต่อล ำต่อวนัโดยอำ้งอิง

กบัค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำรของ
บริษทัฯ 

เงินปันผลรับ - - 3,187,145 1,246,074 ตำมท่ีประกำศจ่ำย 
ดอกเบ้ียรับ - - 440,079 180,669 อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 5.00 ต่อปี 
ค่ำเช่ำอำคำรชุดจ่ำย - - 7,775 7,359 รำคำตลำด 
รำยกำรธุรกิจกับบริษัทร่วม      
เงินปันผลรับ 30,283 19,382 - - ตำมท่ีประกำศจ่ำย 
รำยกำรธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน      
ค่ำเช่ำและบริกำรจ่ำย 23,285 32,498 10,009   10,209 รำคำตลำด 
รำยกำรธุรกิจกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน      
ซ้ืออำคำรชุด 1 ห้อง 7,500 - - - รำคำท่ีตกลงกนั 

ยอดคงค้ำงระหว่ำงบริษัทฯและกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกัน ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2565 และ 2564                     
มีรำยละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2565 2564 2565 2564 

ลูกหนีอ่ื้น - กิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน (หมำยเหตุ 7)   
บริษทัยอ่ย - - 2,900,018 2,061,657 

รวมลูกหน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 2,900,018 2,061,657 

เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น - กิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน   
บริษทัยอ่ย - - 1,938,799 2,537,688 
บริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั 12 394 12 319 
รวมเจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - กิจกำร     
   ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 12 394 1,938,811 2,538,007 

หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ - กิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน   
บริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั 3,843 5,432 3,843 5,432 

รวมหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,843 5,432 3,843 5,432 
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ยอดคงเหลือของลูกหน้ี/เจำ้หน้ีบริษทัย่อยเป็นรำยกำรท่ีเกิดจำกบญัชีเดินสะพดัระหว่ำงกลุ่มบริษทั
ซ่ึงฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯเช่ือว่ำไม่มีควำมจ ำเป็นท่ีจะตอ้งบนัทึกค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ี             
คำดวำ่จะเกิดขึ้นส ำหรับหน้ีดงักล่ำว เงินทดรองจ่ำยแก่/จำกบริษทัยอ่ยไม่มีกำรคิดดอกเบ้ีย 

ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำร 

ในระหว่ำงปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2565 และ 2564 กลุ่มบริษทัมีค่ำใชจ่้ำยผลประโยชน์พนกังำน
ท่ีใหแ้ก่กรรมกำรและผูบ้ริหำร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2565 2564 2565 2564 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 99,275 107,450 98,487 105,707 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 1,594 1,910 1,311 1,642 
ผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืน 45,033 63,617 42,607 60,457 
รวม 145,902 172,977 142,405 167,806 

 ภำระค ้ำประกนักบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

บริษทัฯมีภำระจำกกำรค ้ำประกนัใหแ้ก่บริษทัยอ่ยในกำรกูย้มืเงินจำกธนำคำร 

9. เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค ำ้ประกนั 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2565 คือ เงินฝำกธนำคำรของบริษทัย่อยจ ำนวน 2.90 ลำ้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกำ (2564: 3.59 ลำ้นเหรียญสหรัฐอเมริกำ) ตำมเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสัญญำเงินกูย้มืหน่ึงท่ี
ลงนำมในปี 2564 และตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 17 

10. เงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่บริษัทย่อย  

เม่ือวนัท่ี 30 ธันวำคม 2562 บริษทัฯไดท้ ำสัญญำเงินกูก้บับริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง (สิงคโปร์) พีทีอี          
ลิมิเตด (“บริษทั พีเอสเอสพี”) เพื่อรีไฟแนนซ์เงินกู้ยืมจ ำนวน 150 ล้ำนเหรียญสหรัฐอเมริกำ 
ระหวำ่งบริษทัฯในฐำนะผูใ้หกู้ ้และบริษทั พีเอสเอสพี ในฐำนะผูกู้ ้ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2565 ยอดคงเหลือของเงินให้กูย้ืมระยะยำวแก่บริษทั พีเอสเอสพี จ ำนวน 23 
ลำ้นเหรียญสหรัฐอเมริกำ (2564: 77 ลำ้นเหรียญสหรัฐอเมริกำ) 
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รำยกำรเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืในระหวำ่งปีมีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2565 2564 
ยอดคงเหลือตน้ปี 2,571,252 3,378,394 
ดอกเบ้ียรับส ำหรับปี 440,079 180,669 
ลดลง (2,285,751) (1,361,157) 
โอนกลบัผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดขึ้น 12,834 - 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน 52,190 373,346 
ยอดคงเหลือปลำยปี 790,604 2,571,252 

ในระหวำ่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2565 บริษทัฯมีกำรกลบัรำยกำรค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ี
คำดว่ำจะเกิดขึ้นของเงินให้กูย้ืมระยะยำวแก่บริษทัย่อยจ ำนวน 12.83 ลำ้นบำท (2564: ไม่มี) โดย
ส่วนใหญ่มำจำกกำรปรับแผนกำรช ำระคืนเงินกูย้มื จึงมีกำรเปล่ียนแปลงประมำณกำรกระแสเงินสด
และปรับแผนกำรจ่ำยช ำระในอนำคต นอกจำกน้ี ดอกเบ้ียรับส ำหรับปีไดร้วมส่วนท่ีเกิดจำกกำรปรับ
แผนกำรช ำระคืนท่ีเร็วขึ้นจ ำนวน 288.81 ลำ้นบำท (2564: ไม่มี) 

11. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 เงินลงทุนในบริษทัย่อยประกอบด้วยเงินลงทุนในหุ้นสำมัญและหุ้นบุริมสิทธิของบริษัทย่อย
ดงัต่อไปน้ี 

   (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ช่ือบริษทัยอ่ย ทุนช ำระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน รำคำทุน 
 2565 2564 2565 2564 2565 2564 
   % %   
บริษทั พรีเชียส เม็ททลัซ์ จ ำกดั                                275,000 275,000 99.99 99.99 366,212 354,106 
บริษทั พรีเชียส วิชเชส จ ำกดั 230,000 230,000 99.99 99.99 311,739 301,434 
บริษทั พรีเชียส สโตนส์ ชิปป้ิง จ ำกดั 260,000 260,000 99.99 99.99 291,203 281,577 
บริษทั พรีเชียส มิเนอรัลส์ จ ำกดั 230,000 230,000 99.99 99.99 264,799 256,046 
บริษทั พรีเชียส แลนด ์จ ำกดั 306,000 306,000 99.99 99.99 335,124 324,046 
บริษทั พรีเชียส เลคส์ จ ำกดั 184,000 184,000 99.99 99.99 193,286 186,897 
บริษทั พรีเชียส โอเชียนส์ จ ำกดั 175,000 175,000 99.99 99.99 237,193 229,352 
บริษทั พรีเชียส แพลนเนตส์ จ ำกดั 270,000 270,000 99.99 99.99 321,620 310,988 
บริษทั พรีเชียส ไดมอนดส์ จ ำกดั 205,000 205,000 99.99 99.99 201,357 194,701 
บริษทั พรีเชียส แซฟไฟร์ส จ ำกดั 144,000 144,000 99.99 99.99 136,611 132,095 
บริษทั พรีเชียส เอม็เมอรัลส์ จ ำกดั 366,000 366,000 99.99 99.99 327,573 316,745 
บริษทั พรีเชียส รูบีส์ จ ำกดั 259,360 259,360 99.99 99.99 273,503 264,462 
บริษทั พรีเชียส โอปอลส์ จ ำกดั 249,360 249,360 99.99 99.99 264,731 255,980 
บริษทั พรีเชียส กำร์เน็ตส์ จ ำกดั 379,000 379,000 99.99 99.99 337,871 326,702 
บริษทั พรีเชียส เพิร์ลส์ จ ำกดั 173,000 173,000 99.99 99.99 192,977 186,598 
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   (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ช่ือบริษทัยอ่ย ทุนช ำระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน รำคำทุน 
 2565 2564 2565 2564 2565 2564 
   % %   
บริษทั พรีเชียส ฟลำวเวอร์ส จ ำกดั 336,000 336,000 99.99 99.99 372,075 359,776 
บริษทั พรีเชียส ฟอเรสท ์จ ำกดั 286,000 286,000 99.99 99.99 289,267 279,705 
บริษทั พรีเชียส ทรีส์ จ ำกดั 202,000 202,000 99.99 99.99 225,815 218,351 
บริษทั พรีเชียส พอนดส์ จ ำกดั 124,000 124,000 99.99 99.99 135,825 131,335 
บริษทั พรีเชียส เวน็เจอร์ส จ ำกดั 202,000 202,000 99.99 99.99 244,942 236,845 
บริษทั พรีเชียส แคปปิตอลส์ จ ำกดั 200,000 200,000 99.99 99.99 271,077 262,116 
บริษทั พรีเชียส จสัมินส์ จ ำกดั 567,000 147,000 99.99 99.99 595,246 178,080 
บริษทั พรีเชียส ออคิดส์ จ ำกดั 217,000 217,000 99.99 99.99 208,116 201,237 
บริษทั พรีเชียส ลำกูนส์ จ ำกดั 140,000 140,000 99.99 99.99 189,754 183,481 
บริษทั พรีเชียส รีสอร์ทส์ จ ำกดั 140,000 140,000 99.99 99.99 189,754 183,481 
บริษทั พรีเชียส คอมเม็ทส์ จ ำกดั 141,000 141,000 99.99 99.99 144,267 139,498 
บริษทั พรีเชียส ออนำเมน้ทส์ จ ำกดั 156,000 156,000 99.99 99.99 158,334 153,100 
บริษทั พรีเชียส มูนส์ จ ำกดั 1,000 1,000 99.98 99.98 1,056 1,021 
บริษทั พรีเชียส วีนสั จ ำกดั 298,800 298,800 99.99 99.99 293,069 283,382 
บริษทั พรีเชียส เนปจูน จ ำกดั 298,800 298,800 99.99 99.99 293,069 283,382 
บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง (ปำนำมำ) เอส เอ 250 250 99.99 99.99 346 334 
บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง (สิงคโปร์) พีทีอี ลิมิเตด 363,338 363,338 100.00 100.00 1,943,182 1,878,948 
บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง (ยเูค) ลิมิเตด 250 250 100.00 100.00 346 334 
บริษทั เกรท เซอร์เคิล ชิปป้ิง เอเยนซ่ี จ ำกดั 210,000 210,000 99.99 99.99 374,801 362,411 
บริษทั แอสโซซิเอท บลัค ์แคริเออร์ พีทีอี ลิมิเตด 0.0664 0.0664 100.00 100.00 - - 

บริษทัยอ่ยทำงออ้มซ่ึงจดทะเบียนจดัตั้งในประเทศสิงคโปร์      
บริษทั พรีเชียส ฟอเรสท ์พีทีอี ลิมิเตด 2,514* - 67.00 -       2,484  - 
บริษทั พรีเชียส ฟรำแกรนซ์ พีทีอี ลิมิเตด 2,514* - 67.00 -       2,485  - 
บริษทั พรีเชียส ธอทส์ พีทีอี ลิมิเตด 2,514* - 67.00 -       2,485  - 
บริษทั พรีเชียส คอมฟอร์ทส์ พีทีอี ลิมิเตด 2,542* - 67.00 -       2,449  - 
บริษทั พรีเชียส สปำร์คส์ พีทีอี ลิมิเตด 2,514* - 67.00 -       2,484  - 
บริษทั พรีเชียส วิชัน่ส์ พีทีอี ลิมิเตด 2,514* - 36.00 -       2,485  - 
บริษทั พรีเชียส บริดจส์ พีทีอี ลิมิเตด 2,514* - 67.00 -       2,485  - 
บริษทั พรีเชียส ไทดส์ พีทีอี ลิมิเตด 2,431* - 67.00 -       2,485  - 
บริษทั พรีเชียส สกำยส์ พีทีอี ลิมิเตด 2,431* - 67.00 -       2,485  - 
บริษทั พรีเชียส เกรซ พีทีอี ลิมิเตด 2,431* - 67.00 -       2,485  - 
บริษทั พรีเชียส กลอรีส์ พีทีอี ลิมิเตด 2,514* - 67.00 -       2,484  - 
บริษทั พรีเชียส วิสดอม พีทีอี ลิมิเตด 2,514* - 67.00 -       2,484  - 
บริษทั เอบีซี วนั พีทีอี ลิมิเตด 3,588* - 67.00 -       3,456  - 
บริษทั เอบีซี ทู พีทีอี ลิมิเตด 3,588* - 67.00 -       3,456  - 
บริษทั เอบีซี ทรี พีทีอี ลิมิเตด 3,588* - 67.00 -       3,456  - 
บริษทั เอบีซี โฟร์ พีทีอี ลิมิเตด 3,588* - 67.00 -       3,456  - 
รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย      10,029,744 9,258,546 
หกั: ค่ำเผื่อผลขำดทุนจำกเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย     (1,497,151) (1,447,660) 
รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิ     8,532,593 7,810,886 
* ทุนหุ้นบุริมสิทธิเรียกช ำระแลว้แบบไม่มีสิทธิออกเสียงและไม่สะสมเงินปันผล 
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ในระหวำ่งปี 2565 บริษทัฯไดรั้บเงินปันผลจำกบริษทัย่อย จ ำนวน 3,187.15 ลำ้นบำท ซ่ึงแสดงเป็น
รำยไดเ้งินปันผลในงบก ำไรขำดทุนเฉพำะกิจกำร (2564: 1,246.58 ลำ้นบำท) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2565 บริษทัฯไดจ้ ำน ำหุ้นของบริษทัย่อย 23 บริษทั ซ่ึงมีมูลค่ำตำมวิธีรำคำทุนรวม 
2,607.12 ลำ้นบำท (สุทธิจำกค่ำเผื่อผลขำดทุนจำกเงินลงทุน) (2564: บริษทัย่อย 18 บริษทั มูลค่ำรวม 
4,345.33 ลำ้นบำท) ไวก้บัธนำคำรเพื่อค ้ำประกนัเงินกูย้ืมระยะยำวตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบ
งบกำรเงินขอ้ 17 

นอกจำกน้ี ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2565 บริษทัย่อยในประเทศสิงคโปร์ของบริษทัฯ กล่ำวคือ บริษทั         
พรีเชียส ชิพป้ิง (สิงคโปร์) พีทีอี ลิมิเตด ได้จ ำน ำหุ้นของบริษัทย่อย 9 บริษัท ซ่ึงมีมูลค่ำตำมวิธี              
รำคำทุนรวม 12.11 ลำ้นบำท (2564: บริษทัย่อย 11 บริษทั มูลค่ำรวม 14.18 ลำ้นบำท) และบริษทั แอสโซซิ
เอท บลัค ์แคริเออร์ พีทีอี ลิมิเตด ไดจ้ ำน ำหุน้ของบริษทัยอ่ย 4 บริษทั ซ่ึงมีมูลค่ำตำมวิธีรำคำทุนรวม 
6.91 ลำ้นบำท (2564: บริษทัย่อย 4 บริษทั มูลค่ำรวม 6.68 ลำ้นบำท) ไวก้บัธนำคำรเพื่อค ้ำประกนั
เงินกูย้มืระยะยำวตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 17 

กำรเปล่ียนแปลงในรำคำทุนของบญัชีเงินลงทุนในบริษทัย่อยเกิดจำกผลต่ำงของอตัรำแลกเปล่ียน
จำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงินจำกสกุลเงินท่ีใชใ้นกำรด ำเนินงำนเป็นสกุลเงินท่ีใชน้ ำเสนองบกำรเงิน 
และกำรเพิ่มทุนของบริษทัยอ่ย ดงัน้ี 

เม่ือวนัท่ี 17 มิถุนำยน 2565 ท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นของบริษทั พรีเชียส จสัมินส์ จ ำกดั  (“บริษทั
ยอ่ย”) มีมติอนุมติัใหบ้ริษทัยอ่ยเพิ่มทุนจดทะเบียนจำกเดิม 147.0 ลำ้นบำท (หุน้สำมญั 1.47 ลำ้นหุน้ 
มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 100 บำท) เป็น 567.0 ลำ้นบำท (หุ้นสำมญั 5.67 ลำ้นหุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 
100 บำท) โดยกำรออกหุ้นสำมญัเพิ่มทุน 4.2 ลำ้นหุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 100 บำท รวมเป็นเงิน 
420.0 ลำ้นบำท โดยบริษทัฯไดจ่้ำยช ำระค่ำหุ้นเพิ่มทุนส ำหรับเงินลงทุนในบริษทัย่อยดงักล่ำว และ
จดทะเบียนกำรเพิ่มทุนกบักระทรวงพำณิชยแ์ลว้ในเดือนมิถุนำยน 2565 

เม่ือวนัท่ี 2 กนัยำยน 2565 บริษทัย่อย 6 บริษทั ไดจ้ดทะเบียนเลิกกิจกำรกบักระทรวงพำณิชยแ์ลว้ 
ขณะน้ีบริษทัยอ่ยดงักล่ำวอยูใ่นระหวำ่งด ำเนินกำรช ำระบญัชี 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2565 และ 2564 ค่ำเผื่อผลขำดทุนของเงินลงทุนในบริษทัย่อยในงบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำรส่วนใหญ่บนัทึกส ำหรับบริษทัย่อยท่ีไดมี้กำรขำยเรือออกไปและยงัไม่มีแผนในกำร
ซ้ือเรือใหม่ทดแทนในอนำคตอนัใกล ้
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12. เงินลงทุนในบริษัทร่วมท่ีถือหุ้นโดยบริษัทย่อย 

12.1 รำยละเอียดของบริษัทร่วมท่ีถือหุ้นโดยบริษัทย่อย 
 (หน่วย: พนับำท) 

  งบกำรเงินรวม 
  สัดส่วน  มูลค่ำตำมบญัชีตำม 
  จดัตั้งขึ้นใน เงินลงทุน รำคำทุน วิธีส่วนไดเ้สีย 

ช่ือบริษทัร่วม ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ 2565 2564 2565 2564 2565 2564 
   % %     
บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล ซีพอร์ทส์          
   (ฮำลเดีย) ไพรเวท ลิมิเตด  จดักำรท่ำเรือ อินเดีย 22.40 22.40 70,426 68,098 80,645 91,238 

กำรเปลี่ยนแปลงในรำคำทุนของบญัชีเงินลงทุนในบริษทัร่วมที่ถือหุ้นโดยบริษทัย่อยเกิดจำก
ผลต่ำงของอตัรำแลกเปล่ียนจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงินจำกสกุลเงินท่ีใช้ในกำรด ำเนินงำนเป็น
สกุลเงินท่ีใช้น ำเสนองบกำรเงิน 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 

ช่ือบริษทัร่วม ส่วนแบ่งก ำไร เงินปันผลรับ 
 2565 2564 2565 2564 

บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล ซีพอร์ทส์ (ฮำลเดีย)     
 ไพรเวท ลิมิเตด  29,132 22,799 30,283 19,382 

ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีถือหุน้โดยบริษทัย่อยส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 
2565 และ 2564 ซ่ึงรวมอยู่ในงบก ำไรขำดทุนรวม ค ำนวณจำกข้อมูลทำงกำรเงิน ณ วันท่ี                               
30 กนัยำยน 2565 และ 2564 ตำมล ำดบั 

12.2 ข้อมูลทำงกำรเงินโดยสรุปของบริษัทร่วมท่ีถือหุ้นโดยบริษัทย่อย 
(หน่วย: พนับำท) 

 ทุนเรียกช ำระ สินทรัพยร์วม หน้ีสินรวม 
รำยไดร้วม 

ส ำหรับปีส้ินสุด 
ก ำไร  

ส ำหรับปีส้ินสุด 
ช่ือบริษทัร่วม ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน วนัท่ี 30 กนัยำยน วนัท่ี 30 กนัยำยน 

 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 
 พนัอินเดียรูปี พนัอินเดียรูปี         
บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล ซีพอร์ทส์           
   (ฮำลเดีย) ไพรเวท ลิมิเตด  440,580 440,580 398,810 451,900 38,789 44,588 573,029 457,946 130,052 101,780 

13. เงินลงทุนในตรำสำรทุนของบริษัทท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

 ตรำสำรทุนท่ีก ำหนดให้วดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน คือ เงินลงทุนใน
ตรำสำรทุนของบริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน ซ่ึงกลุ่มบริษทัพิจำรณำว่ำเป็นกำรลงทุนในเชิง              
กลยุทธ์ โดยเป็นเงินลงทุนในหุ้นสำมญัจ ำนวน 2,026,086 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 10.00 บำท ของบริษทั 
บทด จ ำกดั คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3 ของทุนท่ีออกและช ำระแลว้ทั้งหมด กำรเปล่ียนแปลงในรำคำทุน
ของบัญชีเงินลงทุนดังกล่ำวเกิดจำกกำรวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม  และผลต่ำงของอัตรำ
แลกเปล่ียนจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงินจำกสกุลเงินท่ีใชใ้นกำรด ำเนินงำนเป็นสกุลเงินท่ีใชน้ ำเสนอ
งบกำรเงิน 
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14. ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 
(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม 
  เรือและอุปกรณ์ ส่ิงตกแต่ง    
   ค่ำใชจ้่ำยใน  ติดตั้งและ    
  เรือ กำรซ่อมแซม  อุปกรณ์  ส่ิงปรับปรุง  
 อำคำรชุด และอุปกรณ์ และส ำรวจเรือ รวม ส ำนกังำน ยำนพำหนะ สินทรัพยเ์ช่ำ รวม 

รำคำทุน         
1 มกรำคม 2565 277,172 28,697,323 571,056 29,268,379 66,233 14,637 16,256 29,642,677 
ซ้ือเพ่ิม 9,926 2,020,820 408,347 2,429,167 5,528 1,539 - 2,446,160 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - - (204,269) (204,269) (355) (1,537) - (206,161) 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน 9,783 908,649 13,270 921,919 2,031 501 555 934,789 
31 ธนัวำคม 2565 296,881 31,626,792 788,404 32,415,196 73,437 15,140 16,811 32,817,465 
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม         
1 มกรำคม 2565 231,000 8,788,308 259,645 9,047,953 49,472 13,658 15,613 9,357,696 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี 2,709 1,093,795 215,488 1,309,283 5,172 818 197 1,318,179 
โอนออกส ำหรับส่วนท่ี         
   จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - - (204,269) (204,269) (333) (1,537) - (206,139) 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน 7,842 278,860 10,178 289,038 1,595 577 531 299,583 
31 ธนัวำคม 2565 241,551 10,160,963 281,042 10,442,005 55,906 13,516 16,341 10,769,319 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี         
1 มกรำคม 2565 46,172 19,909,015 311,411 20,220,426 16,761 979 643 20,284,981 

31 ธนัวำคม 2565 55,330 21,465,829 507,362 21,973,191 17,531 1,624 470 22,048,146 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี         
2565        1,318,179 
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(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 
  เรือและอุปกรณ์ ส่ิงตกแต่ง    

   ค่ำใชจ้่ำยใน  ติดตั้งและ    
  เรือ กำรซ่อมแซม  อุปกรณ์  ส่ิงปรับปรุง  
 อำคำรชุด และอุปกรณ์ และส ำรวจเรือ รวม ส ำนกังำน ยำนพำหนะ สินทรัพยเ์ช่ำ รวม 

รำคำทุน         
1 มกรำคม 2564 246,422 25,743,274 623,486 26,366,760 59,852 14,451 14,806 26,702,291 
ซ้ือเพ่ิม 2,853 54,634 192,936 247,570 5,556 - - 255,979 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - - (313,692) (313,692) (6,031) (1,313) (205) (321,241) 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน 27,897 2,899,415 68,326 2,967,741 6,856 1,499 1,655 3,005,648 

31 ธนัวำคม 2564 277,172 28,697,323 571,056 29,268,379 66,233 14,637 16,256 29,642,677 

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม         
1 มกรำคม 2564 205,811 6,997,892 302,194 7,300,086 46,385 11,494 13,956 7,577,732 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี 1,934 963,440 236,224 1,199,664 3,897 2,219 288 1,208,002 
โอนออกส ำหรับส่วนท่ี         
   จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - - (313,692) (313,692) (6,005) (1,313) (205) (321,215) 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน 23,255 826,976 34,919 861,895 5,195 1,258 1,574 893,177 
31 ธนัวำคม 2564 231,000 8,788,308 259,645 9,047,953 49,472 13,658 15,613 9,357,696 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี         
1 มกรำคม 2564 40,611 18,745,382 321,292 19,066,674 13,467 2,957 850 19,124,559 

31 ธนัวำคม 2564 46,172 19,909,015 311,411 20,220,426 16,761 979 643 20,284,981 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี         
2564        1,208,002 
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(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ส่ิงตกแต่ง ติดตั้ง    
 และอุปกรณ์  ส่ิงปรับปรุง  
 ส ำนกังำน ยำนพำหนะ สินทรัพยเ์ช่ำ รวม 

รำคำทุน     
1 มกรำคม 2565 24,749 14,637 11,141 50,527 
ซ้ือเพ่ิม 3,796 1,539 - 5,335 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย (348) (1,537) - (1,885) 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน 664 501 381 1,546 

31 ธนัวำคม 2565 28,861 15,140 11,522 55,523 

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม     
1 มกรำคม 2565 17,935 13,658 10,812 42,405 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี 2,205 818 111 3,134 
โอนออกส ำหรับส่วนท่ีจ ำหน่ำย/             
ตดัจ ำหน่ำย (326) (1,537) - (1,863) 

ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน 577 577 368 1,522 
31 ธนัวำคม 2565 20,391 13,516 11,291 45,198 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี     
1 มกรำคม 2565 6,814 979 329 8,122 

31 ธนัวำคม 2565 8,470 1,624 231 10,325 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี     
2565    3,134 
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(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ส่ิงตกแต่ง ติดตั้ง    
 และอุปกรณ์  ส่ิงปรับปรุง  
 ส ำนกังำน ยำนพำหนะ สินทรัพยเ์ช่ำ รวม 

รำคำทุน     
1 มกรำคม 2564 23,189 14,451 10,209 47,849 
ซ้ือเพ่ิม 3,460 - - 3,460 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย (4,586) (1,313) (205) (6,104) 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน 2,686 1,499 1,137 5,322 

31 ธนัวำคม 2564 24,749 14,637 11,141 50,527 

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม     
1 มกรำคม 2564 18,925 11,494 9,819 40,238 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี 1,478 2,219 101 3,798 
โอนออกส ำหรับส่วนท่ีจ ำหน่ำย/             
ตดัจ ำหน่ำย (4,568) (1,313) (205) (6,086) 

ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน 2,100 1,258 1,097 4,455 
31 ธนัวำคม 2564 17,935 13,658 10,812 42,405 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี     
1 มกรำคม 2564 4,264 2,957 390 7,611 

31 ธนัวำคม 2564 6,814 979 329 8,122 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี     
2564    3,798 

เม่ือวนัท่ี 30 พฤษภำคม 2565 บริษทั พรีเชียส สโตนส์ ชิปป้ิง จ ำกดั และ บริษทั พรีเชียส จสัมินส์ 
จ ำกัด (“บริษทัย่อย”) ได้ลงนำมในหนังสือบนัทึกขอ้ตกลงซ้ือขำยเรือมือสองจ ำนวน 2 ล ำ เป็น
จ ำนวนเงิน 51.0 ลำ้นเหรียญสหรัฐอเมริกำ ภำยใตช่ื้อว่ำ “ภทัรำ นำรี” และ “ภวิดำ นำรี” ตำมล ำดบั 
ซ่ึงบริษทัย่อยไดรั้บมอบเรือล ำดงักล่ำว เม่ือวนัท่ี 13 มิถุนำยน 2565 และวนัท่ี 25 กรกฎำคม 2565 
ตำมล ำดบั และไดจ้ดทะเบียนเรือในประเทศไทย 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2565 กลุ่มบริษทัมีอำคำรชุดและอุปกรณ์จ ำนวนหน่ึงซ่ึงตัดค่ำเส่ือมรำคำ
หมดแลว้แต่ยงัใชง้ำนอยู ่มูลค่ำตำมบญัชีก่อนหกัค่ำเส่ือมรำคำสะสมของสินทรัพยด์งักล่ำวมีจ ำนวน
เงิน 304.94 ล้ำนบำท (2564: 286.59 ล้ำนบำท) ในงบกำรเงินรวม และจ ำนวนเงิน 39.00 ล้ำนบำท 
(2564: 30.09 ลำ้นบำท) ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  



 

   34   

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2565 บริษทัย่อยไดจ้ดจ ำนองเรือจ ำนวน 25 ล ำ (2564: 33 ล ำ) ซ่ึงมีมูลค่ำสุทธิ
ตำมบญัชีจ ำนวนเงิน 15,202.12 ลำ้นบำท (2564: 19,265.67 ลำ้นบำท) ไวก้บัธนำคำรเพื่อค ้ำประกนั
เงินกูย้มืระยะยำวตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 17 

15. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 รำยละเอียดของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนซ่ึงประกอบดว้ยคอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์มีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2565 2564 2565 2564 

รำคำทุน     
รำคำทุนตน้ปี  64,865 58,300 64,418 57,898 
ซ้ือเพิ่ม 401 - 294 - 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน 2,195 6,565 2,186 6,520 
รำคำทุนปลำยปี 67,461 64,865 66,898 64,418 

กำรตัดจ ำหน่ำย     
ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสมตน้ปี 58,494 51,394 58,328 51,313 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี 1,410 1,261 1,320 1,189 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน 1,973 5,839 1,969 5,826 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสมปลำยปี 61,877 58,494 61,617 58,328 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวำคม 5,584 6,371 5,281 6,090 

ค่ำตัดจ ำหน่ำยส ำหรับปี 1,410 1,261 1,320 1,189 

16.  ต้นทุนสัญญำรอตัดจ่ำย 

 รำยกำรเปล่ียนแปลงของบญัชีตน้ทุนสัญญำรอตดัจ่ำยส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2565 และ 
2564 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม          
 2565 2564 
ยอดคงเหลือตน้ปี 143,371 145,482 
ตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี (19,490) (17,780) 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน 5,263 15,669 
ยอดคงเหลือปลำยปี 129,144 143,371 
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17. วงเงินกู้ยืมระยะยำว 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2565 และ 2564 บญัชีเงินกูย้มืระยะยำวแสดงไดด้งัน้ี 
   (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2565 

 วงเงินท่ี 1 วงเงินท่ี 2 วงเงินท่ี 3 วงเงินท่ี 4 วงเงินท่ี 5 วงเงินท่ี 6 วงเงินท่ี 7 วงเงินท่ี 8 วงเงินท่ี 9 วงเงินท่ี 10 วงเงินท่ี 11 รวม 

เงินกูย้ืมระยะยำว 1,288,084 - - 437,748 - 750,004 148,964 139,632 1,088,878 2,355,611 541,766 6,750,687 
บวก (หกั): ค่ำธรรมเนียมทำงกำรเงินรอตดัจ่ำย 22,330 - - (2,425) - (1,506) (2,120) (421) (12,100) (39,856) (5,516) (41,614) 

รวม 1,310,414 - - 435,323 - 748,498 146,844 139,211 1,076,778 2,315,755 536,250 6,709,073 
หกั: ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี (200,090) - - (40,495) - (96,580) (28,790) (139,211) (187,149) (371,969) (97,500) (1,161,784) 

เงินกูย้ืมระยะยำว - สุทธิจำกส่วนท่ีถึงก ำหนด             
 ช ำระภำยในหน่ึงปี 1,110,324 - - 394,828 - 651,918 118,054 - 889,629 1,943,786 438,750 5,547,289 

                  (หน่วย: พนับำท) 

  งบกำรเงินรวม 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 

  วงเงินท่ี 1 วงเงินท่ี 2 วงเงินท่ี 3 วงเงินท่ี 4 วงเงินท่ี 5 วงเงินท่ี 6 วงเงินท่ี 7 วงเงินท่ี 8 วงเงินท่ี 9 วงเงินท่ี 10 รวม 

เงินกูย้ืมระยะยำว  1,435,670 554,394 305,479 462,653 303,047 818,788 172,279 270,033 1,235,899 2,715,994 8,274,236 
บวก (หกั): ค่ำธรรมเนียมทำงกำรเงินรอตดัจ่ำย  33,902 (9,792) (2,918) (2,840) (1,685) (1,927) (3,069) (1,450) (16,756) (49,839) (56,374) 

รวม  1,469,572 544,602 302,561 459,813 301,362 816,861 169,210 268,583 1,219,143 2,666,155 8,217,862 
หกั: ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี  (194,699) (141,758) (40,342) (39,133) (301,362) (93,356) (27,736) (134,292) (180,512) (255,413) (1,408,603) 

เงินกูย้ืมระยะยำว - สุทธิจำกส่วนท่ีถึงก ำหนด             
 ช ำระภำยในหน่ึงปี  1,274,873 402,844 262,219 420,680 - 723,505 141,474 134,291 1,038,631 2,410,742 6,809,259 
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กำรเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกูย้มืระยะยำวส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2565 และ 2564 มีรำยละเอียดดงัน้ี 
    (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม 

 วงเงินท่ี 1 วงเงินท่ี 2 วงเงินท่ี 3 วงเงินท่ี 4 วงเงินท่ี 5 วงเงินท่ี 6 วงเงินท่ี 7 วงเงินท่ี 8 วงเงินท่ี 9 วงเงินท่ี 10 วงเงินท่ี 11 รวม 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2565 1,469,572 544,602 302,561 459,813 301,362 816,861 169,210 268,583 1,219,143 2,666,155 - 8,217,862 
บวก: เบิกเงินกูเ้พิ่ม - - - - - - - - - - 591,824 591,824 
 ตดัจ ำหน่ำยค่ำธรรมเนียมทำงกำรเงินรอตดัจ่ำย (12,957) 10,081 3,011 521 1,722 495 1,072 1,092 5,321 11,905 1,071 23,334 
หกั: ค่ำธรรมเนียมทำงกำรเงินรอตดัจ่ำย - - - - - - - - - - (6,539) (6,539) 
 จ่ำยคืนเงินกู ้ (200,315) (53,508) (10,101) (41,476) (250,884) (98,570) (29,747) (142,223) (192,784) (274,095) (52,050) (1,345,753) 
 จ่ำยคืนเงินกูก่้อนก ำหนด - (518,754) (305,808) - (63,403) - - - - (191,723) - (1,079,688) 
 ขำดทุนจำกอตัรำแลกเปล่ียน - - - - 2,441 - - - - - - 2,441 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน 54,114 17,579 10,337 16,465 8,762 29,712 6,309 11,759 45,098 103,513 1,944 305,592 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2565 1,310,414 - - 435,323 - 748,498 146,844 139,211 1,076,778 2,315,755 536,250 6,709,073 

    (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม 

 วงเงินท่ี 1 วงเงินท่ี 2 วงเงินท่ี 3 วงเงินท่ี 4 วงเงินท่ี 5 วงเงินท่ี 6 วงเงินท่ี 7 วงเงินท่ี 8 วงเงินท่ี 9 วงเงินท่ี 10 วงเงินอื่น รวม 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2564 1,504,098 583,680 281,256 448,187 650,523 817,818 176,416 - - - 1,768,369* 6,230,347 
บวก: เบิกเงินกูเ้พิ่ม - - - - - - - 318,187 1,268,231 2,810,942 - 4,397,360 
 ตดัจ ำหน่ำยค่ำธรรมเนียมทำงกำรเงินรอตดัจ่ำย (13,207) 6,462 990 505 5,796 496 1,119 900 2,625 3,468 5,685 14,839 
หกั: ค่ำธรรมเนียมทำงกำรเงินรอตดัจ่ำย - - - - - - - (2,227) (19,192) (52,753) - (74,172) 
 จ่ำยคืนเงินกู ้ (182,744) (108,067) (11,391) (37,838) (391,445) (89,924) (27,137) (67,165) (45,768) (89,509) (378,575) (1,429,563) 
 จ่ำยคืนเงินกูก่้อนก ำหนด - - - - - - - - - (35,227) (1,549,378) (1,584,605) 
 ก ำไรจำกอตัรำแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริง - - - - (19,794) - - - - - - (19,794) 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน 161,425 62,527 31,706 48,959 56,282 88,471 18,812 18,888 13,247 29,234 153,899 683,450 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 1,469,572 544,602 302,561 459,813 301,362 816,861 169,210 268,583 1,219,143 2,666,155 - 8,217,862 

*เมื่อวนัท่ี 25 พฤษภำคม 2564 7 กนัยำยน 2564 และ 8 กนัยำยน 2564 บริษทัฯไดจ้่ำยคืนล่วงหนำ้ส ำหรับเงินกูส่้วนท่ีเหลือทั้งหมด 
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 รำยละเอียดวงเงินกูย้มืจำกธนำคำรของกลุ่มบริษทั สรุปไดด้งัน้ี 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2565 และ 2564 กลุ่มบริษทัไม่มีวงเงินกูย้มืท่ียงัไม่ไดเ้บิกใช้ 

  

   อตัรำดอกเบ้ีย 
ตำมสัญญำเงินกู/้ 

วงเงิน ธนำคำรผูใ้ห้กู ้ บริษทัผูกู้ ้ สัญญำแกไ้ขเพ่ิมเติม 

วงเงินท่ี 1 ธนำคำรเพื่อกำรส่งออก บริษทัฯและบริษทัยอ่ยในประเทศ LIBOR บวกส่วนเพ่ิม 
  และน ำเขำ้แห่งประเทศไทย      
วงเงินท่ี 2 BNP Paribas บริษทัฯและบริษทัยอ่ยทำงออ้ม LIBOR บวกส่วนเพ่ิม 
     ในประเทศสิงคโปร์  
วงเงินท่ี 3 BNP Paribas บริษทัฯและบริษทัยอ่ยทำงออ้ม LIBOR บวกส่วนเพ่ิม 

     ในประเทศสิงคโปร์  
วงเงินท่ี 4 ธนำคำรเพื่อกำรส่งออก บริษทัฯและบริษทัยอ่ยในประเทศ LIBOR บวกส่วนเพ่ิม 
    และน ำเขำ้แห่งประเทศไทย      
วงเงินท่ี 5 ธนำคำรกรุงไทย จ ำกดั (มหำชน) บริษทัฯและบริษทัยอ่ยในประเทศ MLR-1 ส ำหรับเงินกูย้ืม 
    และ 2 ธนำคำรอ่ืน รวม 3 ธนำคำร     สกุลเงินบำทและ LIBOR  
         บวกส่วนเพ่ิมส ำหรับ 
      เงินกูย้ืมสกุลเงินเหรียญ 
      สหรัฐอเมริกำ 
วงเงินท่ี 6 ธนำคำรเพื่อกำรส่งออก บริษทัฯและบริษทัยอ่ยในประเทศ LIBOR บวกส่วนเพ่ิม 
  และน ำเขำ้แห่งประเทศไทย      

  วงเงินท่ี 7 SinoPac Capital International (HK) Limited บริษทัยอ่ยทำงออ้มในประเทศสิงคโปร์ LIBOR บวกส่วนเพ่ิม 
  วงเงินท่ี 8 ธนำคำรเพื่อกำรส่งออก บริษทัฯ บริษทัยอ่ยในประเทศ LIBOR บวกส่วนเพ่ิม 
  และน ำเขำ้แห่งประเทศไทย   และบริษทัยอ่ยทำงออ้มในประเทศ  
    สิงคโปร์  
  วงเงินท่ี 9 Crédit Agricole Corporate and Investment  บริษทัยอ่ยทำงออ้มในประเทศสิงคโปร์ LIBOR บวกส่วนเพ่ิม 
    Bank   
  วงเงินท่ี 10 บรรษทักำรเงินระหว่ำงประเทศ ธนำคำร 

 เพื่อกำรส่งออกและน ำเขำ้แห่งประเทศไทย 
บริษทัยอ่ยทำงออ้มในประเทศสิงคโปร์ LIBOR บวกส่วนเพ่ิม 

    และธนำคำรทหำรไทยธนชำต จ ำกดั 
 (มหำชน) 

  

  วงเงินท่ี 11 ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) บริษทัยอ่ยทำงออ้มในประเทศสิงคโปร์ SOFR บวกส่วนเพ่ิม 
  สำขำประเทศสิงคโปร์   
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รำยละเอียดของวงเงินกูย้มืแต่ละวงเงินสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

วงเงินท่ี 1 

เม่ือวนัท่ี 29 พฤษภำคม 2557 บริษัทฯได้ลงนำมในสัญญำเงินกู้จ  ำนวนเงิน 81.50 ล้ำนเหรียญ
สหรัฐอเมริกำ กบัธนำคำรเพื่อกำรส่งออกและน ำเขำ้แห่งประเทศไทย ส ำหรับใช้ช ำระในวงเงิน
สูงสุดไม่เกินร้อยละ 80 ของรำคำตำมสัญญำสั่งต่อเรือประเภทสินคำ้แห้งเทกองท่ีบริษทัฯไดส้ั่งต่อ
จ ำนวนหลำยล ำ เงินกูย้ืมดงักล่ำวคิดดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละ LIBOR บวกส่วนเพิ่ม ซ่ึงจะช ำระเป็น
รำยไตรมำส 

รำยละเอียดวงเงินกูย้มื กำรเบิกใชว้งเงินกูย้มื  ระยะเวลำครบก ำหนด กำรช ำระคืน และหลกัประกนั 
สำมำรถสรุปไดด้งัน้ี  

วงเงิน/รำยละเอียด วงเงินส ำหรับใช้เม่ือรับมอบเรือ 

วงเงินกู้ยืม 81,500,000 เหรียญสหรัฐอเมริกำ ส ำหรับกำรเบิกถอนหลำยคร้ัง 
กำรเบิกใช้วงเงินกู้ยืม ร้อยละ 80 ของรำคำตำมสัญญำสั่งต่อเรือแต่ละล ำ ซ่ึงจะเบิกถอนเม่ือ

รับมอบเรือแต่ละล ำ 
ระยะเวลำครบก ำหนด 10 ปีหลงัจำกเบิกถอนเงินกูย้มืแต่ไม่เกินวนัท่ี 30 ธนัวำคม 2568 
กำรช ำระคืน เงินกูย้มืท่ีเบิกจะแบ่งกำรช ำระคืนออกเป็น 39 งวด เป็นรำยไตรมำส

เท่ำ ๆ กนั ในอตัรำส่วนงวดละ 1/55 เร่ิมจำกวนัส้ินสุดไตรมำส
ถดัไปของวนัท่ีเบิกถอนเงินกูย้มืแต่ละคร้ัง และงวดท่ี 40 ช ำระคืน
เงินกูย้มืคงเหลือทั้งหมด 

หลกัประกนั ก) กำรจดจ ำนองเรือท่ีไดม้ำจำกเงินกูย้มืเป็นล ำดบัแรก 
ข) กำรจ ำน ำหุ้นของบริษทัยอ่ยของผูกู้ ้
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ภำยใตส้ัญญำเงินกูย้ืม บริษทัฯตอ้งปฏิบติัตำมเง่ือนไขทำงกำรเงินบำงประกำร ซ่ึงรวมถึงกำรด ำรง
อตัรำส่วนทำงกำรเงินในงบกำรเงินรวมในสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกำ ดงัน้ี 

 ก) ด ำรงอตัรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ีไม่นอ้ยกวำ่ 1.1 ต่อ 1 
 ข) ด ำรงอตัรำส่วน net funded debt to EBITDA ไม่เกิน 5 ต่อ 1 
 ค) ด ำรงอตัรำส่วน debt to equity ไม่เกิน 2 ต่อ 1 

เม่ือวนัท่ี 12 กรกฎำคม 2562 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยในประเทศ 4 แห่งไดล้งนำมแกไ้ขสัญญำเงินกู้
ท่ีท ำกบัธนำคำรเพื่อกำรส่งออกและน ำเขำ้แห่งประเทศไทย  ซ่ึงกำรทดสอบขอ้ก ำหนดอตัรำส่วน              
ทำงกำรเงินเก่ียวกับกำรด ำรงอัตรำส่วน net funded debt to EBITDA ถูกแทนท่ีด้วยเง่ือนไข               
ทำงกำรเงิน 2 ขอ้ ทั้งน้ี เง่ือนไขทำงกำรเงินภำยหลงัจำกกำรแกไ้ขดงักล่ำวเป็นดงัน้ี 

ก) ด ำรงอตัรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ีไม่นอ้ยกวำ่ 1.1 ต่อ 1 
ข) ด ำรงอัตรำส่วน debt to equity ไม่เกิน 2 ต่อ 1 และด ำรงส่วนของผู ้ถือหุ้นรวมขั้ นต ่ ำ  

300,000,000 เหรียญสหรัฐอเมริกำ 
ค) ด ำรงเงินสดอย่ำงนอ้ยเท่ำกบั 100,000 เหรียญสหรัฐอเมริกำ ต่อเรือ 1 ล ำ ซ่ึงกลุ่มบริษทัเป็น

เจำ้ของ 

เม่ือวนัท่ี 13 พฤษภำคม 2563 บริษทัฯและบริษทัย่อยในประเทศ 4 แห่ง (“ผูกู้ ้”) ได้ลงนำมแก้ไข
สัญญำเงินกูท่ี้ท ำกบัธนำคำรเพื่อกำรส่งออกและน ำเขำ้แห่งประเทศไทย  (“ผูใ้ห้กู”้) ซ่ึงไดรั้บกำรพกั
ช ำระกำรจ่ำยคืนเงินตน้ท่ีครบก ำหนดช ำระส ำหรับงวดเดือนมิถุนำยน 2563 และกนัยำยน 2563 และ             
ผูกู้จ้ะช ำระคืนเงินตน้จ ำนวนดงักล่ำวขำ้งตน้ใหก้บัผูใ้หกู้ใ้นงวดสุดทำ้ยของกำรช ำระเงินกู้ 

 วงเงินท่ี 2 

เม่ือวันท่ี 29 ธันวำคม 2557 บริษัทฯได้ลงนำมในสัญญำเงินกู้จ  ำนวนเงิน 42.00 ล้ำนเหรียญ
สหรัฐอเมริกำ กบัธนำคำร BNP Paribas (“BNP”) เพื่อใชช้ ำระในวงเงินสูงสุดไม่เกินร้อยละ 75 ของ
รำคำตำมสัญญำสั่งต่อเรือประเภทขนส่งสินคำ้แห้งเทกอง ขนำดอลัตรำแมกซ์ 64,000 เดทเวทตนั
จ ำนวน 2 ล ำ (ตวัเรือหมำยเลข SF130128 และ SF130129) ซ่ึงบริษทัฯไดส้ั่งต่อไปไวก้บั Taizhou 
Sanfu Ship Engineering Co., Ltd. ประเทศจีน เงินกูย้ืมดงักล่ำวคิดดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละ LIBOR 
บวกส่วนเพิ่ม ซ่ึงจะช ำระเป็นรำยไตรมำส 
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เม่ือวนัท่ี 29 เมษำยน 2559 บริษทัฯและบริษทั พรีเชียส ไทด์ส พีทีอี ลิมิเตด ไดล้งนำมในบนัทึก
แกไ้ขเพิ่มเติมต่อทำ้ยสัญญำเงินกูก้บั BNP หลงัจำกกำรแกไ้ขดงักล่ำว รำยละเอียดหลกัของสัญญำ
เงินกูส้ำมำรถแสดงไดด้งัต่อไปน้ี 

วงเงิน/รำยละเอียด วงเงินส ำหรับใช้เม่ือรับมอบเรือ 

วงเงินกู้ยืม ไม่เกิน 37,500,0000 เหรียญสหรัฐอเมริกำ แบ่งออกเป็น 2 ส่วนส ำหรับ
เรือแต่ละล ำของตวัเรือหมำยเลข SF130128 และ SF130126 (“เงินกูย้มื
ส ำหรับเรือแต่ละล ำ” หรือ “เงินกูย้มืส ำหรับเรือทุกล ำ”) 

กำรเบิกใช้วงเงินกู้ยืม เบิกถอนไดไ้ม่เกินจ ำนวนท่ีต ่ำกวำ่ของ 18,750,000 เหรียญสหรัฐอเมริกำ 
  หรือร้อยละ 75 ของรำคำตลำดของเรือแต่ละล ำ ซ่ึงจะเบิกถอนเม่ือ            
รับมอบเรือแต่ละล ำ 

ระยะเวลำครบก ำหนด 8 ปีหลงัจำกเบิกถอนเงินกูย้มืส ำหรับเรือแต่ละล ำ 
กำรช ำระคืน เงินกูส้ ำหรับเรือแต่ละล ำจะตอ้งช ำระคืนภำยใน 8 ปี โดยแบ่งเป็น 32 

งวด เร่ิมจำก 3 เดือนหลงัจำกกำรเบิกถอนเงินกูข้องเรือแต่ละล ำ งวดท่ี 
1 ถึงงวดท่ี 16 ช ำระเป็นรำยไตรมำสเท่ำกบั 312,500 เหรียญ
สหรัฐอเมริกำต่องวด และงวดท่ี 17 ถึงงวดท่ี 32 ช ำระเป็นรำยไตรมำส
เท่ำกบั 468,750 เหรียญสหรัฐอเมริกำต่องวด และส่วนท่ีเหลือทั้งหมด
จ ำนวน 6,250,000 เหรียญสหรัฐอเมริกำ ช ำระคืนในงวดสุดทำ้ยของ
เรือแต่ละล ำ 

หลกัประกนั ก) กำรจ ำนองเรือเป็นล ำดบัแรก 
ข) กำรจ ำน ำหุ้นของบริษทัยอ่ยของผูกู้ ้
ค) กำรจ ำน ำล ำดบัแรกในบญัชีเงินไดแ้ละบญัชีช ำระคืนเงินกูข้อง

บริษทัยอ่ยของผูกู้ ้
ง) กำรโอนผลประโยชน์เป็นล ำดบัแรกของสัญญำประกนัภยัเรือและ

กำรเรียกร้องค่ำสินไหมทดแทนของเรือ 

ภำยใตส้ัญญำเงินกูย้ืมและบนัทึกแกไ้ขเพิ่มเติมสัญญำเงินกู ้ลงวนัท่ี 18 เมษำยน 2561 บริษทัฯตอ้ง
ปฏิบติัตำมเง่ือนไขทำงกำรเงินบำงประกำร ซ่ึงรวมถึงกำรด ำรงอตัรำส่วนทำงกำรเงินในงบกำรเงิน
รวมในสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกำ ดงัน้ี 

 ก)  ด ำรงอตัรำส่วน funded debt to total shareholders’ equity ไม่เกินกวำ่ 2 ต่อ 1 
 ข) ด ำรงเงินสดอยำ่งนอ้ย 100,000 เหรียญสหรัฐอเมริกำ ต่อเรือ 1 ล ำ ซ่ึงกลุ่มบริษทัเป็นเจำ้ของ 
 ค) ยกเลิกกำรทดสอบขอ้ก ำหนดอตัรำส่วนทำงกำรเงินเก่ียวกบักำรด ำรงอตัรำส่วน Funded Debt 

to EBITDA โดยปรับเพิ่มเง่ือนไขกำรด ำรงอตัรำส่วนมูลค่ำหลกัประกนัขั้นต ่ำ จำกเดิมร้อยละ 
125 เป็นร้อยละ 135 
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เม่ือวนัท่ี 15 เมษำยน 2563 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยทำงออ้มของบริษทัฯในประเทศสิงคโปร์กล่ำวคือ 
บริษทั พรีเชียส สกำยส์ พีทีอี ลิมิเตด และบริษทั พรีเชียส ไทด์ส พีทีอี ลิมิเตด ในฐำนะผูกู้ ้ร่วม                       
ได้ลงนำมสัญญำแก้ไขเพิ่มเติม ฉบบัท่ี 1 และปรับปรุงบนัทึกแก้ไขเพิ่มเติมต่อทำ้ยสัญญำเงินกู้                    
ตำมสัญญำท่ีท ำไว ้ณ วนัท่ี 29 ธันวำคม 2557 โดยมีวตัถุประสงค์หลกัเพื่อเพิ่มวงเงินกู้อีกจ ำนวน                              
10.60 ลำ้นเหรียญสหรัฐอเมริกำ (“วงเงินกู้เพิ่ม”) วงเงินกู้ยืมคิดดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละ LIBOR                        
บวกส่วนเพิ่มโดยช ำระคืนเป็นรำยไตรมำส  

 โดยมีรำยละเอียดหลกัของขอ้ตกลงส ำหรับวงเงินกูเ้พิ่ม ดงัน้ี 

วงเงิน รำยละเอยีด 

วงเงินกู้เพิม่ วงเงินกูสู้งสุด 10,600,000 เหรียญสหรัฐอเมริกำ ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 ประเภท 
คือ สินเช่ือเพื่อส่ิงแวดลอ้ม และสินเช่ือทัว่ไป 

วัตถุประสงค์ สินเช่ือเพื่อส่ิงแวดลอ้มนั้นมีวตัถุประสงคเ์พื่อเป็นแหล่งเงินทุน และ/หรือ 
   เพื่อรีไฟแนนซ์ ตน้ทุนในกำรติดตั้งระบบจดักำรน ้ำถ่วงเรือ ทั้งน้ีบริษทัฯ
ไดรั้บควำมเห็นจำก Vigeo Eiris ส ำหรับสินเช่ือเพื่อส่ิงแวดลอ้ม 

สินเช่ือทัว่ไป มีวตัถุประสงคเ์พื่อเป็นเงินหมุนเวียนทัว่ไปในบริษทั 
กำรเบิกใช้วงเงินกู้ยืม 10,600,000 เหรียญสหรัฐอเมริกำในกอ้นเดียว 
ระยะเวลำครบก ำหนด 4 ปีหลงัจำกเบิกถอนเงินกูย้มื 
กำรช ำระคืน 
 

เงินกูเ้พิ่มจะตอ้งช ำระคืนภำยใน 4 ปี โดยแบ่งเป็น 16 งวด ช ำระเป็นรำย  
  ไตรมำสเท่ำกบั 662,500 เหรียญสหรัฐอเมริกำต่องวด เร่ิมช ำระ 3 เดือน 
   หลงัจำกกำรเบิกถอนเงินกู ้

หลกัประกนั (เพิม่เติม) กำรโอนผลประโยชน์เป็นล ำดบัแรกของสัญญำเช่ำเรือท่ีมีระยะเวลำกำรเช่ำ
ตั้งแต่ 36 เดือนขึ้นไป 

โดยกำรท ำสัญญำแก้ไขเพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงข้อตกลงทำงกำรเงินภำยใต้สัญญำเงินกู้น้ี                          
บริษทัฯจะตอ้งด ำรงอตัรำส่วนทำงกำรเงินซ่ึงจะมีกำรค ำนวณเป็นรำยไตรมำสจำกงบกำรเงินรวม
เป็นเงินเหรียญสหรัฐอเมริกำ ดงัต่อไปน้ี 

 ก) อัตรำส่วนหน้ีเงินกู้ต่อส่วนของผูถื้อหุ้นรวมสูงสุด (Funded Debt to Total Shareholders’ 
Equity) ไม่เกินกวำ่ 2 ต่อ 1  

 ข) ด ำรงส่วนของผูถื้อหุน้รวมขั้นต ่ำ 300,000,000 เหรียญสหรัฐอเมริกำ  
 ค) ด ำรงเงินสดอย่ำงน้อยเท่ำกบั 200,000 เหรียญสหรัฐอเมริกำ ต่อเรือ 1 ล ำ ซ่ึงกลุ่มบริษทัเป็น

เจำ้ของ 

 เม่ือวนัท่ี 20 เมษำยน 2563 บริษทัฯไดเ้บิกเงินกูด้งักล่ำวจ ำนวน 10.60 ลำ้นเหรียญสหรัฐอเมริกำ 
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  วงเงินท่ี 3 

 เม่ือวนัท่ี 9 มิถุนำยน 2560 บริษัทฯและบริษทัย่อยทำงอ้อมซ่ึงจัดตั้ งในประเทศสิงคโปร์ บริษทั           
พรีเชียส เกรซ พีทีอี ลิมิเตด ไดล้งนำมในสัญญำเงินกูจ้  ำนวน 16.25 ลำ้นเหรียญสหรัฐอเมริกำ กบั
ธนำคำร BNP Paribas เพื่อรีไฟแนนซ์รำคำเรือในวงเงินสูงสุดไม่เกินร้อยละ 65 ของจ ำนวนท่ีต ่ำกว่ำ
ระหว่ำงรำคำตำมสัญญำต่อเรือหรือรำคำตลำดของเรือ ส ำหรับเรือบรรทุกสินค้ำแห้งเทกอง 
ขนำดอลัตรำแมกซ์ 63,345 เดทเวทตนั จ ำนวน 1 ล ำ (ตวัเรือหมำยเลข SF130127) (“เรือ”) วงเงิน
กูย้มืคิดดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละ LIBOR บวกส่วนเพิ่มโดยช ำระคืนเป็นรำยไตรมำส 

 รำยละเอียดหลกัของสัญญำเงินกูส้ำมำรถแสดงไดด้งัต่อไปน้ี 

วงเงิน/รำยละเอียด วงเงินส ำหรับใช้เม่ือรับมอบเรือ 

วงเงินกู้ยืม ไม่เกิน 16,250,000 เหรียญสหรัฐอเมริกำ  
กำรเบิกใช้วงเงินกู้ยืม วงเงินกูสู้งสุดไม่เกิน 16,250,000 เหรียญสหรัฐอเมริกำ หรือร้อยละ 65 

ของรำคำตลำดของเรือ 
ระยะเวลำครบก ำหนด 8 ปีหลงัจำกเบิกถอนเงินกูย้มื 
กำรช ำระคืน เงินกูย้มืจะตอ้งช ำระคืนภำยในระยะเวลำ 8 ปี โดยช ำระคืนจ ำนวน 32  

งวดเป็นรำยไตรมำส ไตรมำสละ 338,542 เหรียญสหรัฐอเมริกำ                                 
เร่ิมตั้งแต่ 3 เดือนหลงัจำกมีกำรเบิกเงินกูแ้ละช ำระส่วนท่ีเหลือทั้งหมด
จ ำนวน 5,416,656 เหรียญสหรัฐอเมริกำ พร้อมกบักำรช ำระเงินกู ้                         
งวดสุดทำ้ย 

หลกัประกนั ก) กำรจ ำนองเรือเป็นล ำดบัแรก 
ข) กำรจ ำน ำหุ้นของบริษทัยอ่ยของผูกู้ ้
ค) กำรจ ำน ำล ำดบัแรกในบญัชีเงินไดแ้ละบญัชีช ำระคืนเงินกูข้อง

บริษทัยอ่ยของผูกู้ ้ 
ง) กำรโอนผลประโยชน์เป็นล ำดบัแรกของสัญญำประกนัภยัเรือและ

กำรเรียกร้องค่ำสินไหมทดแทนของเรือ และ 
จ) กำรโอนผลประโยชน์เป็นล ำดบัแรกของสัญญำเช่ำเรือท่ีมีระยะเวลำ

กำรเช่ำตั้งแต่ 36 เดือนขึ้นไป 
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ภำยใตส้ัญญำเงินกูย้ืม บริษทัฯตอ้งปฏิบติัตำมเง่ือนไขทำงกำรเงินบำงประกำร ซ่ึงรวมถึงกำรด ำรง
อตัรำส่วนทำงกำรเงินในงบกำรเงินรวมในสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกำ ดงัน้ี 

ก) ด ำรงอตัรำส่วน funded debt to total shareholders’ equity ไม่เกินกวำ่ 2 ต่อ 1  
ข) ด ำรงส่วนของผูถื้อหุน้รวมขั้นต ่ำ 300,000,000 เหรียญสหรัฐอเมริกำ 
ค) ด ำรงเงินสดอย่ำงนอ้ยเท่ำกบั 200,000 เหรียญสหรัฐอเมริกำ ต่อเรือ 1 ล ำ ซ่ึงกลุ่มบริษทัเป็น

เจำ้ของ 

เม่ือวนัท่ี 5 เมษำยน 2565 กลุ่มบริษทัได้จ่ำยล่วงหน้ำเงินกู้ส่วนท่ีเหลือทั้งหมดของวงเงินกู้จำก
ธนำคำร BNP Paribas 

 วงเงินท่ี 4 

 เม่ือวนัท่ี 15 ธันวำคม 2560 บริษทัฯและบริษทั พรีเชียส ฟอเรสท์ จ ำกัด ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของ
บริษทัฯไดล้งนำมสัญญำเงินกูจ้  ำนวน 18 ลำ้นเหรียญสหรัฐอเมริกำ กบัธนำคำรเพื่อกำรส่งออกและ
น ำเขำ้แห่งประเทศไทย โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อรีไฟแนนซ์รำคำเรือในวงเงินไม่เกินร้อยละ  72 ของ
รำคำตลำดของเรือ ส ำหรับเรือบรรทุกสินคำ้แห้งเทกองขนำดอลัตรำแมกซ์  ขนำดระวำง 63,345               
เดทเวทตนั จ ำนวน 1 ล ำ (ตวัเรือหมำยเลข SF130129) (“เรือ”) วงเงินกูย้มืคิดดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละ 
LIBOR บวกส่วนเพิ่มโดยช ำระคืนเป็นรำยไตรมำส 

รำยละเอียดหลกัของสัญญำเงินกูส้ำมำรถแสดงไดด้งัต่อไปน้ี 

วงเงิน/รำยละเอียด วงเงินส ำหรับใช้เม่ือรับมอบเรือ 

วงเงินกู้ยืม ไม่เกิน 18,000,000 เหรียญสหรัฐอเมริกำ  
กำรเบิกใช้วงเงินกู้ยืม วงเงินกูสู้งสุดไม่เกิน 18,000,000 เหรียญสหรัฐอเมริกำ หรือร้อยละ 72 

ของรำคำตลำดของเรือ 
ระยะเวลำครบก ำหนด 10 ปีหลงัจำกเบิกถอนเงินกูย้มื 
กำรช ำระคืน เงินกูท่ี้เบิกทั้งหมดจะช ำระคืนภำยใน 10 ปี โดยแบ่งกำรช ำระคืน  

ออกเป็น 39 งวด เป็นรำยไตรมำสเท่ำ ๆ กนั ในอตัรำส่วนงวดละ 1/55 
เร่ิมจำกวนัส้ินสุดไตรมำสถดัไปของวนัท่ีเบิกถอนเงินกูแ้ต่ละคร้ัง และ
งวดท่ี 40 ช ำระคืนเงินกูค้งเหลือทั้งหมด 

หลกัประกนั ก) กำรจดจ ำนองเรือเป็นล ำดบัแรก 
ข) กำรจ ำน ำหุ้นของบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ 
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ภำยใตส้ัญญำเงินกูย้ืม บริษทัฯตอ้งปฏิบติัตำมเง่ือนไขทำงกำรเงินบำงประกำร ซ่ึงรวมถึงกำรด ำรง
อตัรำส่วนทำงกำรเงินในงบกำรเงินรวมในสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกำ ดงัน้ี 

ก) ด ำรงอตัรำส่วน funded debt to total shareholders’ equity ไม่เกินกวำ่ 2 ต่อ 1  
ข) ด ำรงส่วนของผูถื้อหุน้รวมขั้นต ่ำ 300,000,000 เหรียญสหรัฐอเมริกำ 
ค) ด ำรงเงินสดอย่ำงนอ้ยเท่ำกบั 100,000 เหรียญสหรัฐอเมริกำ ต่อเรือ 1 ล ำ ซ่ึงกลุ่มบริษทัเป็น

เจำ้ของ 

 เม่ือวนัท่ี 9 สิงหำคม 2562 บริษทัฯไดเ้บิกเงินกูด้งักล่ำวจ ำนวน 16.20 ลำ้นเหรียญสหรัฐอเมริกำ 

เม่ือวนัท่ี 13 พฤษภำคม 2563 บริษทัฯและบริษทัย่อย (“ผูกู้”้) ไดล้งนำมแกไ้ขสัญญำเงินกูท่ี้ท ำกบั
ธนำคำรเพื่อกำรส่งออกและน ำเขำ้แห่งประเทศไทย  (“ผูใ้ห้กู”้) ซ่ึงไดรั้บกำรพกัช ำระกำรจ่ำยคืน            
เงินตน้ท่ีครบก ำหนดช ำระส ำหรับงวดเดือนมิถุนำยน 2563 และกนัยำยน 2563 และผูกู้จ้ะช ำระคืน
เงินตน้จ ำนวนดงักล่ำวขำ้งตน้ใหก้บัผูใ้หกู้ใ้นงวดสุดทำ้ยของกำรช ำระเงินกู ้

 วงเงินท่ี 5 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยในประเทศไดล้งนำมในสัญญำเงินกูย้ืมลงวนัท่ี 18 มกรำคม 2550 เพื่อใช้
ส ำหรับน ำไปจดัซ้ือเรือ ในระหวำ่งปี 2552 ถึง 2554 ไดมี้กำรแกไ้ขเพิ่มเติมในสัญญำเงินกูย้มื 

 สรุปรำยละเอียดกำรเบิกใชว้งเงินกูย้มืมีดงัน้ี 

ก) ในระหว่ำงปี 2554 และ 2553 บริษัทย่อยในประเทศ 2 แห่งได้เบิกถอนเงินกู้จ  ำนวนเงิน 
1,502.35 ลำ้นบำท เพื่อน ำไปจดัซ้ือเรือ 2 ล ำ 

ข) ในระหว่ำงปี 2554 บริษทัย่อยในประเทศ 4 แห่งไดเ้บิกถอนเงินกูจ้  ำนวนเงิน 92.00 ลำ้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกำจำกวงเงินดังกล่ำวและคงเหลือยอดท่ียงัไม่ได้เบิกใช้จ ำนวนเงิน 108.00 ลำ้น
เหรียญสหรัฐอเมริกำ เพื่อเป็นกำรต่อระยะเวลำกำรเบิกถอนเงินกูย้มืคงเหลือ เม่ือวนัท่ี 9 มีนำคม 
2555 บริษทัฯและบริษทัย่อยในประเทศได้เขำ้ท ำสัญญำเงินกู้จ  ำนวนเงิน 50.00 ลำ้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกำด้วยเง่ือนไขเดิมกับหน่ึงในสำมธนำคำรผูใ้ห้กู ้เดิม เงินกู้ยืมดังกล่ำวได้น ำไป
จดัซ้ือเรือของบริษทัย่อยในประเทศ 2 แห่ง และยกเลิกวงเงินกูย้ืมส่วนท่ีเหลือจ ำนวนเงิน 58.00 
ลำ้นเหรียญสหรัฐอเมริกำ 

ค) ในระหว่ำงปี 2554 และ 2553 บริษทัย่อยในประเทศ 2 แห่งไดเ้ปล่ียนหน้ีเงินกูย้ืมสกุลเงินบำท 
จ ำนวนเงิน 1,502.35 ลำ้นบำท ไปเป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกำจ ำนวนเงิน 45.90 ลำ้น
เหรียญสหรัฐอเมริกำ 

ง) ในระหว่ำงปี 2555 บริษทัย่อยในประเทศ 4 แห่งไดเ้ปล่ียนดอกเบ้ียของเงินกูย้มืสกุลเงินเหรียญ
สหรัฐอเมริกำจ ำนวนเงิน 64.82 ลำ้นเหรียญสหรัฐอเมริกำ เพื่อแลกเปล่ียนอตัรำดอกเบ้ียลอยตวั 
(ร้อยละ LIBOR) เป็นอตัรำดอกเบ้ียคงท่ี (ร้อยละ 2.10) ส ำหรับดอกเบ้ียจ่ำยระหว่ำงวนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2557 ถึงวนัท่ี 30 กนัยำยน 2565 
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วงเงินกูย้มืดงักล่ำวค ้ำประกนัโดยกำรจดจ ำนองเรือของบริษทัย่อย กำรจ ำน ำหุน้ของบริษทัย่อย กำร
โอนผลประโยชน์ในกรมธรรม์ประกนัภยัของเรือท่ีเป็นหลกัประกนัของบริษทัย่อยให้แก่เจ้ำหน้ี 
และกำรโอนผลประโยชน์ในเงินรำยไดข้องเรือท่ีเป็นหลกัประกนัของบริษทัยอ่ยใหแ้ก่เจำ้หน้ี 

 ภำยใตส้ัญญำเงินกูย้ืม บริษทัฯและบริษทัย่อยตอ้งปฏิบติัตำมเง่ือนไขทำงกำรเงินบำงประกำร ซ่ึง
รวมถึง 

 ก) ด ำรงอตัรำส่วน total debt to total shareholders’ equity ไม่เกินกวำ่ 2 ต่อ 1 
 ข) ด ำรงอตัรำส่วน total debt to EBITDA ไม่เกินกวำ่ 5 ต่อ 1 
 ค) ด ำรงเงินสดอยำ่งนอ้ยเท่ำกบั 100,000 เหรียญสหรัฐอเมริกำ ต่อเรือ 1 ล ำ 
 ง) ด ำรงอตัรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ีไม่นอ้ยกวำ่ 1.1 ต่อ 1 

  เม่ือวนัท่ี 28 กันยำยน 2561 บริษทัฯได้จ่ำยล่วงหน้ำเงินกู้ส่วนท่ีเหลือทั้งหมดของวงเงินกู้จำก
ธนำคำรธนชำต จ ำกดั (มหำชน) 

 เม่ือวนัท่ี 30 กันยำยน 2565 กลุ่มบริษทัได้จ่ำยคืนเงินกู้ส่วนท่ีเหลือทั้งหมดของวงเงินกู้ท่ี 5 จำก
ธนำคำรกรุงไทย จ ำกดั (มหำชน) ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ จ ำกดั (มหำชน) และธนำคำรทหำรไทยธน
ชำต จ ำกดั (มหำชน) 

วงเงินท่ี 6 

 เม่ือวนัท่ี 13 ธนัวำคม 2562 บริษทัฯและบริษทัย่อยในประเทศ 5 แห่งไดล้งนำมสัญญำเงินกูจ้  ำนวน 
28.00 ลำ้นเหรียญสหรัฐอเมริกำ กับธนำคำรเพื่อกำรส่งออกและน ำเขำ้แห่งประเทศไทย  โดยมี
วตัถุประสงค์เพื่อ (1) ไถ่ถอนหุ้นกูซ่ึ้งออกโดยบริษทัฯ (2) จ่ำยคืนเงินกู้/จ่ำยคืนเงินกูก่้อนก ำหนด
ส ำหรับเงินกูข้องบริษทัฯและ/หรือบริษทัย่อยซ่ึงกูจ้ำกสถำบนักำรเงิน และ/หรือ (3) ใช้ในกำรซ้ือ
เรือใหม่ เงินกูย้มืคิดดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละ LIBOR บวกส่วนเพิ่มโดยช ำระคืนเป็นรำยไตรมำส 

รำยละเอียดหลกัของเงินกูย้มืสำมำรถสรุปไดด้งัน้ี  

วงเงิน รำยละเอยีด 
วงเงินกู้ยืม ไม่เกิน 28,000,000 เหรียญสหรัฐอเมริกำ  
กำรเบิกใช้วงเงินกู้ยืม บริษทัยอ่ยแต่ละบริษทัเบิกถอนเงินกูย้มืจ ำนวนรวมไม่เกิน 5.60 ลำ้นเหรียญ

สหรัฐอเมริกำ 
ระยะเวลำครบก ำหนด 7 ปีหลงัจำกเบิกถอนเงินกูย้มื 
กำรช ำระคืน เงินกูท่ี้เบิกทั้งหมดจะช ำระคืนภำยใน 7 ปี โดยช ำระคืนจ ำนวน 27 งวด  

เป็นรำยไตรมำสเท่ำ ๆ กนั ในอตัรำส่วนงวดละ 1/40 เร่ิมจำกวนัส้ินสุด 
ไตรมำสถดัไปของวนัท่ีเบิกถอนเงินกูแ้ต่ละคร้ัง และงวดท่ี 28 ช ำระคืน
เงินกูค้งเหลือทั้งหมด 

หลกัประกนั ก) กำรจดจ ำนองเรือเป็นล ำดบัสอง 
ข) กำรจดจ ำน ำบญัชีส ำรองเพื่อกำรช ำระหน้ีของบริษทัฯ 
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ภำยใตส้ัญญำเงินกูย้ืม บริษทัฯตอ้งปฏิบติัตำมเง่ือนไขทำงกำรเงินบำงประกำร ซ่ึงรวมถึงกำรด ำรง
อตัรำส่วนทำงกำรเงินในงบกำรเงินรวมส้ินปีสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกำตั้งแต่ส้ินปี 2563 ดงัน้ี 

ก) ด ำรงอตัรำส่วน debt to total shareholders’ equity ไม่เกินกวำ่ 2 ต่อ 1  
ข) ด ำรงส่วนของผูถื้อหุน้รวมขั้นต ่ำ 300,000,000 เหรียญสหรัฐอเมริกำ 
ค) ด ำรงเงินสดอย่ำงนอ้ยเท่ำกบั 100,000 เหรียญสหรัฐอเมริกำ ต่อเรือ 1 ล ำ ซ่ึงกลุ่มบริษทัเป็น

เจำ้ของ 

  เม่ือวนัท่ี 31 มกรำคม 2563 บริษทัฯไดเ้บิกเงินกูด้งักล่ำวจ ำนวน 28.00 ลำ้นเหรียญสหรัฐอเมริกำ 

 เม่ือวนัท่ี 13 พฤษภำคม 2563 บริษทัฯและบริษทัย่อยในประเทศ 5 แห่ง (“ผูกู้ ้”) ได้ลงนำมแก้ไข
สัญญำเงินกูท่ี้ท ำกบัธนำคำรเพื่อกำรส่งออกและน ำเขำ้แห่งประเทศไทย  (“ผูใ้ห้กู”้) ซ่ึงไดรั้บกำรพกั
ช ำระกำรจ่ำยคืนเงินตน้ท่ีครบก ำหนดช ำระส ำหรับงวดเดือนมิถุนำยน 2563 และกนัยำยน 2563 และ           
ผูกู้จ้ะช ำระคืนเงินตน้จ ำนวนดงักล่ำวขำ้งตน้ใหก้บัผูใ้หกู้ใ้นงวดสุดทำ้ยของกำรช ำระเงินกู้ 

วงเงินท่ี 7 

เม่ือวนัท่ี 17 พฤศจิกำยน 2563 บริษทั พรีเชียส วิชัน่ส์ พีทีอี ลิมิเตด (“ผูกู้”้) ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยใน
ประเทศสิงคโปร์ของบริษทัฯ ได้ลงนำมในสัญญำเงินกู้จ  ำนวน 6 ลำ้นเหรียญสหรัฐอเมริกำกับ 
SinoPac Capital International (HK) Limited โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อรีไฟแนนซ์รำคำเรือบรรทุก
สินคำ้แห้งเทกองขนำดซุปรำแมกซ์ (“เรือ”) วงเงินกูย้ืมคิดดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละ LIBOR บวก
ส่วนเพิ่มโดยช ำระคืนเป็นรำยไตรมำส 

รำยละเอียดของเงินกูย้มืสำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 

วงเงิน รำยละเอยีด 
วงเงินกู้ยืม ไม่เกิน 6,000,000 เหรียญสหรัฐอเมริกำ 
กำรเบิกใช้วงเงินกู้ยืม จ ำนวน 6,000,000 เหรียญสหรัฐอเมริกำ 
ระยะเวลำครบก ำหนด 5 ปีหลงัจำกเบิกถอนเงินกูย้มื 
กำรช ำระคืนเงินกู้ เงินกูจ้ะตอ้งช ำระคืนเป็นระยะเวลำ 5 ปี โดยแบ่งเป็น 20 งวด ช ำระคืน

เป็นรำยไตรมำสงวดละ 211,250 เหรียญสหรัฐอเมริกำ โดยเร่ิม
ช ำระงวดแรก 3 เดือนหลงัจำกกำรเบิกถอนเงินกู ้และช ำระส่วนท่ี
เหลือทั้งหมดจ ำนวน 1,775,000 เหรียญสหรัฐอเมริกำพร้อมกบักำร
ช ำระเงินกูง้วดสุดทำ้ย 

หลกัประกนั ก) กำรจดจ ำนองเรือเป็นล ำดบัแรก 
ข) กำรโอนผลประโยชน์เป็นล ำดบัแรกของเรือส ำหรับกำร

ประกนัภยัและกำรเรียกร้องค่ำสินไหมทดแทน รำยได ้และ
สัญญำเช่ำใด ๆ ท่ีมีระยะเวลำ 12 เดือนหรือมำกกวำ่ 

ค) กำรค ้ำประกนัจำกบริษทัฯ  
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 วงเงินท่ี 8 

 เม่ือวนัท่ี 30 เมษำยน 2564 บริษทัฯและบริษทัย่อย 2 แห่ง ไดล้งนำมสัญญำเงินกูจ้  ำนวน 10.10 ลำ้น
เหรียญสหรัฐอเมริกำ กับธนำคำรเพื่อกำรส่งออกและน ำเข้ำแห่งประเทศไทย  (“EXIM”) โดยมี
วตัถุประสงค์เพื่อใช้รีไฟแนนซ์เงินกู้ยืมจำก  EXIM ภำยใตส้ัญญำเงินกู้ยืมลงวนัท่ี 28 พฤษภำคม 
2563 วงเงินกูย้มืคิดดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละ LIBOR บวกส่วนเพิ่มโดยช ำระคืนเป็นรำยไตรมำส 

รำยละเอียดระยะเวลำครบก ำหนดกำรช ำระคืน และหลกัประกนั สำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 

วงเงิน รำยละเอยีด 
จ ำนวนเงินกู้ วงเงินกูสู้งสุด 10,100,000 เหรียญสหรัฐอเมริกำ 
กำรเบิกใช้วงเงินกู้ยืม จ ำนวน 10,100,000 เหรียญสหรัฐอเมริกำ 
ระยะเวลำครบก ำหนด ไม่เกิน 2.5 ปี 
กำรช ำระคืนเงินกู้ เงินกูท่ี้เบิกทั้งหมดจะช ำระคืนจ ำนวน 10 งวด เป็นรำยไตรมำสเท่ำ ๆ กนั 

งวดละ 1,010,000 เหรียญสหรัฐอเมริกำ เร่ิมจำกวนัส้ินสุดไตรมำสถดัไป
ของวนัท่ีเบิกถอนเงินกู ้และงวดท่ี 10 ช ำระคืนเงินกูค้งเหลือทั้งหมด 

หลกัประกนั ก) กำรจดจ ำนองเรือเป็นล ำดบัแรก 
ข) กำรจ ำน ำหุ้นของบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ 
ค) กำรโอนผลประโยชน์เป็นล ำดบัแรกของสัญญำเช่ำเรือท่ีมีระยะเวลำกำร

เช่ำตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป 

ภำยใตส้ัญญำเงินกูย้ืม บริษทัฯตอ้งปฏิบติัตำมเง่ือนไขทำงกำรเงินบำงประกำร ซ่ึงรวมถึงกำรด ำรง
อตัรำส่วนทำงกำรเงินในงบกำรเงินรวมส้ินปีสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกำ ดงัน้ี 

ก) ด ำรงอตัรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้รวมไม่เกินกวำ่ 2 ต่อ 1  
ข) ด ำรงส่วนของผูถื้อหุน้รวมขั้นต ่ำ 300,000,000 เหรียญสหรัฐอเมริกำ 
ค) ด ำรงเงินสดอยำ่งนอ้ย 200,000 เหรียญสหรัฐอเมริกำ ต่อเรือ 1 ล ำ ซ่ึงกลุ่มบริษทัเป็นเจำ้ของ 

วงเงินท่ี 9 

 เม่ือวนัท่ี 21 มิถุนำยน 2564 บริษทัย่อยทำงออ้มของบริษทัฯซ่ึงจดัตั้งในประเทศสิงคโปร์ 6 แห่ง        
ไดล้งนำมในสัญญำเงินกูร้ะยะยำวแบบมีหลกัประกนัจ ำนวน 38.35 ลำ้นเหรียญสหรัฐอเมริกำ กบั 
Crédit Agricole Corporate and Investment Bank  (“CACIB”) โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อช ำระคืนเงินกู้
ภำยในกลุ่มบริษทัให้แก่บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง (สิงคโปร์) พีทีอี ลิมิเตด (“บริษทั พีเอสเอสพี”) โดย
มีบริษทัฯและบริษทั พีเอสเอสพี ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยในต่ำงประเทศของบริษทัฯเป็นผูค้  ้ำประกนัร่วม
ภำยใตส้ัญญำเงินกูน้ี้ เงินกูย้ืมคิดดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละ LIBOR บวกส่วนเพิ่ม โดยช ำระคืนเป็น      
รำยไตรมำส 
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รำยละเอียดระยะเวลำครบก ำหนด กำรช ำระคืน และหลกัประกนั สำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 

วงเงิน รำยละเอยีด 
จ ำนวนเงินกู้ วงเงินกูสู้งสุด 38,350,000 เหรียญสหรัฐอเมริกำ 
กำรเบิกใช้
วงเงินกู้ยืม 

วงเงินกูสู้งสุดไม่เกิน 38,350,000 เหรียญสหรัฐอเมริกำ หรือร้อยละ 65 ของรำคำตลำด
ของเรือแต่ละล ำ 

ระยะเวลำ
ครบก ำหนด 

5 ปีหลงัจำกเบิกถอนเงินกูย้มื 

กำรช ำระคืน
เงินกู้ 

เงินกูภ้ำยใตแ้ต่ละวงเงินยอ่ยจะตอ้งช ำระคืนเป็นระยะเวลำ 5 ปีโดยแบ่งเป็น 20 งวด 
ช ำระคืนเป็นรำยไตรมำส งวดละเท่ำ ๆ กนัโดยเร่ิมช ำระงวดแรกสำมเดือนหลงัจำกกำร
เบิกถอนเงินกู ้และช ำระส่วนท่ีเหลือทั้งหมด (ยกเวน้วงเงินกูย้อ่ย F) พร้อมกบักำรช ำระ
เงินกูง้วดสุดทำ้ย ดงัน้ี  

วงเงินกู้ย่อย 
จ ำนวนเงินคืนรำยไตรมำส 
(เหรียญสหรัฐอเมริกำ) 

จ ำนวนเงินส่วนที่เหลือ 
(เหรียญสหรัฐอเมริกำ) 

A 230,208 3,683,340 
B 223,438 4,468,740 
C 257,292 1,029,160 
D 257,292 1,029,160 
E 189,583 758,340 
F 211,250 ไม่มี 

หลกัประกนั ก) กำรค ้ำประกนัจำกผูค้  ้ำประกนัร่วม 
ข) กำรจดจ ำนองเรือล ำดบัแรกของเรือทั้ง 6 ล ำ 
ค) กำรจ ำน ำหุน้ของบริษทัยอ่ยทั้ง 6 บริษทั 
ง) กำรโอนผลประโยชน์เป็นล ำดบัแรกของเรือส ำหรับกำรประกนัภยัและกำรเรียกร้อง

ค่ำสินไหมทดแทน รำยได้ สัญญำเช่ำเหมำล ำใด ๆ (ท่ีมีระยะเวลำ 12 เดือนหรือ
มำกกวำ่) และกำรค ้ำประกนักำรเช่ำเหมำล ำท่ีเก่ียวขอ้งกบัเรือ 

จ) กำรไดรั้บประโยชน์เป็นล ำดบัแรกส ำหรับบญัชีรำยไดแ้ละบญัชีเงินประกนัของผูกู้ ้ 
ฉ) กำรได้รับประโยชน์เป็นล ำดับแรกส ำหรับสิทธิของผูกู้ ้ภำยใต้สัญญำป้องกัน     

ควำมเส่ียง 
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ภำยใตส้ัญญำเงินกูย้ืม บริษทัฯตอ้งปฏิบติัตำมเง่ือนไขทำงกำรเงินบำงประกำร ซ่ึงรวมถึงกำรด ำรง
อัตรำส่วนทำงกำรเงินซ่ึงจะมีกำรค ำนวณเป็นรำยไตรมำสจำกงบกำรเงินรวมเป็นเงินเหรียญ
สหรัฐอเมริกำ ดงัน้ี 

ก)  ด ำรงอตัรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้รวมไม่เกินกวำ่ 2 ต่อ 1 
ข)   ด ำรงส่วนของผูถื้อหุน้รวมขั้นต ่ำ 300,000,000 เหรียญสหรัฐอเมริกำ 
ค)   ด ำรงเงินสดอยำ่งนอ้ย 200,000 เหรียญสหรัฐอเมริกำ ต่อเรือ 1 ล ำ ซ่ึงกลุ่มบริษทัเป็นเจำ้ของ 

เม่ือวนัท่ี 8 กรกฎำคม 2564 บริษทัย่อยไดเ้บิกเงินกูจ้  ำนวน 38.35 ลำ้นเหรียญสหรัฐอเมริกำครบทั้ง
จ ำนวนแลว้และไดเ้ขำ้ท ำสัญญำแลกเปล่ียนอตัรำดอกเบ้ีย โดยเปล่ียนอตัรำดอกเบ้ียของวงเงินกูย้ืม
จ ำนวนเงิน 38.35 ลำ้นเหรียญสหรัฐอเมริกำ จำกอตัรำดอกเบ้ียลอยตวั (ร้อยละ LIBOR) เป็นอตัรำ
ดอกเบ้ียคงท่ี 

วงเงินท่ี 10 

 เม่ือวนัท่ี 29 มิถุนำยน 2564 บริษทัย่อยทำงออ้มของบริษทัฯซ่ึงจดัตั้งในประเทศสิงคโปร์ 5 แห่ง         
ได้ลงนำมในสัญญำเงินกู้ระยะยำวเพื่อควำมยัง่ยืนแบบมีหลกัประกันจ ำนวน 85.00 ลำ้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกำ กบับรรษทักำรเงินระหวำ่งประเทศ ธนำคำรเพื่อกำรส่งออกและน ำเขำ้แห่งประเทศไทย 
และธนำคำรทหำรไทยธนชำต จ ำกัด (มหำชน) โดยมีวตัถุประสงค์หลกัเพื่อรีไฟแนนซ์เงินกูย้ืม        
กลุ่มเรือขนส่งซีเมนตจ์ ำนวน 4 ล ำ เรือขนสินคำ้แหง้เทกองขนำดซุปรำแมกซ์ จ ำนวน 1 ล ำ และเพื่อ
ไถ่ถอนหุ้นกู้ PSL211A คงคำ้งท่ีเหลือทั้งหมดของบริษทัฯ วงเงินกูย้ืมคิดดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละ 
LIBOR บวกส่วนเพิ่ม โดยช ำระคืนเป็นรำยไตรมำส 

รำยละเอียดระยะเวลำครบก ำหนด กำรช ำระคืน และหลกัประกนั สำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 

วงเงิน รำยละเอยีด 
จ ำนวนเงินกู้ วงเงินกูสู้งสุด 85,000,000 เหรียญสหรัฐอเมริกำ 
กำรเบิกใช้
วงเงินกู้ยืม 

ทั้งส้ินจ ำนวน 85,000,000 เหรียญสหรัฐอเมริกำ 

ระยะเวลำครบ
ก ำหนด 

30 มิถุนำยน 2572 

กำรช ำระคืน
เงินกู้ 

เงินกูจ้ะตอ้งช ำระคืนเป็นระยะเวลำ 8 ปี โดยแบ่งเป็น 32 งวด ช ำระคืนเป็นรำยไตรมำส 
ตำมจ ำนวนเงินท่ีระบุในสัญญำ โดยเร่ิมช ำระงวดแรกในวนัท่ี 30 ธันวำคม 2564 และ
ช ำระส่วนท่ีเหลือทั้งหมดพร้อมกบักำรช ำระเงินกูง้วดสุดทำ้ย 
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วงเงิน รำยละเอยีด 
ผู้ค ำ้ประกนั ก) บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทัฯ”)  

ข) บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง (สิงคโปร์) พีทีอี ลิมิเตด บริษทัย่อยในประเทศสิงคโปร์ของ
บริษทัฯ 

ค) บริษทั แอสโซซิเอท บลัค์ แคริเออร์ พีทีอี ลิมิเตด บริษทัย่อยในประเทศสิงคโปร์
ของบริษทัฯ 

หลกัประกนั ก) กำรค ้ำประกนัจำกผูค้  ้ำประกนั 
ข) กำรจดจ ำนองเรือล ำดบัแรกของเรือทั้ง 5 ล ำ 
ค) กำรจ ำน ำหุน้ของบริษทัยอ่ยทั้ง 5 บริษทั 
ง) กำรโอนผลประโยชน์เป็นล ำดับแรกส ำหรับสัญญำเช่ำเหมำล ำระยะยำวของเรือ              

ทั้ง 5 ล ำ 
จ) กำรโอนผลประโยชน์เป็นล ำดับแรกส ำหรับกำรประกันภัยและกำรเรียกร้อง            

ค่ำสินไหมทดแทนรำยไดข้องเรือทั้ง 5 ล ำ 
ฉ) กำรจ ำน ำล ำดบัแรกส ำหรับบญัชีรำยไดแ้ละบญัชีช ำระคืนเงินกูข้องผูกู้ ้

ภำยใตส้ัญญำเงินกูย้ืม บริษทัฯตอ้งปฏิบติัตำมเง่ือนไขทำงกำรเงินบำงประกำร ซ่ึงรวมถึงกำรด ำรง
อตัรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ีของผูกู้อ้ย่ำงน้อย 1.1 เท่ำ ในงบกำรเงินรวมส้ินปีสกุลเงิน
เหรียญสหรัฐอเมริกำ 

เม่ือวนัท่ี 15 กนัยำยน 2564 บริษทัย่อยไดเ้บิกเงินกูจ้  ำนวน 85.00 ลำ้นเหรียญสหรัฐอเมริกำ ครบทั้ง
จ ำนวนแลว้ 

เม่ือวนัท่ี 23 ธันวำคม 2564 บริษทัย่อยทั้ง 5 บริษทั ได้เข้ำท ำรำยกำรแลกเปล่ียนอัตรำดอกเบ้ีย                
จำกอตัรำดอกเบ้ียลอยตวั (ร้อยละ LIBOR) เป็นอตัรำดอกเบ้ียคงท่ี โดยบริษทัยอ่ย 4 บริษทั ไดเ้ปล่ียน
อัตรำดอกเบ้ียของวงเงินกู้ยืมจ ำนวนเงิน 67.65 ล้ำนเหรียญสหรัฐอเมริกำ ส ำหรับดอกเบ้ียจ่ำย
ระหว่ำงวนัท่ี 28 ธนัวำคม 2564 ถึงวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2572 และบริษทัย่อยอีกแห่งหน่ึงเปล่ียนอตัรำ
ดอกเบ้ียของวงเงินกูย้ืมจ ำนวนเงิน 7.84 ลำ้นเหรียญสหรัฐอเมริกำ ส ำหรับดอกเบ้ียจ่ำยระหวำ่งวนัท่ี 
28 ธนัวำคม 2564 ถึงวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2570 
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วงเงินท่ี 11 

เม่ือวนัท่ี 20 มิถุนำยน 2565 บริษทั พรีเชียส เกรซ พีทีอี ลิมิเตด ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยท่ีจดัตั้งในประเทศ
สิงคโปร์ของบริษทัฯ ในฐำนะผูกู้ ้ และบริษทัฯในฐำนะผูค้  ้ ำประกัน ได้ลงนำมในสัญญำเงินกู้            
ระยะยำวแบบมีหลักประกันจ ำนวน 17.10 ล้ำนเหรียญสหรัฐอเมริกำ (“สัญญำ”) กับ ธนำคำร
กรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) สำขำสิงคโปร์ เพื่อใชส้ ำหรับคืนเงินหรือรีไฟแนนซ์เงินกูข้องผูถื้อหุ้นซ่ึง
ใชเ้พื่อสนบัสนุนกำรด ำเนินกิจกำรของผูกู้ ้และเพื่อให้เงินกูแ้ก่บริษทัในเครือเพื่อใชส้ ำหรับกำรซ้ือ
เรือของผูค้  ้ำประกนั เงินกูย้ืมคิดดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละ USD SOFR บวกส่วนเพิ่ม ซ่ึงจะช ำระเป็น
รำยไตรมำส 

รำยละเอียดหลกัของเงินกูย้มืสำมำรถสรุปไดด้งัน้ี  

วงเงิน รำยละเอียด 

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

รำคำตลำดของเรือ 
ระยะเวลำครบ
ก ำหนด 

6 ปีหลงัจำกเบิกถอนเงินกูย้มื 

กำรช ำระคืนเงินกู้ เงินกูจ้ะตอ้งช ำระคืนโดยแบ่งเป็น 24 งวด ช ำระคืนเป็นรำยไตรมำสงวดละ 
712,500 เหรียญสหรัฐอเมริกำ โดยเร่ิมช ำระงวดแรก 3 เดือนหลงัจำกกำรเบิก
ถอนเงินกู ้ 

หลักประกัน ก) กำรจดจ ำนองเรือของผูกู้เ้ป็นล ำดบัแรก 
ข) กำรจ ำน ำหุน้ของผูกู้ ้
ค) กำรไดรั้บประโยชน์เป็นล ำดบัแรกส ำหรับบญัชีรำยไดแ้ละบญัชีช ำระคืน

เงินกูข้องผูกู้ ้
ง) กำรโอนผลประโยชน์เป็นล ำดบัแรกของเรือของผูกู้ส้ ำหรับกำรประกนัภยั

และกำรเรียกร้องค่ำสินไหมทดแทน รำยได ้และสัญญำเช่ำเหมำล ำใด ๆ 
ท่ีมีระยะเวลำ 12 เดือนหรือมำกกวำ่ 

จ) กำรค ้ำประกนัจำกผูค้  ้ำประกนั 

ภำยใตส้ัญญำเงินกูย้ืม บริษทัฯตอ้งปฏิบติัตำมเง่ือนไขทำงกำรเงินบำงประกำร ซ่ึงรวมถึงกำรด ำรง
อตัรำส่วนทำงกำรเงินในงบกำรเงินรวมสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกำ ดงัน้ี 

ง) ด ำรงอตัรำส่วนหน้ีสุทธิต่อส่วนของผูถื้อหุน้รวมไม่เกินกวำ่ 2 ต่อ 1  
จ) ด ำรงส่วนของผูถื้อหุน้รวมขั้นต ่ำ 225,000,000 เหรียญสหรัฐอเมริกำ 

  



 

   52   

นอกจำกน้ี ภำยใต้สัญญำเงินกู้ยืม ผูกู้ ้ต้องปฏิบัติตำมเง่ือนไขทำงกำรเงิน ซ่ึงรวมถึงกำรด ำรง
อตัรำส่วนทำงกำรเงินในงบกำรเงินสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกำ ดงัน้ี 

ก) ด ำรงเงินสดอยำ่งนอ้ย 100,000 เหรียญสหรัฐอเมริกำ ต่อเรือ 1 ล ำ  
ข) ด ำรงอตัรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ีไม่นอ้ยกวำ่ 1.2 ต่อ 1 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2565 บริษทัย่อยด ำรงบญัชีเงินฝำกส ำรองเพื่อกำรช ำระหน้ีจ ำนวน 2.90 ลำ้น
เหรียญสหรัฐอเมริกำ (2564: 3.59 ลำ้นเหรียญสหรัฐอเมริกำ) ซ่ึงเป็นไปตำมเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้น
สัญญำเงินกู ้โดยยอดขั้นต ่ำในบญัชีส ำรองหน้ีดงักล่ำวจะมีกำรทบทวนโดยผูใ้หกู้ปี้ละคร้ัง 

18. สัญญำเช่ำ 

กลุ่มบริษทัในฐำนะผูเ้ช่ำท ำสัญญำเช่ำสินทรัพยเ์พื่อใชใ้นกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษทั โดยมีอำยุ
สัญญำระหวำ่ง 4 - 8 ปี  

ก) สินทรัพย์สิทธิกำรใช้  

รำยกำรเปล่ียนแปลงของบัญชีสินทรัพย์สิทธิกำรใช้ ซ่ึงเป็นอำคำรส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี                             
31 ธนัวำคม 2565 และ 2564 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2564 24,159 20,368 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี (5,652) (4,405) 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน 2,491 2,115 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 20,998 18,078 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี (6,195) (4,829) 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน 830 707 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2565 15,633 13,956 

ข) หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ 

(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2565 2564 2565 2564 

จ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำ 16,508 22,544 14,887 19,626 
หกั: ดอกเบ้ียรอกำรตดัจ ำหน่ำย (1,738) (2,748) (1,674) (2,556) 
รวม 14,770 19,796 13,213 17,070 
หกั: ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี (5,705) (5,419) (4,459) (4,207) 

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ - สุทธิจำกส่วนท่ีถึง
ก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 9,065 14,377 8,754 12,863 
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กำรเปล่ียนแปลงของบญัชีหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2565 และ 
2564 มีรำยละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2565 2564 2565 2564 
ยอดคงเหลือตน้ปี 19,796 24,865 17,070 21,001 
ดอกเบ้ียท่ีรับรู้ (1,738) (2,748) (1,674) (2,556) 
จ่ำยค่ำเช่ำ (7,072) (6,435) (5,553) (5,050) 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน 3,784 4,114 3,370 3,675 
ยอดคงเหลือปลำยปี 14,770 19,796 13,213 17,070 

ค) ค่ำใช้จ่ำยเกีย่วกบัสัญญำเช่ำท่ีรับรู้ในงบก ำไรขำดทุน 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2565 2564 2565 2564 
ค่ำเส่ือมรำคำของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ 6,195 5,652 4,829 4,405 
ดอกเบ้ียจ่ำยของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 1,121 1,303 985 1,115 

19. ประมำณกำรค่ำควำมเสียหำยจำกกำรเดินเรือ 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 2565 2564 

ยอดคงเหลือตน้ปี 39,225 67,069 
ประมำณกำรเพิ่มขึ้นส ำหรับปี 38,279 49,877 
ประมำณกำรลดลง (รวมค่ำควำมเสียหำยท่ีเกิดขึ้นจริง)
ส ำหรับปี (22,976) (85,627) 

ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน 906 7,906 
ยอดคงเหลือปลำยปี 55,434 39,225 
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20. ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน  

 จ ำนวนเงินส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนซ่ึงเป็นหน้ีสินเงินชดเชยพนักงำนเม่ือออก
จำกงำนแสดงไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2565 2564 2565 2564 

ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนต้นปี 175,293 166,064 129,467 124,997 
ส่วนท่ีรับรู้ในงบก ำไรขำดทุน:     
ตน้ทุนบริกำรในปัจจุบนั  9,746 10,350 5,620 6,172 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 1,860 1,979 1,179 1,355 

ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรขำดทนุเบด็เสร็จอื่น :     
ก ำไรจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั     
ส่วนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทำงกำรเงิน  (37,595) - (24,665) - 
ส่วนท่ีเกิดจำกกำรปรับปรุงจำกประสบกำรณ์ (9,800) - (6,059) - 

ผลประโยชนท่ี์จ่ำยในระหว่ำงปี (9,441) (3,080) (8,160) (3,080) 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน 49 (20) 39 23 

ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนปลำยปี 130,112 175,293 97,421 129,467 

 กลุ่มบริษทัคำดว่ำจะจ่ำยช ำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนภำยใน 1 ปีขำ้งหนำ้ เป็นจ ำนวน
ประมำณ 27.89 ลำ้นบำท (เฉพำะบริษทัฯ: จ ำนวน 26.83 ลำ้นบำท) (2564: จ ำนวน 21.26 ลำ้นบำท 
เฉพำะบริษทัฯ: จ ำนวน 18.42 ลำ้นบำท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2565 ระยะเวลำเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนักในกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์ระยะยำวของ
พนกังำนของกลุ่มบริษทัประมำณ 5 ปี (เฉพำะบริษทัฯ: 5 ปี) (2564: 7 ปี เฉพำะบริษทัฯ: 7 ปี) 

 สมมติฐำนท่ีส ำคญัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: ร้อยละต่อปี) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2565 2564 2565 2564 

อตัรำคิดลด 2.80 1.50 2.80 1.50 
อตัรำกำรขึ้นเงินเดือน  3.50 6.50 3.50 6.50 
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 ผลกระทบของกำรเปล่ียนแปลงสมมติฐำนท่ีส ำคญัต่อมูลค่ำปัจจุบนัของภำระผูกพนัผลประโยชน์
ระยะยำวของพนกังำน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2565 และ 2564 สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับำท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2565 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 เพิ่มขึ้น 1.0% ลดลง 1.0% เพิ่มขึ้น 1.0% ลดลง 1.0% 
อตัรำคิดลด (5,938) 6,611 (3,850) 4,281 
อตัรำกำรขึ้นเงินเดือน  7,293 (6,655) 4,659 (4,260) 

 

  (หน่วย: พนับำท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 เพิ่มขึ้น 1.0% ลดลง 1.0% เพิ่มขึ้น 1.0% ลดลง 1.0% 

อตัรำคิดลด (9,353) 10,733 (5,159) 5,890 
อตัรำกำรขึ้นเงินเดือน  11,097 (9,975) 6,450 (5,744) 

21. ส ำรองตำมกฎหมำย 

 ภำยใตบ้ทบญัญติัของมำตรำ 116 แห่งพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้ง
จดัสรรก ำไรสุทธิประจ ำปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ำรองไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิประจ ำปี              
หักดว้ยยอดขำดทุนสะสมยกมำ (ถำ้มี) จนกว่ำทุนส ำรองน้ีจะมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของ
ทุนจดทะเบียน ส ำรองตำมกฎหมำยดงักล่ำวไม่สำมำรถน ำไปจ่ำยเงินปันผลได ้ในระหว่ำงปี 2565 
บริษทัฯไม่มีกำรจดัสรรส ำรองตำมกฎหมำย (2564: 52 ลำ้นบำท) เน่ืองจำกบริษทัฯไดจ้ดัสรรส ำรอง
ตำมกฎหมำยไวค้รบถว้นแลว้ 

 ภำยใตบ้ทบญัญติัของมำตรำ 1202 แห่งประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย ์บริษทัย่อยท่ีจดัตั้งขึ้น
ตำมกฎหมำยไทยตอ้งจดัสรรทุนส ำรองตำมกฎหมำยไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของจ ำนวนผลก ำไรซ่ึง
บริษทัท ำมำหำไดทุ้กครำวท่ีจ่ำยเงินปันผลจนกว่ำทุนส ำรองนั้นจะมีจ ำนวนไม่นอ้ยกว่ำร้อยละ 10 
ของทุนจดทะเบียน ส ำรองตำมกฎหมำยดังกล่ำวไม่สำมำรถน ำไปหักกับขำดทุนสะสมและ               
ไม่สำมำรถน ำไปจ่ำยเงินปันผลได้ ในระหว่ำงปี 2565 บริษทัย่อยได้จดัสรรส ำรองตำมกฎหมำย
จ ำนวนเงิน 151 ลำ้นบำท (2564: ไม่มี) 
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22. ส ำรองเพ่ือกจิกรรมควำมรับผิดชอบต่อสังคม 

 บริษทัฯมีนโยบำยในกำรจดัสรรเงินส ำรองเพื่อกิจกรรมควำมรับผิดชอบต่อสังคมในอตัรำร้อยละ  
0.50 ของก ำไรส ำหรับปี โดยสะสมไม่น้อยกว่ำ 1.75 ล้ำนบำท แต่ไม่เกิน 25.00 ล้ำนบำทต่อปี         
กำรจดัสรรส ำรองดงักล่ำวไดรั้บอนุมติัโดยท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 14 สิงหำคม 
2551 

ในระหว่ำงปี 2565 บริษทัฯไดจ้ดัสรรส ำรองเพื่อกิจกรรมควำมรับผิดชอบต่อสังคมเป็นจ ำนวนเงิน  
24.25 ลำ้นบำท (2564: 22.37 ลำ้นบำท) และกลบัรำยกำรส ำรองเน่ืองจำกมีกำรจ่ำยเงินท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัส ำรองดงักล่ำวเป็นจ ำนวนเงิน 3.35 ลำ้นบำท (2564: 3.88 ลำ้นบำท)  

23. ต้นทุนทำงกำรเงิน 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2565 2564 2565 2564 
ค่ำใชจ่้ำยดอกเบ้ียของเงินกูย้ืม 375,919 362,019 - 131,613 
ค่ำใชจ่้ำยดอกเบ้ียของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 1,121 1,303 985 1,115 
ดอกเบ้ียจ่ำย (รับ) ของตรำสำรอนุพนัธ์ท่ี

ก ำหนดใหเ้ป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นกำร
ป้องกนั ควำมเส่ียงในกระแสเงินสด 

 
 

(18,484) 23,313 

 
 

- 

 
 

223 
ตน้ทุนทำงกำรเงินอ่ืน 33,793 28,592 744 3,460 
รวม 392,349 415,227 1,729 136,411 

24. ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 

รำยกำรค่ำใชจ่้ำยแบ่งตำมลกัษณะประกอบดว้ยรำยกำรค่ำใชจ่้ำยท่ีส ำคญัดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2565 2564 2565 2564 
เงินเดือนและค่ำแรงและผลประโยชน์อ่ืน     
 ของพนกังำนและลูกเรือ 1,727,766 1,697,202 294,473 370,610 
ค่ำเช่ำจ่ำยตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำน 201 325 - - 
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25. ภำษีเงินได้ 

 ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับปี 2565 ของบริษทัฯค ำนวณขึ้นในอตัรำร้อยละ 20 จำกก ำไรของกิจกำร
หลงัจำกบวกกลบัดว้ยค่ำใชจ่้ำยและรำยกำรส ำรองบำงรำยกำรท่ีไม่อนุญำตใหถื้อเป็นรำยจ่ำยในกำร
ค ำนวณภำษี 

บริษทัฯไม่มีภำระภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับปี 2564 เน่ืองจำกบริษทัฯมีผลขำดทุนทำงภำษี 

 บริษทัยอ่ยในประเทศ 

ก) บริษทัย่อยในประเทศได้รับยกเวน้ภำษีเงินได้ส ำหรับเงินได้จำกกำรขนส่งสินค้ำทำงทะเล
ระหว่ำงประเทศตำมประกำศอธิบดีกรมสรรพำกรเก่ียวกับภำษีเงินได้ฉบับท่ี 72 ลงวนัท่ี              
20 มีนำคม 2541 นอกจำกน้ี บริษทัยอ่ยยงัไดรั้บยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลตำมพระรำชบญัญติั
ส่งเสริมกำรลงทุน พ.ศ. 2520 ส ำหรับกิจกำรขนส่งทำงทะเล 

ข) ภำษีเงินได้นิติบุคคลส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2565 ค  ำนวณขึ้นในอตัรำร้อยละ 20 
(2564: ร้อยละ 20) ของก ำไรสุทธิหลงัจำกบวกกลบัดว้ยรำยกำรส ำรองและค่ำใชจ่้ำยต่ำง ๆ ท่ีไม่
อนุญำตใหถื้อเป็นรำยจ่ำยในกำรค ำนวณภำษี 

 บริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมในต่ำงประเทศ 

ภำษีเงินได้นิติบุคคลของบริษทัย่อยและบริษทัร่วมในต่ำงประเทศค ำนวณขึ้นโดยใช้อัตรำตำม
กฎหมำยของประเทศเหล่ำนั้น 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2565 กลุ่มบริษทัมีรำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้กัภำษี ผลแตกต่ำงชัว่ครำว
ส่วนใหญ่เกิดจำกผลต่ำงของอตัรำแลกเปล่ียนจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงินจำกสกุลเงินท่ีใช้ในกำร
ด ำเนินงำนเป็นสกุลเงินท่ีใช้น ำเสนองบกำรเงิน และขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ได้ใช้จ ำนวนเงิน   
4,385.66 ลำ้นบำท (2564: 4,636.03 ลำ้นบำท) (เฉพำะบริษทัฯ: 1,769.07 ลำ้นบำท (2564: 2,005.99 
ลำ้นบำท)) อย่ำงไรก็ตำม กลุ่มบริษทัไม่ได้บนัทึกสินทรัพยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี เน่ืองจำก      
กลุ่มบริษทัได้รับสิทธิและประโยชน์ทำงภำษีภำยใต้ประกำศอธิบดีกรมสรรพำกรและภำยใต้
พระรำชบญัญติัส่งเสริมกำรลงทุนส ำหรับกิจกำรขนส่งทำงทะเลระหว่ำงประเทศ กลุ่มบริษทัจึง
พิจำรณำเห็นวำ่สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจะไม่ถูกน ำมำใชป้ระโยชน์ในอนำคต 
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รำยละเอียดวนัส้ินสุดระยะเวลำกำรใหป้ระโยชน์ของรำยกำรขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ช้แสดงได้
ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2565 2564 2565 2564 
31 ธนัวำคม 2565 118 534 - - 
31 ธนัวำคม 2566 392,997 393,216 - - 
31 ธนัวำคม 2567 550,701 550,884 - - 
31 ธนัวำคม 2568 820,031 1,852,213 - 1,028,619 
31 ธนัวำคม 2569 412,665 412,809 - - 
31 ธนัวำคม 2570 515,092 - 172,758 - 
 2,691,604 3,209,656 172,758 1,028,619 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2565 บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง (สิงคโปร์) พีทีอี ลิมิเตด (“บริษทั พีเอสเอสพี”)      
ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยในต่ำงประเทศ มีรำยกำรขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ช้ จ ำนวน 12.32 ลำ้นบำท 
(2564: 14.34 ลำ้นบำท) ภำยใตก้รมจดัเก็บภำษีของประเทศสิงคโปร์ (IRAS) ไม่มีก ำหนดระยะเวลำ
ส้ินสุดกำรใหป้ระโยชน์ของรำยกำรขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2565 กลุ่มบริษทัมีผลแตกต่ำงชั่วครำวท่ีเกิดจำกผลต่ำงของเงินลงทุนใน               
บริษัทร่วมท่ีถือโดยบริษัทย่อยซ่ึงรับรู้เป็นหน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีเป็นจ ำนวนรวม                  
1.53 ลำ้นบำท (2564: 3.47 ลำ้นบำท) 

26. กำรส่งเสริมกำรลงทุน 

 บริษทัฯได้รับสิทธิและประโยชน์ภำยใต้พระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรลงทุนโดยกำรอนุมัติของ              
คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุนตำมบัตรส่งเสริมเลขท่ี  1405/2550 ลงวนัท่ี 23 มีนำคม 2550 
ภำยใตเ้ง่ือนไขท่ีก ำหนดบำงประกำร บริษทัฯได้รับสิทธิและประโยชน์ท่ีส ำคญัเก่ียวกับกำรน ำ                    
คนต่ำงด้ำวซ่ึงเป็นช่ำงฝีมือหรือผูช้  ำนำญกำรเขำ้มำในประเทศไทยโดยได้รับอนุญำตให้ท ำงำน
เฉพำะต ำแหน่งหน้ำท่ีกำรท ำงำนท่ีคณะกรรมกำรให้ควำมเห็นชอบตลอดระยะเวลำเท่ำท่ีได้รับ
อนุญำต และได้รับอนุญำตให้ ถือกรรมสิทธ์ิในท่ีดินตำมจ ำนวนท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำ
เห็นสมควร ตลอดจนได้รับอนุญำตให้น ำเงินเข้ำหรือส่งเงินออกนอกประเทศไทยเป็นเงินตรำ
ต่ำงประเทศได ้
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บริษทัย่อยในประเทศไดรั้บสิทธิพิเศษทำงภำษีบำงประกำรตำมพระรำชบญัญติัส่งเสริมกำรลงทุน 
พ.ศ. 2520 ส ำหรับกิจกำรขนส่งทำงทะเล อำทิเช่น ไดรั้บยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลเป็นเวลำ 8 ปี    
นับแต่วนัท่ีเร่ิมมีรำยได้จำกกำรประกอบกิจกำรท่ีได้รับกำรส่งเสริม เป็นต้น โดยมีเง่ือนไขว่ำ      
บริษทัย่อยจะตอ้งจดทะเบียนเรือเป็นเรือไทย ในระหว่ำงปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2565 บริษทัย่อยมี
เรือ 7 ล ำ (2564: 8 ล ำ) ท่ีด ำเนินงำนภำยใตกิ้จกำรท่ีไดรั้บกำรส่งเสริมกำรลงทุน  

 รำยไดร้วมและค่ำใชจ่้ำยรวมส ำหรับปี 2565 และ 2564 จ ำแนกตำมกิจกำรท่ีไดรั้บกำรส่งเสริมและ
กิจกำรท่ีไม่ไดรั้บกำรส่งเสริมสำมำรถแสดงสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
  กิจกำรท่ีไม่ไดรั้บกำรส่งเสริม  
 

 

กิจกำรท่ีไดรั้บยกเวน้ภำษี
เงินไดต้ำมประกำศอธิบดี

กรมสรรพำกร 
 

กิจกำรท่ีไม่ไดรั้บ   
 กิจกำรท่ีไดรั้บกำรส่งเสริม เก่ียวกบัภำษีเงินไดฉ้บบัท่ี 72 กำรส่งเสริมอื่น กำรตดัรำยกำร รวม 

 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 

รำยได ้ 1,418,899 1,659,999 3,790,113 3,125,035 7,810,365 5,689,933 (3,843,604) (1,637,874) 9,175,773 8,837,093 
ตน้ทุนและค่ำใชจ่้ำย (513,200) (649,503) (1,664,969) (1,384,962) (2,387,438) (2,538,826) 240,623 211,130 (4,324,984) (4,362,161) 

27. ก ำไรต่อหุ้น 

 ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนค ำนวณโดยหำรก ำไรส ำหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมก ำไร
ขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ ำนวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัของหุน้สำมญัท่ีออกอยูใ่นระหวำ่งปี 

28.  ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน 

 ขอ้มูลส่วนงำนด ำเนินงำนท่ีน ำเสนอน้ีสอดคลอ้งกับรำยงำนภำยในของกลุ่มบริษทัท่ีผูมี้อ  ำนำจ
ตดัสินใจสูงสุดด้ำนกำรด ำเนินงำนได้รับและสอบทำนอย่ำงสม ่ำเสมอเพื่อใช้ในกำรตดัสินใจใน            
กำรจดัสรรทรัพยำกรใหก้บัส่วนงำนและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของส่วนงำน 

 กลุ่มบริษัทประกอบธุรกิจส่วนใหญ่ภำยใต้ส่วนงำนทำงธุรกิจเดียว คือ เป็นเจ้ำของเ รือ
อเนกประสงคข์นำดเล็ก (Handysize) และขนำดกลำง (Supramax และ Ultramax) ส ำหรับขนสินคำ้
แหง้เทกองระหวำ่งประเทศ โดยใหบ้ริกำรแบบไม่ประจ ำเส้นทำง (tramp shipping basis) รำยไดเ้กือบ
ทั้งหมดมำจำกส่วนงำนน้ี ดงันั้น กลุ่มบริษทัจึงไม่มีส่วนงำนทำงธุรกิจดำ้นอ่ืนนอกจำกส่วนงำน
หลกัดงัท่ีไดก้ล่ำวไวข้ำ้งตน้  
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 กิจกรรมทำงธุรกิจในส่วนงำนน้ี ได้แก่ กำรให้บริกำรเช่ำเรือขนส่งสินค้ำ โดยแบ่งออกเป็น 2 
ประเภท คือ กำรให้เช่ำเป็นระยะเวลำ (Time charter) และกำรให้เช่ำเป็นรำยเท่ียว (Voyage charter) 
ส ำหรับกำรให้เช่ำเป็นระยะเวลำ ผูเ้ช่ำเรือ (ลูกคำ้) จะจ่ำยค่ำเช่ำแก่ผูใ้หเ้ช่ำเรือ (ในอตัรำต่อวนัตำมท่ี              
ตกลงกนั โดยส่วนใหญ่จะตกลงช ำระค่ำเช่ำเป็นเงินเหรียญสหรัฐอเมริกำ) ตำมระยะเวลำท่ีก ำหนด 
ในกรณีดงักล่ำวผูเ้ช่ำเรือจะรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินเรือทั้งหมด รวมทั้งรำยจ่ำยท่ำเรือและ
น ้ ำมนัเช้ือเพลิง ส ำหรับกำรให้เช่ำเป็นรำยเท่ียว ผูเ้ช่ำเรือจะจ่ำยค่ำระวำงเรือในอตัรำต่อตนั (ส่วน
ใหญ่จะตกลงกันเป็นเงินเหรียญสหรัฐอเมริกำ) เพื่อขนส่งสินค้ำท่ีระบุเฉพำะระหว่ำงท่ำเรือท่ี
ก ำหนดตั้งแต่สองท่ำขึ้นไป ในกรณีน้ี กลุ่มบริษทัจะรับผิดชอบค่ำใชจ่้ำยในกำรเดินเรือทั้งหมด ซ่ึง
ค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวแสดงไวใ้นงบกำรเงินภำยใตช่ื้อ “รำยจ่ำยท่ำเรือ” (Voyage disbursement) และ 
“น ้ ำมนัเช้ือเพลิงใชไ้ป” (Bunker consumption) กำรให้เช่ำเป็นระยะเวลำนั้น เส้นทำงเดินเรือจะถูก
ก ำหนดหรือควบคุมโดยผูเ้ช่ำเรือและภำยใตส้ัญญำกำรให้เช่ำเป็นรำยเท่ียว เส้นทำงกำรเดินเรือจะ
แตกต่ำงกนัไปในแต่ละเท่ียวกำรเดินเรือ ขึ้นอยูก่บัปัจจยัต่ำง ๆ ซ่ึงอยูน่อกเหนือกำรควบคุมของกลุ่ม
บริษทั ดงันั้น กลุ่มบริษทัจึงไม่น ำเสนอขอ้มูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำนทำงภูมิศำสตร์ เพรำะ
อำจไม่ส่ือควำมหมำยและอำจท ำใหเ้กิดควำมเขำ้ใจท่ีไม่ถูกตอ้ง 

 จำกขอ้มูลดงักล่ำวขำ้งตน้ ขอ้มูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำนของรำยไดจ้ำกกำรเดินเรือ (และ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินเรือท่ีเก่ียวกบักำรให้เช่ำเป็นรำยเท่ียว) จึงจ ำแนกไดเ้ป็นสองประเภท คือ จำก
กำรให้เช่ำเป็นระยะเวลำ และจำกกำรให้เช่ำเป็นรำยเท่ียว ซ่ึงแสดงภำยใตช่ื้อ “รำยได้จำกกำรใหเ้ช่ำ
เป็นระยะเวลำ” (Time Charter) และ “รำยไดจ้ำกกำรใหเ้ช่ำเป็นรำยเท่ียว” (Voyage Charter)  

 รำยได้จำกกำรเดินเรือสุทธิจำกกำรให้เช่ำเป็นระยะเวลำ และจำกกำรให้เช่ำเป็นรำยเท่ียวของ           
กลุ่มบริษทัส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2565 และ 2564 มีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 กำรใหเ้ช่ำเป็นระยะเวลำ กำรใหเ้ช่ำเป็นรำยเที่ยว รวม ตดับญัชี รวม 

 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 

รำยไดจ้ำกกำรให้เช่ำเป็นระยะเวลำ 8,992,496 7,722,877 - - 8,992,496 7,722,877 - - 8,992,496 7,722,877 
รำยไดจ้ำกกำรให้เช่ำเป็นรำยเที่ยว - - 200,625 944,813 200,625 944,813 (68,328) (55,937) 132,297 888,876 

รวมรำยไดจ้ำกกำรเดินเรือ 8,992,496 7,722,877 200,625 944,813 9,193,121 8,667,690 (68,328) (55,937) 9,124,793 8,611,753 

รำยจ่ำยท่ำเรือ - - (107,267) (166,626) (107,267) (166,626) 68,328 55,937 (38,939) (110,689) 
น ้ำมนัเช้ือเพลิงใชไ้ป - - (48,438) (200,298) (48,438) (200,298) - - (48,438) (200,298) 

รวมค่ำใชจ้่ำยเก่ียวกบักำรให้เช่ำ           
 เป็นรำยเที่ยว - - (155,705) (366,924) (155,705) (366,924) 68,328 55,937 (87,377) (310,987) 

รำยไดจ้ำกกำรเดินเรือสุทธิ/           
 รำยไดเ้ทียบเท่ำจำกกำร           
 ให้เช่ำเป็นระยะเวลำ 8,992,496 7,722,877 44,920 577,889 9,037,416 8,300,766 - - 9,037,416 8,300,766 

ในระหว่ำงปี 2565 กลุ่มบริษทัมีรำยไดจ้ำกลูกคำ้รำยใหญ่จ ำนวน 2 รำย (2564: 2 รำย) เป็นจ ำนวน
เงินรวมประมำณ 2,032.81 ลำ้นบำท (2564: 1,605.38 ลำ้นบำท) 
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29.  กองทุนส ำรองเลีย้งชีพ 

 กลุ่มบริษทัและพนักงำนได้ร่วมกันจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพขึ้นตำมพระรำชบญัญติักองทุน
ส ำรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 กลุ่มบริษทัจะจ่ำยสมทบเขำ้กองทุนเป็นรำยเดือนในอตัรำร้อยละ 5 ของ
เงินเดือน ส ำหรับพนักงำนสำมำรถเลือกจ่ำยได้ตั้งแต่อัตรำร้อยละ 5 ถึง 15 ของเงินเดือน กองทุน
ส ำรองเล้ียงชีพน้ีบริหำรโดย ธนำคำรกสิกรไทย จ ำกัด (มหำชน) และจะจ่ำยให้แก่พนักงำนเม่ือ
พนกังำนออกจำกงำนตำมระเบียบวำ่ดว้ยกองทุนของกลุ่มบริษทั ในระหวำ่งปี 2565 กลุ่มบริษทัรับรู้              
เงินสมทบดงักล่ำวเป็นค่ำใชจ่้ำยจ ำนวน 5.58 ลำ้นบำท (2564: 5.33 ลำ้นบำท) (เฉพำะบริษทัฯ: 2.50 
ลำ้นบำท 2564: 2.35 ลำ้นบำท) 

30. เงินปันผลจ่ำย 

เงินปันผล 
 

อนุมติัโดย 
เงินปันผลจ่ำย 
(ลำ้นบำท) 

เงินปันผลจ่ำยต่อหุน้ 
(บำท) 

เงินปันผลระหวำ่งกำลส ำหรับ 
ปี 2564 

ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯ 
เม่ือวนัท่ี 16 สิงหำคม 2564 779.57 0.50 

เงินปันผลระหวำ่งกำลส ำหรับ 
ปี 2564 

ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯ 
เม่ือวนัท่ี 15 พฤศจิกำยน 2564 779.54 0.50 

รวมเงินปันผลส ำหรับปี 2564 1,559.11 1.00 

เงินปันผลระหวำ่งกำลส ำหรับ 
ปี 2564 

ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯ 
เม่ือวนัท่ี 14 กุมภำพนัธ์ 2565 779.56 0.50 

เงินปันผลประจ ำปี 2564 ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 
2565 เม่ือวนัท่ี 4 เมษำยน 2565 389.79 0.25 

เงินปันผลระหวำ่งกำลส ำหรับ 
ปี 2565 

ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯ 
เม่ือวนัท่ี 11 พฤษภำคม 2565 779.60 0.50 

เงินปันผลระหวำ่งกำลส ำหรับ 
ปี 2565 

ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯ 
เม่ือวนัท่ี 15 สิงหำคม 2565 779.55 0.50 

เงินปันผลระหวำ่งกำลส ำหรับ 
ปี 2565 

ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯ 
เม่ือวนัท่ี 11 พฤศจิกำยน 2565 779.04 0.50 

รวมเงินปันผลส ำหรับปี 2565 3,507.54 2.25 

31. หนีสิ้นท่ีอำจเกดิขึน้ 

เม่ือวนัท่ี 5 สิงหำคม 2564 บริษทั พรีเชียส วิชัน่ส์ พีทีอี ลิมิเตด จ ำกดั (“บริษทัย่อย”) ซ่ึงเป็นบริษทั
ยอ่ยของบริษทัฯ และเป็นเจำ้ของเรือชญำนี นำรี (“เรือ”) ท ำสัญญำเช่ำแบบรำยเท่ียวกบัผูเ้ช่ำรำยหน่ึง
ส ำหรับขนส่งน ้ ำตำลดิบปริมำณ 46,000 ตนั จำกเมืองซังตูส ประเทศบรำซิลไปยงัเมืองลำกอส 
ประเทศไนจีเรีย             
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เม่ือวนัท่ี 18 กันยำยน 2564 ได้มีกำรตรวจพบยำเสพติดจ ำนวนหน่ึงในระวำงสินคำ้หน่ึงของเรือ 
หน่วยงำนต่ำง ๆ ของประเทศบรำซิลไดท้ ำกำรสอบสวนอย่ำงละเอียดแลว้พบว่ำไม่มีลูกเรือของ
บริษทัยอ่ยเก่ียวขอ้งหรือใหก้ำรช่วยเหลือในกำรลกัลอบขนยำเสพติดดงักล่ำวแต่อยำ่งใด 

เม่ือวนัท่ี 19 กนัยำยน 2564 หน่วยงำนของประเทศบรำซิลอนุญำตให้เรือแล่นออกจำกบรำซิลได้ 
โดยปรำศจำกกำรตั้งขอ้กล่ำวหำกบัลูกเรือและ/หรือบริษทัยอ่ยแต่อยำ่งใด 

เม่ือวนัท่ี 9 ตุลำคม 2564 เรือเดินทำงมำถึงและเทียบท่ำ ณ เมืองลำกอส ประเทศไนจีเรีย หน่วยงำน
ไนจีเรียไดด้ ำเนินกำรตรวจคน้เรือโดยละเอียด อยำ่งไรก็ตำม ตรวจไม่พบวตัถุตอ้งสงสัยใด ๆ  

เม่ือวนัท่ี 13 ตุลำคม 2564 ขณะท่ีมีกำรขนถ่ำยสินคำ้ออกจำกเรือ ไดมี้กำรพบยำเสพติดในระวำง
สินคำ้หน่ึงของเรือ  

เม่ือวนัท่ี 29 ตุลำคม 2564 ส ำนักงำนปรำบปรำมยำเสพติดแห่งประเทศไนจีเรีย (NDLEA) ไดรั้บ
ค ำสั่งจำกค ำขอฝ่ำยเดียวจำกศำลสูงแห่งเมืองลำกอสให้กกัเรือและควบคุมตวัลูกเรือเป็นเวลำ 14 วนั 
และในวนัเดียวกนับริษทัย่อยไดรั้บกำรเรียกร้องค่ำเสียหำยประมำณ 3.9 ลำ้นเหรียญสหรัฐอเมริกำ 
จำกผูรั้บสินคำ้  

เม่ือวนัท่ี 8 ธนัวำคม 2564 NDLEA ไดย้ื่นขอ้กล่ำวหำต่อศำลสูงแห่งประเทศไนจีเรีย ต่อเรือชญำนี 
นำรีและลูกเรือ 3 รำย (และอีก 9 คนท่ีไม่ไดเ้ก่ียวขอ้งกบับริษทัยอ่ยและไม่ไดเ้ป็นลูกจำ้งของบริษทั
แต่อยำ่งใด) โดยตั้งขอ้กล่ำวหำวำ่ขนส่งยำเสพติดโดยมิชอบดว้ยกฎหมำย 

เม่ือวนัท่ี 4 มกรำคม 2565 บริษทัประกนัของบริษทัย่อยไดอ้อกหนังสือยืนยนัปฏิบติัตำมเง่ือนไข 
(Letters of Undertaking: “LOUs”) ต่อ NDLEA เพื่อเป็นหลกัประกนัส ำหรับกำรปล่อยตวัเรือและ
ลูกเรือสัญชำติไทยท่ีไม่ถูกยืน่ขอ้กล่ำวหำจ ำนวน 19 รำย  

เม่ือวนัท่ี 13 มกรำคม 2565 ศำลสูงกลำงแห่งไนจีเรียได้มีค  ำสั่งให้ปล่อยเรือและลูกเรือ 19 คน        
บนเรือ 

เม่ือวนัท่ี 19 มกรำคม 2565 บริษทัยอ่ยไดล้งนำมสัญญำบญัชีดูแลผลประโยชน์กบั NDLEA เพื่อเป็น
หลกัประกนัแก่ลูกเรือ 3 รำยดงักล่ำว เพื่อให้ไดรั้บอนุญำตให้ยำ้ยจำกสถำนท่ีคุมขงัของ NDLEA      
ไปพกัในโรงแรม 

เม่ือวนัท่ี 24 มกรำคม 2565 NDLEA ไดย้ื่นขอ้กล่ำวหำเพิ่มเติมต่อลูกเรืออีกจ ำนวน 7 รำย ส่งผลให้
ขณะน้ีลูกเรือท่ีถูกยื่นขอ้กล่ำวหำมีจ ำนวนทั้งส้ิน 10 รำย ซ่ึงจะตอ้งพ ำนักอยู่ในประเทศไนจีเรีย
จนกวำ่กระบวนกำรทำงกฎหมำยจะเสร็จส้ิน 

เม่ือวนัท่ี 28 มกรำคม 2565 บริษทัยอ่ยไดล้งนำมหนงัสือปฎิบติัตำมขอ้ตกลง ซ่ึงเป็นหน่ึงในเง่ือนไข
เพื่อใหไ้ดรั้บหนงัสือสั่งปล่อยเรือจำก NDLEA  
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เ ม่ือวันท่ี  31 มกรำคม 2565 NDLEA ได้ออกหนังสือสั่งปล่อยเรือและลูกเรือท่ีไม่ได้ถูกยื่น                
ขอ้กล่ำวหำ 

เม่ือวนัท่ี 8 กุมภำพนัธ์ 2565 บริษทัย่อยไดโ้อนเงินจ ำนวน 700,000 เหรียญสหรัฐอเมริกำเขำ้บญัชี
ดูแลผลประโยชน์ เพื่อเป็นหลกัประกนัใหลู้กเรืออีก 7 รำยท่ีถูกแจง้ขอ้กล่ำวหำเพิ่ม 

เม่ือวนัท่ี 24 กุมภำพนัธ์ 2565 ศำลสูงกลำงแห่งไนจีเรียไดมี้ค ำสั่งย  ้ำใหป้ล่อยเรือโดยทนัที  

เม่ือวนัท่ี 17 พฤษภำคม 2565 หน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งต่ำงๆไดอ้นุญำตให้เรือดงักล่ำวออกจำกท่ำเรือ
เมืองลำกอส ประเทศไนจีเรีย  ทั้งน้ี ลูกเรือจ ำนวน 10 รำยซ่ึงถูกตั้ งข้อกล่ำวหำยงัคงต้องอยู่ใน
ประเทศไนจีเรีย จนกวำ่กระบวนกำรทำงกฎหมำยจะเสร็จส้ิน  

ในระหวำ่งไตรมำส 2 ของปี 2565 บริษทัยอ่ยไดรั้บหนงัสือตอบรับกำรขอรับเงินประกนัท่ีเก่ียวขอ้ง
กบักำรเรียกร้องอนัเน่ืองมำจำกกำรกกัเรือชญำนี นำรี และไดรั้บช ำระแลว้เป็นจ ำนวน 1.42 ลำ้น
เหรียญสหรัฐอเมริกำ แบ่งออกเป็น 0.84 ลำ้นเหรียญสหรัฐอเมริกำส ำหรับตน้ทุนกำรด ำเนินงำน 
0.44 ลำ้นเหรียญสหรัฐอเมริกำส ำหรับค่ำใชจ่้ำยน ้ ำมนั และ 0.14 ลำ้นเหรียญสหรัฐอเมริกำ ส ำหรับ
ค่ำธรรมเนียมท่ำเรือและค่ำใชจ่้ำยเบด็เตลด็อ่ืน ๆ 

จำกกำรพิจำรณำควำมเห็นของท่ีปรึกษำทำงกฎหมำยและฝ่ำยกฎหมำยของกลุ่มบริษทั ฝ่ำยบริหำร
เช่ือว่ำผลกำรตัดสินของคณะศำลสูงแห่งประเทศไนจีเรียยงัมีควำมไม่แน่นอนและไม่สำมำรถ
ประมำณจ ำนวนหน้ีสินท่ีอำจเกิดขึ้น (ถ้ำมี) ได้อย่ำงน่ำเช่ือถือ ดังนั้น บริษทัฯจึงไม่ได้บันทึก
ประมำณกำรหน้ีสินดงักล่ำว ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน 

32. ล ำดับช้ันของมูลค่ำยุติธรรม 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2565 และ 2564 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์และหน้ีสินท่ีวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำ
ยติุธรรมโดยแยกแสดงตำมล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรม ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2565 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม 
ตรำสำรอนุพนัธ์      
สัญญำแลกเปล่ียนอตัรำดอกเบ้ีย 
 - เงินกูย้มื - 274,862 - 274,862 

สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำ 
 ยติุธรรมผำ่นก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
เงินลงทุนในตรำสำรทุนของบริษทั      
 ท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน - - 18,100 18,100 
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(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม 
ตรำสำรอนุพนัธ์      
สัญญำแลกเปล่ียนอตัรำดอกเบ้ีย 
 - เงินกูย้มื - 8,452 - 8,452 

สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำ 
 ยติุธรรมผำ่นก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
เงินลงทุนในตรำสำรทุนของบริษทั      
 ท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน - - 14,705 14,705 

หนีสิ้นที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม 
ตรำสำรอนุพนัธ์     
    สัญญำแลกเปล่ียนอตัรำดอกเบ้ีย - เงินกูย้ืม - 13,089 - 13,089 
สัญญำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ 

  - เงินกูย้มื 
 
- 

 
2,144 

 
- 

 
2,144 

 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2565 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำ 
 ยติุธรรมผำ่นก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
เงินลงทุนในตรำสำรทุนของบริษทั     
 ท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน - - 18,100 18,100 

 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำ 
 ยติุธรรมผำ่นก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
เงินลงทุนในตรำสำรทุนของบริษทั     
 ท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน - - 14,705 14,705 
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 ในระหว่ำงปี 2565 กลุ่มบริษทัไม่มีกำรเปล่ียนวิธีกำรและสมมติฐำนท่ีใช้ในกำรประมำณมูลค่ำ
ยติุธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน และไม่มีกำรโอนรำยกำรระหวำ่งล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรม 

33. เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

33.1 ตรำสำรอนุพนัธ์และกำรบัญชีป้องกนัควำมเส่ียง 

     (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2565 2564 2565 2564 

สินทรัพย์ตรำสำรอนุพนัธ์     
สินทรัพยต์รำสำรอนุพนัธ์ท่ีก ำหนดใหเ้ป็น
เคร่ืองมือท่ีใชป้้องกนัควำมเส่ียง 

    

      สัญญำแลกเปล่ียนอตัรำดอกเบ้ีย - เงินกูย้ืม 274,862 8,452 - - 

รวมสินทรัพย์ตรำสำรอนุพนัธ์ 274,862 8,452 - - 

หนีสิ้นตรำสำรอนุพนัธ์     
หน้ีสินตรำสำรอนุพนัธ์ท่ีก ำหนดให้เป็น
เคร่ืองมือท่ีใชป้้องกนัควำมเส่ียง 

    

สัญญำแลกเปล่ียนอตัรำดอกเบ้ีย - เงินกูย้ืม - 13,089 - - 
สัญญำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ 

 - เงินกูย้ืม 
 

- 
 

2,144 
 

- 
 

- 

รวมหนีสิ้นตรำสำรอนุพนัธ์ - 15,233 - - 

ตรำสำรอนุพนัธ์ท่ีก ำหนดให้เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ป้องกนัควำมเส่ียง 

การป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด 

ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยนและความเส่ียงจากอัตราดอกเบีย้ 

กลุ่มบริษทัก ำหนดใหมี้กำรป้องกนัควำมเส่ียงในกระแสเงินสด ดงัน้ี 

- สัญญำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ป้องกนัควำมเส่ียงในกระแสเงินสด
ของเงินกู้ยืมท่ีไม่ได้อยู่ในสกุลเงินท่ีใช้ด ำเนินงำนของกลุ่มบริษทั กำรป้องกันควำมเส่ียง
ดงักล่ำวถือวำ่เป็นกำรป้องกนัควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปลี่ยน 

- สัญญำแลกเปล่ียนอตัรำดอกเบ้ีย เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ป้องกันควำมเส่ียงในกระแสเงินสดของ              
เงินกู้ยืมท่ีมีอัตรำดอกเบ้ียลอยตัวในสกุลเงินตรำต่ำงประเทศ โดยกลุ่มบริษัทได้รับอัตรำ
ดอกเบ้ียผนัแปร LIBOR และจ่ำยดอกเบ้ียคงท่ี กำรป้องกันควำมเส่ียงดังกล่ำวถือว่ำเป็นกำร
ป้องกนัควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ีย 
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รำยกำรท่ีมีกำรป้องกันควำมเส่ียงน้ีถือว่ำมีควำมสัมพนัธ์เชิงเศรษฐกิจกับเคร่ืองมือท่ีใช้ป้องกัน      
ควำมเส่ียง เน่ืองจำกสัญญำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ และสัญญำแลกเปล่ียนอตัรำดอกเบ้ีย            
ในกำรทดสอบควำมมีประสิทธิผลในกำรป้องกันควำมเส่ียง กลุ่มบริษทัได้ใช้อนุพนัธ์เสมือน           
พร้อมกบัเปรียบเทียบกำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือท่ีใชป้้องกนัควำมเส่ียงกบักำร
เปล่ียนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมของรำยกำรท่ีมีกำรป้องกันควำมเส่ียงส ำหรับควำมเส่ียงท่ีมีกำร
ป้องกนั 

ควำมไม่มีประสิทธิผลในกำรป้องกนัควำมเส่ียง สำมำรถเกิดไดจ้ำกสำเหตุดงัต่อไปน้ี 

- ช่วงเวลำในกำรเกิดกระแสเงินสดของรำยกำรท่ีมีกำรป้องกันควำมเส่ียงและเคร่ืองมือท่ีใช้
ป้องกนัควำมเส่ียงมีควำมแตกต่ำงกนั 

- ควำมเส่ียงดำ้นเครดิตของคู่สัญญำส่งผลให้กำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือท่ีใช้
ป้องกนัควำมเส่ียงและรำยกำรท่ีมีกำรป้องกนัควำมเส่ียงมีควำมแตกต่ำงกนั 

- กำรเปล่ียนแปลงกระแสเงินสดท่ีคำดกำรณ์ไวใ้นอนำคตของรำยกำรท่ีมีกำรป้องกนัควำมเส่ียง
และเคร่ืองมือท่ีใชป้้องกนัควำมเส่ียง 

รำยละเอียดตรำสำรอนุพนัธ์ท่ีกลุ่มบริษทัถือไวเ้พื่อเป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ป้องกนัควำมเส่ียง ณ วนัท่ี               
31 ธนัวำคม 2565 และ 2564 แยกตำมกำรครบก ำหนดช ำระ มีดงัน้ี 

 นอ้ยกว่ำ 1 ปี 1 - 5 ปี มำกกว่ำ 5 ปี รวม 

 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 

สัญญำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ         
จ ำนวนเงินตำมสัญญำ (พนับำท) - 93,897 - - - - - 93,897 
อตัรำแลกเปล่ียนเฉล่ีย 
 (บำท/เหรียญสหรัฐฯ) - 32.34, 33.15 - - - - - 32.34, 33.15 

สัญญำแลกเปลี่ยนอัตรำดอกเบีย้         
จ ำนวนเงินตำมสัญญำ 
 (พนัเหรียญสหรัฐฯ) 16,424 19,535 65,639 73,869 14,467 22,661 96,530 116,065 
อตัรำดอกเบ้ียคงท่ีเฉล่ีย (ร้อยละ) 3.70 - 4.75 3.70 - 4.95 3.70 - 4.75 3.70 - 4.95 4.59 - 4.75 4.59 - 4.75 3.70 - 4.75 3.70 - 4.95 
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ผลกระทบของรำยกำรท่ีมีกำรป้องกนัควำมเส่ียงต่องบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2565 และ 2564 แสดงไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับำท) 
 กำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำยติุธรรม ส ำรองส ำหรับกำรป้องกนัควำมเส่ียงในกระแสเงินสด 

ส ำรองส ำหรับตน้ทุน                   
ในกำรป้องกนัควำมเส่ียง 

ซ่ึงใชว้ดัควำมไม่มีประสิทธิผล                       
ในกำรป้องกนัควำมเส่ียง 

ส่วนท่ียงัคงป้องกนั                   
ควำมเส่ียงต่อไป 

ส่วนท่ีไดย้ติุกำรป้องกนั                    
ควำมเส่ียงแลว้ 

 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 
เงินกูย้ืม - สัญญำแลกเปลี่ยนอตัรำดอกเบ้ีย 279,499 9,577 285,692 (2,694) 1,928  - - - 
เงินกูย้ืม - สัญญำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ 2,144 (21,269) - (22,532)  (693) - 357 1,168 

ผลกระทบของเคร่ืองมือท่ีใชป้้องกนัควำมเส่ียงต่องบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2565 และ 2564 และผลกระทบของกำรป้องกนัควำมเส่ียงในกระแส
เงินสดต่องบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จรวมส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2565 และ 2564 แสดงไดด้งัน้ี  

 (หน่วย: พนับำท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2565 

 

จ ำนวนเงิน 
ตำมสัญญำ 

มูลค่ำ 
ตำมบญัชี 

บรรทดัท่ีแสดง
รำยกำรในงบแสดง

ฐำนะกำรเงิน 

กำรเปลี่ยนแปลง
ในมลูค่ำยติุธรรม 
ซ่ึงใชว้ดัควำม             
ไม่มีประสิทธิผล
ในกำรป้องกนั
ควำมเส่ียง 

ส่วนท่ีมี
ประสิทธิผล 
ท่ีรับรู้ในก ำไร

ขำดทุน             
เบ็ดเสร็จอ่ืน 

ส่วนท่ีไม่มี
ประสิทธิผล
ท่ีรับรู้ในงบ
ก ำไรขำดทุน 

บรรทดัท่ี 
แสดงรำยกำรใน
งบก ำไรขำดทุน 

ตน้ทุนในกำร
ป้องกนัควำมเส่ียง 

ท่ีรับรู้ใน 
ส่วนของผูถ้ือหุ้น 

ส ำรองส ำหรับกำร
ป้องกนัควำมเส่ียง
ในกระแสเงินสด 
ท่ีโอนไปยงั            

งบก ำไรขำดทุน 

บรรทดัท่ี 
แสดงรำยกำรใน
งบก ำไรขำดทุน 

สัญญำแลกเปลี่ยนอตัรำดอกเบ้ีย                           
- ส ำหรับป้องกนัควำมเส่ียง                               
จำกเงินกูย้ืม 

113,839                     
พนัเหรียญ

สหรัฐอเมริกำ 

3,336,298 สินทรัพยต์รำสำร
อนุพนัธ์ไม่หมุนเวียน 

279,499 285,692 - - - (8,658) ตน้ทุนทำงกำรเงิน 

สัญญำแลกเปลี่ยนเงินตรำ                          
ต่ำงประเทศ - ส ำหรับป้องกนั                     
ควำมเส่ียงจำกเงินกูย้ืม 

- - - 2,144 (693) 1,970 ก ำไรจำกกำรปรับ
มูลค่ำยติุธรรมของ
เคร่ืองมือท่ีใช้
ป้องกนัควำมเส่ียง 

357 - - 

รวม    281,643 284,999 1,970  357 (8,658)  
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(หน่วย: พนับำท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 

 

จ ำนวนเงิน
ตำมสัญญำ              

มูลค่ำ 
ตำมบญัชี 

บรรทดัท่ีแสดง
รำยกำรในงบแสดง

ฐำนะกำรเงิน 

กำรเปลี่ยนแปลง
ในมูลค่ำยติุธรรม 
ซ่ึงใชว้ดัควำม    
ไม่มีประสิทธิผล
ในกำรป้องกนั
ควำมเส่ียง 

ส่วนท่ีมี
ประสิทธิผล 
ท่ีรับรู้ในก ำไร

ขำดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน 

ส่วนท่ีไม่มี
ประสิทธิผล 
ท่ีรับรู้ในงบ
ก ำไรขำดทุน 

บรรทดัท่ี 
แสดงรำยกำรใน
งบก ำไรขำดทุน 

ตน้ทุนในกำร
ป้องกนัควำมเส่ียง 

ท่ีรับรู้ใน 
ส่วนของผูถ้ือหุ้น 

ส ำรองส ำหรับกำร
ป้องกนัควำมเส่ียง
ในกระแสเงินสด 
ท่ีโอนไปยงั            

งบก ำไรขำดทุน 

บรรทดัท่ี 
แสดงรำยกำรใน      
งบก ำไรขำดทุน 

สัญญำแลกเปลี่ยนอตัรำดอกเบ้ีย 
- ส ำหรับป้องกนัควำมเส่ียง
จำกเงินกูย้ืม 

38,350 
พนัเหรียญ

สหรัฐอเมริกำ 

1,235,899 สินทรัพยต์รำสำร
อนุพนัธ์ไม่หมุนเวียน 

8,175 8,175 - - - 2,290 ตน้ทุนทำงกำรเงิน 

สัญญำแลกเปลี่ยนเงินตรำ 1,502,348 93,413 หน้ีสินตรำสำร (21,269) (22,532) 1,263 ก ำไรจำกกำรปรับ 1,168 20,458 ขำดทุนจำกอตัรำ 
 ต่ำงประเทศ - ส ำหรับป้องกนั
ควำมเส่ียงจำกเงินกูย้ืม 

   อนุพนัธ์หมุนเวียน     มูลค่ำยติุธรรม
ของเคร่ืองมือท่ีใช้
ป้องกนัควำมเส่ียง 

   แลกเปลี่ยน 

สัญญำแลกเปลี่ยนอตัรำดอกเบ้ีย 64,818 209,634 หน้ีสินตรำสำร 6,883 - 6,883 ก ำไรจำกกำรปรับ - 2,337 ตน้ทุนทำงกำรเงิน 
 - ส ำหรับป้องกนัควำมเส่ียงจำก
เงินกูย้ืม 

พนัเหรียญ
สหรัฐอเมริกำ 

  อนุพนัธ์หมุนเวียน     มูลค่ำยติุธรรม
ของเคร่ืองมือท่ีใช้
ป้องกนัควำมเส่ียง 

   

สัญญำแลกเปลี่ยนอตัรำดอกเบ้ีย 75,489 2,433,336 หน้ีสินตรำสำร (10,868) (10,868) - - - 164 ตน้ทุนทำงกำรเงิน 
 - ส ำหรับป้องกนัควำมเส่ียง
จำกเงินกูย้ืม 

พนัเหรียญ
สหรัฐอเมริกำ 

  อนุพนัธ์ไม่หมุนเวียน        

รวม    (17,079) (25,225) 8,146  1,168 25,249  
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ผลกระทบของกำรปฏิรูปอตัรำดอกเบีย้อ้ำงองิ  

กลุ่มบริษัทมีควำมเส่ียงจำกอัตรำดอกเบ้ียอ้ำงอิงท่ีก ำหนดจำกธุรกรรมกำรกู้ยืมแบบไม่มี
หลกัประกนัระหวำ่งธนำคำร (InterBank Offerred Rates - IBORs) ของเคร่ืองมือทำงกำรเงินซ่ึงจะมี
กำรแทนท่ีหรือปฏิรูป เน่ืองจำกในบำงประเทศท่ีกลุ่มบริษทัด ำเนินธุรกิจอยูน่ั้นยงัมีควำมไม่แน่นอน
เก่ียวกบัจงัหวะเวลำและวิธีกำรท่ีใชใ้นช่วงเปล่ียนแปลง กลุ่มบริษทัคำดว่ำกำรปฏิรูปอตัรำดอกเบ้ีย
อำ้งอิงน้ีจะส่งผลกระทบต่อกำรบริหำรควำมเส่ียงและกำรใชก้ำรบญัชีป้องกนัควำมเส่ียงของกลุ่ม
บริษทั ดงันั้น กลุ่มบริษทัจึงไดถื้อปฏิบติัตำมขอ้ยกเวน้ชัว่ครำวท่ีท ำให้กิจกำรสำมำรถใชก้ำรบญัชี
ป้องกนัควำมเส่ียงต่อไปไดใ้นช่วงเวลำท่ีมีควำมไม่แน่นอนน้ี กล่ำวคือ ขอ้ยกเวน้ชัว่ครำวไดร้ะบุวำ่
กำรพิจำรณำวำ่รำยกำรท่ีคำดกำรณ์มีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ในระดบัสูงมำกส ำหรับกำรป้องกนั
ควำมเส่ียงในกระแสเงินสดหรือไม่นั้น ให้กิจกำรสันนิษฐำนว่ำอัตรำดอกเบ้ียอำ้งอิงซ่ึงกระแส      
เงินสดท่ีมีกำรป้องกันควำมเส่ียงได้อำ้งอิงอยู่นั้นไม่ได้รับกำรเปล่ียนแปลงจำกกำรปฏิรูปอัตรำ
ดอกเบ้ียอำ้งอิง 

คณะกรรมกำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียงไดมี้กำรติดตำมและจดักำรกำรเปล่ียนไปใช้อตัรำดอกเบ้ีย
อำ้งอิงอ่ืน โดยกำรประเมินว่ำกระแสเงินสดตำมสัญญำมีกำรอำ้งอิงอตัรำดอกเบ้ียอำ้งอิงท่ีก ำหนด
จำกธุรกรรมกำรกูย้ืมแบบไม่มีหลกัประกนัระหว่ำงธนำคำรมำกน้อยเพียงไร กิจกำรจะตอ้งแกไ้ข
สัญญำอนัเน่ืองมำจำกผลของกำรปฏิรูปอตัรำดอกเบ้ียอำ้งอิงหรือไม่ รวมถึงกิจกำรควรจะจดักำร
กำรส่ือสำรกบัคู่สัญญำในเร่ืองของกำรปฏิรูปอตัรำดอกเบ้ียอำ้งอิงดงักล่ำวอยำ่งไร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2565 กลุ่มบริษทัมีสัญญำแลกเปล่ียนอตัรำดอกเบ้ีย ซ่ึงมีจ ำนวนเงินตำมสัญญำ 
113.84 ลำ้นเหรียญสหรัฐอเมริกำ เพื่อใชใ้นกำรป้องกนัควำมเส่ียงในกระแสเงินสดของเงินกูย้มืท่ีมี
อตัรำดอกเบ้ียท่ีปรับขึ้นลงตำมอตัรำตลำดซ่ึงอำ้งอิงกบั USD LIBOR และจะครบก ำหนดภำยในปี 
2572 

33.2 วัตถุประสงค์และนโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียงทำงกำรเงิน 

 เคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีส ำคญัของกลุ่มบริษทั ประกอบด้วย เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
ลูกหน้ีกำรคำ้ เงินลงทุน เงินใหกู้ย้มืระยะยำว เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำและ
เงินกูย้ืมระยะยำว กลุ่มบริษทัมีควำมเส่ียงทำงกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทำงกำรเงินดงักล่ำว 
และมีนโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียงดงัน้ี 

ความเส่ียงด้านเครดิต 

กลุ่มบริษทัมีควำมเส่ียงดำ้นเครดิตท่ีเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝำกธนำคำร ลูกหน้ีกำรคำ้ เงินให้กูย้ืมและ
เคร่ืองมือทำงกำรเงินอ่ืน ๆ โดยจ ำนวนเงินสูงสุดท่ีกลุ่มบริษทัอำจตอ้งสูญเสียจำกกำรให้สินเช่ือคือ
มูลค่ำตำมบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงินยกเวน้ตรำสำรอนุพนัธ์ 
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 ลูกหน้ีการค้า  

 กลุ่มบริษทัมีควำมเส่ียงดำ้นกำรให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีกำรคำ้ ฝ่ำยบริหำรควบคุมควำม
เส่ียงน้ีโดยกำรก ำหนดให้มีนโยบำยกำรให้สินเช่ือแก่ผูเ้ช่ำเรือและบุคคลภำยนอกโดยจ ำกดักำรให้
สินเช่ือเฉพำะกบัลูกคำ้ชั้นดี และให้ควำมเขม้งวดในกำรจดัท ำเอกสำรประกอบรำยกำรต่ำง ๆ ให้
ครบถว้น ดงันั้น กลุ่มบริษทัจึงไม่คำดว่ำจะไดรั้บควำมเสียหำยท่ีเป็นสำระส ำคญัจำกกำรให้สินเช่ือ 
นอกจำกน้ี กำรให้สินเช่ือของกลุ่มบริษทัไม่มีกำรกระจุกตวัเน่ืองจำกกลุ่มบริษทัมีฐำนของลูกคำ้ท่ี
หลำกหลำยและมีจ ำนวนมำกรำย จ ำนวนเงินสูงสุดท่ีกลุ่มบริษทัอำจตอ้งสูญเสียจำกกำรให้สินเช่ือ
คือมูลค่ำตำมบญัชีของลูกหน้ีท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

เคร่ืองมือทางการเงินและเงินฝากธนาคาร  

ควำมเส่ียงด้ำนเครดิตของเงินฝำกธนำคำรและตรำสำรอนุพนัธ์ของกลุ่มบริษัทไม่สูงมำกนัก
เน่ืองจำกคู่สัญญำเป็นธนำคำรท่ีมีอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือดำ้นเครดิตท่ีอยู่ในระดบัสูงซ่ึงประเมินโดย
สถำบนัจดัอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือดำ้นเครดิตระหวำ่งประเทศ  

ควำมเส่ียงด้ำนตลำด 

ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 

 กลุ่มบริษทัมีควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียท่ีส ำคัญอนัเก่ียวเน่ืองกับเงินฝำกธนำคำร เงินให้กู ้ยืม              
ระยะยำว หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำและเงินกูย้ืมระยะยำว ฝ่ำยบริหำรควบคุมควำมเส่ียงส่วนน้ีโดยกำร
ก ำหนดใหส้ัญญำแลกเปล่ียนอตัรำดอกเบ้ียและสัญญำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศเป็นเคร่ืองมือ
ท่ีใช้ในกำรป้องกันควำมเส่ียงจำกอัตรำดอกเบ้ีย โดยได้เปิดเผยรำยละเอียดท่ีเก่ียวข้องไวใ้น               
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินขอ้ 33.1 ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียของกลุ่มบริษทัจึงอยูใ่นระดบัต ่ำ  

 สินทรัพย์และหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีส ำคัญสำมำรถจัดตำมประเภทอัตรำดอกเบ้ีย และส ำหรับ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีมีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีสำมำรถแยกตำมวนัท่ีครบก ำหนดหรือวนัท่ีมี
กำรก ำหนดอตัรำดอกเบ้ียใหม่ (หำกวนัท่ีมีกำรก ำหนดอตัรำดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน) ไดด้งัน้ี 
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(หน่วย: พนับำท)  
 งบกำรเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2565 

 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำดอกเบ้ีย ไม่มี   

    ปรับข้ึนลง อตัรำ   
 ภำยใน 1 ปี 1 - 5 ปี มำกกว่ำ 5 ปี ตำมรำคำตลำด ดอกเบ้ีย รวม อตัรำดอกเบ้ีย (ร้อยละต่อปี) 

       คงท่ี ปรับข้ึนลงตำมอตัรำตลำด 

       เงินเหรียญ เงินเหรียญ เงินบำท 
       สหรัฐอเมริกำ สหรัฐอเมริกำ  
สินทรัพยท์ำงกำรเงิน         
เงินสดและรำยกำร           
 เทียบเท่ำเงินสด 408,453 - - 488,353 158,861 1,055,667 0.20 - 0.74 0.04 - 2.75 0.15 - 0.40 

รวม 408,453 - - 488,353 158,861 1,055,667    

หน้ีสินทำงกำรเงิน         
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 5,705 9,065 - - - 14,770 5.28 - 5.53 - - 
เงินกูยื้มระยะยำว  552,746 2,234,658 605,129 3,316,540 - 6,709,073 3.70 - 4.75 5.92 - 8.34 - 

รวม 558,451 2,243,723 605,129 3,316,540 - 6,723,843    

(หน่วย: พนับำท)  
 งบกำรเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 

 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำดอกเบ้ีย ไม่มี   

    ปรับข้ึนลง อตัรำ   
 ภำยใน 1 ปี 1 - 5 ปี มำกกว่ำ 5 ปี ตำมรำคำตลำด ดอกเบ้ีย รวม อตัรำดอกเบ้ีย (ร้อยละต่อปี) 

       คงท่ี ปรับข้ึนลงตำมอตัรำตลำด 

       เงินเหรียญ เงินเหรียญ เงินบำท 
       สหรัฐอเมริกำ สหรัฐอเมริกำ  
สินทรัพยท์ำงกำรเงิน         
เงินสดและรำยกำร           
 เทียบเท่ำเงินสด 737,725 - - 1,315,705 414,779 2,468,209 0.20 - 0.30 0.01 - 0.05 0.05 - 0.13 

รวม 737,725 - - 1,315,705 414,779 2,468,209    

หน้ีสินทำงกำรเงิน         
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 5,419 12,915 1,462 - - 19,796 5.28 - 5.53 - - 
เงินกูยื้มระยะยำว  635,304 2,425,796 1,032,372 4,124,390 - 8,217,862 3.70 - 4.95 2.33 - 3.81 4.65 

รวม 640,723 2,438,711 1,033,834 4,124,390 - 8,237,658    

  (หน่วย: พนับำท)  
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2565 

 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำดอกเบ้ีย ไม่มี   

    ปรับข้ึนลง อตัรำ   
 ภำยใน 1 ปี 1 - 5 ปี มำกกว่ำ 5 ปี ตำมรำคำตลำด ดอกเบ้ีย รวม อตัรำดอกเบ้ีย (ร้อยละต่อปี) 

       คงท่ี ปรับข้ึนลงตำมอตัรำตลำด 

       เงินเหรียญ เงินเหรียญ เงินบำท 
       สหรัฐอเมริกำ สหรัฐอเมริกำ  
สินทรัพยท์ำงกำรเงิน          
เงินสดและรำยกำร           
 เทียบเท่ำเงินสด 174,730 - - 141,023 723 316,476 0.20 0.04 - 0.05 0.15 - 0.40 
เงินให้กูยื้มแก่บริษทัยอ่ย 5,401 293,022 492,181 - - 790,604 5.00 - - 

รวม 180,131 293,022 492,181 141,023 723 1,107,080    

หน้ีสินทำงกำรเงิน          
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 4,459 8,754 - - - 13,213 5.28 - 5.53 - - 

รวม 4,459 8,754 - - - 13,213    
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  (หน่วย: พนับำท)  
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 

 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำดอกเบ้ีย ไม่มี   

    ปรับข้ึนลง อตัรำ   
 ภำยใน 1 ปี 1 - 5 ปี มำกกว่ำ 5 ปี ตำมรำคำตลำด ดอกเบ้ีย รวม อตัรำดอกเบ้ีย (ร้อยละต่อปี) 

       คงท่ี ปรับข้ึนลงตำมอตัรำตลำด 

       เงินเหรียญ เงินเหรียญ เงินบำท 
       สหรัฐอเมริกำ สหรัฐอเมริกำ  
สินทรัพยท์ำงกำรเงิน          
เงินสดและรำยกำร           
 เทียบเท่ำเงินสด 334,199 - - 202,815 933 537,947 0.20 0.04 - 0.05 0.05 - 0.13 
เงินให้กูยื้มแก่บริษทัยอ่ย 86,327 1,799,553 685,372 - - 2,571,252 5.00 - - 

รวม 420,526 1,799,553 685,372 202,815 933 3,109,199    

หน้ีสินทำงกำรเงิน          
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 4,207 11,400 1,463 - - 17,070 5.28 - 5.53 - - 

รวม 4,207 11,400 1,463 - - 17,070    

การวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบีย้ 

ผลกระทบต่องบก ำไรขำดทุนของกลุ่มบริษทัจำกกำรเปล่ียนแปลงท่ีอำจเกิดขึ้นอย่ำงสมเหตุสมผล
ของอัตรำดอกเบ้ียของเงินกู้ยืมระยะยำวท่ีมีอัตรำดอกเบ้ียท่ีปรับขึ้ นลงตำมอัตรำตลำดและ
ผลกระทบท่ีมีต่อส่วนของผูถื้อหุ้นจะเปล่ียนแปลงไปซ่ึงเป็นผลมำจำกกำรเพิ่มขึ้นหรือลดลงใน
มูลค่ำยุติธรรมของกำรป้องกนัควำมเส่ียงดำ้นกระแสเงินสดของสัญญำแลกเปล่ียนอตัรำดอกเบ้ีย ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2565 และ 2564 โดยก ำหนดใหต้วัแปรอ่ืนทั้งหมดคงท่ี แสดงไดด้งัน้ี 

  2565 2564 

 

เพ่ิมขึ้น/
ลดลง 

ผลกระทบต่อ 
งบก ำไรขำดทุน 

ผลกระทบต่อ 
ส่วนของผูถื้อหุ้น 

ผลกระทบต่อ 
งบก ำไรขำดทุน 

ผลกระทบต่อ 
ส่วนของผูถื้อหุ้น  

(ร้อยละ) (พนับำท) (พนับำท) (พนับำท) (พนับำท) 
เงินกูย้ืมสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ +1 (34,965) 83,235 (49,790) 123,100  

-1 34,965 (83,235) 49,790 (123,100) 

กำรวิเครำะห์ผลกระทบขำ้งตน้จัดท ำขึ้นโดยใช้สมมติฐำนว่ำจ ำนวนเงินกู้ยืมระยะยำวท่ีมีอัตรำ
ดอกเบ้ียท่ีปรับขึ้นลงตำมอตัรำตลำด และตวัแปรอ่ืนทั้งหมดคงท่ีตลอด 1 ปี และยงัถือเสมือนว่ำ
อตัรำดอกเบ้ียท่ีปรับขึ้นลงตำมอตัรำตลำดของเงินกูย้ืมระยะยำวไม่ไดมี้อตัรำดอกเบ้ียท่ีก ำหนดไว้
แลว้ ดงันั้น กำรเปล่ียนแปลงของอตัรำดอกเบ้ียท่ีเกิดขึ้นจึงมีผลกระทบต่อดอกเบ้ียท่ีตอ้งช ำระตลอด 
12 เดือนเต็ม ทั้งน้ี ขอ้มูลน้ีไม่ใช่กำรคำดกำรณ์หรือพยำกรณ์สภำวะตลำดในอนำคต และควรใช้     
ดว้ยควำมระมดัระวงั 
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ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

 รำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำยเกือบทั้งหมดของกลุ่มบริษทัอยู่ในรูปสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกำจึงเป็นกำร
ป้องกนัควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนท่ีเกิดจำกรำยกำรท่ีเป็นเงินเหรียญสหรัฐอเมริกำไดใ้นตวัเอง 
อย่ำงไรก็ตำม กลุ่มบริษทัยงัคงมีควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนส ำหรับเคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีเป็น
เงินตรำสกุลอ่ืน ซ่ึงฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษทัได้พิจำรณำแล้วและได้ตระหนักถึงควำมเส่ียง
ดงักล่ำวท่ียงัคงมีอยู่ ดงันั้น จึงพยำยำมท่ีจะจ ำกดัควำมเส่ียงดงักล่ำวให้เหลือน้อยท่ีสุด โดยกำรไม่
ถือเคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีส ำคญัท่ีเป็นเงินตรำสกุลอ่ืนหรือใชต้รำสำรอนุพนัธ์ทำงกำรเงินซ่ึงกลุ่ม
บริษทัพิจำรณำเห็นวำ่เหมำะสมในกำรบริหำรควำมเส่ียงดงักล่ำว  

กลุ่มบริษทัมีควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนท่ีส ำคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินกูย้ืมระยะยำว กลุ่มบริษทั
จะเจรจำใหเ้ง่ือนไขของตรำสำรอนุพนัธ์ท่ีใชป้้องกนัควำมเส่ียงสอดคลอ้งกบัเง่ือนไขของควำมเส่ียง
ท่ีตอ้งกำรป้องกนั กลุ่มบริษทัไม่มีนโยบำยประกอบธุรกรรมตรำสำรอนุพนัธ์ทำงกำรเงินเพื่อกำร
เก็งก ำไรหรือเพื่อกำรคำ้ 

การวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน 

ตำรำงต่อไปน้ีแสดงให้เห็นถึงผลกระทบต่องบก ำไรขำดทุนและส่วนของผูถื้อหุ้นของกลุ่มบริษทั
จำกกำรเปล่ียนแปลงท่ีอำจเกิดขึ้ นอย่ำงสมเหตุสมผลของอัตรำแลกเปล่ียนสกุลเงินบำท โดย
ก ำหนดให้ตวัแปรอ่ืนทั้งหมดคงท่ี ทั้งน้ี ผลกระทบต่องบก ำไรขำดทุนและส่วนของผูถื้อหุ้นน้ีเกิด
จำกกำรเปล่ียนแปลงของมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินและตรำสำรอนุพนัธ์       
ท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2565 และ 2564 ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัไม่มีควำมเส่ียง       
อยำ่งเป็นสำระส ำคญัจำกกำรเปลี่ยนแปลงของสกุลเงินตรำต่ำงประเทศสกุลเงินอ่ืน 

  2565 2564 

 
สกุลเงิน เพ่ิมขึ้น/ลดลง 

ผลกระทบต่อ 
งบก ำไรขำดทนุ 

ผลกระทบต่อ 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 

ผลกระทบต่อ 
งบก ำไรขำดทนุ 

ผลกระทบต่อ 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 

 (ร้อยละ) (พนับำท) (พนับำท) (พนับำท) (พนับำท) 
ไทยบำท +1 - - - (84) 

 -1 - - - 12 

ทั้งน้ี ข้อมูลน้ีไม่ใช่กำรคำดกำรณ์หรือพยำกรณ์สภำวะตลำดในอนำคต และควรใช้ด้วยควำม
ระมดัระวงั 
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 กลุ่มบริษทัมียอดคงเหลือของหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีมีสำระส ำคญัท่ีเป็นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศ 
(สกุลเงินตรำต่ำงประเทศอ่ืนท่ีไม่ใช่สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกำ ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในกำร
ด ำเนินงำน) ดงัน้ี 

 งบกำรเงินรวม  

สกุลเงิน 
หน้ีสินทำงกำรเงิน                       
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 

อตัรำแลกเปล่ียนเฉล่ีย                            
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 

 2565 2564 2565 2564 
 (ลำ้น) (ลำ้น) (เหรียญสหรัฐอเมริกำ                            
   ต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ) 

เงินกูย้ืมสกุลเงินบำท - 93.90 - 0.0298 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 กลุ่มบริษทัมีสัญญำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศคงเหลือดงัน้ี (2565: 
ไม่มี) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 

จ ำนวนท่ีซ้ือ จ ำนวนท่ีขำย อตัรำแลกเปล่ียนตำมสัญญำ  วนัครบก ำหนดตำมสัญญำ 

  (เหรียญสหรัฐอเมริกำ                                    
ต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ) 

 

บริษทัยอ่ย    
93.90 ลำ้นบำท 2.87 ลำ้นเหรียญ

สหรัฐอเมริกำ 
0.0302, 0.0309 รำยไตรมำสตำมก ำหนดกำรช ำระคืน

เงินกูส้ิ้นสุดเดือนกนัยำยน 2565 

ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 

กลุ่มบริษทัไดบ้ริหำรควำมเส่ียงจำกสภำพคล่องทำงกำรเงินโดยกำรกระจำยก ำหนดวนัช ำระเงินกู ้
กำรหำเงินกู้ทั้งชนิดท่ีทยอยแบ่งช ำระคืนและแบบช ำระคืนคร้ังเดียวเม่ือครบก ำหนด และรักษำ      
เงินสดส ำรองให้เพียงพอ กำรควบคุมค่ำใชจ่้ำยกำรด ำเนินงำนอย่ำงเขม้งวด กำรท ำประกนัภยัอย่ ำง
ครอบคลุม กำรจ ำกดัควำมเส่ียงจำกคู่สัญญำรำยหน่ึงไม่ให้เกินร้อยละ 25 ของรำยรับ และกำรจ ำกดั
ควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกควำมผนัผวนของตลำดระยะสั้นดว้ยกำรท ำสัญญำเช่ำเรือแบบระยะยำว ณ วนัท่ี 
31 ธันวำคม 2565 กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินระยะสั้นท่ีจะครบก ำหนดภำยใน 1 ปี ประมำณร้อยละ 24 
ของจ ำนวนหน้ีสินท่ีแสดงอยู่ในงบกำรเงินของกลุ่มบริษทั (2564: ร้อยละ 21) กลุ่มบริษทัประเมิน
ควำมเส่ียงต่ำง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรรีไฟแนนซ์เงินกูแ้ละมีควำมเห็นวำ่กลุ่มบริษทัมีควำมเส่ียงอยู่ใน
ระดบัต ่ำ นอกจำกนั้น กลุ่มบริษทัยงัสำมำรถเขำ้ถึงแหล่งเงินทุนไดอ้ยำ่งหลำกหลำยอยำ่งเพียงพอ 
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รำยละเอียดกำรครบก ำหนดช ำระของหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีไม่ใช่ตรำสำรอนุพนัธ์และเคร่ืองมือ
ทำงกำรเงินท่ีเป็นตรำสำรอนุพนัธ์ของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2565 และ 2564 ซ่ึงพิจำรณำ
จำกกระแสเงินสดตำมสัญญำท่ียงัไม่คิดลดเป็นมูลค่ำปัจจุบนั สำมำรถแสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2565 
 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี มำกกว่ำ 5 ปี รวม 

รำยกำรท่ีไม่ใช่ตรำสำรอนุพนัธ์     
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 229,486 - - 229,486 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 6,201 10,307 - 16,508 
เงินกูย้ืมระยะยำว 1,799,029 5,330,227 945,544 8,074,800 

รวมรำยกำรท่ีไม่ใช่ตรำสำรอนุพนัธ์ 2,034,716 5,340,534 945,544 8,320,794 

ตรำสำรอนุพนัธ์ 

สินทรัพยต์รำสำรอนุพนัธ์ - 90,373 184,489 274,862 

รวมตรำสำรอนุพนัธ์ - 90,373 184,489 274,862 
 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 
 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี มำกกว่ำ 5 ปี รวม 

รำยกำรท่ีไม่ใช่ตรำสำรอนุพนัธ์     
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 105,315 - - 105,315 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 6,040 14,748 1,756 22,544 
เงินกูย้ืมระยะยำว 1,697,934 5,823,709 1,741,660 9,263,303 

รวมรำยกำรท่ีไม่ใช่ตรำสำรอนุพนัธ์ 1,809,289 5,838,457 1,743,416 9,391,162 

ตรำสำรอนุพนัธ์ 
สินทรัพยต์รำสำรอนุพนัธ์ - 8,452 - 8,452 
หน้ีสินตรำสำรอนุพนัธ์ 3,996 - 11,237 15,233 

รวมตรำสำรอนุพนัธ์ 3,996 8,452 11,237 23,685 
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 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2565 
 เม่ือทวงถำม ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี มำกกว่ำ 5 ปี รวม 
รำยกำรท่ีไม่ใช่ตรำสำรอนุพนัธ์      
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - 724 - - 724 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ - 4,904 9,983 - 14,887 
เงินทดรองจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,938,799 - - - 1,938,799 
รวมรำยกำรท่ีไม่ใช่ตรำสำรอนุพนัธ์ 1,938,799 5,628 9,983 - 1,954,410 

  
 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 
 เม่ือทวงถำม ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี มำกกว่ำ 5 ปี รวม 
รำยกำรท่ีไม่ใช่ตรำสำรอนุพนัธ์      
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - 1,264 - - 1,264 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ - 4,743 13,127 1,756 19,626 
เงินทดรองจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,537,688 - - - 2,537,688 
รวมรำยกำรท่ีไม่ใช่ตรำสำรอนุพนัธ์ 2,537,688 6,007 13,127 1,756 2,558,578 

33.3 มูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

เน่ืองจำกเคร่ืองมือทำงกำรเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัจัดอยู่ในประเภทระยะสั้ นหรือมีอัตรำ
ดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัรำดอกเบ้ียในตลำด กลุ่มบริษทัจึงประมำณมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินทำงกำรเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่ำตำมบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน  

33.4 กำรกระทบยอดรำยกำรสินทรัพย์ทำงกำรเงินท่ีวัดมูลค่ำยุติธรรมเป็นประจ ำและมีล ำดับช้ันของ
มูลค่ำยุติธรรมเป็นระดับ 3 

(หน่วย: พนับำท) 

 

งบกำรเงินรวมและ 
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

เงินลงทุนในตรำสำรทุนของบริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2564 16,295 
ขำดทุนสุทธิท่ีรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน (3,425) 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน 1,835 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 14,705 
ก ำไรสุทธิท่ีรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 2,892 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน 503 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2565 18,100 
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34. กำรบริหำรจัดกำรทุน  

วตัถุประสงค์ในกำรบริหำรจดักำรทุนท่ีส ำคญัของกลุ่มบริษทั คือ กำรจดัให้มีซ่ึงโครงสร้ำงทุนท่ี
เหมำะสมเพื่อสนับสนุนกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัและเสริมสร้ำงมูลค่ำกำรถือหุ้นให้กับ                     
ผูถื้อหุ้น รวมถึงกำรปฏิบติัตำมเง่ือนไขทำงกำรเงินตำมท่ีก ำหนดไวใ้นสัญญำเงินกู ้โดยกลุ่มบริษทั
ไดป้ฏิบติัตำมเง่ือนไขทำงกำรเงินดงักล่ำวตลอดระยะเวลำท่ีรำยงำน 

 กลุ่มบริษทับริหำรจดักำรสถำนะของทุนโดยใช้อตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุน (Debt-to-Equity Ratio) 
เพื่อให้สอดคลอ้งกบัเง่ือนไขในสัญญำเงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน ซ่ึงระบุให้กลุ่มบริษทั
ตอ้งด ำรงอตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุนในภำพรวมใหไ้ม่เกิน 2 ต่อ 1 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2565 กลุ่มบริษัทมีอัตรำส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ำกับ 0.48:1 (2564: 0.64:1) 
(เฉพำะบริษทัฯ: 0.23:1 (2564: 0.29:1)) ซ่ึงค ำนวณจำกงบกำรเงินในสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกำ
ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นกำรด ำเนินงำน 

35. งบกำรเงินในสกุลเงินท่ีใช้ในกำรด ำเนินงำน 

 งบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2565 และ 2564 และงบก ำไรขำดทุนส ำหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธันวำคม 2565 และ 2564 ในสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกำซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในกำร
ด ำเนินงำนแสดงไดด้งัน้ี 

บริษัท พรีเชียส ชิพป้ิง จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย   

งบแสดงฐำนะกำรเงิน       

ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2565       
      (หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐฯ) 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  2565  2564  2565  2564 
สินทรัพย์         

สินทรัพย์หมุนเวียน         

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด  30,544  73,854  9,156  16,096 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน  8,076  5,246  83,907  61,690 
น ้ำมนัเช้ือเพลิง  1,210  646  -  - 
สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น         
   เงินทดรองจ่ำยแก่กปัตนัเรือ  1,071  899  -  - 
   ค่ำสินไหมทดแทนคำ้งรับ  370  243  -  - 
   น ้ำมนัหล่อล่ืน  2,634  2,285  -  - 
   อื่น ๆ  1,157  894  339  503 
รวมสินทรัพยห์มุนเวียนอืน่  5,232  4,321  339  503 
รวมสินทรัพย์หมนุเวียน  45,062  84,067  93,402  78,289 

 



 

   78   

บริษัท พรีเชียส ชิพป้ิง จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย   

งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)       

ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2565       
      (หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐฯ) 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  2565  2564  2565  2564 
สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน         

เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค ้ำประกนั  2,904  3,591  -  - 
เงินให้กูยื้มระยะยำวแก่บริษทัยอ่ย  -  -  22,874  76,938 
สินทรัพยต์รำสำรอนุพนัธ์  7,953  253  -  - 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย   -  -  246,875  233,720 
เงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีถือหุ้นโดยบริษทัยอ่ย  2,333  2,730  -  - 
เงินลงทุนในตรำสำรทุนของบริษทัที่ไม่ใช่            
   บริษทัจดทะเบียน  524  440  524  440 
ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์   637,923  606,973  299  243 
สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้  452  628  404  541 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน   162  191  153  182 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื่น         
   ค่ำควำมเสียหำยจำกกำรเดินเรือรอเรียกคืน  2,048  829  -  - 
   ตน้ทุนสัญญำรอตดัจ่ำย  3,737  4,290  -  - 
   อื่น ๆ  93  95  69  71 
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน่  5,878  5,214  69  71 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  658,129  620,020  271,198  312,135 
รวมสินทรัพย์  703,191  704,087  364,600  390,424 
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บริษัท พรีเชียส ชิพป้ิง จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย   

งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)       

ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2565       
      (หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐฯ) 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  2565  2564  2565  2564 
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น         

หนีสิ้นหมุนเวียน         

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน         
   เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน  6,640  3,151  21  38 
   เงินทดรองจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั  -  -  56,096  75,934 
   ค่ำใชจ้่ำยเก่ียวกบัลูกเรือคำ้งจ่ำย  2,922  2,657  -  - 
   ค่ำใชจ้่ำยคำ้งจ่ำย  2,361  1,861  42  26 
   ผลประโยชน์พนกังำนคำ้งจ่ำย         
      - ส่วนท่ีถึงก ำหนดจ่ำยภำยในหน่ึงปี  4,985  2,933  3,540  2,056 
รวมเจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน  16,908  10,602  59,699  78,054 
รำยไดรั้บล่วงหนำ้  1,583  2,601  -            - 
เงินกูย้ืมระยะยำว - ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระ         

   ภำยในหน่ึงปี  33,614  42,148  -  - 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ - ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระ         
   ภำยในหน่ึงปี  165  162  129  126 
หน้ีสินตรำสำรอนุพนัธ์  -  119  -  - 
ภำษีเงินไดค้ำ้งจ่ำย  51  1  -            - 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน  1,711  1,716  1,515  1,508 
รวมหนีสิ้นหมุนเวียน  54,032  57,349  61,343  79,688 
หนีสิ้นไม่หมนุเวียน         
ผลประโยชน์พนกังำนคำ้งจ่ำย - สุทธิจำกส่วนท่ี         
   ถึงก ำหนดจ่ำยภำยในหน่ึงปี  6,662  5,865  4,600  4,112 
เงินกูย้ืมระยะยำว - สุทธิจำกส่วนท่ี         
   ถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี  160,501  203,749  -  - 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ - สุทธิจำกส่วนท่ี         
   ถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี  262  430  253  385 
หน้ีสินตรำสำรอนุพนัธ์  -  336  -  - 
หน้ีสินภำษเีงินไดร้อกำรตดับญัชี  44  104  -  - 
ประมำณกำรค่ำควำมเสียหำยจำกกำรเดินเรือ  1,604  1,174  -            - 
ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน  3,765  5,245  2,818  3,874 
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน  172,838  216,903  7,671  8,371 
รวมหนีสิ้น  226,870  274,252  69,014  88,059 
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บริษัท พรีเชียส ชิพป้ิง จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย   

งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)       

ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2565       
      (หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐฯ) 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  2565  2564  2565  2564 
ส่วนของผู้ถือหุ้น         

ทุนเรือนหุน้         

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

   ทุนออกจ ำหน่ำยและช ำระเตม็มลูค่ำแลว้  51,055  51,055  51,055  51,055 
ส่วนเกินทุน         

   ส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมญั  63,290  63,290  63,290  63,290 
   ส่วนเกินทุนหุ้นทุนซ้ือคนื  4,819  4,819  4,819  4,819 
ก ำไรสะสม         

   จดัสรรแลว้         

      ส ำรองตำมกฎหมำย - บริษทัฯ  4,372  4,372  4,372  4,372 
                                       - บริษทัยอ่ย  15,955  11,741  -            - 
      ส ำรองเพื่อกิจกรรมควำมรับผดิชอบต่อสังคม  1,698  1,110  1,698  1,110 
   ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร  329,762  296,004  170,396  177,847 
องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถื้อหุ้น  5,369  (2,557)  (44)  (128) 
ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ  476,320  429,834  295,586  302,365 
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม         
   ของบริษทัยอ่ย  1  1  -  - 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  476,321  429,835  295,586  302,365 
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น  703,191  704,087  364,600  390,424 
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บริษัท พรีเชียส ชิพป้ิง จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย   

งบก ำไรขำดทุน          

ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธนัวำคม 2565       

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

รำยไดจ้ำกกำรเดินเรือ         

   รำยไดจ้ำกกำรให้เช่ำเป็นระยะเวลำ 256,144  237,470  -  - 
   รำยไดจ้ำกกำรให้เช่ำเป็นรำยเท่ียว  3,704  28,136  -  - 
รวมรำยไดจ้ำกกำรเดินเรือ  259,848  265,606  -  - 
รำยไดจ้ำกกำรให้บริกำร  112  113  3,109  2,832 
รำยไดด้อกเบ้ีย  408  57  12,441  5,651 
รำยไดเ้งินปันผล  -  16  87,676  37,696 
ก ำไรจำกอตัรำแลกเปล่ียน  -  6,233  75  5,955 
ก ำไรจำกกำรปรับมูลค่ำยติุธรรมของ         
   เคร่ืองมือท่ีใชป้้องกนัควำมเส่ียงบนส่วน         
   ท่ีไม่มีประสิทธิผลในกำรป้องกนั         
   ควำมเส่ียงในกระแสเงินสด  -  33  -  - 
รำยไดอ้ื่น  82  36  10  23 
รวมรำยได้  260,450  272,094  103,311  52,157 
ค่ำใช้จ่ำย         

ตน้ทุนกำรเดินเรือ         

   ค่ำใชจ้่ำยในกำรเดินเรือ  56,211  55,169  -  - 
   รำยจ่ำยท่ำเรือ  1,087  3,510  -  - 
   น ้ำมนัเช้ือเพลิงใชไ้ป  1,350  6,383  -  - 
รวมตน้ทุนกำรเดินเรือ  58,648  65,062  -  - 
ค่ำเส่ือมรำคำ  37,571  37,792  227  255 
ตน้ทุนกำรให้บริกำร  160  167  -  - 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำร  10,540  12,615  5,593  7,214 
ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำร  4,158  5,344  4,058  5,185 
โอนกลบัผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้น (11)  (279)  (263)  - 
ขำดทนุจำกอตัรำแลกเปล่ียน  1  -  -  - 
ขำดทนุจำกตรำสำรอนุพนัธ์  40  2,094  -  378 
รวมค่ำใช้จ่ำย  111,107  122,795  9,615  13,032 
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บริษัท พรีเชียส ชิพป้ิง จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
งบก ำไรขำดทุน (ต่อ) 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธนัวำคม 2565 

(หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐฯ ยกเวน้ก ำไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำนแสดงเป็นเหรียญสหรัฐฯ) 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  2565  2564  2565  2564 
ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน  149,343  149,299  93,696  39,125 
ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนใน         

   บริษทัร่วมท่ีถือหุ้นโดยบริษทัยอ่ย  813  703  -  - 
ตน้ทุนทำงกำรเงิน  (11,116)  (12,997)  (49)  (4,346) 
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้  139,040  137,005  93,647  34,779 
ค่ำใชจ้่ำยภำษีเงินได ้  (427)  (50)  -  - 
ก ำไรส ำหรับปี  138,613  136,955  93,647  34,779 

         
กำรแบ่งปันก ำไร         

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ  138,613 
 

136,955 
 

93,647 
 

34,779 
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจ          
   ควบคุมของบริษทัยอ่ย  - 

 
- 

 
- 

 
- 

ก ำไรส ำหรับปี  138,613 
 

136,955 
 

93,647 
 

34,779 

         
ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน         
ก ำไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ  0.0889  0.0878  0.0601  0.0223 

36. เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 

เม่ือวนัท่ี 10 กุมภำพนัธ์ 2566 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯได้มีมติเห็นชอบในเร่ืองส ำคัญ          
ใหเ้สนอต่อท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2566 ของบริษทัฯ ส ำหรับกำรจ่ำยเงินปันผลงวดสุดทำ้ย
ส ำหรับปี 2565 ให้แก่ผูถื้อหุ้นจำกก ำไรสะสม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2565 ในอตัรำหุ้นละ 0.25 บำท 
รวมเป็นเงิน 389.82 ลำ้นบำท เงินปันผลน้ีจะจ่ำยและบนัทึกบญัชีภำยหลงัจำกไดรั้บกำรอนุมติัจำก      
ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปีของบริษทัฯ 

37. กำรอนุมัติงบกำรเงิน 

 งบกำรเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมกำรบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 10 กุมภำพนัธ์ 2566 

 


