
  
บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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รายงานการสอบทานและข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2564 

 
 
 
 
 

 
 
  
 



 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอ   ผูถื้อหุน้และคณะกรรมการ 
 บริษทั เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จ ากดั (มหาชน)  
 
 ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และงบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมส าหรับงวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมแบบย่อ ของบริษทั  เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จ ากัด 
(มหาชน) และบริษทัย่อย (กลุ่มบริษทั) และไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั เอเชียน มา
รีน เซอร์วิสส์ จ ากัด (มหาชน) (บริษทั) ด้วยเช่นกนั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและ
น าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงิน
ระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวจาก
ผลการสอบทานของขา้พเจา้  
 
ขอบเขตการสอบทาน 
 ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทาง
การเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วย การใช้วิธีการ
สอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการ
สอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากัดกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ท าให้ข้าพเจ้าไม่
สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนัยส าคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่ได้
แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 
 
ข้อสรุป 
 ขา้พเจ้าไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จดัท าขึ้นตาม
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
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ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น 

  ข้าพเจ้าขอให้สั งเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 11 เม่ือวันท่ี  23 สิงหาคม 2561 
ส านักงานธนารักษ์พื้นท่ีสมุทรปราการ มีหนังสือขอให้บริษทัช าระค่าเช่า ค่าธรรมเนียมการจดัให้เช่า และ
ค่าเสียหายเพิ่มเติมกรณีปลูกสร้างอาคารและส่ิงปลูกสร้างโดยไม่ไดรั้บอนุญาต ค่าเสียหายจากการร้ือถอนอาคาร
และส่ิงปลูกสร้างตามสัญญาเช่าเดิม และกรณีน าท่ีราชพสัดุไปจดัหาผลประโยชน์โดยไม่ไดรั้บอนุญาต รวมเป็น
เงิน 222.17 ลา้นบาท ต่อมาภายหลงับริษทัได้ท าหนังสือขอคดัคา้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าเสียหาย
ดังกล่าว อย่างไรก็ตามบริษัทได้มีจ่ายช าระค่าเช่าและปฏิบัติตามสัญญาเช่าอย่างถูกต้องมาโดยตลอดจนถึง
ปัจจุบัน ซ่ึงเร่ืองดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาของส านักงานธนารักษ์พื้นท่ีสมุทรปราการ ต่อมาเม่ือวนัท่ี          
31 มีนาคม 2564 ส านกังานดงักล่าวไดส่้งหนงัสือยืนยนัและเรียกเก็บค่าเช่าดงักล่าวและปรับจ านวนเงินค่าเช่าท่ี
เรียกเก็บเป็นจ านวนเงิน 206.46 ลา้นบาท และเน่ืองจากเร่ืองดงักล่าวยงัมีความไม่แน่นอนเก่ียวกบัการจ่ายช าระ 
บริษทัจึงยงัมิได้ตั้ งส ารองค่าเผ่ือหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นน้ีไวใ้นงบการเงิน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 ทั้งน้ีการให้
ขอ้สังเกตขา้งตน้มิไดเ้ป็นการใหข้อ้สรุปอยา่งมีเง่ือนไขแต่อยา่งใด 
 
 

 
 
 

(นายพีระเดช  พงษเ์สถียรศกัด์ิ) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 4752 

 
บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร  
วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2564 
  



"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

(หน่วย : พนับาท)

ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 31
มีนาคม 2564 ธนัวาคม 2563 มีนาคม 2564 ธนัวาคม 2563

สินทรัพย์หมุนเวยีน
     เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 21,733             24,874             18,348             19,702             
     ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน
       กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4, 5 93                    552                  -                  427                  
       กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 44,973             51,228             44,866             51,084             
       ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 1,045               2,091               1,186               2,201               
       ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 10,540             9,126               3,825               6,385               
       หกั: ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (12,498) (11,366) (12,498) (11,366)
       รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 5 44,153             51,631             37,379             48,731             
     ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 6 3,850               3,731               3,850               3,731               
     รายไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกช าระ
        กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 25,455             5,765               49,368             15,657             
        กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 88,210             58,581             62,753             47,924             
       รวมรายไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกช าระ 7 113,665           64,346             112,121           63,581             
     สินคา้คงเหลือ 8 33,657             34,699             32,598             34,375             
     สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 5,897               3,738               6,003               3,852               
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 222,955           183,019           210,299           173,972           
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
     เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยซ่ึงบนัทึกโดยวิธีราคาทุน 9 -                  -                  27,080 27,080             
     ลูกหน้ีตามสญัญาเช่า 6 3,713               4,449               3,713 4,449               
     ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 10 419,090           425,936           413,562 420,250           
     สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 11 51,480             54,001             51,480             54,001             
     สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 12 9,709               10,263 9,570               10,120             
     สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 13 7,090 6,506               6,868 6,292               
     ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย 30,390             30,188 27,600             27,600             
     สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 3,923 3,923 3,898 3,899               
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 525,395 535,266 543,771 553,691           
รวมสินทรัพย์ 748,350 718,285 754,070 727,663           
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บริษทั เอเชียน มารีน เซอร์วสิส์ จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2564

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี



"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

(หน่วย: พนับาท)

ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 31
มีนาคม 2564 ธนัวาคม 2563 มีนาคม 2564 ธนัวาคม 2563

หนีสิ้นหมุนเวยีน

     เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้น

         จากสถาบนัการเงิน 14 80,000               75,000               80,000               75,000               

 เจา้หน้ีทรัสตรี์ซีท 14 413                    -                  413                    -                  
     เจา้หน้ีการคา้

        กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 2,948 -                  6,230 5,216

        กิจการท่ีไมเ่ก่ียวขอ้งกนั 48,187 29,238 47,081 28,739

        รวมเจา้หน้ีการคา้ 51,135               29,238 53,311 33,955

     ตน้ทุนงานก่อสร้างคา้งจ่าย 1,216                 261                    1,216 261                    

     ประมาณการหน้ีสินจากการรับประกนัผลงาน 15 2,166                 501                    2,166 501                    

     หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 16 1,926                 2,018                 1,926 2,018

     เงินกูย้ืมระยะยาว - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 4 -                  -                  2,600 8,600

     เงินกูย้ืมระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 17 20,598               20,598               20,598 20,598

     เงินรับล่วงหน้าจากลูกคา้ 7 8,120                 10,791               8,120 10,791               

     คา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย 12,765               18,723               11,270 17,121               

     ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 1,151                 -                    1,115 -                    

     หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 5,823                 5,957                 4,581 4,789                 

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 185,313             163,087 187,316             173,634

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

     หน้ีสินตามสญัญาเช่า 16 33,437               35,194               33,437 35,194

     เงินกูย้ืมระยะยาว - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 -                  -                  10,000 5,000                 

     เงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคาร 17 54,491               59,640               54,491 59,640

     ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 18 16,888               16,991               15,760 15,900

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 104,816             111,825 113,688 115,734

รวมหนีสิ้น 290,129             274,912 301,004 289,368

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ
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บริษทั เอเชียน มารีน เซอร์วสิส์ จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2564

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี



"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

(หน่วย: พนับาท)

ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 31
มีนาคม 2564 ธนัวาคม 2563 มีนาคม 2564 ธนัวาคม 2563

ส่วนของผู้ถือหุ้น

   ทุนเรือนหุน้ 

     ทุนจดทะเบียน 

           (หุน้สามญั 258,291,110 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 1 บาท) 258,291 258,291 258,291 258,291

     ทุนท่ีออกและช าระแลว้

           (หุน้สามญั 258,291,087 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 1 บาท) 258,291 258,291 258,291 258,291

     ก  าไรสะสม 

        จดัสรรแลว้ 

          ส ารองตามกฎหมาย 25,829 25,829 25,829 25,829

        ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 172,611 157,769 168,946 154,175

     ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่ 456,731 441,889 453,066 438,295

     ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม 1,490                 1,484                 -                  -                  
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 458,221 443,373 453,066 438,295

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 748,350 718,285 754,070 727,663

หมายเหตุ

บริษทั เอเชียน มารีน เซอร์วสิส์ จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2564

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี



"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

(หน่วย : พนับาท)

2564 2563 2564 2563

รายได้

   รายไดจ้ากการรับจา้ง 152,497 130,137 150,867 124,905

   รายไดอ่ื้น 3,311 3,361 3,736 3,064

รวมรายได้ 155,808 133,498 154,603 127,969

ค่าใช้จ่าย

   ตน้ทุนในการรับจา้ง 107,546 84,012 108,415 81,899

   ค่าใชจ่้ายในการจดัจ าหน่าย 1,848 1,942 1,840 1,928

   ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 21,813 22,452 19,835 20,285

   ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 4 5,269 3,776 5,269 3,776

รวมค่าใช้จ่าย 136,476 112,182 135,359 107,888

ก าไรจากกิจกรรมด าเนินงาน 19,332 21,316 19,244 20,081

ตน้ทุนทางการเงิน 1,616 2,143 1,642 2,209

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 17,716              19,173              17,602              17,872              

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ 13 2,868                8,069                2,831                7,736                

ก าไรส าหรับงวด 14,848              11,104              14,771              10,136              

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้น

    ก  าไรหรือขาดทุนในภายหลงั

    ผล(ขาดทุน)จากการวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนกังาน

    - สุทธิจากภาษีเงินได้ -                    (410)                  -                    (414)                  

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 14,848              10,694              14,771              9,722                
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ส าหรับงวดสามเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม

ส าหรับงวดสามเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม

บริษทั เอเชียน มารีน เซอร์วสิส์ จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2564

งบการเงนิเฉพาะกจิการงบการเงนิรวม

หมายเหตุ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี



"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

(หน่วย : พนับาท)

2564 2563 2564 2563

   ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 14,842              10,972              14,771              10,136              

   ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 6                       132                   -                    -                    

14,848  11,104  14,771  10,136  

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด

   ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 14,842              10,565  14,771              9,722                

   ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 6                       129  -                    -                    

14,848  10,694  14,771  9,722  

ก าไรต่อหุ้น

   ก  าไรส าหรับปีส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 14,842              10,972              14,771              10,136              

   จ  านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (หุน้) 258,291            258,291            258,291            258,291            

   ก  าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท/หุน้) 0.057  0.042  0.057                0.039                

ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม

งบการเงนิรวม

หมายเหตุ

งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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บริษทั เอเชียน มารีน เซอร์วสิส์ จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2564

ส าหรับงวดสามเดือน ส าหรับงวดสามเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี



"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

(หน่วย : พนับาท)

ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่
อ านาจควบคุม

ทุนเรือนหุ้นท่ีออก จดัสรรแลว้ - ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร
หมายเหตุ และช าระแลว้ ส ารองตามกฎหมาย รวม รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 258,291 25,829 157,769 441,889 1,484 443,373
ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับงวดสามเดือน -                         -                         14,842                   14,842                   6                            14,848                   
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มนีาคม 2564 258,291 25,829 172,611 456,731 1,490 458,221

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 258,291 25,829 140,643 424,763                 1,411                     426,174                 
ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับงวดสามเดือน -                         -                         10,565 10,565 129                        10,694  
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มนีาคม 2563 258,291 25,829 151,208 435,328 1,540                     436,868                 

ก าไรสะสม

- 8 -
บริษทั เอเชียน มารีน เซอร์วสิส์ จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2564

งบการเงินรวม 
ส่วนของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี



"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

(หน่วย : พนับาท)

ทุนเรือนหุ้นท่ีออก จดัสรรแลว้ - ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร
หมายเหตุ และช าระแลว้ ส ารองตามกฎหมาย รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 258,291 25,829 154,175 438,295
ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับงวดสามเดือน -                                    -                                   14,771 14,771
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มนีาคม 2564 258,291 25,829 168,946 453,066

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 258,291 25,829 137,252 421,372                         
ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับงวดสามเดือน -                                    -                                   9,722                               9,722                             
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มนีาคม 2563 258,291 25,829 146,974 431,094
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บริษทั เอเชียน มารีน เซอร์วสิส์ จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2564

งบการเงินเฉพาะกจิการ
ก าไรสะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี



"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม

2564 2563 2564 2563

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน

ก าไรส าหรับงวด 14,848              11,104              14,771              10,136              

ปรับกระทบก าไรส าหรับปีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด าเนินงาน: -

ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (โอนกลบั) 846                   7                       846                   7                       

ค่าสินคา้เส่ือมสภาพเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 452                   2                       452                   2                       

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 11,439              10,197              11,277              10,130              

ขาดทุน (ก าไร) จากการขายสินทรัพย์ (55)                    (429)                  (55)                    (429)                  

ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายทรัพยสิ์น -                    2,789                -                    2,789                

ส ารองหน้ีสินรับประกนัผลงาน 1,825                - 1,825                -

ส ารองหน้ีสินรับประกนัผลงาน (โอนกลบั) (100)                  400                   (100)                  400                   

(ก าไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (253)                  (517)                  (253)                  (517)                  

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 434                   475                   398                   435                   

ดอกเบ้ียรับ (27)                    (28)                    (27)                    (29)                    

ดอกเบ้ียจ่าย 1,544                2,068                1,574                2,139                

ภาษีเงินได้ 2,868                8,069                2,831                7,736                

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์

และหน้ีสินด าเนินงาน 33,821              34,137              33,539              32,799              

สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 6,901                (7,684)               10,775              (6,222)               

ลูกหน้ีตามสญัญาเช่า 617                   (338)                  617                   (338)                  

รายไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกช าระ (49,319)             (12,129)             (48,540)             (12,964)             

ส าหรับงวดสามเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม

ส าหรับงวดสามเดือน

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

- 10 -

บริษทั เอเชียน มารีน เซอร์วสิส์ จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2564

ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี



"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

(หน่วย:พนับาท)

งบการเงนิรวม

2564 2563 2564 2563

สินคา้คงเหลือ 590                   5,475                1,325                5,407                

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (2,160)               (2,150)               (2,151)               (2,438)               

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน -                    411                   -                    411                   

หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)

เจา้หน้ีการคา้ 21,897              8,187                19,361              7,941                

ตน้ทุนงานก่อสร้างคา้งจ่าย 955                   (382)                  955                   (382)                  

เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ (2,671)               3,024                (2,671)               3,149                

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย (5,958)               -                    (5,851)               -

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (134)                  1,328                (208)                  1,889                

เงินสดรับ (จ่าย) จากการด าเนินงาน 4,539                29,879              7,151                29,252              

เงินสดรับดอกเบ้ีย 27                     28                     27                     29                     

จ่ายภาษีเงินได้ (2,502)               (3,152)               (2,292)               (2,888)               

จ่ายหน้ีสินรับประกนัผลงาน (60)                    (64)                    (60)                    (64)                    

เงินสดจ่ายภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน (537)                  (481)                  (537)                  (481)                  

เงินสดสุทธิจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 1,467                26,210              4,289                25,848              

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน 

เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยถ์าวร (1,497)               (11,724)             (1,497)               (11,669)             

เงินสดรับจากการขายสินทรัพยถ์าวร 55                     751                   55                     751                   

เงินสดจ่ายลงทุนในบริษทัยอ่ย -                    -                    -                    (198)                  

เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (21)                    -                    (21)                    -                    

เงินสดสุทธิจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน (1,463)               (10,973)             (1,463)               (11,116)             

ส าหรับงวดสามเดือน ส าหรับงวดสามเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

บริษทั เอเชียน มารีน เซอร์วสิส์ จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2564
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หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี



"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

(หน่วย:พนับาท)

งบการเงนิรวม

2564 2563 2564 2563

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ 

5,413                (25,000)             5,413                (25,000)             

ช าระคืนเจา้หน้ีตามสญัญาเช่า (1,849)               (2,085)               (1,849)               (2,085)               

รับเงินกูย้มืระยะยาว - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                    -                    5,000                -                    

จ่ายช าระคืนเงินกูย้มืระยะยาว - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                    -                    (6,000)               (1,300)               

จ่ายช าระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร (5,149)               (5,149)               (5,149)               (5,149)               

จ่ายเงินปันผล -                    (3)                      -                    (3)                      

จ่ายดอกเบ้ีย (1,544)               (2,068)               (1,579)               (2,141)               

เงินสดสุทธิจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน (3,129)               (34,305)             (4,164)               (35,678)             

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ (3,125)               (19,068)             (1,338)               (20,946)             

ก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง

จากเงินฝากธนาคารสกุลเงินตราต่างประเทศ (16)                    268                   (16)                    268                   

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 24,874              66,804              19,702              63,920              

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 21,733              48,004              18,348              43,242              

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เติม: -

1. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบดว้ย

เงินสด 377                   452                   149                   180                   

เงินฝาก - ออมทรัพย์ 14,205              35,444              11,657              31,476              

                              - กระแสรายวนั 6,775                2,449                6,166                1,927                

เงินฝากประจ า อายไุม่เกิน 3 เดือน 376                   9,659                376                   9,659                

21,733              48,004              18,348              43,242              

บริษทั เอเชียน มารีน เซอร์วสิส์ จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2564
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เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน (ลดลง)

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ส าหรับงวดสามเดือน ส าหรับงวดสามเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี



“ยังไม่ได้ตรวจสอบ” 
“สอบทานแล้ว” 
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บริษทั เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
วันท่ี 31 มีนาคม 2564 

 
1. ข้อมูลท่ัวไป 
 1.1 ภูมิล ำเนำและสถำนะทำงกฎหมำย  

    บริษทั เอเชียน มำรีน เซอร์วิสส์ จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทัฯ”) จดัตั้งขึ้นเป็นบริษทัมหำชนและ 
   มีภูมิล ำเนำในประเทศไทย 

   บริษทัฯมีท่ีอยู่ตำมท่ีไดจ้ดทะเบียนไวด้งัน้ี 
   128 หมู่ 3 ถนนสุขสวสัด์ิ ต ำบลแหลมฟ้ำผำ่ อ ำเภอพระสมุทรเจดีย ์จงัหวดัสมุทรปรำกำร 

 1.2 ลกัษณะธุรกิจ 
        บริษทัด ำเนินธุรกิจหลกัในกำรรับจำ้งต่อเรือและซ่อมเรือ  
 1.3 ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ 
   บริษทั ตณัฑไ์พบูลย ์จ ำกดั เป็นบริษทัจดทะเบียนจดัตั้งในประเทศไทยเป็นผูถื้อหุน้รำยใหญ่ 
 
2. หลกัเกณฑ์ในการจัดท างบการเงิน 

2.1 หลกัเกณฑ์ในการจัดท างบการเงินระหว่างกาล 
   งบกำรเงินระหว่ำงกำลน้ีไดจ้ดัท ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง กำรรำยงำนทำง

กำรเงินระหว่ำงกำล และตำมขอ้ก ำหนดของคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์
(ก.ล.ต.) ไทย ซ่ึงไดก้ ำหนดเพื่อเป็นกำรให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจำกงบกำรเงินประจ ำปีท่ีน ำเสนอคร้ังล่ำสุด 
โดยเน้นกำรให้ขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีเป็นปัจจุบนัเก่ียวกบักิจกรรม เหตุกำรณ์ และสถำนกำรณ์ใหม่ๆ เพื่อ
ไม่ให้ขอ้มูลท่ีน ำเสนอซ ้ ำซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดร้ำยงำนไปแลว้ งบกำรเงินระหว่ำงกำลน้ีควรอ่ำนควบคู่
กบังบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 

      งบกำรเงินระหว่ำงกำลน้ีไดจ้ดัท ำขึ้นโดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอย่ำง
อ่ืนในนโยบำยกำรบญัชี 

   งบกำรเงินระหวำ่งกำลฉบบัภำษำไทยเป็นงบกำรเงินฉบบัท่ีบริษทัใชเ้ป็นทำงกำรตำมกฎหมำย 
งบกำรเงินฉบบัภำษำองักฤษแปลมำจำกงบกำรเงินฉบบัภำษำไทยดงักล่ำว 

 
 2.2 สรุปนโยบายการบัญชีท่ีส าคัญ 
   งบกำรเงินระหวำ่งกำลน้ีจดัท ำขึ้นโดยใชน้โยบำยกำรบญัชีและวิธีกำรค ำนวณเช่นเดียวกบัท่ีใช้
  ในงบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 
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 2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ท่ีเร่ิมมีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน  
ในระหว่ำงงวด บริษทัและบริษทัย่อยไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำม

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุงจ ำนวนหลำยฉบบั ท่ีมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงิน
ท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2564 มำถือปฏิบติั มำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินดงักล่ำวไดป้รับปรุงหรือจดัใหมี้ขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรอธิบำยให้ชดัเจนขึ้นเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทำงกำรบญัชี
และกำรใหแ้นวปฏิบติัทำงกำรบญัชีกบัผูใ้ชม้ำตรฐำน  

กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวมำถือปฏิบัติน้ีไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็น
สำระส ำคญัต่องบกำรเงินในงวดปัจจุบนั 

 
2.4    มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ท่ีจะมีผลบังคบัใช้ในอนาคต 

สภำวิชำชีพบัญชีได้ปรับปรุงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับท่ี 16 เร่ือง สัญญำเช่ำ  
และได้ลงประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ เม่ือวนัท่ี 27 มกรำคม 2564 โดยเพิ่มข้อก ำหนดส ำหรับ
ขอ้ยกเวน้ชั่วครำวท่ีเกิดขึ้นจำกกำรปฏิรูปอตัรำดอกเบ้ียอำ้งอิง โดยกิจกำรต้องถือปฏิบัติตำมกำร
ปรับปรุงดงักล่ำวกบังบกำรเงินประจ ำปีส ำหรับรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 
2565 เป็นตน้ไป ทั้งน้ีอนุญำตใหกิ้จกำรถือปฏิบติัก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใชไ้ด ้ 

  ปัจจุบนัฝ่ำยบริหำรของบริษทัและบริษทัย่อยอยู่ระหว่ำงกำรประเมินผลกระทบท่ีอำจมีต่องบ
กำรเงินในปีท่ีเร่ิมน ำมำตรฐำนดงักล่ำวมำถือปฏิบติั 

 
3. หลกัเกณฑ์ในการจัดท างบการเงินรวม 
  งบกำรเงินรวมน้ีไดจ้ดัท ำขึ้นโดยรวมงบกำรเงินของบริษทั เอเชียน มำรีน เซอร์วิสส์ จ ำกดั (มหำชน) 

และบริษทัยอ่ยซ่ึงจดัตั้งขึ้นในประเทศไทยดงัต่อไปน้ี 
      อตัรำร้อยละของยอด  อตัรำร้อยละของยอดรำยได ้
    อตัรำร้อยละ  สินทรัพยท่ี์รวมอยูใ่น  ท่ีรวมอยูใ่นรำยไดร้วม 

ช่ือบริษทั  ลกัษณะธุรกิจ  ของกำรถือหุ้น  สินทรัพยร์วม  ส ำหรับงวด 
    31 มี.ค 

2564 
 31 ธ.ค 

2563 
 31 มี.ค 

2564 
 31 ธ.ค 

2563 
 31 มี.ค 

2564 
 31 มี.ค 

2563 
    ร้อยละ  ร้อยละ  ร้อยละ  ร้อยละ  ร้อยละ  ร้อยละ 
บริษทั เจนเนอรัล มำรีน จ ำกดั  ตวัแทนจ ำหน่ำยเคร่ืองจกัร 

เคร่ืองกล และอุปกรณ์ท่ี
เก่ียวขอ้ง ในธุรกิจดำ้น
เดินเรือ 

 

100  100  0.62  0.65  0.00  0.06 
บริษทั อำชิมำ มำรีน จ ำกดั  รับเหมำงำนซ่อมเรือ  100  100  1.29  1.33  4.59  5.13 
บริษทั อีโค มำรีน จ ำกดั  ให้บริกำรก ำจดัมลภำวะ

และรักษำส่ิงแวดลอ้ม 
 
 93 

  
93 

 
6.29 

  
4.48 

 
10.22 

 
8.25 

บริษทั กิจกำรร่วมคำ้ เอเชียน มำรีน จ ำกดั  รับจำ้งต่อเรือและซ่อมเรือ  80  80  0.03  0.03  0.00  0.00 
   
  ยอดคงคำ้งและรำยกำรระหว่ำงกันท่ีมีสำระส ำคญัของบริษทัและบริษทัย่อยไดต้ดัออกจำกงบกำรเงิน

รวมน้ีแลว้  
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4. รายการธุรกจิกบักจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 
 ในระหว่ำงงวด บริษทัและบริษทัย่อยมีรำยกำรธุรกิจท่ีส ำคญักับบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกัน 
รำยกำรธุรกิจดงักล่ำวเป็นไปตำมเง่ือนไขทำงกำรคำ้และเกณฑ์ตำมสัญญำท่ีตกลงกนัระหว่ำงบริษทัและ
บริษทัเหล่ำนั้น ซ่ึงเป็นไปตำมปกติธุรกิจโดยสำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 

 ลำ้นบำท   
 ส ำหรับงวดสำมเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 
  

 2564  2563  นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
รายการธุรกจิกับบริษทัย่อย      
(ตดัออกจำกงบกำรเงินรวมแลว้)      
รำยไดค้่ำบริกำรตอ่เรือ 14.0  5.2  ตำมท่ีตกลงในสัญญำ 
รำยไดค้่ำซ่อมเรือ -  0.2  รำคำใกลเ้คียงกบัท่ีคิดกบัลูกคำ้ทัว่ไป 
รำยไดอ้ื่น 0.5  0.4  ค่ำควบคุมงำน และค่ำบริกำรส ำนักงำนเดือนละ 7,000 - 50,000 

บำท และค่ำเช่ำห้องเก็บอุปกรณ์เดือนละ 1,500 บำท และค่ำขำย
วสัดุในรำคำตน้ทุนบวกก ำไรร้อยละ 3 - 10 และรำยได้ค่ำบริกำร
รำคำตน้ทุนบวกก ำไรร้อยละ 20 

ตน้ทุนในกำรรับจำ้ง 7.1  6.2  คนละ 300 - 450 บำทตอ่วนัและตำมท่ีตกลงร่วมกนั 
ซ้ือวสัดุ 0.2  0.3  ตน้ทุนบวกก ำไรร้อยละ 10 - 150 
ดอกเบ้ียจ่ำย 0.03  0.1  อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 1.45 ต่อปี 
      

รายการธุรกิจกับบริษัทที่เก่ียวข้องกัน      
รำยไดค้่ำซ่อมเรือ 23.7  2.2  รำคำใกลเ้คียงกบัท่ีคิดกบัลูกคำ้ทัว่ไป 
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 ยอดคงคำ้งระหวำ่งบริษทัและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2564 และ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
2563 มีรำยละเอียดดงัน้ี  

     (หน่วย : บำท) 
 ควำมสัมพนัธ์  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

   ณ วนัท่ี 31 
มนีำคม 2564 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2563 

 ณ วนัท่ี 31 
มีนำคม 2564 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2563 

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน          
บริษทั ซีทรำน เฟอร์ร่ี จ ำกดั กรรมกำรร่วมกนั  93,090  552,413  -  427,223 
   93,090  552,413  -  427,223 

ลูกหนี้หมุนเวียนอ่ืน - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน          
บริษทั อีโค มำรีน จ ำกดั บริษทัยอ่ย  -  -  35,950  66,252 
บริษทั อำชิมำ มำรีน จ ำกดั บริษทัยอ่ย  -  -  98,113  37,381 
บริษทั เจนเนอรัล มำรีน จ ำกดั บริษทัยอ่ย  -  -  7,000  7,000 
บริษทั ซีทรำน เฟอร์ร่ี จ ำกดั กรรมกำรร่วมกนั  1,045,225  2,090,449  1,045,225  2,090,449 
   1,045,225  2,090,449  1,186,288  2,201,082 

รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกช าระ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน          
บริษทั ซีทรำน เฟอร์ร่ี จ ำกดั กรรมกำรร่วมกนั  25,455,304  5,764,930  25,455,304  5,764,930 
บริษทั อีโค มำรีน จ ำกดั บริษทัยอ่ย  -  -  23,912,700  9,891,562 
   25,455,304  5,764,930  49,368,004  15,656,492 
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน          
บริษทั อีโค มำรีน จ ำกดั บริษทัยอ่ย  -  -  249,915  353,564 
บริษทั อำชิมำ มำรีน จ ำกดั บริษทัยอ่ย  -  -  3,021,128  2,865,535 
บริษทั เจนเนอรัล มำรีน จ ำกดั บริษทัยอ่ย  -  -  -  1,983,394 
บริษทั ซีทรำน เฟอร์ร่ี จ ำกดั กรรมกำรร่วมกนั  2,948,515  -  2,950,660  - 
   2,948,515  -  6,221,703  5,202,493 

ค่าดอกเบีย้ค้างจ่าย - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน          
บริษทั อีโค มำรีน จ ำกดั บริษทัยอ่ย  -  -  5,308  9,326 
บริษทั อำชิมำ มำรีน จ ำกดั บริษทัยอ่ย  -  -  3,202  3,193 
บริษทั เจนเนอรัล มำรีน จ ำกดั บริษทัยอ่ย  -  -  -  1,228 
   -  -  8,510  13,747 
   2,948,515  -  6,230,213  5,216,240 
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     (หน่วย : บำท) 
 ควำมสัมพนัธ์  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

   ณ วนัท่ี 31 
มีนำคม 2564 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2563 

 ณ วนัท่ี 31 
มีนำคม 2564 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2563 

เงินกู้ยืมระยะยาว - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน          
บริษทั อีโค มำรีน จ ำกดั บริษทัยอ่ย  -  -  10,000,000  10,000,000 
บริษทั อำชิมำ มำรีน จ ำกดั บริษทัยอ่ย  -  -  2,6000,000  2,600,000 
บริษทั เจนเนอรัล มำรีน จ ำกดั บริษทัยอ่ย  -  -  -  1,000,000 
   -  -  12,600,000  13,600,000 

เงินกูย้ืมระยะยำว - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัตน้ปี   -  -  13,6000,000  20,000,000 
บวก กูยื้มเพ่ิมระหว่ำงปี   -  -  5,000,000  5,000,000 
หกั   จ่ำยช ำระคืนระหว่ำงปี   -  -  (6,000,000)  (11,400,000) 

เงินกูย้ืมระยะยำว - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัปลำยปี   -  -  12,6000,000  13,600,000 
หกั   ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี   -  -  (2,600,000)  (8,600,000) 
สุทธิ   -  -  10,000,000  5,000,000 

 
 ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2564 และ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 บริษทัมีเงินกูย้ืมระยะยำวกบับริษทัยอ่ย 2 แห่ง
และ 3 แห่ง เป็นจ ำนวนเงินรวม 12.60 ลำ้นบำท และ 13.60 ลำ้นบำท ตำมล ำดับ อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 0.50 - 
1.45 ต่อปี  และร้อยละ 0.75 ต่อปี ก ำหนดช ำระคืนเงินกู้ยืมระยะยำว ตั้ งแต่ช่วงระยะเวลำตั้ งแต่วันท่ี  20 
พฤษภำคม 2563 ถึงวนัท่ี 7 กุมภำพนัธ์ 2566 
 
ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

  ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำรเป็นผลประโยชน์ท่ีจ่ำยให้แก่ผูบ้ริหำรของบริษทั ประกอบดว้ยค่ำตอบแทนท่ี
เป็นตวัเงินไดแ้ก่ เงินเดือนและผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมไปถึงผลประโยชน์ตอบแทนในรูปอ่ืน ทั้งน้ี
ผูบ้ริหำรของบริษทัหมำยถึงบุคคลท่ีก ำหนดตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย์ โดย
ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำรส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 
 (หน่วย: บำท) 
 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564  2563  2564  2563 
ผลประโยชน์ระยะส้ัน 5,198,080  3,706,827  5,198,080  3,706,827 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 71,126  68,589  71,126  68,589 
รวม 5,269,206  3,775,416  5,269,206  3,775,416 
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5. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 

 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31  

มีนำคม 2564 
 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2563 

 ณ วนัท่ี 31  
มีนำคม 2564 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2563 

ลูกหนีก้ารค้า - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน        
ลูกหน้ีซ่อมเรือ -  427,223  -  427,223 
ลูกหน้ีค่ำบริกำร 93,090  125,190  -  - 
รวม 93,090  552,413  -  427,223 
ลูกหนีก้ารค้า - กิจการท่ีไม่เกี่ยวข้องกัน        
ลูกหน้ีต่อเรือ 6,838,728  26,283,760  6,838,728  26,283,760 
ลูกหน้ีซ่อมเรือ 37,995,690  22,807,064  37,995,690  22,807,064 
ลูกหน้ีค่ำบริกำร 138,396  2,137,096  31,546  1,992,950 
รวม 44,972,814  51,227,920  44,865,964  51,083,774 
หกั: ค่ำเผื่อผลขำดทนุดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้น (12,498,465)  (11,365,467)  (12,498,465)  (11,365,467) 
สุทธิ 32,474,349  39,862,453  32,367,499  39,718,307 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้ - สุทธิ 32,567,439  40,414,866  32,367,499  40,145,530 
ลูกหนีห้มนุเวียนอ่ืน - กิจการที่เกี่ยวข้องกนั 1,045,225  2,090,449  1,186,288  2,201,082 

ลูกหนีห้มนุเวียนอ่ืน - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกนั        
      เงินจ่ำยล่วงหนำ้เพ่ือซ้ือสินคำ้ 4,924,437  3,091,002  877,063  2,961,002 
      ค่ำใชจ้่ำยจ่ำยล่วงหนำ้ 2,319,583  2,263,977  2,151,518  2,232,193 
 ลูกหน้ีสรรพำกร 2,346,910  2,903,985  13,519  557,046 
      อื่น ๆ 949,465  866,710  783,070  634,315 
รวมลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้ง 10,540,395  9,125,674  3,825,170  6,384,556 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น - สุทธิ 44,153,059  51,630,989  37,378,957  48,731,168 
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 ยอดคงเหลือของลูกหน้ีกำรคำ้ ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2564 และ ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 แยกตำมอำยุ

หน้ีท่ีคงคำ้งนบัจำกวนัท่ีถึงก ำหนดช ำระไดด้งัน้ี 
 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31 

มีนำคม 2564 
 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2563 

 ณ วนัท่ี 31 
มีนำคม 2564 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2563 

ลูกหนีก้ารค้า 
อายุหนีค้้างช าระ 

       

 ยงัไม่ครบก ำหนด 19,525,834  30,603,628  19,355,212  30,383,940 
 ไม่เกิน 3 เดือน 10,783,563  6,547,230  10,754,245  6,519,731 
 มำกกว่ำ 3 เดือนถึง 6 เดือน 3,248,412  3,118,246  3,248,412  3,118,246 
 มำกกว่ำ 6 เดือนถึง 12 เดือน 1,725,438  2,015,099  1,725,438  1,992,950 
 มำกกว่ำ 12 เดือนขึ้นไป 9,782,657  9,496,130  9,782,657  9,496,130 
รวม 45,065,904  51,780,333  44,865,964  51,510,997 
หกั: คำ่เผื่อผลขำดทนุดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้น (12,498,465)  (11,365,467)  (12,498,465)  (11,365,467) 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้ - สุทธิ 32,567,439  40,414,866  32,367,499  40,145,530 
ลูกหนีห้มนุเวียนอ่ืน - กิจการที่เกี่ยวข้องกนั 1,045,225  2,090,449  1,186,288  2,201,082 
ลูกหนีห้มนุเวียนอ่ืน - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกนั        
      เงินจ่ำยล่วงหนำ้เพ่ือซ้ือสินคำ้ 4,924,437  3,091,002  877,063  2,961,002 
      ค่ำใชจ้่ำยจ่ำยล่วงหนำ้ 2,319,583  2,263,977  2,151,518  2,232,193 
 ลูกหน้ีกรมสรรพำกร 2,346,910  2,903,985  13,519  557,046 
      อื่น ๆ 949,465  866,710  783,070  634,315 
รวมลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 10,540,395  9,125,674  3,825,170  6,384,556 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมนุเวียนอื่น 44,153,059  51,630,989  37,378,957  48,731,168 

 
  ค่ำเผ่ือผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดขึ้นมีกำรเปล่ียนแปลง ดงัน้ี 

 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31  

มีนำคม 2564 
(ส ำหรับงวด 
สำมเดือน) 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2563 

(ส ำหรับปี) 

 ณ วนัท่ี 31  
มีนำคม 2564 
(ส ำหรับงวด 
สำมเดือน) 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2563 

(ส ำหรับปี) 

ยอดตน้งวด (11,365,467)  (14,464,168)  (11,365,467)  (14,464,168) 
ผลขำดทนุดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นไดรั้บคนื -  3,000,000  -  3,000,000 
ตดัหน้ีสูญ -  -  -  - 
ผลขำดทนุดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้น  
 (เพ่ิมขึ้น) ลดลง (1,132,998)  98,701  (1,132,998)  (98,701) 
ยอดปลำยงวด (12,498,465)  (11,365,467)  (12,498,465)  (11,365,467) 
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 ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2564 บริษทัมียอดลูกหน้ีกำรคำ้ซ่ึงมียอดคงคำ้งเป็นระยะเวลำนำน รวมเป็นจ ำนวน
เงินประมำณ 9.7 ลำ้นบำท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 : 9.5 ลำ้นบำท) บริษทัไดต้ั้งค่ำเผ่ือผลขำดทุนดำ้นเครดิต
ท่ีว่ำจะเกิดขึ้ นไว้แล้วเป็นจ ำนวนเงินประมำณ  12.5 ล้ำนบำท (ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 : 11.4 ล้ำนบำท) 
ขณะน้ีบริษทัก ำลงัอยู่ระหวำ่งกำรด ำเนินกำรติดตำมลูกหน้ีดงักล่ำว  
 

6. ลกูหนีต้ามสัญญาเช่า 
  รำยกำรเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยท่ี์เกิดจำกลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำซ้ือ ส ำหรับงวดสำมเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 สรุปไดด้งัน้ี 
                   (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี 31  
มีนำคม 2564 

 ณ วนัท่ี 31  
ธนัวำคม 2563 

ลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำ 7,704,000  8,346,000 
หกั รำยไดด้อกเบ้ียรอตดับญัชี (141,048)  (165,691) 
รวม 7,562,952  8,180,309 
หกั ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี (3,849,692)  (3,731,165) 
ลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำ - สุทธิ 3,713,260  4,449,144 

 
  ในวนัท่ี 8 มกรำคม 2563 บริษทัได้ตกลงท ำสัญญำซ้ือขำย เรือล ำดังกล่ำว ให้กับบริษทัแห่งหน่ึง ใน

รำคำ 9.63 ลำ้นบำท โดยผูซ้ื้อตกลงจะช ำระเงินให้กับบริษทัโดยกำรผ่อนช ำระรวม 30 งวด งวดท่ี 1 ถึง 4 รับ
ช ำระงวดละ 160,500 บำท งวดท่ี 5 ถึงงวดท่ี 18 รับช ำระงวดละ 321,000 บำท และงวดท่ี 19 ถึงงวดท่ี 30 รับ
ช ำระงวดละ 374,500 บำท เร่ิมรับช ำระงวดแรกในวนัท่ี 28 กุมภำพนัธ์ 2563 และครบก ำหนดกำรรับช ำระใน
วนัท่ี 30 กรกฎำคม 2565 บริษทัไดส่้งมอบเรือให้แก่ผูซ้ื้อภำยใน 15 วนันับแต่วนัท่ีท ำสัญญำฉบบัน้ีและจะ
ด ำเนินกำรจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิให้แก่ผูซ้ื้อภำยใน 30 วนั นับแต่วนัท่ีบริษทัไดรั้บช ำระเงินตำมสัญญำ
ครบถว้น โดยบริษทัจะเป็นผูรั้บผิดชอบค่ำธรรมเนียม และค่ำใชจ่้ำยต่ำงๆท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรโอนกรรมสิทธ์ิ  

  เม่ือวนัท่ี 30 เมษำยน 2563 บริษทัไดรั้บหนังสือขอขยำยระยะเวลำกำรช ำระเงินจำกลูกหน้ี ซ่ึงเดิมครบ
ก ำหนดกำรรับช ำระเงินในวนัท่ี 30 กรกฎำคม 2565 เป็นกำรครบก ำหนดกำรรับช ำระเงินในวนัท่ี 30 ธนัวำคม 
2565 โดยบริษทัอนุมติัและจดัส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี ตำมเง่ือนไขกำรรับช ำระใหม่ดงักล่ำวแลว้ 
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7 รายได้ท่ียังไม่ได้เรียกช าระ/เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า 
   (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 31 มีนำคม 
 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 31 มีนำคม 
 2564  2563  2564  2563 
รำยไดท่ี้รับรู้ในปี - ต่อเรือ 28,816,401  23,000,680  42,837,539  28,200,664 
                            - ซ่อมเรือ 106,407,061  96,495,165  106,454,844  96,704,150 
                            - งำนบริกำร 17,273,081  10,640,897  1,574,763  - 
 152,496,543  130,136,742  150,867,146  124,904,814 

ตน้ทุนค่ำต่อเรือท่ีเกิดขึ้น 17,553,380  12,668,722  29,757,915  16,164,777 
 

   (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี 31  
มีนำคม 2564 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2563 

 ณ วนัท่ี 31  
มีนำคม 2564 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2563 

รำยไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกช ำระส ำหรับ - งำนต่อเรือ                                    48,789,711  22,502,178  47,245,000  21,737,294 
                                                        - งำนซ่อมเรือ 64,875,766  41,843,594  64,875,766  41,843,594 
 113,665,477  64,345,772  112,120,766  63,580,888 

เงินรับล่วงหนำ้จำกลูกคำ้  - งำนตอ่เรือ                                                                      8,120,000  10,791,294  8,120,000  10,791,294 

 



“ยังไม่ได้ตรวจสอบ” 
“สอบทานแล้ว” 

- 22 - 
 

 

8. สินค้าคงเหลือ 
   (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31  

มีนำคม 2564 
 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2563 

 ณ วนัท่ี 31  
มีนำคม 2564 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2563 

วตัถุดิบ 31,992,035  33,202,120  31,737,649  32,952,666 
งำนระหว่ำงท ำ 3,372,941  521,501  2,568,244  446,539 
สินคำ้ระหว่ำงทำง -  2,231,627  -  2,231,627 
รวม 35,364,976  35,955,248  34,305,893  35,630,832 
หกั: ค่ำเผื่อกำรเส่ือมสภำพของสินคำ้ (1,707,747)  (1,255,721)  (1,707,747)  (1,255,721) 
สุทธิ 33,657,229  34,699,527  32,598,146  34,375,111 

 

 ค่ำเผือ่กำรเส่ือมสภำพ มีกำรเปลี่ยนแปลงในระหวำ่งงวด ดงัน้ี 
   (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี 31  
มีนำคม 2564 
(ส ำหรับงวด 
สำมเดือน) 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2563 

(ส ำหรับปี) 

 ณ วนัท่ี 31  
มีนำคม 2564 
(ส ำหรับงวด 
สำมเดือน) 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2563 

(ส ำหรับปี) 

ยอดตน้งวด (1,255,721)  (1,235,772)  (1,255,721)  (1,235,772) 
เพ่ิมขึ้น  (452,026)  (19,949)  (452,026)  (19,949) 
ลดลง -  -  -  - 
ยอดปลำยงวด (1,707,747)  (1,255,721)  (1,707,747)  (1,255,721) 
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9.   เงินลงทุนในบริษัทย่อยซ่ึงบันทึกโดยวิธีราคาทุน 
  เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยประกอบดว้ยเงินลงทุนในหุน้สำมญัของบริษทัดงัต่อไปน้ี  

  (หน่วย : บำท) 
  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ช่ือบริษทั  ทุนเรียกช ำระแลว้  สัดส่วนเงินลงทุน  รำคำทุน  รำคำตำมวิธีส่วนไดเ้สีย 
  ณ วนัที่ 31 

มีนำคม  
2564 

 ณ วนัที่ 31 
ธนัวำคม  

2563 

 ณ วนัที่ 31 
มีนำคม  

2564 

 ณ วนัที่ 31 
ธนัวำคม  

2563 

 ณ วนัที่ 31 
มีนำคม  
2564 

 ณ วนัที่ 31 
ธนัวำคม  

2563 

 ณ วนัที่ 31 
มีนำคม  
2564 

 ณ วนัที่ 31 
ธนัวำคม  

2563 
  (ลำ้นบำท)  (ลำ้นบำท)  (ร้อยละ)  (ร้อยละ)         

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย                  
บริษทั เจนเนอรลั มำรีน จ ำกดั  10.0  10.0  100  100  10,000,000  10,000,000  4,540,747  4,610,889 
หัก ค่ำเผ่ือผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ          (5,115,021)  (5,115,021)  -  - 
          4,884,979  4,884,979  4,540,747  4,610,889 
บริษทั อำชิมำ มำรีน จ ำกดั  5.0  5.0  100  100  4,998,200  4,998,200  7,230,848  7,189,179 
บริษทั อีโค มำรีน จ ำกดั  18.25  18.25  93  93  16,999,300  16,999,300  19,808,272  19,704,447 
บริษทั กิจกำรร่วมคำ้ เอเชียน มำรีน จ ำกดั  0.25  0.25  80  80  197,500  197,500  135,920  140,920 
          27,079,979  27,079,979  31,715,787  31,645,435 

 
เม่ือวนัท่ี 27 กุมภำพนัธ์ 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 1/2563 ไดมี้มติให้จดัตั้งบริษทัย่อย

โดยร่วมลงทุนกับบริษทัท่ีเคยมีผลงำนกำรต่อเรืออลูมิเนียม โดยในวนัท่ี 6 มีนำคม 2563 บริษทัไดท้ ำสัญญำ
กิจกำรร่วมคำ้กบับริษทั ดอลฟิน ชุมพร มำรีน จ ำกดั โดยมีทุนจดทะเบียนจ ำนวน 1,000,000 บำท แบ่งเป็นหุ้น
สำมญั 10,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 100 บำท โดยบริษทัมีสัดส่วนกำรถือหุ้นจ ำนวน 7,900 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 80 
ในวนัท่ี 10 มีนำคม 2563 บริษทัได้จ่ำยเงินลงทุนจ ำนวน 7,900 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 25 บำท คิดเป็นจ ำนวนเงิน 
197,500 บำท  

 
10.  ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์  

รำยกำรเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 
2564 สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: บำท) 
 
 

งบกำรเงินรวม  
 

งบกำรเงิน 
เฉพำะกิจกำร 

ราคาทุน    
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 1,066,316,131  1,016,655,831 
ซ้ือสินทรัพยเ์พิ่มระหวำ่งงวด 1,497,412  1,497,412 
รับโอนในระหวำ่งงวด 548,141  548,141 
รับโอนมำจำกสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ 3,550,000  3,550,000 
โอนออกในระหวำ่งงวด (548,141)  (548,141) 
ขำยและตดัจ ำหน่ำยระหวำ่งงวด (400,586)  (400,586) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2564 1,070,962,957  1,021,302,657 
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  (หน่วย: บำท) 
 
 

งบกำรเงินรวม  
 

งบกำรเงิน 
เฉพำะกิจกำร 

ค่าเส่ือมราคาสะสม    
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 640,379,863  596,406,070 
รับโอนจำกสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ 2,045,865  2,045,865 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับงวด 9,847,142  9,689,176 
ค่ำเส่ือมรำคำสะสมส่วนท่ีขำยและตดัจ ำหน่ำย (400,291)  (400,291) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2564 651,872,579  607,740,820 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี    
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 425,936,268  420,249,761 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2564 419,090,378  413,561,837 
  
ส ำหรับปีส้ินสุด วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 บริษทัได้รวมตน้ทุนกำรกูย้ืมเป็นตน้ทุนของส่ิงปลูกสร้ำง 

เป็นจ ำนวน 0.46 ลำ้นบำท (โดยค ำนวณจำกอตัรำกำรตั้งขึ้นเป็นทุนอตัรำร้อยละ 3.82 - 4.35) 
  อำคำรบำงส่วนของบริษทัและบริษทัยอ่ยตั้งอยู่บนท่ีดินเช่ำ ตำมสัญญำเช่ำท่ีดินรำชพสัดุพร้อมส่ิง

ปลูกสร้ำงจำกกรมธนำรักษ์ ซ่ึงต้องยกกรรมสิทธ์ิให้แก่ผูใ้ห้เช่ำเม่ือส้ินสุดสัญญำเช่ำ (ดูหมำยเหตุ 11)        
ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2564 รำคำทุนและมูลค่ำสุทธิตำมบญัชีของสินทรัพยด์งักล่ำวมีจ ำนวน 254.5 ลำ้นบำท 
และ 103.9 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั (เฉพำะของกิจกำร จ ำนวน 231.4 และ 103.9 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั) 

  ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2564 และ ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 บริษทัไดน้ ำอู่ลอยสองล ำ ซ่ึงมีมูลค่ำสุทธิ
ตำมบญัชี จ ำนวน 106 ลำ้นบำท และ 108.9 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั และท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงซ่ึงมีมูลค่ำ
สุทธิตำมบญัชีจ ำนวน 191.8 ลำ้นบำท และ 193.5 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั และเคร่ืองจกัรซ่ึงมีมูลค่ำสุทธิ 8.35
ลำ้นบำท และ 8.5 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั  ไปจดจ ำนองไวก้บัธนำคำรเพื่อค ้ำประกนัวงเงินสินเช่ือและเงินกูย้ืม
ท่ีไดรั้บจำกสถำบนักำรเงิน (ดูหมำยเหตุ 14 และ 17) 

  ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2564 และ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 บริษทัย่อยไดน้ ำเรือสองล ำ ซ่ึงมีมูลค่ำสุทธิ
ตำมบญัชีจ ำนวน 0.03 ลำ้นบำท ไปจดจ ำนองไวก้ับธนำคำรเพื่อค ้ำประกันวงเงินสินเช่ือและเงินกู้ยืมท่ี
ไดรั้บจำกสถำบนักำรเงิน (ดูหมำยเหตุ 14) 

  ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2564 และ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 บริษทัและบริษทัย่อยมีอำคำรและอุปกรณ์
จ ำนวนหน่ึงซ่ึงตดัค่ำเส่ือมรำคำหมดแลว้แต่ยงัใช้งำนอยู่ รำคำทุนของสินทรัพยด์งักล่ำวมีจ ำนวน 575.8 
ลำ้นบำท และ 501.1 ลำ้นบำท ตำมล ำดับ (เฉพำะของกิจกำร ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2564 และ ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2563 จ ำนวน 540.3 ลำ้นบำท และ 450.2 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั) 
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11. สินทรัพย์สิทธิการใช้ 
มูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์สิทธิกำรใช้ตำมสัญญำเช่ำและกำรเคล่ือนไหวส ำหรับงวดสำมเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 แสดงไดด้งัน้ี 
 (หน่วย: บำท) 

 
งบกำรเงินรวม  

 
งบกำรเงิน 

เฉพำะกิจกำร 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 1 มกราคม 2564 54,000,903  54,000,903 
โอนออกไปเป็นท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ - สุทธิ (1,504,135)  (1,504,135) 
เพิม่ขึ้นระหวำ่งงวด -  - 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับงวด (1,016,677)  (1,016,677) 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2564 51,480,091  51,480,091 

  สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ประกอบดว้ย สิทธิกำรเช่ำท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำง และยำนพำหนะ ซ่ึงสิทธิกำร
เช่ำท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำงเป็นกำรเช่ำพื้นท่ีกบักรมธนำรักษ์ โดยสัญญำดังกล่ำวมีระยะเวลำ 30 ปีตั้งแต่ปี 
2555 ถึงปี 2585 
 เม่ือวนัท่ี 23 สิงหำคม 2561 ส ำนกังำนธนำรักษพ์ื้นท่ีสมุทรปรำกำร มีหนงัสือขอใหบ้ริษทัช ำระค่ำเช่ำ 
ค่ำธรรมเนียมกำรจดัให้เช่ำ และค่ำเสียหำยเพิ่มเติมกรณีปลูกสร้ำงอำคำรและส่ิงปลูกสร้ำงโดยไม่ได้รับ
อนุญำต ค่ำเสียหำยจำกกำรร้ือถอนอำคำรและส่ิงปลูกสร้ำงตำมสัญญำเช่ำเดิม และกรณีน ำท่ีรำชพสัดุไป
จดัหำผลประโยชน์โดยไม่ไดรั้บอนุญำต รวมเป็นเงิน 222.17 ลำ้นบำท  
 ต่อมำในวนัท่ี 12 กนัยำยน 2561 บริษทัไดท้ ำหนงัสือขอคดัคำ้นกำรเรียกเก็บค่ำเช่ำ ค่ำธรรมเนียมกำร 
จดัให้เช่ำและค่ำเสียหำยจ ำนวนดังกล่ำว โดยมีเหตุผลส ำคญัว่ำ เป็นสัญญำเช่ำท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงท่ี 
ถูกตอ้งตำมกฎหมำยจำกกระทรวงกำรคลงั ซ่ึงไดด้ ำเนินกำรตำมมติท่ีรำชพสัดุ คร้ังท่ี 1/2555 ตลอดจนได ้
แจง้อตัรำค่ำเช่ำ ค่ำธรรมเนียมกำรจดัให้เช่ำ และเง่ือนไขอ่ืนๆ ซ่ึงบริษทัไดพ้ิจำรณำและตกลงท ำสัญญำเช่ำ 
โดยบริษทัได้ช ำระค่ำเช่ำและปฏิบติัตำมสัญญำอย่ำงถูกตอ้งมำโดยตลอด จึงเป็นกำรเรียกร้องท่ีไม่อยู่ใน 
ขอ้ก ำหนดของสัญญำ รวมทั้งกำรเรียกร้องค่ำเสียหำยต่ำงๆ เป็นเร่ือง ระหวำ่งกระทรวงกำรคลงัและคู่สัญญำ
เช่ำขณะนั้นคือชุมนุมสหกรณ์กำรเกษตรแห่งประเทศไทย ต่อมำเม่ือวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 บริษทัได้รับ
หนังสือจำกส ำนักงำนธนำรักษ์พื้นท่ีสมุทรปรำกำร ยงัคงให้บริษทัจ่ำยช ำระค่ำเช่ำ ค่ำธรรมเนียมกำรจดัให้
เช่ำและค่ำเสียหำยเพิ่มเติมดงักล่ำว โดยพิจำรณำเรียกเก็บใหม่จ ำนวน 206.46 ลำ้นบำท (จำกเดิม 222.17 ลำ้น
บำท) อย่ำงไรก็ตำม เม่ือวัน ท่ี  26 เมษำยน 2564 บ ริษัทได้ท ำหนังสือคัดค้ำน กำรเรียกเก็บค่ำเช่ำ 
ค่ำธรรมเนียมกำรจดัให้เช่ำ และค่ำเสียหำยเพิ่มเติมดงักล่ำวและยืนยนักำรปฏิบติัตำมสัญญำเช่ำโดยถูกตอ้ง
ครบถว้นตำมหลกัเกณฑ์ หรือค ำสั่งของส ำนักงำนธนำรักษ์พื้นท่ี ฯ มำโดยตลอดตำมท่ีได้กล่ำวไวข้ำ้งตน้
ดงันั้นดว้ยขอ้เท็จจริงดงักล่ำว บริษทัจึงยงัไม่บนัทึกค่ำเช่ำและค่ำธรรมเนียมเพิ่มเติมตำมขอ้เรียกร้องของ
กรมธนำรักษ ์ในงบกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2564 
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12. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
รำยกำรเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564

สรุปไดด้งัน้ี 
   (หน่วย: บำท) 
 
 

งบกำรเงินรวม  
 

งบกำรเงิน 
เฉพำะกิจกำร 

ราคาทุน    
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 25,280,704  20,324,051 
ซ้ือสินทรัพยเ์พิ่มระหวำ่งงวด 21,000  21,000 
รับโอนในระหวำ่งงวด 1,027,291  1,027,291 
โอนออกในระหวำ่งงวด  (1,027,291)  (1,027,291) 
ขำยและตดัจ ำหน่ำยระหวำ่งงวด -  - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2564 25,301,704  20,345,051 
ค่าตัดจ าหน่ายสะสม    
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 15,018,087  10,203,667 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับงวด 574,988  571,290 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสมส่วนท่ีขำยและตดัจ ำหน่ำย -  - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2564 15,593,075  10,774,957 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี    
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 10,262,617  10,120,384 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2564 9,708,629  9,570,094 

  
  ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2564 และ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 บริษทัมีซอฟทแ์วร์ซ่ึงตดัจ ำหน่ำยหมดแลว้

แต่ยงัใชง้ำนอยู ่รำคำทุนของสินทรัพยด์งักล่ำวมีจ ำนวน 1 ลำ้นบำท  
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13. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนีสิ้นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
13.1 กำรเปล่ียนแปลงของสินทรัพยภ์ำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและหน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 สรุปไดด้งัน้ี 
 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 ยอดตำมบญัชี  รำยได ้(ค่ำใชจ้่ำย) ในระหว่ำงปี  ยอดตำมบญัชี 
 ณ 31 ธ.ค. 63  ในก ำไรขำดทุน  ในก ำไรขำดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น 
 ณ 31 มี.ค. 64 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี :        
          ลูกหน้ีกำรคำ้ 962,653  169,294  -  1,131,947 
          สินคำ้คงเหลือ 251,144  90,405  -  341,549 
          อำคำร และอุปกรณ์ 251,272  227,133  -  478,405 
          สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (41)  159  -  118 
          ประมำณกำรหน้ีสินรับประกนัผลงำน 100,098  333,002  -  433,100 
          ประมำณกำรหน้ีสินผลประโยชน์พนกังำน 3,394,591  (20,885)  -  3,373,706 
 หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 6,560,762  (274,754)  -  6,286,008 

รวม 11,520,479  524,354  -  12,044,833 
  หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี        
 สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ (5,013,943)  58,825  -  (4,955,118) 

รวม 6,506,536  583,179  -  7,089,715 
 

 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ยอดตำมบญัชี  รำยได ้(ค่ำใชจ้่ำย) ในระหว่ำงปี  ยอดตำมบญัชี 
 ณ 31 ธ.ค. 63  ในก ำไรขำดทุน  ในก ำไรขำดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น 
 ณ 31 มี.ค. 64 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี :        
          ลูกหน้ีกำรคำ้ 962,653  169,294  -  1,131,947 
          สินคำ้คงเหลือ 251,144  90,405  -  341,549 
          อำคำร และอุปกรณ์ 251,272  227,133  -  478,405 
          สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (41)  159  -  118 
          ประมำณกำรหน้ีสินรับประกนัผลงำน 100,098  333,002  -  433,100 
          ประมำณกำรหน้ีสินผลประโยชน์พนกังำน 3,179,915  (27,811)  -  3,152,104 
 หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 6,560,762  (274,754)  -  6,286,008 

รวม 11,305,803  517,428  -  11,823,231 
  หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี        
 สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ (5,013,943)  58,825  -  (4,955,118) 

รวม 6,291,860  576,253  -  6,868,113 
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13.2 ค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินได ้
 13.2.1 ส่วนประกอบหลกัของค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินได ้ 
  ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 และ 2563 ประกอบดว้ย 

 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2564  2563  2564  2563 
ค่ำใชจ้่ำย(รำยได)้ภำษเีงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นก ำไรขำดทุน :        
คำ่ใชจ้่ำยภำษีเงินไดข้องงวดปัจจบุนั :        
คำ่ใชจ้่ำยภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับงวด 3,451,497  339,293  3,407,155  - 

คำ่ใชจ้่ำย (รำยได)้ ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี :        
กำรเปล่ียนแปลงของผลต่ำงชัว่ครำวท่ีรับรู้เม่ือเร่ิมแรก        
 และท่ีกลบัรำยกำร (583,179)  7,729,609  (576,253)  7,736,313 
 รวม 2,868,318  8,068,902  2,830,902  7,736,313 

ภำษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบของก ำไรขำดทุน        
เบด็เสร็จอื่น         
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกนั        
 ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์

 ประกนัภยั 
 

-  95,550  
 

-  103,481 
 รวม -  95,550  -  103,481 

 
14.  เงินเบกิเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน / เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท 

 (หน่วย:บำท) 
 อตัรำดอกเบ้ีย  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะบริษทั 
 ร้อยละ (ต่อปี)  ณ วนัท่ี 31  

มีนำคม 2564 
 ณ วนัท่ี 31  
ธนัวำคม 2563 

 ณ วนัท่ี 31  
มนีำคม 2564 

 ณ วนัท่ี 31  
ธนัวำคม 2563 2564  2563 

ตัว๋สัญญำใชเ้งิน 2.50 - 2.60  2.50 - 2.63  80,000,000  75,000,000  80,000,000  75,000,000 
 รวม     80,000,000  75,000,000  80,000,000  75,000,000 

เจำ้หน้ีทรัสตรี์ซีท 3.2  -  412,549  -  412,549  - 
 
 ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2564 บริษทัมีวงเงินเบิกเกินบญัชีกบัธนำคำรเป็นจ ำนวนเงิน 20 ลำ้นบำท วงเงินกู้
ระยะสั้น 160 ลำ้นบำท และวงเงินทรัสต์รีซีท 120 ลำ้นบำท (ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 : วงเงินเบิกเกินบญัชี
ธนำคำร 20 ลำ้นบำท วงเงินกูร้ะยะสั้น 160 ลำ้นบำท และวงเงินทรัสต์รีซีท 120 ลำ้นบำท) ค ้ำประกนัโดยกำร
จดจ ำนองอู่ลอยสองล ำและท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงของบริษทั 
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 ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2564 บริษทัย่อยมีวงเงินเบิกเกินบญัชีกบัธนำคำรเป็นจ ำนวนเงิน 2 ลำ้นบำท วงเงินกู้
ระยะสั้น 10 ลำ้นบำท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 : วงเงินเบิกเกินบญัชีธนำคำร 2 ลำ้นบำท วงเงินกูร้ะยะสั้น 
10 ลำ้นบำท) ค  ้ำประกนัโดยเรือสองล ำของบริษทัยอ่ย และค ้ำประกนัโดยบริษทัใหญ่ 

 
15. ประมาณการหนีสิ้นจากการรับประกนัผลงาน 

 บริษทัตั้งประมำณกำรหน้ีสินจำกกำรรับประกนัผลงำนจำกควำมเสียหำยท่ีอำจเกิดขึ้นส ำหรับโครงกำร
ต่อเรือท่ีไดส่้งมอบแลว้ โดยใชห้ลกัเกณฑแ์ละประสบกำรณ์ของฝ่ำยบริหำร  
 (หน่วย: บำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31  

มีนำคม 2564 
(ส ำหรับงวด 
สำมเดือน) 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2563 

(ส ำหรับปี) 

 ณ วนัท่ี 31 
มีนำคม 2564 
(ส ำหรับงวด 
สำมเดือน) 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2563 

(ส ำหรับปี) 

ยอดคงเหลือยกมำตน้งวด 500,489  403,546  500,489  403,546 
บวก ตั้งเพ่ิมระหว่ำงงวด 1,825,000  1,050,000  1,825,000  1,050,000 
หกั   จ่ำยช ำระระหว่ำงงวด (59,748)  (853,588)  (59,748)  (853,588) 
  โอนกลบั (100,238)  (99,469)  (100,238)  (99,469) 
ยอดคงเหลือยกไปปลำยงวด 2,165,503  500,489  2,165,503  500,489 

  
ในปี 2564 บริษทัไดต้ั้งประมำณกำรหน้ีสินจำกกำรรับประกนัผลงำนตำมกำรประมำณกำรของวิศวกร

จ ำนวน 1.83 ลำ้นบำท  
 
16.   หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 

มูลค่ำตำมบัญชีของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำและกำรเคล่ือนไหวส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 
มีนำคม 2564 แสดงไดด้งัน้ี 
                                     (หน่วย: บำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 
 งบกำรเงิน 

เฉพำะกิจกำร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 37,212,599  37,212,599 
เพิ่มขึ้น -  - 
เพิ่มขึ้นจำกดอกเบ้ีย -  - 
เงินจ่ำยช ำระ (1,849,110)  (1,849,110) 
ลดลงจำกกำรยกเลิกสัญญำ -  - 
ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2564 35,363,489  35,363,489 
หกั ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระในหน่ึงปี (1,926,395)  (1,926,395) 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ - สุทธิจำกส่วนท่ีเกินก ำหนดช ำระในหน่ึงปี 33,437,094  33,437,094 
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 ค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบัสัญญำเช่ำท่ีรับรู้ในรำยกำรต่อไปน้ีในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 
                                    (หน่วย: บำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงิน 

เฉพำะกิจกำร 
ค่ำเส่ือมรำคำของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ 1,016,677  1,016,677 
ดอกเบ้ียจ่ำยจำกหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 343,283  343,283 

  รวม 1,359,960  1,359,960 
 
บริษทัและบริษทัย่อยมีกระแสเงินสดจ่ำยทั้งหมดของสัญญำเช่ำจ ำนวน 1.89 ล้ำนบำท  (เฉพำะ

กิจกำร: 1.89 ลำ้นบำท)  
บริษทัมีขอ้ตกลงในกำรจ่ำยช ำระค่ำเช่ำท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงตำมสัญญำก ำหนดระยะเวลำ 30 ปี 

ตั้งแต่ปี 2555 ถึงปี 2585 โดย ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2564 บริษทัมีภำระผูกพนัในกำรจ่ำยค่ำเช่ำท่ีดินพร้อมส่ิง
ปลูกสร้ำงคงเหลือดงัน้ี 

   (หน่วย:บำท) 
จ่ำยช ำระภำยใน  งบกำรเงินรวม/ 

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
1 ปี  1,940,290 
มำกกวำ่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี  7,761,160 
มำกกวำ่ 5 ปี  38,741,550 
รวม  48,443,000 

 
17. เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร 

 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี  

31 มีนำคม 2564 
 ณ วนัท่ี  

31 ธนัวำคม 2563 
เงินกูย้มืจำกธนำคำรพำณิชยใ์นประเทศ 75,088,615  80,238,145 
หกั เงินกูย้มืระยะยำวท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี (20,598,120)  (20,598,120) 
      สุทธิ 54,490,495  59,640,025 
  

  ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2564 และ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 บริษัทมีวงเงินกู้ยืมระยะยำวกับธนำคำรใน
ประเทศ 1 แห่ง จ ำนวนสองสัญญำเป็นจ ำนวน 125 ลำ้นบำทและจ ำนวน 72 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

สัญญำท่ีหน่ึงเงินกูย้มืระยะยำววงเงิน 125 ลำ้นบำทแบ่งเป็นสองส่วนรำยละเอียดดงัน้ี 
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ส ำหรับเงินกูค้่ำท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงจ ำนวน 105 ลำ้นบำท อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ MLR - 2.00 ต่อปี 
โดยช ำระคืนเงินตน้รวม 108 งวด งวดละ 0.98 ลำ้นบำท งวดแรกช ำระในวนัท ำกำรสุดทำ้ยของเดือนท่ี 13 
นับตั้งแต่วนัเบิกรับเงินกูง้วดแรกจำกธนำคำรและเสร็จส้ินภำยใน 120 เดือนนับตั้งแต่เดือนท่ีมีกำรเบิกรับ
เงินกูง้วดแรก 

  ส ำหรับเงินกูค้่ำปรับปรุงอู่เรือจ ำนวน 20 ลำ้นบำท อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ MLR - 2.25 ต่อปี โดยช ำระ
คืนเงินตน้รวม 48 งวด งวดละ 0.42 ลำ้นบำท งวดแรกช ำระในวนัท ำกำรสุดทำ้ยของเดือนท่ี 13 นบัตั้งแต่วนั
เบิกรับเงินกูง้วดแรกจำกธนำคำรและเสร็จส้ินภำยใน 60 เดือนนบัตั้งแต่เดือนท่ีมีกำรเบิกรับเงินกูง้วดแรก 

  เงินกูย้มืระยะยำวดงักล่ำวค ้ำประกนัโดยกำรจดจ ำนองท่ีดิน พร้อมส่ิงปลูกสร้ำง (ดูหมำยเหตุ 10) 
  สัญญำท่ีสองเงินกูย้มืระยะยำววงเงิน 160 ลำ้นบำทเป็นเงินกูโ้ครงกำรปรับปรุงท่ำเรือมีรำยละเอียดดงัน้ี 
   - เดือนท่ี 1-36 คิดอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ MLR - 1.90 ต่อปี 
   - เดือนท่ี 37-60 คิดอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ MLR - 1.65 ต่อปี 
   - เดือนท่ี 61-120 คิดอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ MLR - 1.40 ต่อปี 

  ต่อมำวนัท่ี 26 ธนัวำคม 2560 บริษทัขอลดจ ำนวนเงินกูต้ำมสัญญำสินเช่ือลงบำงส่วนโดยตกลงกูเ้งินจำก
ธนำคำรตำมสัญญำเป็นจ ำนวนเงินทั้งส้ิน 72 ลำ้นบำท 

  โดยผ่อนช ำระเงินตน้รวม 108 งวด งวดแรกช ำระในวนัท ำกำรสุดทำ้ยของเดือนท่ี 13 นับตั้งแต่วนัเบิก
รับเงินกูง้วดแรกจำกธนำคำรและเสร็จส้ินภำยใน 120 เดือนนับตั้งแต่เดือนท่ีมีกำรเบิกรับเงินกูง้วดแรกภำยใต้
เง่ือนไขกำรผอ่นช ำระ ดงัน้ี 

 งวดท่ี 1  ผอ่นช ำระตน้เงินกูไ้ม่ต ่ำกวำ่ 1.49 ลำ้นบำท 
 งวดท่ี 2  ถึงงวดท่ี 13 ผอ่นช ำระตน้เงินกู ้งวดละ 10,110 บำท 
 งวดท่ี 14  ถึงงวดท่ี 107 ผอ่นช ำระตน้เงินกู ้งวดละ 736,510 บำท 

   งวดท่ี 108 ตกลงช ำระเท่ำกบัจ ำนวนตน้เงินกูแ้ละดอกเบ้ียท่ียงัคงคำ้งตำมสัญญำท่ีกูเ้งิน 
    ใหค้รบถว้น 

  เงินกูย้มืระยะยำวดงักล่ำวค ้ำประกนัโดยกำรจดจ ำนองอู่ลอยหน่ึงล ำ (ดูหมำยเหตุ 10) 
  
 ขอ้ปฏิบติัอ่ืนท่ีส ำคญัตำมสัญญำ 
  บริษทัตอ้งปฏิบติัตำมเง่ือนไขท่ีสัญญำเงินกูก้  ำหนดในเร่ืองท่ีส ำคญั ไดแ้ก่ บริษทัตอ้งไม่น ำเงินกูไ้ปใช้

เพื่อวตัถุประสงคอ่ื์นนอกเหนือจำกวตัถุประสงคท่ี์ระบุไวใ้นสัญญำและตอ้งไม่ท ำกำรโอน ขำย ใหเ้ช่ำ จ ำหน่ำย 
หรือก่อให้เกิดกำรติดพนัใดๆ กับทรัพยสิ์นและจะไม่ก่อขอ้ผูกพนัหน้ี หรือภำระใดๆ โดยกำรกู้ยืมหรือค ้ ำ
ประกนับุคคลใดๆ จนท ำให้อตัรำส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุ้นเกินกว่ำ 1.3 ต่อ 1 ทั้งน้ีจะตอ้งไม่ต ่ำกว่ำ
ศูนย ์บริษทัตกลงท่ีจะด ำรงอตัรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ีไวใ้นอตัรำส่วนไม่นอ้ยกวำ่ 1.5 เท่ำ 
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18. ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 
   บริษทัและบริษทัยอ่ย มีภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน ดงัน้ี  

   (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี 31  
มีนำคม 2564 
(ส ำหรับงวด 
สำมเดือน) 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2563 

(ส ำหรับปี) 

 ณ วนัท่ี 31  
มีนำคม 2564 
(ส ำหรับงวด 
สำมเดือน) 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2563 

(ส ำหรับปี) 

ภำระผูกพนัของโครงกำรผลประโยชน์ ยกมำตน้ปี 16,990,802  18,140,452  15,899,575  16,937,850 
ตน้ทุนบริกำรปัจจุบนัและดอกเบ้ีย 434,099  1,889,234  398,274  1,742,047 
ผลขำดทุนประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั -  505,348  -  517,405 

ส่วนท่ีจ่ำยช ำระในปี (537,330)  (3,544,232)  (537,330)  (3,297,727) 

ภำระผกูพนัของโครงกำรผลประโยชน์ ยกไปปลำยปี 16,887,571  16,990,802  15,760,519  15,899,575 
 

 ค่ำใชจ่้ำยท่ีรับรู้ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 และ 2563  
   (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564  2563  2564  2563 

ตน้ทุนบริกำรปัจจุบนัและดอกเบ้ีย        
  ตน้ทุนในกำรรับจำ้ง 170,351  169,993  170,351  169,993 
  ตน้ทุนในกำรจดัจ ำหน่ำย 19,791  20,380  19,791  20,380 
  ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร 171,592  209,506  140,538  174,704 
รวม 361,734  399,879  330,680  365,077 
ดอกเบ้ียจำกภำระผูกพนั 72,365  75,385  67,594  70,435 
รวม 434,099  475,264  398,274  435,512 

  
19. การเสนอข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานด าเนินงาน 

  ขอ้มูลส่วนงำนด ำเนินงำนท่ีน ำเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรำยงำนภำยในของบริษทัท่ีผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจ
สูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนไดรั้บและสอบทำนอยำ่งสม ่ำเสมอเพื่อใชใ้นกำรตดัสินใจในกำรจดัสรรทรัพยำกร
และประเมินผลกำรปฏิบติังำนของส่วนงำนด ำเนินงำนของบริษทั 

  บริษทัและบริษทัยอ่ยด ำเนินกิจกำรใน 2 ส่วนงำนหลกัคือ (1) ส่วนงำนซ่อมเรือ และ (2) ส่วนงำนต่อเรือ 
และด ำเนินธุรกิจในส่วนงำนทำงภูมิศำสตร์หลกัในประเทศ  
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  ขอ้มูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำนด ำเนินงำนของบริษทัและบริษทัย่อยส ำหรับงวดสำมเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 และ 2563 มีดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย : ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 

     กำรด ำเนินงำน  กำรตดัรำยกำรบญัชี   
 ส่วนงำนซ่อมเรือ  ส่วนงำนต่อเรือ  และอื่น ๆ  ระหวำ่งกนั  งบกำรเงินรวม 
 2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 

รำยไดจ้ำกภำยนอก 106.4  96.5  28.8  23.0  17.3  10.6  -  -  152.5  130.1 
รำยไดร้ะหวำ่งส่วนงำน -  0.2  14.0  5.2  7.3  6.5  (21.3)  (11.9)  -  - 
รำยไดท้ั้งส้ิน 106.4  96.7  42.8  28.2  24.6  17.1  (21.3)  (11.9)  152.5  130.1 

ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรด ำเนินงำน                    
   ตำมส่วนงำน 28.2  32.0  13.2  11.4  3.5  2.7  -  -  44.9  46.1 
รำยไดแ้ละคำ่ใชจ้่ำยท่ีไม่ไดปั้นส่วน:                     
 รำยไดอ้ื่น                 3.3  3.3 
 ค่ำใชจ้่ำยในกำรจดัจ ำหน่ำยและ 
     ค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำร 

                
(28.9) 

  
(28.2) 

 ตน้ทุนทำงกำรเงิน                 (1.6)  (2.1) 
 ค่ำใชจ้่ำยภำษีเงินได ้                 (2.9)  (8.0) 
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับงวด                 14.8  11.1 

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม                    
ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์                 419.1  439.3 
สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้                 51.5  60.7 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน                 9.7  10.0 
สินทรัพยส่์วนกลำง                 268.0  270.9 
รวมสินทรัพย ์                 748.3  780.9 
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20. สิทธิประโยชน์ตามบัตรส่งเสริมการลงทุน 
 บริษทัไดรั้บสิทธิประโยชน์ทำงภำษีหลำยประกำร ตำม พ.ร.บ. ส่งเสริมกำรลงทุน พ.ศ. 2520 อนุมติั
เม่ือวนัท่ี 26 เมษำยน 2561 บตัรส่งเสริมเลขท่ี 61-0481-1-04-1-0 ส ำหรับกำรปรับปรุงประสิทธิภำพกำรผลิต
เพื่อลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงสรุปได ้ดงัน้ี 

 1. ได้รับกำรอนุญำตน ำคนต่ำงด้ำวซ่ึงเป็นช่ำงฝีมือหรือผูช้  ำนำญกำร คู่สมรสและบุคคลซ่ึงอยู่ใน
อุปกำระของบุคคลทั้งสองประเภทน้ีเขำ้มำในรำชอำณำจกัรได ้ตำมจ ำนวนและก ำหนดระยะเวลำให้
อยู่ในรำชอำณำจกัรเท่ำท่ีคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุนพิจำรณำเห็นสมควร และไดรั้บอนุญำต
เฉพำะต ำแหน่งหน้ำท่ีกำรท ำงำนท่ีคณะกรรมกำรให้ควำมเห็นชอบตลอดระยะเวลำเท่ำท่ีได้รับ
อนุญำตใหอ้ยูใ่นรำชอำณำจกัร 

2.    ไดรั้บยกเวน้อำกรขำเขำ้ส ำหรับเคร่ืองจกัร ตำมท่ีคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุนพิจำรณำอนุมติั 
3. ไดรั้บกำรยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับก ำไรสุทธิท่ีไดจ้ำกกำรประกอบกิจกำรท่ีไดรั้บกำร     

ส่งเสริมรวมกนัไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่ำเงินลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภำพกำรผลิต โดย
ไม่รวมค่ำท่ีดินและทุนหมุนเวียน มีก ำหนดเวลำ 3 ปี นับแต่วนัท่ีมีรำยได้จำกกำรประกอบ
กิจกำรนั้น 

4. ไดรั้บกำรยกเวน้ไม่ตอ้งน ำเงินปันผลท่ีได้รับจำกกิจกำรส่งเสริมกำรลงทุน ซ่ึงไดรั้บยกเวน้ภำษี
เงินไดนิ้ติบุคคลตำมมำตรำ 31 ไปรวมค ำนวณเพื่อเสียภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล 

5. ไดรั้บอนุญำตใหน้ ำเงินหรือส่งเงินออกนอกรำชอำณำจกัรเป็นเงินตรำต่ำงประเทศได ้
ในปี 2564 บริษทัยงัไม่มีรำยไดจ้ำกกิจกำรส่งเสริมกำรลงทุน 

 
21. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจจะเกดิขึน้ 

 21.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าด าเนินงานและสัญญาบริการ 
   บริษทัและบริษทัย่อยไดท้ ำสัญญำบริกำรท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรจำ้งรถรับส่งพนักงำน สัญญำกำรจำ้ง

งำนและสัญญำบริกำรอ่ืนๆ  
   ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีจ ำนวนเงินขั้นต ่ำ

ท่ีตอ้งจ่ำยในอนำคตทั้งส้ินภำยใตส้ัญญำเช่ำด ำเนินงำนดงัน้ี 
                                                                                                       (หน่วย: บำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31 

มีนำคม 2564 
 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวำคม 2563 
 ณ วนัท่ี 31

มีนำคม 2564 
 ณ วนัท่ี 31

ธนัวำคม 2563 
จ่ำยช ำระ        

ภำยใน 1 ปี 788,250  397,000  788,250  397,000 
มำกกว่ำ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี -  -  -  - 
มำกกว่ำ 5 ปี -  -  -  - 
 788,250  397,000  788,250  397,000 
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 21.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาต่อเรือและสัญญาซ่อมเรือ 
   ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2564 บริษัทมีสัญญำต่อเรือและสัญญำซ่อมเรือซ่ึงยงัไม่ได้ส่งมอบหรือ

ให้บริกำรจ ำนวนเงินประมำณ 64.37 ลำ้นบำท โดยมีเงินรับล่วงหน้ำจำกลูกคำ้ จ ำนวน 8.12 ลำ้นบำท   
(ดูหมำยเหตุ 7) 

 
 21.3 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัการซ้ือสินค้า 
   ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2564 บริษทัมีภำระผูกพนัเก่ียวกบักำรซ้ือสินคำ้เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ใน

กำรซ่อมแซมเป็นจ ำนวน 3.46 ลำ้นบำท  
 
 21.4 การค า้ประกนั 
   ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2564 บริษทัและบริษทัย่อยมีหนังสือค ้ำประกนัซ่ึงออกโดยธนำคำรในนำม

บริษทัและบริษทัย่อยเหลืออยู่เป็นจ ำนวนเงิน 28.00 ลำ้นบำท (เฉพำะของกิจกำร จ ำนวน 23.26 ลำ้นบำท) 
ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภำระผกูพนัทำงปฏิบติั บำงประกำรตำมปกติธุรกิจของบริษทัและบริษทัย่อย 

 
 21.5 การค า้ประกนัวงเงินสินเช่ือและเงินกู้ยืมท่ีได้รับจากสถาบันการเงิน 
   ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2564 บริษทัมีวงเงินสินเช่ือและเงินกูย้ืมจำกธนำคำรจ ำนวน 477 ลำ้นบำท 

ค ้ำประกนัโดยกำรจดจ ำนองอู่ลอยสองล ำและท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงของบริษทัเป็นหลกัประกนั 
   ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2564 บริษทัย่อยมีวงเงินสินเช่ือและเงินกูย้ืมจำกธนำคำรจ ำนวน 12 ลำ้นบำท 

ค ้ำประกนัโดยกำรจดจ ำนองเรือสองล ำของบริษทัยอ่ยและค ้ำประกนัโดยบริษทัใหญ่ 
 

22.  เคร่ืองมือทางการเงิน 
 22.1 ความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้ 
   ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2564 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีส ำคญัสำมำรถจดัตำมประเภท

อตัรำ ดอกเบ้ีย และส ำหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีมีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีสำมำรถแยกตำม
วนัท่ีครบก ำหนด หรือ วนัท่ีมีกำรก ำหนดอตัรำดอกเบ้ียใหม่ (หำกวนัท่ีมีกำรก ำหนดอตัรำดอกเบ้ีย
ใหม่ถึงก่อน) ไดด้งัน้ี 

  อตัรำดอกเบี้ยคงที ่  อตัรำดอกเบี้ย      อตัรำ 

 ภำยใน  มำกกว่ำ 1  มำกกว่ำ  ปรับขึ้นลง  ไม่มี    ดอกเบี้ย 

 1 ปี  ถึง 5 ปี  5 ปี  ตำมรำคำตลำด  อตัรำดอกเบี้ย  รวม  ที่แทจ้ริง 

 (ลำ้นบำท)  (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงิน              

เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 0.37  -  -  14.21  7.15  21.73  0.050 - 0.125 

 0.37  -  -  14.21  7.15  21.73   
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  อตัรำดอกเบี้ยคงที ่  อตัรำดอกเบี้ย      อตัรำ 

 ภำยใน  มำกกว่ำ 1  มำกกว่ำ  ปรับขึ้นลง  ไม่มี    ดอกเบี้ย 

 1 ปี  ถึง 5 ปี  5 ปี  ตำมรำคำตลำด  อตัรำดอกเบี้ย  รวม  ที่แทจ้ริง 

 (ลำ้นบำท)  (ร้อยละต่อปี) 

หน้ีสินทางการเงิน              

ตัว๋สัญญำใชเ้งิน -  -  -  80.00  -  80.00  2.50 - 2.60 

ทรัสตรี์ซีท -  -  -  0.41  -  0.41  3.2 

เงินกูย้ืมระยะยำว -  -  -  75.09  -  75.09  3.47 - 3.82 

 -  -  -  155.50  -  155.50   

 
 22.2 ความเส่ียงจากอตัรแลกเปลีย่น 

ณ วนัท่ี  31 มีนำคม 2564 และวนัท่ี  31 ธันวำคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมียอดคงเหลือของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีส ำคญัท่ีเป็นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศดงัน้ี 
  (หน่วย: ลำ้นหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ) 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

สกุลเงิน  สินทรัพยท์ำงกำรเงิน  หน้ีสินทำงกำรเงิน  สินทรัพยท์ำงกำรเงิน  หน้ีสินทำงกำรเงิน 

 
 ณ วนัท่ี 31 
มีนำคม 2564 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2563 

 ณ วนัท่ี 31 
มีนำคม 2564 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2563 

 ณ วนัท่ี 31 
มีนำคม 2564 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2563 

 ณ วนัท่ี 31 
มีนำคม 2564 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2563 

เหรียญสหรัฐฯ  0.34  0.37  -  -  0.34  0.37  -  - 
ยโูร  0.12  0.12  -  -  0.12  0.12  -  - 

 

   
สกุลเงิน  อตัรำแลกเปล่ียนเฉล่ีย  

  ณ วนัท่ี 31 
มีนำคม 2564 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2563 

เหรียญสหรัฐฯ  31.1735  29.8674 
ยโูร  36.3346  36.4949 

  
23. เหตกุารณ์ภายหลงัวันท่ีในงบการเงนิ 

   เม่ือวนัท่ี 1 เมษำยน 2564 ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปีของบริษทั ไดมี้มติอนุมติักำรจ่ำยเงินปันผล
ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนปี 2563 เป็นเงินสดในอตัรำหุ้นละ 0.10 บำท คิดเป็นจ ำนวนเงิน 25.83 ลำ้นบำท โดย
ก ำหนดจ่ำยเงินปันผลในวนัท่ี 30 เมษำยน 2564  
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24. การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
ตั้ งแต่เดือนมกรำคม 2563 เป็นต้นมำ ได้เกิดกำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 

(COVID-19) กำรแพร่ระบำดของโรค Covid-19 ส่งผลท ำให้เกิดกำรชะลอตวัของเศรษฐกิจและมีผลกระทบต่อ
ธุรกิจและอุตสำหกรรมโดยรวม สถำนกำรณ์ดงักล่ำวอำจส่งผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัและ
บริษทัย่อย และกำรรับรู้และกำรวดัมูลค่ำของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรประเมินผล
กระทบทำงกำรเงินเก่ียวกบัมูลค่ำของสินทรัพย ์ประมำณกำรหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอำจเกิดขึ้นอย่ำงต่อเน่ือง 
และไดใ้ชดุ้ลยพินิจในกำรประมำณกำรในสถำนกำรณ์นั้นๆ 

 
25. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

 งบกำรเงินระหว่ำงกำลน้ีไดรั้บอนุมติัให้ออกโดยกรรมกำรของบริษทั เม่ือวนัท่ี 14 พฤษภำคม 2564 


