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งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุด วนัที ่31 ธันวาคม 2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอ   ผูถื้อหุน้และคณะกรรมการ 
  บริษทั เอเชียน มารีน เซอร์วสิส์ จ  ากดั (มหาชน) 
 
ความเห็น  
  ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จ  ากดั (มหาชน) และ
บริษทัยอ่ย (กลุ่มบริษทั) ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 งบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมส าหรับปีส้ินสุดวนั
เดียวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั และขา้พเจา้ได้
ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จ  ากดั (มหาชน) ซ่ึงประกอบด้วยงบ
แสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อ
หุ้นและงบกระแสเงินสดส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุป
นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 
  ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินรวมของบริษทั เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ 
จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และผลการด าเนินงานรวมและกระแสเงินสดรวม
ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จ  ากดั 
(มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดย
ถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
 
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
  ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ได้
กล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มี
ความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัและบริษทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีท่ีก าหนดโดย
สภาวิชาชีพบญัชี ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบ
ดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บ
เพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้  
 
เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 
  เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนัยส าคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบ
วชิาชีพของขา้พเจา้ในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ได้
น าเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและ
ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ีขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี  
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การรับรู้รายได้จากการรับจ้างต่อเรือและซ่อมเรือ 
เน่ืองจากการรับรู้รายได้จากการให้บริการต่อเรือ และซ่อมเรือตามสัญญา ซ่ึงต้องอาศยัการ

ประมาณขั้นความส าเร็จของงานโดยการใช้ดุลยพินิจและประสบการณ์ของวิศวะในการประเมินขั้นความส าเร็จ
ของงาน หากงานดงักล่าวอยู่ระหว่างท า ณ วนัท่ีจดัท ารายงานทางการเงิน อย่างไรก็ตามบริษทัยงัมีการควบคุม
เพื่อให้การใช้ดุลยพินิจสมเหตุสมผลโดยขั้นความส าเร็จของงานท่ีน ามาพิจารณารับรู้รายได้นั้นตอ้งไม่เกินกว่า
ตน้ทุนท่ีจ่ายจริงในการด าเนินการ 

เน่ืองจากบญัชีรายไดเ้ป็นรายการท่ีมีสาระส าคญัต่องบการเงินโดยรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
บริษทัมีรายไดจ้ากการต่อเรือและซ่อมเรือ จ านวน 502.21 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ) ขา้พเจา้จึงให้ความ
สนใจพิเศษในการรับรู้รายไดจ้ากการรับจา้งต่อเรือและซ่อมเรือ 

 
การตอบสนองความเส่ียงโดยผูส้อบบญัชี 

วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้าได้ตรวจสอบและประเมินความเหมาะสมของการจัดท า
อตัราส่วนของงานท่ีท าเสร็จของวิศวกร การเปรียบเทียบความส าเร็จของงานกับต้นทุนจริงและการเข้า
สังเกตการณ์ความคืบหน้าของงานระหว่างก่อสร้าง ขา้พเจา้ไดใ้ห้ความส าคญักบัการแสดงมูลค่าและความ
เพียงพอของการเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัเก่ียวกับรายได้จากการรับจา้งต่อเรือและซ่อมเรือ ข้อมูลท่ีบริษัท
เปิดเผยเก่ียวกบัการรายไดจ้ากการรับจา้งไดแ้สดงไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 7 ขา้พเจา้ไดใ้ชว้ิธีการ
ตรวจสอบดงักล่าวและไดข้อ้สรุปวา่บริษทัรับรู้รายไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 
ข้อมูลอืน่ 
   ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อข้อมูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบด้วยข้อมูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงาน
ประจ าปีแต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยู่ในรายงานนั้น ซ่ึงคาดว่ารายงานประจ าปีจะ
ถูกจดัเตรียมใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี  
   ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอ่ืนและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความ
เช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน  
   ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอ่านและพิจารณา
วา่ขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
หรือปรากฏวา่ ขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่   
   เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจ าปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริง
อนัเป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกบัผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแล เพื่อให้ผูมี้หน้าท่ีในการ
ก ากบัดูแลด าเนินการแกไ้ขขอ้มูลท่ีแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริง 
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ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าทีใ่นการก ากบัดูแลต่องบการเงิน 
                  ผูบ้ริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุม
ภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพื่อให้สามารถจดัท างบการเงินท่ีปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อ
ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด   
  ในการจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมิน
ความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการด าเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกับการด าเนินงาน
ต่อเน่ือง และการใช้เกณฑ์การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่ม
บริษทัและบริษทัหรือหยดุด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้  
  ผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลมีหน้าท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงาน
ทางการเงินของกลุ่มบริษทัและบริษทั 
 
ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 
                  การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระส าคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบัญชีซ่ึงรวม
ความเห็นของข้าพเจา้อยู่ด้วย ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ได้เป็นการ
รับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลท่ีขัดต่อ
ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด 
และถือวา่มีสาระส าคญัเม่ือคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่รายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุก
รายการรวมกันจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ี 
  ในการตรวจสอบของข้าพเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ได้ใช้ดุลยพินิจและการ
สังเกตและสงสัยเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง  

• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัใน
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏิบติังาน
ตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและ
เหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็น
สาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากข้อผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจ
เก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ี
ไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน  
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• ท าความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบ
วิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมี 
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษทัและบริษทั  

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใช้และความสมเหตุสมผลของ
ประมาณการทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าข้ึนโดยผูบ้ริหาร   

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑ์การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของ
ผูบ้ริหารและจากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์ 
หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอยา่งมีนยัส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษทัใน
การด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไว้
ในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้โดยให้ขอ้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินรวม และงบการเงิน
เฉพาะกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง หรือถา้การเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป 
ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ 
อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทและบริษัทต้องหยุดการ
ด าเนินงานต่อเน่ือง   

• ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
โดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลวา่งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ใน
รูปแบบท่ีท าใหมี้การน าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่  

• ได้รับหลักฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกับข้อมูลทางการเงินของ
กิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้
รับผิดชอบต่อการก าหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ข้าพเจา้เป็น
ผูรั้บผดิชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 
  ขา้พเจา้ได้ส่ือสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลในเร่ืองต่างๆท่ีส าคญัซ่ึงรวมถึงขอบเขตและ
ช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีได้วางแผนไว้ ประเด็นท่ีมีนัยส าคัญท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึง
ขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส าคญัในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้  
  ขา้พเจ้าได้ให้ค  ารับรองแก่ผูมี้หน้าท่ีในการก ากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก าหนด
จรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์
ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือวา่มีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระ
ของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
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  จากเร่ืองท่ีส่ือสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัส าคญั
มากท่ีสุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ือง
ส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบั
ไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบั เร่ืองดงักล่าว หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาว่าไม่
ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุผล
วา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว   

 ผูส้อบบญัชีท่ีรับผดิชอบงานสอบบญัชีและการน าเสนอรายงานฉบบัน้ีคือ นายพจน์  อศัวสันติชยั 
 
 
 
 
  (นายพจน์  อศัวสันติชยั) 
  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 4891 
 
 
บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จ  ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
วนัท่ี 15 กุมภาพนัธ์ 2562 
 
 



 
(หน่วย:บาท)

2561 2560 2561 2560
สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน
     เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 42,209,014         60,694,350         20,694,291         31,062,213         
     ลูกหน้ีการคา้ 6
       กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5, 6 19,383,404         7,822,283           19,543,618         8,429,002           
       กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 44,669,018         51,847,502         44,501,453         51,552,364         
       หกั: ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (10,355,908) (10,420,863) (10,355,908) (10,420,863)
       รวมลูกหน้ีการคา้ 6 53,696,514         49,248,922         53,689,163         49,560,503         
     รายไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกช าระ
        กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 2,527,682           37,246,531         2,527,682           37,246,531         
        กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 88,517,119         31,123,461         88,517,119         31,123,461         
       รวมรายไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกช าระ 7 91,044,801         68,369,992         91,044,801         68,369,992         
     ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 -                     -                     197,331              4,848,579           
     ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 32 7,463,890           -                     7,463,890           -                     
     สินคา้คงเหลือ 8 40,724,762         47,250,513         40,358,631         46,758,856         
     สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน
        เงินจ่ายล่วงหนา้เพ่ือซ้ือสินคา้ 180,563              3,197,511           180,563              3,197,511           
        อ่ืน ๆ 11,612,997         6,200,060           9,037,464           6,417,810           
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 246,932,541       234,961,348       222,666,134       210,215,464       
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
     เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยซ่ึงบนัทึกโดยวิธีราคาทุน 9 -                     -                     26,882,479 26,882,479
     ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 10 440,586,764       423,465,620       439,542,253 422,250,883
     สิทธิการเช่าท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง 11 24,845,719 25,913,594 24,845,719 25,913,594
     สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 12 11,877,589         12,970,779         11,877,589         12,970,779         
     สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 14 10,682,270 12,677,760 10,438,133 12,458,874
     ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย 15 10,699,592         9,942,895           8,878,968           7,982,489           
     สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 13 13,452,769 13,873,260 13,452,769 13,873,260
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 512,144,703 498,843,908 535,917,910 522,332,358
รวมสินทรัพย์ 759,077,244 733,805,256 758,584,044 732,547,822

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วสิส์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561

งบการเงนิเฉพาะกจิการงบการเงนิรวม
หมายเหตุ



(หน่วย:บาท)

2561 2560 2561 2560
 หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน
     เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น
         จากสถาบนัการเงิน 16 87,000,000         20,000,000         87,000,000         20,000,000         
     เจา้หน้ีทรัสตรี์ซีท 16 -                     28,460,018         -                     28,460,018         
     เจา้หน้ีการคา้
        กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 291,575              1,029,875           8,499,998 15,116,962
        กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 33,763,168         41,150,062 32,843,609 40,047,335
        รวมเจา้หน้ีการคา้ 34,054,743         42,179,937 41,343,607 55,164,297
     ตน้ทุนงานก่อสร้างคา้งจ่าย 277,714              261,555 277,714              261,555              
     ประมาณการหน้ีสินจากการรับประกนัผลงาน 17 1,157,461           10,179,758 1,157,461           10,179,758
     หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงินท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 809,895              1,026,735 809,895 1,026,735
     เงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 18 20,598,120         11,881,320         20,598,120 11,881,320         
     หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน
        ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 5 17,832,431         16,588,540 16,538,179         15,611,594
        ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 311,669              7,193,627 -                     7,019,930           
        อ่ืน ๆ 13,785,452         13,212,973 11,760,167         11,994,937
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 175,827,485       150,984,463 179,485,143       161,600,144
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
     หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนด
         ช าระภายในหน่ึงปี 631,931              1,441,825 631,931 1,441,826
     เงินกูย้มืระยะยาว - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 -                     -                     13,000,000 -                     
     เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร 18 107,856,265       88,259,985         107,856,265 88,259,985         
     ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 19 10,730,353         10,450,079 9,504,660 9,351,851
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 119,218,549       100,151,889 130,992,856 99,053,662
รวมหนีสิ้น 295,046,034       251,136,352 310,477,999 260,653,806

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

- 7 -

บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วสิส์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561

งบการเงนิเฉพาะกจิการ
หมายเหตุ

งบการเงนิรวม



(หน่วย:บาท)

2561 2560 2561 2560
             หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส่วนของผู้ถือหุ้น
   ทุนเรือนหุน้ 
     ทุนจดทะเบียน 
           (หุน้สามญั 258,291,110 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท) 258,291,110 258,291,110 258,291,110 258,291,110
     ทุนท่ีออกและช าระแลว้
           (หุน้สามญั 258,291,087 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท) 258,291,087 258,291,087 258,291,087 258,291,087
     ก  าไรสะสม 
        จดัสรรแลว้ 
          ส ารองตามกฎหมาย 20 25,829,111 25,829,111 25,829,111 25,829,111
        ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 177,948,008 196,984,291 163,985,847 187,773,818
     ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่ 462,068,206 481,104,489 448,106,045 471,894,016
     ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 1,963,004           1,564,415           -                     -                     
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 464,031,210 482,668,904 448,106,045 471,894,016
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 759,077,244 733,805,256 758,584,044 732,547,822

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

- 8 -

หมายเหตุ

บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วสิส์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



(หน่วย: บาท)

งบการเงนิรวม

2561 2560 2561 2560

รายได้

   รายไดจ้ากการรับจา้ง 516,134,017 691,482,971 502,210,123 683,325,398

   รายไดอ่ื้น 8,762,694 13,778,586 9,853,932 14,704,256

รวมรายได้ 524,896,711 705,261,557 512,064,055 698,029,654

ค่าใชจ่้าย

   ตน้ทุนในการรับจา้ง 350,330,260 444,378,249 353,257,815 448,649,590

   ค่าใชจ่้ายในการขาย 9,176,585 13,112,618 9,148,716 13,018,386

   ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 101,256,288 110,820,462 92,030,361 101,958,132

   ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 13 129,941 10,394,330 129,941 10,394,330

   ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 5 16,089,542 19,780,584 16,089,542 19,780,584

   ตน้ทุนทางการเงิน 7,621,403 6,328,427 7,880,462 6,308,462

รวมค่าใชจ่้าย 484,604,019 604,814,670 478,536,837 600,109,484

ก าไรก่อนค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ 40,292,692 100,446,887 33,527,218       97,920,170       

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ 14 7,225,387 18,812,454 5,609,160         18,390,918       

ก าไรส าหรับปี 33,067,305 81,634,433 27,918,058       79,529,252       

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน

รายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้น

    ก  าไรหรือขาดทุน

    ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั

    - สุทธิจากภาษีเงินได้ 46,842  5,595,697  47,872  5,280,839  

ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับปี 33,020,463       76,038,736       27,870,186       74,248,413       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

- 9 -

หมายเหตุ

บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วสิส์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561

งบการเงนิเฉพาะกจิการ



(หน่วย: บาท)

งบการเงนิรวม

2561 2560 2561 2560

การแบ่งปันก าไรส าหรับปี

   ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 32,668,709  81,565,369  27,918,058  79,529,252  

   ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 398,596            69,064              -                    -                    

33,067,305  81,634,433  27,918,058  79,529,252  

การแบ่งปันก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับปี

   ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 32,621,874  75,971,675  27,870,186  74,248,413  

   ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 398,589            67,061              -                    -                    

33,020,463  76,038,736  27,870,186  74,248,413  

ก าไรต่อหุ้น 21

   ก  าไรส าหรับปีส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 32,668,709  81,565,369  27,918,058  79,529,252  

   จ  านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (หุ้น) 258,291,087     258,291,087     258,291,087     258,291,087     

   ก  าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (บาท/หุ้น) 0.13                  0.32                  0.11                  0.31                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

หมายเหตุ

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

- 10 -

บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วสิส์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561



(หน่วย: บาท)

ทุนเรือนหุน้ท่ีออก จดัสรรแลว้ - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี

หมายเหตุ และช าระแลว้ ส ารองตามกฎหมาย รวม อ านาจควบคุม รวม

ยอดยกมา ณ วนัที่ 1 มกราคม 2560 258,291,087 25,829,111 152,007,523 436,127,721 1,497,354             437,625,075

ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับปี 2560 -                            -                            75,971,675  75,971,675 67,061                  76,038,736

เงินสดปันผลจ่าย 26 -                            -                            (30,994,907) (30,994,907) -                        (30,994,907)

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 258,291,087 25,829,111               196,984,291 481,104,489 1,564,415             482,668,904

ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับปี 2561 -                            -                            32,621,874  32,621,874 398,589                33,020,463

เงินสดปันผลจ่าย 26 -                            -                            (51,658,157) (51,658,157) -                        (51,658,157)

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 258,291,087 25,829,111               177,948,008  462,068,206  1,963,004             464,031,210  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ก าไรสะสม

- 11 -

บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วสิส์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561

งบการเงนิรวม 

ส่วนของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่



(หน่วย:บาท)

ทุนเรือนหุน้ท่ีออก จดัสรรแลว้ - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร

หมายเหตุ และช าระแลว้ ส ารองตามกฎหมาย รวม

ยอดยกมา ณ วนัที่ 1 มกราคม 2560 258,291,087 25,829,111 144,520,312 428,640,510

ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับปี 2560 -                                      -                                     74,248,413                        74,248,413                        

เงินสดปันผลจ่าย 26 -                                      -                                     (30,994,907)                       (30,994,907)                       

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 258,291,087 25,829,111 187,773,818 471,894,016

ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับปี 2561 -                                      -                                     27,870,186                        27,870,186                        

เงินสดปันผลจ่าย 26 -                                      -                                     (51,658,157)                       (51,658,157)                       

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 258,291,087 25,829,111 163,985,847                      448,106,045                      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ก าไรสะสม

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

- 12 -
บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วสิส์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561



(หน่วย:บาท)

งบการเงนิรวม

2561 2560 2561 2560

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน

ก าไรส าหรับปี 33,067,305       81,634,433       27,918,058       79,529,252       

ปรับกระทบก าไรส าหรับปีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด าเนินงาน : -

คา่เผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญโอนกลบั (6,000)               (5,500)               (6,000)               (5,500)               

คา่สินคา้เส่ือมสภาพ (ลดลง) (1,079,606)        1,313,443         (1,079,606)        1,313,443         

คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 39,020,496       38,839,380       38,703,398       38,502,760       

ขาดทุน (ก าไร) จากการขายสินทรัพยถ์าวร (136,178)           1,339,639         (133,270)           1,351,819         

ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายทรัพยสิ์น 1,425,053         2,234,637         1,029,191         2,152,602         

ขาดทุนจากการดอ้ยคา่สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 129,941            10,394,330       129,941            10,394,330       

ส ารองหน้ีสินรับประกนัผลงาน 1,200,000         11,200,000       1,200,000         11,200,000       

ส ารองหน้ีสินรับประกนัผลงาน (โอนกลบั) (4,938,376)        (1,064,530)        (4,938,376)        (865,786)           

(ก าไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 223,282            (83,649)             223,282            (83,649)             

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 1,286,915         1,344,730         1,158,399         1,252,620         

ดอกเบ้ียรับ (97,163)             (548,561)           (65,811)             (113,421)           

ดอกเบ้ียจ่าย 7,349,495         5,954,123         7,635,777         5,954,121         

ภาษีเงินได้ 7,225,387         18,812,454       5,609,160         18,390,918       

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์

และหน้ีสินด าเนินงาน 84,670,551       171,364,929     77,384,143       168,973,509     

สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง

ลูกหน้ีการคา้ (4,441,052)        (16,936,420)      (4,122,120)        (15,948,001)      

รายไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกช าระ (22,674,809)      25,547,252       (22,674,809)      25,914,791       

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                    62,060              4,651,248         (2,930,350)        

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั (7,463,890)        -                    (7,463,890)        -                    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

- 13 -

บริษทั เอเชียน มารีน เซอร์วสิส์ จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561



(หน่วย:บาท)

งบการเงนิรวม

2561 2560 2561 2560

สินคา้คงเหลือ 7,605,357         (24,542,831)      7,479,831         (24,340,421)      

เงินจ่ายล่วงหนา้คา่สินคา้ 3,016,948         14,703,342       3,016,948         14,703,342       

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (5,412,925)        (4,326,199)        (2,619,642)        (4,511,019)        

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 290,550            4,730,827         290,550            3,730,827         

หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)

เจา้หน้ืทรัสตรี์ซีทเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (28,460,018)      (24,693,602)      (28,460,018)      (24,693,602)      

เจา้หน้ีการคา้ (8,125,194)        (3,310,144)        (13,836,700)      (411,359)           

ตน้ทุนงานก่อสร้างคา้งจ่าย 16,159              (2,165,625)        16,159              (2,165,625)        

เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ -                    (11,186,348)      -                    (11,186,348)      

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 1,734,941         7,466,269         610,386            9,009,416         

เงินสดรับ (จ่าย) จากการด าเนินงาน 20,756,618       136,713,510     14,272,086       136,145,160     

เงินสดรับดอกเบ้ีย 367,423            552,054            65,799              113,421            

จ่ายภาษีเงินได้ (21,928,155)      (16,586,265)      (19,475,349)      (15,274,497)      

ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่ายรับคืน 8,701,242         1,701,144         8,006,482         -                    

จ่ายหน้ีสินรับประกนัผลงาน (5,283,921)        (1,418,531)        (5,283,921)        (1,418,531)        

เงินสดจ่ายภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (1,065,430)        (3,025,370)        (1,065,430)        (3,025,370)        

เงินสดสุทธิจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 1,547,777         117,936,542     (3,480,333)        116,540,183     

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน 

เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค ้าประกนั (เพ่ิมข้ึน) -                    2,947,290         -                    2,947,290

เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยถ์าวร (54,657,225)      (61,437,291)      (54,504,900)      (61,313,649)      

เงินสดรับจากการขายสินทรัพยถ์าวร 280,454            252,803            273,653            222,043            

เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (522,370)           -                    (522,370)           -                    

เงินสดสุทธิจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน (54,899,141)      (58,237,198)      (54,753,617)      (58,144,316)      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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งบการเงนิเฉพาะกจิการ

บริษทั เอเชียน มารีน เซอร์วสิส์ จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561



(หน่วย:บาท)

งบการเงนิรวม

2561 2560 2561 2560

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ 

67,000,000       10,000,000       67,000,000       10,000,000       

ช าระคืนเจา้หน้ีเช่าซ้ือ (1,026,735)        (2,937,122)        (1,026,735)        (2,937,121)        

รับเงินกูย้มืระยะยาว - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                    -                    15,780,000       -                    

จ่ายช าระคืนเงินกูย้มืระยะยาว - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                    -                    (2,780,000)        -                    

รับเงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร 43,100,000       -                    43,100,000       -                    

จ่ายช าระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร (14,786,920)      (6,430,440)        (14,786,920)      (6,430,440)        

จ่ายเงินปันผล (51,499,468)      (30,873,961)      (51,499,468)      (30,873,961)      

จ่ายดอกเบ้ีย (7,697,027)        (5,803,823)        (7,697,027)        (5,803,820)        

เงินสดสุทธิจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน 35,089,850       (36,045,346)      (48,089,850)      (36,045,342)      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ (18,261,514)      23,653,998       (10,144,100)      22,350,525       

ก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง

จากเงินฝากธนาคารสกลุเงินตราต่างประเทศ (223,822)           143,770            (223,822)           143,770            

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 60,694,350       36,896,582       31,062,213       8,567,918         

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 42,209,014       60,694,350       20,694,291       31,062,213       

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เตมิ : -

1. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบดว้ย

เงินสด 214,823            226,766            179,823            191,766            

เงินฝาก - ออมทรัพย์ 38,137,808       53,290,994       17,666,797       24,704,220       

                              - กระแสรายวนั 3,797,865         7,102,787         2,789,153         6,092,424         

เงินฝากประจ า อายไุม่เกิน 3 เดือน 58,518              73,803              58,518              73,803              

42,209,014       60,694,350       20,694,291       31,062,213       

2.รายการท่ีไม่ใช่เงินสดประกอบดว้ย

ซ้ือสินทรัพยถ์าวรภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน -                    3,550,000         -                    3,550,000         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั เอเชียน มารีน เซอร์วสิส์ จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561
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เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน (ลดลง)

งบการเงนิเฉพาะกจิการ



- 16 - 

 

บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วสิส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

วนัที ่31 ธันวาคม 2561 
  
1. ข้อมูลทัว่ไป 
 1.1 ภูมิล ำเนำและสถำนะทำงกฎหมำย 

    บริษทั เอเชียน มำรีน เซอร์วสิส์ จ  ำกดั (มหำชน) (“บริษทั”) จดัตั้งข้ึนเป็นบริษทัมหำชนและ 
   มีภูมิล ำเนำในประเทศไทย 

   บริษทัฯมีท่ีอยูต่ำมท่ีไดจ้ดทะเบียนไวด้งัน้ี 
   128 หมู่ 3 ถนนสุขสวสัด์ิ ต ำบลแหลมฟ้ำผำ่ อ ำเภอพระสมุทรเจดีย ์จงัหวดัสมุทรปรำกำร 

 1.2 ลกัษณะธุรกิจ 
        บริษทัด ำเนินธุรกิจหลกัในกำรรับจำ้งต่อเรือและซ่อมเรือ  
 1.3 ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ 
   บริษทั ตณัฑไ์พบูลย ์จ  ำกดั เป็นบริษทัจดทะเบียนจดัตั้งในประเทศไทยเป็นผูถื้อหุน้รำยใหญ่ 
  1.4 ขอ้มูลเก่ียวกบัพนกังำน 
  ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 บริษทัและบริษทัย่อยมีจ ำนวนพนักงำนประมำณ 486 

คน และ 469 คน ตำมล ำดบั (เฉพำะกิจกำร 325 คน และ 329 คน ตำมล ำดบั) 
  บริษทัและบริษทัย่อยมีค่ำใช้จ่ำยพนกังำนส ำหรับปี 2561 และ 2560 จ  ำนวน 117.7 ลำ้นบำท 

และ 120.2 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั (เฉพำะกิจกำรจ ำนวน 87.5 ลำ้นบำท และ 100.1 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั) 
ค่ำใชจ่้ำยพนกังำน ไดแ้ก่ เงินเดือน ค่ำจำ้ง โบนสั เงินสมทบกองทุนประกนัสังคม กองทุนส ำรองเล้ียงชีพ 
ผลประโยชน์ และสวสัดิกำรต่ำง ๆ  

 
2. เกณฑ์ในการจัดท างบการเงิน 

2.1 หลกัเกณฑใ์นกำรจดัท ำงบกำรเงิน 
  งบกำรเงินน้ีจดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรบญัชีท่ีกฎหมำยก ำหนดตำมพระรำชบญัญติัวิชำชีพ

บญัชี พ.ศ. 2547 โดยไดถื้อปฏิบติัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรแสดงรำยกำรไดท้  ำข้ึน
ตำมแบบก ำหนดรำยกำรย่อท่ีตอ้งมีในงบกำรเงินส ำหรับบริษทัมหำชนจ ำกดั ท่ีก ำหนดโดยประกำศ
กรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ กระทรวงพำณิชย ์ออกตำมควำมในพระรำชบญัญติักำรบญัชี พ.ศ. 2543 

  งบกำรเงินน้ีไดจ้ดัท ำข้ึนโดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยำ่งอ่ืนในนโยบำย
กำรบญัชี 

  งบกำรเงินฉบบัภำษำไทยเป็นงบกำรเงินฉบบัท่ีบริษทัใช้เป็นทำงกำรตำมกฎหมำย งบกำรเงิน
ฉบบัภำษำองักฤษแปลมำจำกงบกำรเงินฉบบัภำษำไทยดงักล่ำว 
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2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีมีผลบงัคบัใชใ้นปีปัจจุบนั 
 สภำวิชำชีพบญัชีได้ออกมำตรฐำนกำรบญัชี มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กำรตีควำม
มำตรฐำนกำรบญัชีและมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุงใหม่ ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ตั้งแต่
รอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2561 ดงัต่อไปน้ี 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2560)  เร่ือง กำรน ำเสนองบกำรเงิน 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สินคำ้คงเหลือ 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง งบกระแสเงินสด 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง นโยบำยกำรบัญชี กำรเปล่ียนแปลง

ประมำณกำรทำงบญัชีและขอ้ผดิพลำด 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง เห ตุกำรณ์ภำยหลังรอบระยะเวลำ

รำยงำน 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญำก่อสร้ำง 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ภำษีเงินได ้
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญำเช่ำ 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รำยได ้
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังำน 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2560)  เร่ือง กำรบญัชีส ำหรับเงินอุดหนุนจำกรัฐบำล

และกำรเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัควำม
ช่วยเหลือจำกรัฐบำล 

มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2560)  เร่ือง ผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงของ
อตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ 

มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2560)  เร่ือง ตน้ทุนกำรกูย้มื 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง กำรเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือ

กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 26 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง กำรบัญชีและกำรรำยงำนโครงกำร

ผลประโยชน์เม่ือออกจำกงำน 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง เงินลงทุนในบริษทัร่วมและกำรร่วมคำ้ 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินในสภำพ

เศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ก ำไรต่อหุน้ 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งกำล 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์
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มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ประมำณกำรหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึน
และสินทรัพยท่ี์อำจเกิดข้ึน 

มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 41 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง เกษตรกรรม 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 2 
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง กำรจ่ำยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 3 
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง กำรรวมธุรกิจ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 4 
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง สัญญำประกนัภยั 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 5 
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พื่อขำย
และกำรด ำเนินงำนท่ียกเลิก 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 6 
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง กำรส ำรวจและประเมินค่ำแหล่ง
ทรัพยำกรแร่ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 8 
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง ส่วนงำนด ำเนินงำน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 10 
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง งบกำรเงินรวม 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 11 
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง กำรร่วมกำรงำน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 12 
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง กำรเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียใน
กิจกำรอ่ืน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 13 
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง กำรวดัมูลค่ำยติุธรรม 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 10      
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง ควำมช่วยเหลือจำกรัฐบำล-กรณีท่ีไม่มี
ควำม เก่ี ยวข้องอย่ำง เฉพ ำะ เจำะจงกับ
กิจกรรมด ำเนินงำน 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 15       
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง สัญญำเช่ำด ำเนินงำน-ส่ิงจูงใจท่ีให้แก่ผู ้
เช่ำ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 25       
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง ภำษีเงินได้-กำรเปล่ียนแปลงสถำนภำพ
ทำงภำษีของกิจกำรหรือของผูถื้อหุน้ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 27      
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง กำรประเมินเน้ือหำสัญญำเช่ำท่ีท ำข้ึน
ตำมรูปแบบกฎหมำย 
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กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 29      
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง กำรเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลง
สัมปทำนบริกำร 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 31      
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง รำยได-้รำยกำรแลกเปล่ียนเก่ียวกบั
บริกำรโฆษณำ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 32      
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน-ตน้ทุนเวบ็ไซต ์

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 
1 
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง กำรเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจำก
กำรร้ือถอน กำรบูรณะและหน้ีสินท่ีมีลกัษณะ
คลำ้ยคลึงกนั 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 4 
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง กำรประเมินวำ่ขอ้ตกลงประกอบดว้ย
สัญญำเช่ำหรือไม่ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 5 
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง สิทธิในส่วนไดเ้สียจำกกองทุนกำรร้ือ
ถอน กำรบูรณะและกำรปรับปรุง
สภำพแวดลอ้ม 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 7 
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง กำรปรับปรุงยอ้นหลงัภำยใตม้ำตรฐำน
กำรบญัชี ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง
กำรรำยงำนทำงกำรเงินในสภำพเศรษฐกิจท่ี
เงินเฟ้อรุนแรง 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 10 
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งกำลและ
กำรดอ้ยค่ำ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 12 
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง ขอ้ตกลงสัมปทำนบริกำร 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 13 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคำ้ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 14 
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง ขอ้จ ำกดัสินทรัพยต์ำมโครงกำร
ผลประโยชน์ ขอ้ก ำหนดเงินทุนขั้นต ่ำและ
ปฏิสัมพนัธ์ของรำยกำรเหล่ำน้ี ส ำหรับ
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 
2560) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังำน 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 15 
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง สัญญำส ำหรับกำรก่อสร้ำง
อสังหำริมทรัพย ์

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 17 
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง กำรจ่ำยสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดให้
เจำ้ของ 
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กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 18 
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง กำรโอนสินทรัพยจ์ำกลูกคำ้ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 20 
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง ตน้ทุนกำรเปิดหนำ้ดินในช่วงกำรผลิต
ส ำหรับเหมืองผวิดิน 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 21 
 (ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง เงินท่ีน ำส่งรัฐ 

   
  ฝ่ำยบริหำรของบริษทัและบริษทัยอ่ยไดป้ระเมินแลว้เห็นวำ่มำตรฐำนกำรบญัชี มำตรฐำนกำรรำยงำน

ทำงกำรเงิน กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชีและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีปรับปรุงใหม่
ขำ้งตน้ไม่มีผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินส ำหรับปีปัจจุบนั         

 
      3. หลกัเกณฑ์ในการจัดท างบการเงินรวม 

 งบกำรเงินรวมน้ีไดจ้ดัท ำข้ึนโดยรวมงบกำรเงินของบริษทั เอเชียน มำรีน เซอร์วิสส์ จ  ำกดั (มหำชน) 
และบริษทัยอ่ยซ่ึงจดัตั้งข้ึนในประเทศไทยดงัต่อไปน้ี 

      อตัรำร้อยละของยอด  อตัรำร้อยละของยอดรำยได ้
    อตัรำร้อยละ  สินทรัพยท่ี์รวมอยูใ่น  ท่ีรวมอยูใ่นรำยไดร้วม 

ช่ือบริษทั  ลกัษณะธุรกิจ  ของกำรถือหุน้  สินทรัพยร์วม  ส ำหรับปี 
    2561  2560  2561  2560  2561  2560 
    ร้อยละ  ร้อยละ  ร้อยละ  ร้อยละ  ร้อยละ  ร้อยละ 
บริษทั เจนเนอรัล มำรีน จ  ำกดั  ตวัแทนจ ำหน่ำยเคร่ืองจกัรเคร่ืองกล 

และอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งในธุรกิจดำ้น
เดินเรือ 

 100  100  0.74  0.88  0.13  0.62 

บริษทั อำชิมำ มำรีน จ  ำกดั  รับเหมำงำนซ่อมเรือ  100  100  1.60  2.20  6.03  4.64 
บริษทั อีโค มำรีน จ  ำกดั  ใหบ้ริกำรก ำจดัมลภำวะและรักษำ

ส่ิงแวดลอ้ม 
 
 

 
93 

  
93 

  
4.22 

  
3.33 

  
10.29 

  
3.26 

 
ก) งบกำรเงินรวมจดัท ำข้ึนโดยใช้นโยบำยกำรบญัชีเดียวกนัส ำหรับรำยกำรบญัชีที่เหมือนกนัหรือ

เหตุกำรณ์ทำงบญัชีท่ีคลำ้ยคลึงกนั 
ข) ยอดคงคำ้งระหวำ่งบริษทัและบริษทัยอ่ย รำยกำรคำ้ระหวำ่งกนัท่ีมีสำระส ำคญัไดถู้กตดัออกจำกงบ

กำรเงินรวมน้ีแลว้ 
ค) ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม คือ จ ำนวนก ำไรหรือขำดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัย่อย

ส่วนท่ีไม่ไดเ้ป็นของบริษทั  และแสดงเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนรวม
และส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม 
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4. นโยบายการบัญชีทีส่ าคัญ 
 4.1 การรับรู้รายได้ 
   บริษทัรับรู้รำยได้จำกกำรให้บริกำรตำมสัญญำด้วยวิธีอตัรำส่วนของงำนท่ีท ำเสร็จ โดยใช้

วิธีกำรส ำรวจและประเมินผลงำนท่ีท ำเสร็จโดยวิศวกรของบริษทั และจะตั้งส ำรองเผื่อผลขำดทุน
ส ำหรับโครงกำรต่อเรือและกำรซ่อมเรือทั้งจ  ำนวนเม่ือทรำบแน่ชัดว่ำโครงกำรนั้นจะประสบผล
ขำดทุน รำยไดท่ี้รับรู้แลว้แต่ยงัไม่ถึงก ำหนดเรียกช ำระตำมสัญญำไดแ้สดงไวเ้ป็น “รำยไดท่ี้ยงัไม่ได้
เรียกช ำระ” ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

   บริษทัยอ่ยรับรู้รำยไดค้่ำบริกำรเม่ือไดใ้หบ้ริกำรแลว้โดยพิจำรณำถึงขั้นควำมส ำเร็จของงำน  
   ดอกเบ้ียถือเป็นรำยไดต้ำมเกณฑค์งคำ้งโดยค ำนึงถึงอตัรำผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 
   รำยไดอ่ื้นรับรู้ตำมเกณฑค์งคำ้ง 
 
 4.2 ต้นทุนในการรับจ้าง 
   ตน้ทุนในกำรรับจำ้งตำมสัญญำประกอบดว้ยตน้ทุนวตัถุดิบ ค่ำแรงและค่ำใชจ่้ำยและรับรู้เป็น 

ตน้ทุนในกำรรับจำ้งในงบก ำไรขำดทุนตำมวธีิอตัรำส่วนของงำนท่ีท ำเสร็จ 
 ตน้ทุนในกำรรับจำ้งท่ีจดัสรรเป็นต้นทุนแลว้ แต่ยงัไม่ไดถู้กเรียกเก็บไดแ้สดงไวเ้ป็น “ตน้ทุน
งำนก่อสร้ำงคำ้งจ่ำย” ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน กรณีตน้ทุนในกำรรับจำ้งตำมวธีิอตัรำส่วนของงำนท่ี
ท ำเสร็จต ่ำกว่ำตน้ทุนในกำรรับจำ้งท่ีเกิดข้ึนไดแ้สดงไวเ้ป็น “งำนระหว่ำงท ำ” ภำยใตบ้ญัชีสินคำ้
คงเหลือในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 
 

 4.3 เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 
   เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด หมำยถึง เงินสด เงินฝำกสถำบนักำรเงินและเงินลงทุน

ระยะสั้นท่ีมีสภำพคล่องสูง ซ่ึงถึงก ำหนดจ่ำยคืนภำยในระยะเวลำไม่เกิน 3 เดือนนบัจำกวนัท่ีไดม้ำ
และไม่มีขอ้จ ำกดัในกำรเบิกใช ้

 
 4.4 ลูกหนีก้ารค้าและค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญ 
   ลูกหน้ีกำรคำ้แสดงตำมมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ บริษทัและบริษทัย่อยบนัทึกค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะ

สูญส ำหรับผลขำดทุนโดยประมำณท่ีอำจเกิดข้ึนจำกกำรเก็บเงินลูกหน้ีไม่ได ้ซ่ึงโดยทัว่ไปพิจำรณำ
จำกประสบกำรณ์กำรเก็บเงินและกำรวเิครำะห์อำยลูุกหน้ีแต่ละรำยท่ีคำดวำ่จะมีปัญหำในกำรรับช ำระ 
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 4.5 สินค้าคงเหลอื 
   สินคำ้คงเหลือแสดงรำคำตำมรำคำทุนหรือมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่อยำ่งใดจะต ่ำกวำ่ รำคำ

ทุนของวตัถุดิบและวสัดุแปรสภำพค ำนวณโดยวิธีเขำ้ก่อนออกก่อนและจะถือเป็นส่วนหน่ึงของ
ตน้ทุนกำรต่อเรือหรือซ่อมเรือเม่ือมีกำรเบิกใช ้

   ตน้ทุนในกำรซ้ือ ประกอบด้วย รำคำซ้ือและค่ำใช้จ่ำยท่ีเก่ียวขอ้งกับกำรซ้ือสินคำ้นั้น เช่น 
อำกรขำเขำ้ ค่ำขนส่ง และตน้ทุนอ่ืนๆซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบักำรไดม้ำซ่ึงสินคำ้ และหกัดว้ยส่วนลด
กำรคำ้และเงินท่ีไดรั้บคืนจำกกำรซ้ือสินคำ้ 

   มูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บเป็นกำรประมำณรำคำท่ีคำดวำ่จะขำยไดต้ำมปกติธุรกิจ หกัดว้ยประมำณ
กำรตน้ทุนในกำรผลิตสินคำ้ใหเ้สร็จและตน้ทุนท่ีจ ำเป็นตอ้งจ่ำยไปเพื่อใหข้ำยสินคำ้ได ้

   ค่ำเผือ่สินคำ้เส่ือมคุณภำพจะตั้งข้ึนในอตัรำร้อยละ 100 ส ำหรับสินคำ้เก่ำลำ้สมยั เคล่ือนไหวชำ้/
เส่ือมคุณภำพ และในอตัรำร้อยละ 20 ส ำหรับสินคำ้ท่ีคำ้งเกิน 2 ปีข้ึนไป 

 
4.6 ลูกหนีผ่้อนช าระ 
  ลูกหน้ีผ่อนช ำระแสดงตำมมูลค่ำยุติธรรมท่ีคิดจำกกระแสเงินสดท่ีคำดว่ำจะไดรั้บในอนำคต

 คิดลดด้วยอตัรำดอกเบ้ียส ำหรับเงินทุนของบริษทั ผลต่ำงท่ีเกิดข้ึนระหว่ำงมูลค่ำยุติธรรมกบัเงิน
 ลงทุนในลูกหน้ี บริษทัไดบ้นัทึกเป็นผลกำรด ำเนินงำนในงวดท่ีเกิดรำยกำร 

 
4.7 เงินลงทุนในบริษัทย่อย  

   บริษทัยอ่ย หมำยถึงกิจกำรท่ีบริษทัมีอ ำนำจในกำรควบคุมนโยบำยกำรเงินและกำรด ำเนินงำน 
ซ่ึงโดยทัว่ไปแล้วบริษทัจะถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงมำกกว่ำก่ึงหน่ึง บริษทัได้รวมงบกำรเงินของ
บริษทัยอ่ยไวใ้นงบกำรเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัควบคุมบริษทัยอ่ยจนกระทัง่อ ำนำจควบคุมหมดไป 

   เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยแสดงในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรโดยแสดงดว้ยวิธีรำคำทุนสุทธิจำกค่ำ
เผือ่กำรดอ้ยค่ำ(ถำ้มี) 

 
4.8 ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 

   ท่ีดินแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน อำคำรและอุปกรณ์แสดงในรำคำทุนหกัค่ำเส่ือมรำคำสะสมและ
ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) 

   รำคำทุนรับรู้เม่ือเร่ิมแรกท่ีได้สินทรัพยม์ำรวมถึงตน้ทุนทำงตรงอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกับกำรจดัหำ
สินทรัพยเ์พื่อให้สินทรัพยอ์ยู่ในสภำพพร้อมท่ีจะใช้ได้ตำมวตัถุประสงค์รวมทั้งตน้ทุนในกำรร้ือ
ถอน ขนยำ้ย และกำรบูรณะสถำนท่ีตั้งของสินทรัพยซ่ึ์งเป็นภำระผกูพนัของกิจกำร (ถำ้มี) 

 ค่ำเส่ือมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ค ำนวณจำกรำคำทุนหักมูลค่ำคงเหลือของสินทรัพยโ์ดย
วธีิเส้นตรงตำมอำยกุำรให้ประโยชน์ ประมำณอำยุกำรใหป้ระโยชน์และมูลค่ำคงเหลือ ณ วนัท่ีเลิกใช้
งำนของสินทรัพยแ์สดงไวด้งัน้ี 
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 จ ำนวนปี  มูลค่ำคงเหลือ 
ณ วนัท่ีเลิกใชป้ระโยชน์ 

อู่ลอย 20  ประเมินโดยวศิวกรบริษทั 
อำคำรและส่ิงปลูกสร้ำงอ่ืน 5 - 20  ประเมินโดยวศิวกรบริษทั 
ส่วนปรับปรุงอำคำร 5 - 20  - 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 2 - 5  ประเมินโดยวศิวกรบริษทั 
เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์ส ำนกังำน 2 - 5  - 
ยำนพำหนะ 5 - 10  - 

 
  ค่ำเส่ือมรำคำรวมอยูใ่นกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน 
   ไม่มีกำรคิดค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับท่ีดิน สินทรัพยร์ะหวำ่งก่อสร้ำงและอุปกรณ์ระหวำ่งติดตั้ง 
   บริษทัมีกำรทบทวนมูลค่ำคงเหลือและอำยกุำรใหป้ระโยชน์ทุกปี 
   บริษทัคิดค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนประกอบของรำยกำรสินทรัพยแ์ต่ละส่วนแยกต่ำงหำกจำก

กนัเม่ือส่วนประกอบแต่ละส่วนนั้นมีตน้ทุนท่ีมีนยัส ำคญัเม่ือเทียบกบัตน้ทุนทั้งหมดของสินทรัพยน์ั้น 
   บริษทัตดัรำยกำรท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ ออกจำกบญัชีเม่ือจ ำหน่ำยสินทรัพย ์รำยกำรผล

ก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยหรือตดัจ ำหน่ำยสินทรัพย ์จะรับรู้ในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ 
 
 4.9 ต้นทุนการกู้ยมื 
   ตน้ทุนกำรกูย้ืมของเงินกูท่ี้ใช้ในกำรจดัหำหรือก่อสร้ำงสินทรัพยท่ี์ตอ้งใช้ระยะเวลำนำนใน

กำรท ำใหอ้ยูใ่นสภำพพร้อมใชห้รือขำย ไดถู้กน ำไปรวมเป็นรำคำทุนของสินทรัพยจ์นกวำ่สินทรัพย์
นั้นจะอยู่ในสภำพพร้อมท่ีจะใช้ไดต้ำมประสงค์ ส่วนตน้ทุนกำรกูย้ืมอ่ืนถือเป็นค่ำใช้จ่ำยในงวดท่ี
เกิดรำยกำร ตน้ทุนกำรกูย้มื ประกอบดว้ย ดอกเบ้ียและตน้ทุนอ่ืนท่ีเกิดข้ึนจำกกำรกูย้มืนั้น 

 
 4.10 สิทธิการเช่าทีด่ินและส่ิงปลูกสร้างและค่าตัดจ าหน่าย 
   สิทธิกำรเช่ำท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำงแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหกัค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม 
   ค่ำตดัจ ำหน่ำยของสิทธิกำรเช่ำท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำงค ำนวณจำกรำคำทุนของสินทรัพย ์โดย

วธีิเส้นตรงตำมอำยขุองสิทธิกำรเช่ำ 30 ปี 
 

4.11 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่าตัดจ าหน่าย 
   สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีบริษทัซ้ือมำและมีอำยุกำรใชง้ำนจ ำกดั แสดงในรำคำทุนหักดว้ยค่ำตดั

จ ำหน่ำยสะสมและค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนถูกตดัจ ำหน่ำยและบนัทึกในงบ
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ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จโดยวิธีเส้นตรงตำมระยะเวลำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจนบัจำก
วนัท่ีอยูใ่นสภำพพร้อมใชง้ำน  ระยะเวลำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจแสดงไดด้งัน้ี 

สิทธิกำรใชค้วำมรู้ในกำรสร้ำงเรือก ำจดัมลภำวะ 10 ปี 
ซอฟทแ์วร์ (Application software) 3 - 10 ปี 
ค่ำสิทธิบตัร 6  ปี 

  
 4.12 สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอืน่ 
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืนแสดงในรำคำทุนหกัค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์(ถำ้มี) 
 

4.13 บุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
   บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกันหมำยถึง บุคคลหรือกิจกำรท่ีมีอ ำนำจควบคุมบริษทั ถูก

ควบคุมโดยบริษทัไม่ว่ำจะเป็นทำงตรงหรือทำงออ้ม หรืออยู่ภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนักบับริษทั 
รวมถึงบริษทัท่ีท ำหน้ำท่ีถือหุ้น บริษทัยอ่ย และกิจกำรท่ีเป็นบริษทัยอ่ยในเครือเดียวกนั นอกจำกน้ี
บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมำยรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลซ่ึงถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงไม่
ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อมและมีอิทธิพลอย่ำงมีนัยส ำคญักับบริษทั ผูบ้ริหำรส ำคญั กรรมกำรหรือ
พนกังำนของบริษทัตลอดทั้งสมำชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบับุคคลดงักล่ำว และกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้ง
กบับุคคลเหล่ำนั้น 

   ในกำรพิจำรณำควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัแต่ละรำยกำร 
บริษทัค ำนึงถึงเน้ือหำของควำมสัมพนัธ์มำกกวำ่รูปแบบทำงกฎหมำย 

 
 4.14 ตราสารอนุพนัธ์ 

 สัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้เพื่อลดควำมเส่ียงของกระแสเงินสดท่ีเกิดจำกควำม
ผนัผวนของอตัรำแลกเปล่ียนส ำหรับลูกหน้ีบำงส่วนของบริษทัท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ ณ วนัท่ี 
ท่ีเข้ำท ำสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ บริษทัจะบนัทึกรำยกำรภำระสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินจำกกำรท ำสัญญำดงักล่ำวในงบแสดงฐำนะกำรเงิน และบนัทึกผลต่ำงอตัรำแลกเปล่ียนท่ี
เกิดข้ึนในบญัชีส่วนเกินหรือส่วนต ่ำจำกกำรป้องกนัควำมเส่ียงจำกกระแสเงินสดรอตดับญัชี โดยจะ
ตดัจ่ำยตำมวิธีเส้นตรงตลอดอำยุสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำนั้น รำยกำรตรำสำร
อนุพนัธ์ดงักล่ำวท่ีถูกน ำไปป้องกนัควำมเส่ียงในระหว่ำงงวดไดแ้ปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้อตัรำ
แลกเปล่ียน ณ วนัท่ีท่ีเกิดรำยกำรและจะรับรู้ก ำไรหรือขำดทุนท่ีเกิดข้ึนจริงเม่ือมีกำรส่งมอบเงินตรำ
ระหวำ่งกนัแลว้ในผลกำรด ำเนินงำนในงวดท่ีเกิดรำยกำร สัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้
ท่ีคงเหลืออยู ่ณ วนัท่ีส้ินงวด จะแสดงหักกลบกนัไวเ้ป็นบญัชีลูกหน้ีหรือเจำ้หน้ีตำมสัญญำซ้ือขำย
เงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ และก ำไรหรือขำดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจำกกำรแปลงค่ำรำยกำร โดย
ใช้อตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ไดบ้นัทึกรับรู้เป็นก ำไรขำดทุนในงบก ำไร
ขำดทุนเบด็เสร็จส ำหรับงวดท่ีเกิดรำยกำร 
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 4.15 เงินตราต่างประเทศ 
   รำยกำรท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใชอ้ตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีท่ีเกิด

รำยกำร สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศคงเหลืออยู ่ณ วนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
แปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใชอ้ตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

   ก ำไรและขำดทุนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงในอตัรำแลกเปล่ียนไดร้วมอยู่ในกำรค ำนวณผล
กำรด ำเนินงำน 

 
 4.16 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 
   ณ วนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงิน บริษทัจะประเมินว่ำมีขอ้บ่งช้ีของสินทรัพยว์ำ่มีกำรดอ้ยค่ำ

หรือไม่ หำกสินทรัพยน์ั้นมีขอ้บ่งช้ีของกำรดอ้ยค่ำ บริษทัจะประมำณมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนของ
สินทรัพย ์หำกมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยสู์งกว่ำมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืน บริษทัจะรับรู้ผล
ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของสินทรัพยใ์นงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของ
สินทรัพยจ์ะถูกกลบัรำยกำรเม่ือมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนเพิ่มข้ึนในภำยหลงัและจะกลบัรำยกำรได้
ไม่เกินกว่ำมูลค่ำตำมบญัชีภำยหลงัหักค่ำเส่ือมรำคำสะสมหรือค่ำตดัจ ำหน่ำย มูลค่ำท่ีจะไดรั้บคืน
ของสินทรัพย ์หมำยถึง มูลค่ำจำกกำรใช้ของสินทรัพย ์หรือมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยห์ักตน้ทุน
ในกำรขำย  

 
 4.17 ผลประโยชน์พนักงาน 
 ผลประโยชน์ระยะสั้น 
    บริษทัรับรู้เงินเดือน ค่ำจำ้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคม และกองทุนส ำรอง

เล้ียงชีพ เป็นค่ำใชจ่้ำยเม่ือเกิดรำยกำร 
 ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำน (โครงกำรสมทบเงิน) 

   บริษทัและพนกังำนไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังำนจ่ำย
สะสมและเงินท่ีบริษทัจ่ำยสมทบใหเ้ป็นรำยเดือน สินทรัพยข์องกองทุนส ำรองเล้ียงชีพไดแ้ยกออกจำก
สินทรัพยข์องบริษทั เงินท่ีบริษทัจ่ำยสมทบกองทุนส ำรองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่ำใช้จ่ำยในปีท่ีเกิด
รำยกำร 

 
  ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำน (โครงกำรผลประโยชน์)  

   บริษทัมีภำระส ำหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ำยให้แก่พนกังำนเม่ือออกจำกงำนตำมกฎหมำยแรงงำน 
ซ่ึงบริษทัถือวำ่เงินชดเชยดงักล่ำวเป็นโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนส ำหรับพนกังำน  
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   บริษทัค ำนวณหน้ีสินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำน โดยใชว้ธีิคิดลด
แต่ละหน่วยท่ีประมำณกำรไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชำญอิสระไดท้ ำกำรประเมิน
ภำระผกูพนัดงักล่ำวตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั ซ่ึงหลกักำรประมำณกำรดงักล่ำวตอ้งใชข้อ้สมมติ
ท่ีหลำกหลำย รวมถึงข้อสมมติเก่ียวกับอัตรำคิดลด อัตรำกำรข้ึนเงินเดือนในอนำคต อัตรำกำร
เปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน อตัรำกำรมรณะและอตัรำเงินเฟ้อ 

   ผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั (Actuarial gains and 
losses) ส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำนจะรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

 
 4.18 ประมาณการหนีสิ้น 
   บริษทัและบริษทัย่อยจะบนัทึกประมำณกำรหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภำระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมำ

จำกเหตุกำรณ์ในอดีตไดเ้กิดข้ึนแลว้ มีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่นอนวำ่บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะ
เสียทรัพยำกรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปล้ืองภำระผูกพนันั้น และบริษทัฯและบริษทัยอ่ยสำมำรถ
ประมำณมูลค่ำภำระผกูพนันั้นไดอ้ยำ่งน่ำเช่ือถือ 

 
4.19 ภาษีเงินได้ 

 ภำษีเงินได ้
ภำษีเงินได ้ประกอบดว้ยภำษีเงินไดปั้จจุบนัและภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี  

 
 ภำษีเงินไดปั้จจุบนั 

บริษทับนัทึกภำษีเงินได้ (ถำ้มี) ตำมจ ำนวนท่ีจะตอ้งจ่ำย ค ำนวณตำมหลกัเกณฑ์แห่งประมวล
รัษฎำกรในอัตรำภำษีเงินได้ ( 20%) ของก ำไรก่อนภำษีเงินได้ หลังจำกปรับปรุงบวกกลับด้วย
ค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ซ่ึงไม่สำมำรถถือเป็นรำยจ่ำยในกำรค ำนวณภำษีและหักออกด้วยรำยกำรท่ีได้รับ
ยกเวน้หรือไม่ถือเป็นรำยไดใ้นกำรค ำนวณภำษี 

 
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจะค ำนวณข้ึนจำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวระหวำ่ง
มูลค่ำตำมบญัชีกบัฐำนภำษีของสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้น ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน รำยกำร
เปล่ียนแปลงของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจะถูกรับรู้เป็นรำยไดภ้ำษีเงินไดร้อ
กำรตดับญัชีหรือค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีโดยจะรับรู้ในก ำไรขำดทุน เวน้แต่ในส่วนท่ี
เก่ียวกบัรำยกำรท่ีรับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้หรือก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

   ผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้กัภำษีจะถูกรับรู้เป็นสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีเม่ือมีควำม
เป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่นอนวำ่บริษทัจะมีก ำไรทำงภำษีจำกกำรด ำเนินงำนในอนำคตเพียงพอท่ีจะน ำ
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สินทรัพยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีมำใช้ประโยชน์ได้ และผลแตกต่ำงชั่วครำวท่ีตอ้งเสียภำษีทุก
รำยกำรจะถูกรับรู้เป็นหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 

        สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีถูกวดัมูลค่ำโดยใชอ้ตัรำภำษีเงินไดส้ ำหรับงวด
ท่ีบริษทัคำดว่ำจะไดรั้บประโยชน์จำกสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีหรือจะจ่ำยช ำระหน้ีสิน
ภำษีเงินได ้โดยใชอ้ตัรำภำษีและกฎหมำยภำษีอำกรท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูห่รือท่ีคำดไดค้่อนขำ้งแน่นอน
วำ่จะมีผลบงัคบัใชภ้ำยในส้ินรอบระยะเวลำท่ีรำยงำน  

 
  ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจะถูก
ทบทวนและปรับลดมูลค่ำ เม่ือมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่วำ่บริษทัจะไม่มีก ำไรทำงภำษีในอนำคต
เพียงพอต่อกำรน ำสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีทั้งหมดหรือบำงส่วนมำใชป้ระโยชน์ได ้

  สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีและหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจะหักกลบกนัไดก้็
ต่อเม่ือกิจกำรมีสิทธิตำมกฎหมำยและภำษีเงินได้น้ีประเมินโดยหน่วยงำนจดัเก็บภำษีหน่วยงำน
เดียวกนั 

  ดงันั้นบริษทัจึงหักกลบสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีและหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดั
บญัชีในกำรแสดงรำยกำรในงบแสดงฐำนะกำรเงินแทนกำรแสดงแยกจำกกนั  

 
       4.20   การใช้ประมาณการทางบัญชี 
   ในกำรจดัท ำงบกำรเงินให้เป็นไปตำมมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรตอ้งใช้กำร

ประมำณและตั้งขอ้สมมติฐำนหลำยประกำร ซ่ึงมีผลกระทบต่อจ ำนวนเงินท่ีเก่ียวกบัรำยได ้ค่ำใชจ่้ำย 
สินทรัพย ์และหน้ีสิน และกำรเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีอำจจะเกิดข้ึน ซ่ึงผลท่ี
เกิดข้ึนจริงอำจแตกต่ำงไปจำกจ ำนวนท่ีประมำณไว ้กำรใชป้ระมำณกำรทำงบญัชีท่ีส ำคญั มีดงัน้ี 

 
  ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 
   ฝ่ำยบริหำรประมำณกำรค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส ำหรับผลขำดทุนโดยประมำณท่ีอำจเกิดข้ึน

จำกกำรเก็บเงินลูกหน้ีไม่ได ้ซ่ึงโดยทัว่ไปพิจำรณำจำกประสบกำรณ์กำรเก็บเงินและกำรวิเครำะห์
อำยลูุกหน้ีแต่ละรำยท่ีคำดวำ่จะมีปัญหำในกำรรับช ำระ 

 
 ค่ำเผือ่สินคำ้เส่ือมสภำพ และรำคำขำยสุทธิต ่ำกวำ่รำคำทุน 

   ฝ่ำยบริหำรได้ประมำณกำรค่ำเผื่อสินค้ำเส่ือมคุณภำพ โดยจะตั้งข้ึนในอตัรำร้อยละ 100 
ส ำหรับสินคำ้เก่ำลำ้สมยั เคล่ือนไหวช้ำ/เส่ือมคุณภำพ และในอตัรำร้อยละ 20 ส ำหรับสินคำ้ท่ีคำ้ง
เกิน 2 ปีข้ึนไป และประมำณกำรค่ำเผื่อส ำหรับสินค้ำท่ีมีรำคำขำยสุทธิต ่ำกว่ำรำคำทุน โดยกำร    
ประมำณกำรนั้นจะพิจำรณำจำกประมำณรำคำท่ีคำดวำ่จะขำยไดต้ำมปกติธุรกิจหกัดว้ยประมำณกำร
ตน้ทุนท่ีจ ำเป็นตอ้งจ่ำยไปเพื่อใหข้ำยสินคำ้นั้นได ้
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 ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
   ฝ่ำยบริหำรเป็นผูก้  ำหนดประมำณกำรอำยุกำรใช้งำนและมูลค่ำคงเหลือเม่ือเลิกใช้งำนของ

อำคำร และอุปกรณ์ และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนของบริษทั ฝ่ำยบริหำรตอ้งทบทวนอำยุกำรใชง้ำนและ
มูลค่ำคงเหลือเม่ือมีควำมแตกต่ำงไปจำกประมำณกำรในงวดก่อน หรือมีกำรตดัจ ำหน่ำยสินทรัพยท่ี์
เส่ือมสภำพหรือไม่ไดใ้ชง้ำนโดยกำรขำยหรือเลิกใช ้

 
 ประมำณตน้ทุน และอตัรำส่วนของงำนท่ีท ำเสร็จ 

   ฝ่ำยบริหำรเป็นผูป้ระมำณกำรตน้ทุนทั้งโครงกำร และประมำณกำรอตัรำส่วนของงำนท่ีท ำ
เสร็จ โดยใชว้ิธีกำรส ำรวจและประเมินผลงำนท่ีท ำเสร็จโดยวิศวกรของบริษทั และจะตั้งส ำรองเผื่อ
ผลขำดทุนส ำหรับโครงกำรต่อเรือและกำรซ่อมเรือทั้งจ  ำนวนเม่ือทรำบแน่ชัดว่ำโครงกำรนั้นจะ
ประสบผลขำดทุน 

 
 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 

   ฝ่ำยบริหำรเป็นผูป้ระมำณกำรตั้งค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืนจำกกำร
เส่ือมสภำพของทรัพยสิ์นโดยใช้สมมติฐำนตำมระยะเวลำและพิจำรณำประกอบกบักำรปรับมูลค่ำ
ของสินทรัพยต์ำมรำคำประเมินโดยวธีิรำคำทุนทดแทน 

 
 สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 

   บริษทัจะรับรู้สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีส ำหรับผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้กัภำษีและ
ขำดทุนทำงภำษีท่ีไม่ได้ใช้เม่ือมีควำมเป็นไปได้ค่อนขำ้งแน่ว่ำจะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียง
พอท่ีจะใช้ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชั่วครำวและขำดทุนนั้ น ในกำรน้ีฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้อง
ประมำณกำรวำ่ควรรับรู้จ ำนวนสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีเป็นจ ำนวนเท่ำใด โดยพิจำรณำ
ถึงจ ำนวนก ำไรทำงภำษีท่ีคำดวำ่จะเกิดในอนำคตในแต่ละช่วงเวลำ 

 
 ประมำณกำรหน้ีสินจำกกำรรับประกนัผลงำน 

   ฝ่ำยบริหำรเป็นผูป้ระมำณกำรหน้ีสินจำกกำรรับประกนัผลงำนจำกควำมเสียหำยท่ีอำจเกิดข้ึน 
ส ำหรับโครงกำรต่อเรือท่ีไดส่้งมอบแลว้ โดยใช้หลกัเกณฑ์จำกตน้ทุนท่ีคำดว่ำจะตอ้งจ่ำยตำมกำร
ประมำณกำรของวศิวกรของบริษทั 

 
 ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำนตำมโครงกำรผลประโยชน์ 

   หน้ีสินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำนประมำณข้ึนตำมหลัก
คณิตศำสตร์ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอำศยัขอ้สมมติฐำนต่ำงๆ ในกำรประมำณกำรนั้น เช่น อตัรำคิดลด 
อตัรำกำรข้ึนเงินเดือนในอนำคต อตัรำมรณะ และอตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน เป็นตน้ 
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 4.21 สัญญาเช่าด าเนินงาน 
   สัญญำเช่ำทรัพยสิ์นท่ีควำมเส่ียงและผลตอบแทนของทรัพย์สินยงัเป็นของผูใ้ห้เช่ำจะถูก

จดัเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำน โดยบริษทัจะบนัทึกกำรจ่ำยช ำระค่ำเช่ำภำยใตส้ัญญำเช่ำด ำเนินงำนเป็น
ค่ำใชจ่้ำยโดยวธีิเส้นตรงตลอดระยะเลำของกำรเช่ำ   

5. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
 ในระหว่ำงปี บริษทัและบริษัทย่อยมีรำยกำรธุรกิจท่ีส ำคัญกับบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกัน 
รำยกำรธุรกิจดงักล่ำวเป็นไปตำมเง่ือนไขทำงกำรคำ้และเกณฑ์ตำมสัญญำท่ีตกลงกนัระหว่ำงบริษทัและ
บริษทัเหล่ำนั้น ซ่ึงเป็นไปตำมปกติธุรกิจโดยสำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 

 ลำ้นบำท   
 2561  2560  นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 

รายการธุรกจิกบับริษทัย่อย      
(ตดัออกจำกงบกำรเงินรวมแลว้)      
รำยไดค้่ำต่อเรือ 39.7  16.1  ตำมท่ีตกลงในสญัญำ 
รำยไดค้่ำซ่อมเรือ 0.2  0.3  รำคำใกลเ้คียงกบัท่ีคิดกบัลูกคำ้ทัว่ไป 
รำยไดอ่ื้น 1.7  1.8  ค่ำควบคุมงำน และค่ำบริกำรส ำนักงำนเดือนละ 7,000 - 50,000 บำท 

และค่ำเช่ำห้องเก็บอุปกรณ์เดือนละ 1,500 บำท และค่ำขำยวสัดุใน
รำคำตน้ทุนบวกก ำไรร้อยละ 3 – 10 และรำยไดค้่ำบริกำรรำคำตน้ทุน
บวกก ำไรร้อยละ 20 

ตน้ทุนในกำรรับจำ้ง 31.6  32.7  คนละ 300 - 450 บำทต่อวนัและตำมท่ีตกลงร่วมกนั 
ซ้ือวสัดุ 0.1  2.0  ตน้ทุนบวกก ำไรร้อยละ 10 - 150 
ดอกเบ้ียจ่ำย 0.3  -  อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 1.45 ต่อปี 

รายการธุรกจิกบับริษทัที่เกีย่วข้องกนั      
รำยไดค้่ำซ่อมเรือ 55.4  56.9  รำคำใกลเ้คียงกบัท่ีคิดกบัลูกคำ้ทัว่ไป 
รำยไดค้่ำบริกำรและขำย 1.1  0.5  รำคำใกลเ้คียงกบัท่ีคิดกบัลูกคำ้ทัว่ไป 
ตน้ทุนในกำรรับจำ้ง -  1.3  ตำมท่ีตกลงในสญัญำ 
ซ้ือวสัดุ 0.2  -  ตน้ทุนบวกก ำไรร้อยละ 10    

 ยอดคงคำ้งระหวำ่งบริษทัและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 มีรำยละเอียดดงัน้ี  
     (หน่วย: บำท) 
 ควำมสมัพนัธ์  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

   2561  2560  2561  2560 
ลูกหนีก้ารค้า - กจิการที่เกีย่วข้องกนั          
บริษทั อีโค มำรีน จ ำกดั บริษทัยอ่ย  -  -  539,558  673,273 
บริษทั ซีทรำน เฟอร์ร่ี จ  ำกดั กรรมกำรร่วมกนั  18,663,604  7,822,283  18,284,260  7,755,729 
บริษทั ซีทรำน ดิสคฟัเวอร์ร่ี จ  ำกดั กรรมกำรร่วมกนั  53,500  -  53,500  - 
บริษทั ซีทรำน ไลน์ จ  ำกดั กรรมกำรร่วมกนั  208,350  -  208,350  - 
บริษทั ซีทรำน ด๊อคยำร์ด จ  ำกดั กรรมกำรร่วมกนั  457,950  -  457,950  - 
   19,383,404  7,822,283  19,543,618  8,429,002 
รายได้ที่ยงัไม่ได้เรียกช าระ          
บริษทั ซีทรำน เฟอร์ร่ี จ  ำกดั กรรมกำรร่วมกนั  2,527,682  37,221,672  2,527,682  37,221,672 
บริษทั ซีทรำน ดิสคฟัเวอร์ร่ี จ  ำกดั กรรมกำรร่วมกนั  -  24,859  -  24,859 
   2,527,682  37,246,531  2,527,682  37,246,531 
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     (หน่วย : บำท) 
 ควำมสมัพนัธ์  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

   2561  2560  2561  2560 
ลูกหนีอ้ืน่ - กจิการที่เกีย่วข้องกนั          
บริษทั อีโค มำรีน จ ำกดั บริษทัยอ่ย  -  -  91,771  288,445 
บริษทั อำชิมำ มำรีน จ ำกดั บริษทัยอ่ย  -  -  98,560  4,553,134 
บริษทั เจนเนอรัล มำรีน จ ำกดั บริษทัยอ่ย  -  -  7,000  7,000 
   -  -  197,331  4,848,579 

เจ้าหนีก้ารค้า - กจิการที่เกีย่วข้องกนั          
บริษทั อีโค มำรีน จ ำกดั บริษทัยอ่ย  -  -  9,437  14,740 
บริษทั อำชิมำ มำรีน จ ำกดั บริษทัยอ่ย  -  -  8,474,551  14,072,347 
บริษทั ซีทรำน เฟอร์ร่ี จ  ำกดั กรรมกำรร่วมกนั  291,575  1,029,875  -  1,029,875 
   291,575  1,029,875  8,483,988  15,116,962 

ค่าดอกเบีย้ค้างจ่าย - กจิการที่เกีย่วข้องกนั          
บริษทั อีโค มำรีน จ ำกดั บริษทัยอ่ย  -  -  11,084  - 
บริษทั เจนเนอรัล มำรีน จ ำกดั บริษทัยอ่ย  -  -  4,926  - 
   -  -  16,010  - 
   291,575  1,029,875  8,499,998  15,116,962 

เงนิกู้ยมืระยะยาว - กจิการที่เกีย่วข้องกนั          
บริษทั อีโค มำรีน จ ำกดั บริษทัยอ่ย  -  -  9,000,000  - 
บริษทั เจนเนอรัล มำรีน จ ำกดั บริษทัยอ่ย  -  -  4,000,000  - 
   -  -  13,000,000  - 
  
 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 บริษทัมีเงินกูย้ืมระยะยำวกบับริษทัยอ่ย 2 แห่ง เป็นจ ำนวนเงินรวม 13 ลำ้น
บำท อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 1.45 ต่อปี ก ำหนดช ำระคืนเงินกูย้มืระยะยำวภำยในวนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 
 
ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

  ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำรเป็นผลประโยชน์ท่ีจ่ำยให้แก่ผูบ้ริหำรของบริษทั ประกอบดว้ยค่ำตอบแทนท่ี
เป็นตวัเงินไดแ้ก่ เงินเดือนและผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมไปถึงผลประโยชน์ตอบแทนในรูปอ่ืน ทั้งน้ี
ผูบ้ริหำรของบริษทัหมำยถึงบุคคลท่ีก ำหนดตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย  ์โดย
ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำรส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 มีดงัน้ี 

 (หน่วย: บำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561  2560  2561  2560 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 15,957,534  19,580,423  15,957,534  19,580,423 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 132,008  200,161  132,008  200,161 
รวม 16,089,542  19,780,584  16,089,542  19,780,584 
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6. ลูกหนีก้ารค้า 
 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2561  2560  2561  2560 

ลูกหนีก้ารค้า - กจิการที่เกีย่วข้องกนั        
ลูกหน้ีซ่อมเรือ 19,004,061  7,755,729  19,043,618  7,929,002 
ลูกหน้ีอ่ืน -  -  500,000  500,000 
ลูกน้ีค่ำบริกำร 379,343  66,554  -  - 

รวม 19,383,404  7,822,283  19,543,618  8,429,002 

ลูกหนีก้ารค้า - กจิการที่ไม่เกีย่วข้องกนั        
ลูกหน้ีซ่อมเรือ 36,960,201  43,954,700  36,960,201  43,954,700 
ลูกหน้ีต่อเรือ 7,541,252  7,597,664  7,541,252  7,597,664 
ลูกหน้ีค่ำบริกำร 167,565  295,138  -  - 

รวม 44,669,018  51,847,502  44,501,453  51,552,364 
หกั: ค่ำเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (10,355,908)  (10,420,863)  (10,355,908)  (10,420,863) 

สุทธิ 34,313,110  41,426,639  34,145,545  41,131,501 

รวมลูกหน้ีกำรคำ้ - สุทธิ 53,696,514  49,248,922  53,689,163  49,560,503 

 
  ยอดคงเหลือของลูกหน้ีกำรคำ้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 แยกตำมอำยหุน้ีท่ีคงคำ้งนบัจำก

วนัท่ีถึงก ำหนดช ำระไดด้งัน้ี 
 (หน่วย: บำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561  2560  2561  2560 

อายุหนีค้้างช าระ        
 ยงัไม่ครบก ำหนด 22,483,462  12,643,585  22,045,437  12,323,623 
 ไม่เกิน 3 เดือน 26,322,991  35,535,278  26,253,665  35,666,821 
 มำกกวำ่ 3 เดือนถึง 6 เดือน 4,745,561  1,070,059  4,745,561  1,070,059 
 มำกกวำ่ 6 เดือนถึง 12 เดือน 144,500  -  144,500  500,000 
 มำกกวำ่ 12 เดือนข้ึนไป 10,355,908  10,420,863  10,855,908  10,420,863 
รวม 64,052,422  59,669,785  64,045,071  59,981,366 
หกั: ค่ำเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (10,355,908)  (10,420,863)  (10,355,908)  (10,420,863) 
สุทธิ 53,696,514  49,248,922  53,689,163  49,560,503 

 
 
 
. 
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  ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญมีกำรเปล่ียนแปลง ดงัน้ี 
 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561  2560  2561  2560 

ยอดตน้ปี (10,420,863)  (11,233,005)  (10,420,863)  (11,233,005) 
หน้ีสงสยัจะสูญไดรั้บคืน 6,000  5,500  6,000  5,500 
หน้ีสงสยัจะสูญ (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 58,955  806,642  58,955  806,642 
ยอดปลำยปี (10,355,908)  (10,420,863)  (10,355,908)  (10,420,863) 

   
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 บริษทัมียอดลูกหน้ีกำรคำ้ซ่ึงมียอดคงคำ้งเป็นระยะเวลำนำน รวมเป็นจ ำนวน

เงินประมำณ 10.9  ลำ้นบำท จ ำนวน 7 รำย (ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 : 10.4 ลำ้นบำท จ ำนวน 6 รำย) บริษทัไดต้ั้ง
ค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญไวแ้ลว้เป็นจ ำนวนเงินประมำณ 10.4 ลำ้นบำท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 : 10.4 ลำ้นบำท) 
ขณะน้ีบริษทัก ำลงัอยูร่ะหวำ่งกำรด ำเนินกำรติดตำมลูกหน้ีดงักล่ำว  

 
7. รายได้ทีย่งัไม่ได้เรียกช าระ/เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า 

   (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2561  2560  2561  2560 
รำยไดท่ี้รับรู้ในปี - ต่อเรือ -  265,084,801  39,650,000  281,184,801 
                            - ซ่อมเรือ 420,551,512  401,881,198  420,785,461  402,140,597 
                            - งำนบริกำร 94,951,570  22,726,252  41,774,662  - 
                            - จ ำหน่ำยอุปกรณ์เดินเรือ 630,935  1,790,720  -  - 

 
   (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2561  2560  2561  2560 
ตน้ทุนค่ำต่อเรือท่ีเกิดข้ึนและก ำไรท่ีรับรู้จนถึงปัจจุบนั -  470,843,000  39,650,000  486,943,000 

รำยไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกช ำระส ำหรับ - งำนซ่อมเรือ                                    73,234,047  68,369,992  73,234,047  68,369,992 
                                                      - งำนบริกำร 17,810,754  -  17,810,754  - 
 91,044,801  68,369,992  91,044,801  68,369,992 
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8. สินค้าคงเหลอื 
   (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561  2560  2561  2560 

วตัถุดิบ 35,765,839  43,971,565  35,573,520  43,666,300 
งำนระหวำ่งท ำ 6,084,898  5,484,529  5,911,086  5,298,137 
รวม 41,850,737  49,456,094  41,484,606  48,964,437 
หกั:  ค่ำเผ่ือกำรเส่ือมสภำพและกำรลด        
 มูลค่ำของสินคำ้ (1,125,975)  (2,205,581)  (1,125,975)  (2,205,581) 
สุทธิ 40,724,762  47,250,513  40,358,631  46,758,856 

 
  ค่ำเผือ่กำรเส่ือมสภำพและกำรลดมูลค่ำสินคำ้ มีกำรเปล่ียนแปลงในระหวำ่งปี ดงัน้ี 

   (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2561  2560  2561  2560 
ยอดตน้ปี (2,205,581)  (892,138)  (2,205,581)  (892,138) 
เพ่ิมข้ึน  -  (1,313,443)  -  (1,313,443) 
ลดลง 1,079,606  -  1,079,606  - 
ยอดปลำยปี (1,125,975)  (2,205,581)  (1,125,975)  (2,205,581) 

 
   (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2561  2560  2561  2560 
มูลค่ำกำรกลบัรำยกำรมูลค่ำสินคำ้คงเหลือท่ีปรับ        
 ลดลงส ำหรับปี  1,079,606  -  1,079,606  - 

 

9.  เงินลงทุนในบริษัทย่อยซ่ึงบันทกึโดยวธีิราคาทุน 
  เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยประกอบดว้ยเงินลงทุนในหุน้สำมญัของบริษทัดงัต่อไปน้ี  

  (หน่วย: บำท) 
  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  ทุนเรียกช ำระแลว้  สัดส่วนเงินลงทุน  รำคำทุน  รำคำตำมวิธีส่วนไดเ้สีย 
ช่ือบริษทั  2561  2560  2561  2560  2561  2560  2561  2560 

  (ลำ้นบำท)  (ลำ้นบำท)  (ร้อยละ)  (ร้อยละ)         
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย                  
บริษทั เจนเนอรัล มำรีน จ  ำกดั   10.0  10.0  100  100  10,000,000  10,000,000  5,561,289  6,556,598 
หกั ค่ำเผื่อผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ          (5,115,021)  (5,115,021)  -  - 
          4,884,979  4,884,979  5,561,289  6,556,598 
บริษทั อำชิมำ มำรีน จ  ำกดั  5.0  5.0  100  100  4,998,200  4,998,200  8,586,289  8,472,782 
บริษทั อีโค มำรีน จ  ำกดั  18.25  18.25  93  93  16,999,300  16,999,300  26,693,987  21,273,760 
          26,882,479  26,882,479  40,841,565  36,303,140 
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10.  ทีด่ิน อาคาร และอุปกรณ์   
   (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม  
 ยอดตำมบญัชี  รำยกำรเปล่ียนแปลง  ยอดตำมบญัชี 
 ณ วนัท่ี  

31 ธ.ค. 2560 
 เพ่ิมข้ึน  ลดลง  โอนเขำ้  โอนออก  โอนออกเป็น

ค่ำใชจ่้ำย 
 ณ วนัท่ี  

31 ธ.ค. 2561 
รำคำทุน              
 ท่ีดิน 86,081,287  -  -  -  -  -  86,081,287 
 อู่ลอย 301,657,896  -  -  4,981,216  -  -  306,639,112 
 อำคำร ส่วนปรับปรุงอำคำรและส่ิงปลูกสร้ำงอ่ืน 297,897,679  105,000  -  1,165,369  -  -  299,168,048 
 เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 202,655,614  2,993,063  (3,095,542)  11,110,985  -  -  213,664,120 
 เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์ส ำนกังำน 28,641,899  1,030,204  (406,439)  -  -  -  29,265,664 
 ยำนพำหนะ 43,853,503  36,156  (769,000)  -  -  -  43,120,659 
 งำนระหวำ่งก่อสร้ำง 25,428,766  50,492,802  -  -  (17,257,570)  (1,053,184)  57,610,814 
  รวม 986,216,644  54,657,225  (4,270,981)  17,257,570  (17,257,570)  (1,053,184)  1,035,549,704 
หกั  ค่ำเส่ือมรำคำสะสม              
 อู่ลอย (183,671,571)  (7,671,652)  -  -  -  -  (191,343,223) 
       อำคำร ส่วนปรับปรุงอำคำรและส่ิงปลูกสร้ำงอ่ืน (175,990,248)  (13,330,037)  -  -  -  -  (189,320,285) 
 เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ (142,601,007)  (11,971,470)  2,961,470  -  -  -  (151,611,007) 
       เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์ส ำนกังำน (24,372,592)  (1,852,053)  394,677  -  -  -  (25,829,968) 
 ยำนพำหนะ (36,115,606)  (1,511,849)  768,998  -  -  -  (36,858,457) 
  รวม (562,751,024)  (36,337,061)  4,125,145  -  -  -  (594,962,940) 
 อุปกรณ์ - สุทธิ 423,465,620            440,586,764 

   
    (หน่วย : บำท) 
  งบกำรเงินรวม  
  ยอดตำมบญัชี  รำยกำรเปล่ียนแปลง  ยอดตำมบญัชี 
  ณ วนัท่ี  

31 ธ.ค. 2559 
 เพ่ิมข้ึน  ลดลง  โอนเขำ้  โอนออก  โอนออกเป็น

ค่ำใชจ่้ำย 
 ณ วนัท่ี  

31 ธ.ค. 2560 
รำคำทุน               
 ท่ีดิน  86,081,287  -  -  -  -  -  86,081,287 
 อู่ลอย  285,464,591  -  -  16,193,305  -  -  301,657,896 
 อำคำร ส่วนปรับปรุงอำคำรและส่ิงปลูกสร้ำงอ่ืน  286,727,114  61,500  (5,211,252)  16,320,317  -  -  297,897,679 
 เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์  178,165,370  3,677,950  (3,343,406)  24,155,700  -  -  202,655,614 
 เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์ส ำนกังำน  27,299,735  1,500,937  (158,773)  -  -  -  28,641,899 
 ยำนพำหนะ  39,910,001  3,690,000  -  253,502  -  -  43,853,503 
 งำนระหวำ่งก่อสร้ำง  27,768,597  56,056,904  -  19,615  (56,922,824)  (1,493,526)  25,428,766 
  รวม  931,416,695  64,987,291  (8,713,431)  56,942,439  (56,922,824)  (1,493,526)  986,216,644 
หกั ค่ำเส่ือมรำคำสะสม               
 อู่ลอย  (177,216,540)  (6,455,031)  -  -  -  -  (183,671,571) 
       อำคำร ส่วนปรับปรุงอำคำรและส่ิงปลูกสร้ำงอ่ืน  (166,792,471)  (12,882,547)  3,684,770  -  -  -  (175,990,248) 
 เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์  (132,222,765)  (13,657,252)  3,279,010  -  -  -  (142,601,007) 

เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์ส ำนกังำน  (22,667,585)  (1,862,216)  157,209  -  -  -  (24,372,592) 
 ยำนพำหนะ  (34,620,173)  (1,495,433)  -  -  -  -  (36,115,606) 
  รวม  (533,519,534)  (36,352,479)  7,120,989  -  -  -  (562,751,024) 
 อุปกรณ์ - สุทธิ  397,897,161            423,465,620 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี   
2561 (24.42  ลำ้นบำท รวมอยูใ่นตน้ทุนในกำรรับจำ้ง ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร)  36,337,061 

2560 (24.64  ลำ้นบำท รวมอยูใ่นตน้ทุนในกำรรับจำ้ง ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร)  36,352,479 
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 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ยอดตำมบญัชี  รำยกำรเปล่ียนแปลง  ยอดตำมบญัชี 
 ณ วนัท่ี  

31 ธ.ค. 2560 
 เพ่ิมข้ึน  ลดลง  โอนเขำ้  โอนออก  โอนออกเป็น

ค่ำใชจ่้ำย 
 ณ วนัท่ี  

31 ธ.ค. 2561 
รำคำทุน              
 ท่ีดิน 86,081,287  -  -  -  -  -  86,081,287 
 อู่ลอย 301,657,896  -  -  4,981,216  -  -  306,639,112 
 อำคำร ส่วนปรับปรุงอำคำรและส่ิงปลูกสร้ำงอ่ืน 274,772,041  105,000  -  1,165,369  -  -  276,042,410 
 เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 201,327,022  2,933,863  (2,980,980)  11,110,985  -  -  212,390,890 
 เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์ส ำนกังำน 28,117,036  1,017,937  (361,660)  -  -  -  28,773,313 
 ยำนพำหนะ 24,014,403  2,701  (769,000)  -  -  -  23,248,104 
 งำนระหวำ่งก่อสร้ำง 25,476,170  50,445,399  -  -  (17,257,570)  (1,053,184)  57,610,815 
  รวม 941,445,855  54,504,900  (4,111,640)  17,257,570  (17,257,570)  (1,053,184)  990,785,931 
หกั  ค่ำเส่ือมรำคำสะสม              
 อู่ลอย (183,671,571)  (7,671,652)  -  -  -  -  (191,343,223) 
 อำคำร ส่วนปรับปรุงอำคำรและส่ิงปลูกสร้ำงอ่ืน (152,864,620)  (13,330,037)  -  -  -  -  (166,194,657) 
 เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ (141,479,915)  (11,848,426)  2,848,689  -  -  -  (150,479,652) 
 เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์ส ำนกังำน (23,900,813)  (1,827,446)  353,570  -  -  -  (25,374,689) 
 ยำนพำหนะ (17,278,053)  (1,342,402)  768,998  -  -  -  (17,851,457) 
  รวม (519,194,972)  (36,019,963)  3,971,257  -  -  -  (551,243,678) 
 อุปกรณ์ - สุทธิ 422,250,883            439,542,253 

 
 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ยอดตำมบญัชี  รำยกำรเปล่ียนแปลง  ยอดตำมบญัชี 
 ณ วนัท่ี  

31 ธ.ค. 2559 
 เพ่ิมข้ึน  ลดลง  โอนเขำ้  โอนออก  โอนออกเป็น

ค่ำใชจ่้ำย 
 ณ วนัท่ี  

31 ธ.ค. 2560 
รำคำทุน              
 ท่ีดิน 86,081,287  -  -        86,081,287 
 อู่ลอย 285,464,591  -  -  16,193,305  -  -  301,657,896 
 อำคำร ส่วนปรับปรุงอำคำรและส่ิงปลูกสร้ำงอ่ืน 263,601,476  61,500  (5,211,252)  16,320,317  -  -  274,772,041 
 เคร่ืองจกัรและอุปกรณ ์ 176,298,481  3,563,349  (2,690,508)  24,155,700  -  -  201,327,022 
 เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์ส ำนกังำน 26,683,578  1,496,937  (63,479)  -  -  -  28,117,036 
 ยำนพำหนะ 20,324,403  3,690,000  -  -  -  -  24,014,403 
 งำนระหวำ่งก่อสร้ำง 27,567,540  56,051,863  -  19,615  (56,669,322)  (1,493,526)  25,476,170 
  รวม 886,021,356  64,863,649  (7,965,239)  56,688,937  (56,669,322)  (1,493,526)  941,445,855 
หกั  ค่ำเส่ือมรำคำสะสม              
 อู่ลอย (177,216,540)  (6,455,031)  -  -  -  -  (183,671,571) 
 อำคำร ส่วนปรับปรุงอำคำรและส่ิงปลูกสร้ำงอ่ืน (143,666,843)  (12,882,547)  3,684,770  -  -  -  (152,864,620) 
 เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ (130,565,717)  (13,558,857)  2,644,659  -  -  -  (141,479,915) 
 เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์ส ำนกังำน (22,139,103)  (1,823,658)  61,948  -  -  -  (23,900,813) 
 ยำนพำหนะ (15,982,287)  (1,295,766)  -  -  -  -  (17,278,053) 
  รวม (489,570,490)  (36,015,859)  6,391,377  -  -  -  (519,194,972) 
 อุปกรณ์ - สุทธิ 396,450,866            422,250,883 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี   
2561 (24.29  ลำ้นบำท รวมอยูใ่นตน้ทุนในกำรรับจำ้ง ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร)  36,019,963 

2560 (24.54  ลำ้นบำท รวมอยูใ่นตน้ทุนในกำรรับจำ้ง ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร)  36,015,859 
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  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 บริษทัไดร้วมตน้ทุนกำรกูย้ืมเป็นตน้ทุนของส่ิงปลูกสร้ำงเป็น
จ ำนวนเงิน 1.0 ลำ้นบำท และ 0.1 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั (โดยค ำนวณจำกอตัรำกำรตั้งข้ึนเป็นทุนอตัรำร้อยละ 
4.35) 

  อำคำรบำงส่วนของบริษทัและบริษทัยอ่ยตั้งอยู่บนท่ีดินเช่ำ ตำมสัญญำเช่ำท่ีดินรำชพสัดุพร้อมส่ิง
ปลูกสร้ำงจำกกรมธนำรักษ์ ซ่ึงตอ้งยกกรรมสิทธ์ิให้แก่ผูใ้ห้เช่ำเม่ือส้ินสุดสัญญำเช่ำ (ดูหมำยเหตุ 11) ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 รำคำทุนและมูลค่ำสุทธิตำมบญัชีของสินทรัพยด์งักล่ำวมีจ ำนวน 188.9 ลำ้นบำท 
และ 48.1 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั (เฉพำะของกิจกำร จ ำนวน 165.8 และ 48.1 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั)  

  ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 บริษทัได้น ำอู่ลอยสองล ำ ซ่ึงมีมูลค่ำสุทธิตำมบญัชี จ  ำนวน 
115.3 ลำ้นบำท และ 118 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั และท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงซ่ึงมีมูลค่ำสุทธิตำมบญัชีจ ำนวน 
133.9 ลำ้นบำท และ 136.5 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั และเคร่ืองจกัรซ่ึงมีมูลค่ำสุทธิ 0.1 ลำ้นบำท และ 0.1 ลำ้นบำท 
ตำมล ำดบั ไปจดจ ำนองไวก้บัธนำคำรเพื่อค ้ำประกนัวงเงินสินเช่ือและเงินกูย้ืมท่ีไดรั้บจำกสถำบนักำรเงิน 
(ดูหมำยเหตุ 16 และ 18) 

  ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 บริษทัย่อยได้น ำเรือสองล ำ ซ่ึงมีมูลค่ำสุทธิตำมบญัชีจ ำนวน 
0.03 ล้ำนบำท ไปจดจ ำนองไวก้ับธนำคำรเพื่อค ้ ำประกนัวงเงินสินเช่ือและเงินกู้ยืมท่ีได้รับจำกสถำบนั
กำรเงิน (ดูหมำยเหตุ 16) 

  ยำนพำหนะของบริษทั ซ่ึงมีมูลค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 จ ำนวน 4.3 ลำ้น
บำท และ 5.4 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั อยูภ่ำยใตส้ัญญำเช่ำกำรเงินกบับริษทัลิสซ่ิงหลำยแห่ง 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 บริษทัและบริษทัย่อยมีอำคำรและอุปกรณ์จ ำนวนหน่ึงซ่ึงตดั
ค่ำเส่ือมรำคำหมดแลว้แต่ยงัใชง้ำนอยู ่รำคำทุนของสินทรัพยด์งักล่ำวมีจ ำนวน 465.3 ลำ้นบำท และ 417.9
ลำ้นบำท ตำมล ำดบั (เฉพำะของกิจกำร ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561  และ 2560 จ ำนวน 414.7 ลำ้นบำท และ 
367.4 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั) 

 
11. สิทธิการเช่าทีด่ินและส่ิงปลูกสร้าง       

 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ยอดตำมบญัชี  ค่ำตดัจ ำหน่ำย  ยอดตำมบญัชี 
 ณ วนัท่ี 31    ณ วนัท่ี 31 
 ธนัวำคม 2560    ธนัวำคม 2561 
สิทธิกำรเช่ำท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำง (30ปี) 32,036,250    32,036,250 
หกั ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (6,122,656)  (1,067,875)  (7,190,531) 
มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี 25,913,594    24,845,719 
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  เม่ือวนัท่ี 26 เมษำยน 2556 บริษทัไดท้  ำสัญญำเช่ำท่ีดินรำชพสัดุพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงกบักรมธนำรักษ ์
โดยมีระยะเวลำตำมสัญญำเช่ำ 30 ปี เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 22 เมษำยน 2555 ส้ินสุดวนัท่ี 21 เมษำยน 2585 โดย
บริษทัต้องช ำระค่ำสิทธิกำรเช่ำท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงดังกล่ำว ณ วนัท ำสัญญำและค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งเป็นเงิน 32,036,250 บำท และตอ้งช ำระค่ำเช่ำเป็นรำยปีตลอดระยะเวลำตำมสัญญำเช่ำ โดยมี
รำยละเอียดอตัรำค่ำเช่ำรำยปีตำมท่ีก ำหนดในสัญญำดงัน้ี 

ปีท่ี 1 - 5 ในอตัรำปีละ 1,467,139 บำท 
 ปีท่ี 6 - 10 ในอตัรำปีละ 1,687,210 บำท 
 ปีท่ี 11 - 15 ในอตัรำปีละ 1,940,290 บำท 
 ปีท่ี 16 - 20 ในอตัรำปีละ 2,231,335 บำท 
 ปีท่ี 21 - 25 ในอตัรำปีละ 2,566,035 บำท 
ปีท่ี 26 - 30 ในอตัรำปีละ 2,950,940 บำท  
รวมค่ำเช่ำตลอดระยะเวลำตำมสัญญำเป็นเงิน 64,214,745 บำท  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 บริษทัฯมีภำระผกูพนัในกำรจ่ำยค่ำเช่ำคงเหลือดงัน้ี 
 

   (หน่วย:บำท) 
จ่ำยช ำระภำยใน  งบกำรเงินรวม/ 

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
1 ปี  1,687,210 
มำกกวำ่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี  7,255,000 
มำกกวำ่ 5 ปี  44,562,420 
รวม  53,504,630 

 
 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 ำนวนดงักล่ำว โดยมีเหตุผลส ำคญัว่ำ เป็นสัญญำเช่ำท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงท่ี 
ถูกตอ้งตำมกฎหมำยจำกกระทรวงกำรคลงั ซ่ึงไดด้ ำเนินกำรตำมมติท่ีรำชพสัดุ คร้ังท่ี 1/2555 ตลอดจนได ้
แจง้อตัรำค่ำเช่ำ ค่ำธรรมเนียมกำรจดัให้เช่ำ และเง่ือนไขอ่ืนๆ ซ่ึงบริษทัไดพ้ิจำรณำและตกลงท ำสัญญำเช่ำ 
โดยบริษทัได้ช ำระค่ำเช่ำและปฏิบติัตำมสัญญำอย่ำงถูกตอ้งมำโดยตลอด จึงเป็นกำรเรียกร้องท่ีไม่อยู่ใน 
ขอ้ก ำหนดของสัญญำ รวมทั้งกำรเรียกร้องค่ำเสียหำยต่ำงๆ เป็นเร่ือง ระหวำ่งกระทรวงกำรคลงัและคู่สัญญำ
เช่ำขณะนั้นคือชุมนุมสหกรณ์กำรเกษตรแห่งประเทศไทย ดว้ย ขอ้เท็จจริงดงักล่ำว บริษทัจึงยงัไม่บนัทึกค่ำ
เช่ำและค่ำธรรมเนียมเพิ่มเติมตำมขอ้เรียกร้องของกรมธนำรักษ ์ในงบกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 
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12.  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม 
   รำยกำรเปล่ียนแปลง   
 ยอดตำมบญัชี ณ  เพิ่มข้ึน  ลดลง  โอนเขำ้  โอนออก  โอนออกเป็น  ยอดตำมบญัชี ณ 
 วนัท่ี 31 ธ.ค. 2560          ค่ำใชจ่้ำย  วนัท่ี 31 ธ.ค.  2561 
รำคำทุน              
 สิทธิกำรใชค้วำมรู้ในกำรสร้ำงเรือ              
    ก ำจดัมลภำวะ 4,806,653  -  -  -  -  -  4,806,653 
 ลิขสิทธ์ิแบบเรือ 1,025,000  -  -  2,626,170  -  -  3,651,170 
 ซอฟทแ์วร์ 21,179,379  58,300  -  -  -  -  21,237,679 
 ค่ำสิทธิบตัร -  464,070  -  -  -  -  464,070 
 ลิขสิทธ์ิแบบเรือระหวำ่งท ำ 2,626,170  -  -  -  (2,626,170)  -  - 
  รวม 29,637,202  522,370  -  2,626,170  (2,626,170)  -  30,159,572 
หัก ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม              
 สิทธิกำรใชค้วำมรู้ในกำรสร้ำงเรือ              
  ก ำจดัมลภำวะ (4,806,653)  -  -  -  -  -  (4,806,653) 
 ลิขสิทธ์ิแบบเรือ (470,096)  (249,278)  -  -  -  -  (719,374) 
 ซอฟทแ์วร์ (11,389,674)  (1,321,570)  -  -  -  -  (12,711,244) 
 ค่ำสิทธิบตัร -  (44,712)  -  -  -  -  (44,712) 
  รวม (16,666,423)  (1,615,560)  -  -  -  -  (18,281,983) 
 มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี  12,970,779            11,877,589 

 
   (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม 
   รำยกำรเปล่ียนแปลง   
 ยอดตำมบญัชี ณ  เพิ่มข้ึน  ลดลง  โอนเขำ้  โอนออก  โอนออกเป็น  ยอดตำมบญัชี ณ 
 วนัท่ี 31 ธ.ค. 2559          ค่ำใชจ่้ำย  วนัท่ี 31 ธ.ค.  2560 
รำคำทุน              
 สิทธิกำรใชค้วำมรู้ในกำรสร้ำงเรือ              
  ก ำจดัมลภำวะ 4,806,653  -  -  -  -  -  4,806,653 
 ลิขสิทธ์ิแบบเรือ 1,025,000  -  -  -  -  -  1,025,000 
 ซอฟทแ์วร์ 21,179,379  -  -  -  -  -  21,179,379 
 ซอฟทแ์วร์ระหวำ่งติดตั้ง 604,615  -  -  -  (19,615)  (585,000)  - 
 ลิขสิทธ์ิแบบเรือระหวำ่งท ำ 2,626,170  -  -  -  -  -  2,626,170 
  รวม 30,241,817  -  -  -  (19,615)  (585,000)  29,637,202 
หัก ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม              
 สิทธิกำรใชค้วำมรู้ในกำรสร้ำงเรือ              
  ก ำจดัมลภำวะ (4,806,653)  -  -  -  -  -  (4,806,653) 
 ลิขสิทธ์ิแบบเรือ (367,596)  (102,500)  -  -  -  -  (470,096) 
 ซอฟทแ์วร์ (10,073,148)  (1,316,526)  -  -  -  -  (11,389,674) 
  รวม (15,247,397)  (1,419,026)  -  -  -  -  (16,666,423) 
 มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี  14,994,420            12,970,779 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี             
2561             1,615,560 
2560             1,419,026 
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 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

   รำยกำรเปล่ียนแปลง   

 ยอดตำมบญัชี ณ  เพิ่มข้ึน  ลดลง  โอนเขำ้  โอนออก  โอนออกเป็น  ยอดตำมบญัชี ณ 
   วนัท่ี 31 ธ.ค. 2560          ค่ำใชจ่้ำย  วนัท่ี 31 ธ.ค. 2561 

รำคำทุน              
 ลิขสิทธ์ิแบบเรือ 1,025,000  -  -  2,626,170  -  -  3,651,170 
 ซอฟทแ์วร์ 21,179,379  58,300  -  -  -  -  21,237,679 
 ค่ำสิทธิบตัร -  464,070  -  -  -  -  464,070 
 ลิขสิทธ์ิแบบเรือระหวำ่งท ำ 2,626,170  -  -  -  (2,626,170)  -  - 

  รวม 24,830,549  522,370  -  2,626,170  (2,626,170)  -  25,352,919 

หัก ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม              
 ลิขสิทธ์ิแบบเรือ (470,096)  (249,278)  -  -  -  -  (719,374) 
 ซอฟทแ์วร์ (11,389,674)  (1,321,570)  -  -  -  -  (12,711,244) 
 ค่ำสิทธิบตัร -  (44,712)  -  -  -  -  (44,712) 

  รวม (11,859,770)  (1,615,560)  -  -  -  -  (13,475,330) 

 ซอฟทแ์วร์สุทธิ  12,970,779            11,877,589 

 
 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

   รำยกำรเปล่ียนแปลง   

 ยอดตำมบญัชี ณ  เพิ่มข้ึน  ลดลง  โอนเขำ้  โอนออก  โอนออกเป็น  ยอดตำมบญัชี ณ 
   วนัท่ี 31 ธ.ค. 2559          ค่ำใชจ่้ำย  วนัท่ี 31 ธ.ค. 2560 

รำคำทุน              
 ลิขสิทธ์ิแบบเรือ 1,025,000  -  -  -  -  -  1,025,000 
 ซอฟทแ์วร์ 21,179,379  -  -  -  -  -  21,179,379 
 ซอฟทแ์วร์ระหวำ่งติดตั้ง 604,615  -  -  -  (19,615)  (585,000)  - 
 ลิขสิทธ์ิแบบเรือระหวำ่งท ำ 2,626,170  -  -  -  -  -  2,626,170 

  รวม 25,435,164  -  -  -  (19,615)  (585,000)  24,830,549 

หัก ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม              
 ลิขสิทธ์ิแบบเรือ (367,596)  (102,500)  -  -  -  -  (470,096) 
 ซอฟทแ์วร์ (10,073,148)  (1,316,526)  -  -  -  -  (11,389,674) 

  รวม (10,440,744)  (1,419,026)  -  -  -  -  (11,859,770) 

 ซอฟทแ์วร์สุทธิ  14,994,420            12,970,779 

ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี              
2561             1,165,560 

2560             1,419,026 

  
  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 บริษทัมีซอฟทแ์วร์จ ำนวนหน่ึงซ่ึงตดัจ ำหน่ำยหมดแลว้แต่ยงัใชง้ำน

อยู ่รำคำทุนของสินทรัพยด์งักล่ำวมีจ ำนวน 8 ลำ้นบำท  
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13.  สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอืน่  
  ในปี 2552 บริษทัไดท้  ำขอ้ตกลงปรับเง่ือนไขกำรช ำระหน้ีกบัลูกหน้ีซ่อมเรือในประเทศแห่งหน่ึง 

โดยรับโอนกรรมสิทธ์ิเรือท่ีเป็นหลกัประกนัเพื่อช ำระหน้ีในมูลค่ำ 43 ล้ำนบำท เรือล ำดงักล่ำวบริษทัมี
วตัถุประสงค์เพื่อน ำไปขำย โดยบริษทัอยู่ระหว่ำงกำรเสนอขำยกบับุคคลอ่ืน ซ่ึงตอ้งมีกำรปรับปรุงและ
ดดัแปลงเรือ เพื่อให้เหมำะกบักำรใชป้ระโยชน์เชิงพำณิชย ์เพื่อเสนอขำยให้กบับุคคลท่ีตอ้งกำรซ้ือ ส ำหรับ
ปี 2561 และ 2560 บริษทัพิจำรณำบนัทึกกำรด้อยค่ำตำมสภำพของเรือล ำดงักล่ำวจ ำนวน 0.13 ล้ำนบำท 
และ 10.39 ลำ้นบำท 

  รำยกำรเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 
สรุปไดด้งัน้ี 

   (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2561  2560  2561  2560 
มูลค่ำเรือ 43,000,000  43,000,000  43,000,000  43,000,000 
หกั ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ (34,400,941)  (34,271,000)   (34,400,941)  (34,271,000) 
มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี 8,599,059  8,729,000  8,599,059  8,729,000 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 4,853,710  5,144,260  4,853,710  5,144,260 
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 13,452,769  13,873,260  13,452,769  13,873,260 

  
 ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำมีกำรเปล่ียนแปลงในระหวำ่งปี ดงัน้ี 

 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561  2560 
ยอดตน้ปี 34,271,000  23,876,670 
เพิ่มข้ึน 129,941  10,394,330 
ยอดปลำยปี 34,400,941  34,271,000 

  
 บริษทัมีกำรตั้งค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืนตำมกำรเส่ือมสภำพของทรัพยสิ์น โดย
ใช้สมมติฐำนตำมระยะเวลำและพิจำรณำประกอบกบักำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมโดยใช้รำคำตลำดหัก
ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย และในปี 2560 ไดป้รับมูลค่ำของสินทรัพยต์ำมรำคำประเมินโดยวิธีรำคำทุนทดแทน
มูลค่ำ 8.73 ล้ำนบำท ในปี 2561 บริษทัใช้วิธีกำรคิดดอ้ยค่ำตำมอำยุท่ีเหลือของเรือโดยไม่ไดใ้ห้ผูป้ระเมิน
อิสระเขำ้มำประเมินมูลค่ำคงเหลือ 
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14. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนีสิ้นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
14.1 กำรเปล่ียนแปลงของสินทรัพยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีและหน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 สรุปไดด้งัน้ี 
 (หน่วย:บำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 ยอดตำมบญัชี  รำยได ้(ค่ำใชจ่้ำย) ในระหวำ่งปี  ยอดตำมบญัชี 
 ณ 31 ธ.ค. 60  ในก ำไรขำดทุน  ในก ำไรขำดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน 
 ณ 31 ธ.ค. 61 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี :        
          สินคำ้คงเหลือ 441,116  (215,921)  -  225,195 
          สินทรัพยร์อกำรขำย 6,854,200  25,988  -  6,880,188 
          อำคำร และอุปกรณ์ 402,290  (97,071)  -  305,219 
          สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 80,591  (50,496)  -  30,095 
          ประมำณกำรหน้ีสินผลประโยชนพ์นกังำน 2,089,256  43,865  11,948  2,145,069 
          ประมำณกำรหน้ีสินรับประกนัผลงำน 2,035,952  (1,804,460)  -  231,492 
  สัญญำเช่ำด ำเนินงำน 774,355  90,657  -  865,012 

รวม 12,677,760  (2,007,438)  11,948  10,682,270 

 
 (หน่วย:บำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ยอดตำมบญัชี  รำยได ้(ค่ำใชจ่้ำย) ในระหวำ่งปี  ยอดตำมบญัชี 
 ณ 31 ธ.ค. 60  ในก ำไรขำดทุน  ในก ำไรขำดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน 
 ณ 31 ธ.ค. 61 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี :        
          สินคำ้คงเหลือ 441,116  (215,921)  -  225,195 
          สินทรัพยร์อกำรขำย 6,854,200  25,988  -  6,880,188 
          อำคำร และอุปกรณ์ 402,290  (97,071)  -  305,219 
          สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 80,591  (50,496)  -  30,095 
          ประมำณกำรหน้ีสินผลประโยชนพ์นกังำน 1,870,370  18,594  11,968  1,900,932 
          ประมำณกำรหน้ีสินรับประกนัผลงำน 2,035,952  (1,804,460)  -  231,492 
  สัญญำเช่ำด ำเนินงำน 774,355  90,657  -  865,012 

รวม 12,458,874  (2,032,709)  11,968  10,438,133 
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14.2 ค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินได ้
 14.2.1 ส่วนประกอบหลกัของค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินได ้ 
  ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 ประกอบดว้ย 

 (หน่วย:บำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2561  2560  2561  2560 
ค่ำใชจ่้ำย(รำยได)้ภำษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นก ำไรขำดทุน :        
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั :        
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับปี 5,217,949  22,748,265  3,576,451  22,294,427 

ค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี :        
กำรเปล่ียนแปลงของผลต่ำงชัว่ครำวท่ีรับรู้เม่ือเร่ิมแรก        
 และท่ีกลบัรำยกำร 2,007,438  (3,935,811)  2,032,709  (3,903,509) 
 รวม 7,225,387  18,812,454  5,609,160  18,390,918 

ภำษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบของก ำไรขำดทุน        
เบด็เสร็จอ่ืน :        
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบั        

 ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั 11,948  1,397,980   11,968  1,320,210 
 รวม 11,948  1,397,980  11,968  1,320,210 

   
 14.2.2 กำรกระทบยอดระหวำ่งจ ำนวนค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ และผลคูณของก ำไรทำงบญัชีกบัอตัรำภำษี
   ท่ีใชส้ ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย:บำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2561  2560  2561  2560 
ก ำไร (ขำดทุน) ทำงบญัชีส ำหรับปี 40,292,692  100,446,887  33,527,218  97,920,170 
บวก ขำดทุนบริษทัยอ่ย 866,900  -  -  - 

 รวม 41,159,592  100,446,887  33,527,218  97,920,170 
อตัรำภำษีท่ีใช ้(%) 20  20  20  20 
ค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินไดค้  ำนวณตำมอตัรำภำษีท่ีใช ้ 8,231,918  20,089,377  6,705,444  19,584,034 
รำยกำรกระทบยอด        
ผลกระทบทำงภำษีของค่ำใชจ่้ำยท่ีไม่สำมำรถน ำมำหกัใน        
กำรค ำนวณก ำไรทำงภำษี        
- ค่ำใชจ่้ำยท่ีไม่อนุญำตให้ถือเป็นรำยจ่ำยในกำรค ำนวณ        
ก ำไรทำงภำษี (กลบัรำยกำร) 215,876  148,072  93,015  107,925 

      - ค่ำใชจ่้ำยท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิมข้ึนจำกรำยจ่ำยท่ีจ่ำยจริง (1,222,407)  (1,424,995)  (1,189,299)  (1,301,041) 
รวมรำยกำรกระทบยอด (1,006,531)  (1,276,923)  (1,096,284)  (1,193,116) 
รวมค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินได ้ 7,225,387  18,812,454  5,609,160  18,390,918 
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 14.2.3 กำรกระทบยอดระหวำ่งอตัรำภำษีท่ีแทจ้ริงถวัเฉล่ียและอตัรำภำษีท่ีใช ้
  ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย:บำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 2561  2560 
 จ ำนวนภำษี 

(บำท) 
 อตัรำภำษี  

(%) 
 จ ำนวนภำษี 

(บำท) 
 อตัรำภำษี  

(%) 
ก ำไร (ขำดทุน) ทำงบญัชีก่อนค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับปี 41,159,592    100,446,887   
ค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินไดต้ำมอตัรำภำษีท่ีใช ้ 8,231,918  20.00  20,089,377  20.00 
รำยกำรกระทบยอด (1,006,531)  (2.45)  (1,276,923)  (1.27) 
ค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินไดต้ำมอตัรำภำษีท่ีแทจ้ริงถวัเฉล่ีย 7,225,387  17.55  18,812,454  18.73 

 
 (หน่วย:บำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561  2560 
 จ ำนวนภำษี 

(บำท) 
 อตัรำภำษี  

(%) 
 จ ำนวนภำษี 

(บำท) 
 อตัรำภำษี  

(%) 
ก ำไร (ขำดทุน) ทำงบญัชีก่อนค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับปี 33,527,218    97,920,170   
ค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินไดต้ำมอตัรำภำษีท่ีใช ้ 6,705,444  20  19,584,034  20.00 
รำยกำรกระทบยอด (1,096,284)  (3.27)  (1,193,116)  (1.22) 
ค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินไดต้ำมอตัรำภำษีท่ีแทจ้ริงถวัเฉล่ีย 5,609,160  16.73  18,390,918  18.78 

 
15. ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ทีจ่่าย 

  จ ำนวนน้ีเป็นภำษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่ำยส ำหรับปีบญัชีดงัต่อไปน้ี 
   (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561  2560  2561  2560 

ปี 2559 -  7,982,489  -  7,982,489 
ปี 2560 -  1,960,406  -  - 
ปี 2561 10,699,592  -  8,878,968  - 

        รวม 10,699,592  9,942,895  8,878,968  7,982,489 

 
บริษทัและบริษทัย่อยถือภำษีเงินไดถู้กหัก ณ ท่ีจ่ำยเป็นสินทรัพย ์เน่ืองจำกบริษทัและบริษทัยอ่ยมี

สิทธ์ิขอคืนภำษีหรืออยูร่ะหวำ่งขอคืน อย่ำงไรก็ตำมมูลค่ำท่ีจะไดรั้บคืนของภำษีเงินไดด้งักล่ำวข้ึนอยูก่บั
กำรใชสิ้ทธ์ิขอคืนภำษีและผลกำรตรวจสอบภำษีของบริษทัและบริษทัยอ่ยโดยเจำ้หนำ้ท่ีกรมสรรพำกร  
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16. เงินเบิกเกนิบัญชีจากสถาบันการเงิน / เจ้าหนีท้รัสต์รีซีท 
      (หน่วย: บำท) 

  อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ (ต่อปี)    งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  2561  2560  2561  2560  2561  2560 

ตัว๋สญัญำใชเ้งิน  4.25 - 4.30  5.42  87,000,000  20,000,000  87,000,000  20,000,000 

 รวม      87,000,000  20,000,000  87,000,000  20,000,000 

เจำ้หน้ีทรัสตรี์ซีท  -  4.30  -  28,460,018  -  28,460,018 

 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 บริษทัมีวงเงินเบิกเกินบญัชีกบัธนำคำรเป็นจ ำนวนเงิน 38 ลำ้นบำท 
วงเงินกูร้ะยะสั้น 160 ลำ้นบำท และวงเงินทรัสตรี์ซีท 110 ลำ้นบำท ค ้ำประกนัโดยกำรจดจ ำนองอู่ลอยสอง
ล ำและท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงของบริษทั 
 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 บริษทัย่อยมีวงเงินเบิกเกินบญัชีกบัธนำคำรเป็นจ ำนวนเงิน 2 ล้ำน
บำท และวงเงินกูร้ะยะสั้น 10 ลำ้นบำท ค ้ำประกนัโดยเรือสองล ำของบริษทัยอ่ย และค ้ำประกนัโดยบริษทัใหญ่ 
 

17. ประมาณการหนีสิ้นจากการรับประกนัผลงาน  
 บริษัทตั้ งประมำณกำรหน้ีสินจำกกำรรับประกันผลงำนจำกควำมเสียหำยท่ีอำจเกิดข้ึน ส ำหรับ
โครงกำรต่อเรือท่ีไดส่้งมอบแลว้ โดยใชห้ลกัเกณฑแ์ละประสบกำรณ์ของฝ่ำยบริหำร 
 (หน่วย: บำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561  2560  2561  2560 
ยอดคงเหลือยกมำตน้ปี 10,179,758  1,462,819  10,179,758  1,264,075 
บวก ตั้งเพ่ิมระหวำ่งปี 1,200,000  11,200,000  1,200,000  11,200,000 
หกั   จ่ำยช ำระระหวำ่งปี (5,283,921)  (1,418,531)  (5,283,921)  (1,418,531) 
        โอนกลบั  (4,938,376)  (1,064,530)  (4,938,376)  (865,786) 

ยอดคงเหลือยกไปปลำยปี 1,157,461  10,179,758  1,157,461  10,179,758 

  
  ในปี 2561 และ 2560 บริษทัไดต้ั้งประมำณกำรหน้ีสินจำกกำรรับประกนัผลงำนตำมกำรประมำณกำร

ของวศิวกร จ ำนวน 1.20  ลำ้นบำท และ 11.20  ลำ้นบำท ตำมล ำดบั  
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18. เงินกู้ยมืระยะยาวจากธนาคาร 
 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561  2560 
เงินกูย้มืจำกธนำคำรพำณิชยใ์นประเทศ 128,454,385  100,141,305 
 รวม 128,454,385  100,141,305 
หกั เงินกูย้มืระยะยำวท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี (20,598,120)  (11,881,320) 
 สุทธิ 107,856,265  88,259,985 

 
  ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 บริษัทฯ มีวงเงินกู้ยืมระยะยำวกับธนำคำรในประเทศ 1 แห่ง 

จ ำนวนสองสัญญำเป็นจ ำนวน 125 ลำ้นบำทและจ ำนวน 72 ลำ้นบำท 
 สัญญำท่ีหน่ึงเงินกูย้มืระยะยำววงเงิน 125 ลำ้นบำทแบ่งเป็นสองส่วนรำยละเอียดดงัน้ี 

   ส ำหรับเงินกูค้่ำท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงจ ำนวน 105 ลำ้นบำท อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ MLR - 2.00 
ต่อปี โดยช ำระคืนเงินตน้รวม 108 งวด งวดละ 0.98 ลำ้นบำท งวดแรกช ำระในวนัท ำกำรสุดทำ้ยของเดือนท่ี 13 
นบัตั้งแต่วนัเบิกรับเงินกูง้วดแรกจำกธนำคำรและเสร็จส้ินภำยใน 120 เดือนนบัตั้งแต่เดือนท่ีมีกำรเบิกรับเงินกู้
งวดแรก 

   ส ำหรับเงินกู้ค่ำปรับปรุงอู่เรือจ ำนวน 20 ลำ้นบำท อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ MLR - 2.25 ต่อปี โดย
ช ำระคืนเงินตน้รวม 48 งวด งวดละ 0.42 ลำ้นบำท งวดแรกช ำระในวนัท ำกำรสุดทำ้ยของเดือนท่ี 13 นบัตั้งแต่
วนัเบิกรับเงินกูง้วดแรกจำกธนำคำรและเสร็จส้ินภำยใน 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 ำนวนเงินกูต้ำมสัญญำสินเช่ือลงบำงส่วนโดยตกลง
กูเ้งินจำกธนำคำรตำมสัญญำเป็นจ ำนวนเงินทั้งส้ิน 72 ลำ้นบำท 

   โดยผอ่นช ำระเงินตน้รวม 108 งวด งวดแรกช ำระในวนัท ำกำรสุดทำ้ยของเดือนท่ี 13 นบัตั้งแต่วนั
เบิกรับเงินกู้งวดแรกจำกธนำคำรและเสร็จส้ินภำยใน 120 เดือนนับตั้งแต่เดือนท่ีมีกำรเบิกรับเงินกู้งวดแรก
ภำยใตเ้ง่ือนไขกำรผอ่นช 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 (หมำยเหตุ 10) 
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  ขอ้ปฏิบติัอ่ืนท่ีส ำคญัตำมสัญญำ 
   บริษทัตอ้งปฏิบติัตำมเง่ือนไขท่ีสัญญำเงินกูก้  ำหนดในเร่ืองท่ีส ำคญั ไดแ้ก่ บริษทัตอ้งไม่น ำเงินกู้

ไปใช้เพื่อวตัถุประสงค์อ่ืนนอกเหนือจำกวตัถุประสงค์ท่ีระบุไวใ้นสัญญำและตอ้งไม่ท ำกำรโอน ขำย ให้เช่ำ 
จ  ำหน่ำย หรือก่อใหเ้กิดกำรติดพนัใดๆ กบัทรัพยสิ์นและจะไม่ก่อขอ้ผกูพนัหน้ี หรือภำระใดๆ โดยกำรกูย้มืหรือ
ค ้ำประกนับุคคลใดๆ จนท ำให้อตัรำส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุ้นเกินกวำ่ 1.3 ต่อ 1 ทั้งน้ีจะตอ้งไม่ต ่ำ
กวำ่ศูนย ์บริษทัตกลงท่ีจะด ำรงอตัรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ีไวใ้นอตัรำส่วนไม่นอ้ยกวำ่ 1.5 เท่ำ 

 
19. ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 
   บริษทัและบริษทัยอ่ย มีภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน ดงัน้ี  

   (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561  2560  2561  2560 

ภำระผกูพนัของโครงกำรผลประโยชน์ ยกมำตน้ปี 10,450,079  5,137,042  9,351,851  4,523,552 
ตน้ทุนบริกำร  1,015,007  970,426  913,713  898,279 
ตน้ทุนดอกเบ้ียปีปัจจุบนั 271,908  374,304  244,686  354,341 
ผลขำดทุนประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั 58,789  6,993,677  59,840  6,601,049 
ส่วนท่ีจ่ำยช ำระในปี (1,065,430)  (3,025,370)  (1,065,430)  (3,025,370) 
ภำระผกูพนัของโครงกำรผลประโยชน์ ยกไปปลำยปี 10,730,353  10,450,079  9,504,660  9,351,851 

  
  ข้อสมมุติหลกัในการประมาณการตามหลกัการคณติศาสตร์ประกนัภัย 

 ร้อยละ 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561  2560  2561  2560 

อตัรำคิดลด 2.39 - 3.06  2.39 - 3.06  2.72  2.81 
อตัรำกำรเพ่ิมข้ึนของเงินเดือน 3.00 - 6.00  3.00 - 6.00  5  5 
อตัรำกำรหมุนเวียนพนกังำน  1.91 - 68.76   1.91 - 68.76  8.60 - 34.38  8.60 - 34.38 
อตัรำกำรมรณะ (อำ้งอิงจำกตำรำงมรณะไทย พ.ศ. 2560) 105  105  105  105 

    
 การวเิคราะห์ความอ่อนไหว   
 ผลกระทบของกำรเปล่ียนแปลงสมมติฐำนท่ีส ำคญัต่อมูลค่ำปัจจุบนัของภำระผกูพนัผลประโยชน์ระยะยำว

ของพนกังำน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 สรุปไดด้งัน้ี 
 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
   งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 เพ่ิมข้ึน(ลดลง) 
ร้อยละ 

 เพ่ิมข้ึน  ลดลง  เพ่ิมข้ึน  ลดลง 

อตัรำคิดลด 1  (9.44)  11.32  (8.30)  9.99 
อตัรำกำรข้ึนเงินเดือน 2  12.62  (8.52)  11.16  (7.48) 
อตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน  40  (7.20)  15.57  (6.22)  13.98 
อตัรำกำรมรณะ 40  (10.05)  10.58  (8.85)  9.33 
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ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 
เม่ือวนัท่ี 13 ธนัวำคม 2561 สภำนิติบญัญติัแห่งชำติไดมี้มติผำ่นร่ำงพระรำชบญัญติัคุม้ครองแรงงำน ซ่ึง

กฎหมำยดงักล่ำวอยู่ในระหว่ำงรอประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ โดยก ำหนดอตัรำค่ำชดเชยเพิ่มเติมกรณี
นำยจำ้งเลิกจำ้ง ส ำหรับลูกจำ้งซ่ึงท ำงำนติดต่อกนัครบ 20 ปีข้ึนไปให้มีสิทธิได้รับค่ำชดเชยไม่น้อยกว่ำ
ค่ำจำ้งอตัรำสุดทำ้ย 400 วนัสุดทำ้ย จำกปัจจุบนัอตัรำค่ำชดเชยสูงสุดคือ 300 วนั โดยหำกกฎหมำยดงักล่ำวมี
ผลบงัคบัใช ้บริษทัและบริษทัยอ่ยจะรับรู้ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำนเพิ่มข้ึนประมำณ 2.42 ลำ้นบำท 
และท ำใหก้ ำไรลดลงประมำณ 1.94 ลำ้นบำท (เฉพำะของกิจกำรประมำณ 2.21 ลำ้นบำทและ 1.77 ลำ้นบำท 
ตำมล ำดบั) 

 
20. ส ารองตามกฎหมาย 

เพื่อใหเ้ป็นไปตำมมำตรำ 116 แห่งพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 บริษทัตอ้งจดัสรรก ำไร
ส ำหรับงวดส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ำรองไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิส ำหรับงวดหักด้วยยอดขำดทุน
สะสมยกมำ (ถ้ำมี) จนกว่ำทุนส ำรองน้ีจะมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส ำรองตำม
กฎหมำยดงักล่ำวไม่สำมำรถน ำไปจ่ำยเงินปันผลได ้

 
21. ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 

  ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้นค ำนวณโดยหำรก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับปีดว้ยจ ำนวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกัของ
หุน้สำมญัท่ีออกอยูใ่นระหวำ่งปี 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  2561  2560  2561  2560 

ก ำไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สำมญั   (บำท) 32,668,709  81,565,369  27,918,058  79,529,252 
จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั          (หุน้) 258,291,087  258,291,087  258,291,087  258,291,087 
ก ำไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐำน (บำทต่อหุน้) 0.13  0.32  0.11  0.31 

 
22. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

  รำยกำรค่ำใชจ่้ำยแบ่งตำมลกัษณะประกอบดว้ยรำยกำรค่ำใชจ่้ำยท่ีส ำคญัดงัต่อไปน้ี 
 (หน่วย : บำท) 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จรวม  งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จเฉพำะกิจกำร 
 2561  2560  2561  2560 
วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 167,017,592  237,704,980  166,075,334  237,330,408 
กำรเปล่ียนแปลงในวตัถุดิบและงำนระหวำ่งท ำ 7,605,357  (24,542,831)  7,479,831  (24,340,421) 
ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย 39,020,496  38,839,380  38,703,398  38,502,760 
ค่ำใชจ่้ำยพนกังำน 117,784,225  120,256,409  87,503,482  100,065,436 
ภำระผลประโยชน์เม่ือเกษียณอำย ุ 1,015,006  970,426  913,713  898,279 
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23. การเสนอข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานด าเนินงาน 
  ขอ้มูลส่วนงำนด ำเนินงำนท่ีน ำเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรำยงำนภำยในของบริษทัท่ีผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจ

สูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนไดรั้บและสอบทำนอยำ่งสม ่ำเสมอเพื่อใชใ้นกำรตดัสินใจในกำรจดัสรรทรัพยำกร
และประเมินผลกำรปฏิบติังำนของส่วนงำนด ำเนินงำนของบริษทั 

  บริษทัและบริษทัยอ่ยด ำเนินกิจกำรใน 2 ส่วนงำนหลกัคือ (1) ส่วนงำนซ่อมเรือ และ (2) ส่วนงำนต่อ
เรือ และด ำเนินธุรกิจในส่วนงำนทำงภูมิศำสตร์หลกัในประเทศ  

  ขอ้มูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำนด ำเนินงำนของบริษทัและบริษทัยอ่ยส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2561 และ 2560 มีดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย : ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 

     กำรด ำเนินงำน  กำรตดัรำยกำรบญัชี   
 ส่วนงำนซ่อมเรือ  ส่วนงำนต่อเรือ  และอ่ืน ๆ  ระหวำ่งกนั  งบกำรเงินรวม 
 2561  2560  2561  2560  2561  2560  2561  2560  2561  2560 

รำยไดจ้ำกภำยนอก 420.6  401.9  -  265.1  95.6  24.5  -  -  516.2  691.5 
รำยไดร้ะหวำ่งส่วนงำน 0.2  0.2  39.7  16.1  31.7  34.6  (71.6)  (50.9)  -  - 
รำยไดท้ั้งส้ิน 420.8  402.1  39.7  281.2  127.3  59.1  (71.6)  (50.9)  516.2  691.5 

ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรด ำเนินงำน                    
   ตำมส่วนงำน 124.8  129.8  23.3  109.3  17.7  8.0  -  -  165.8  247.1 
รำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำยท่ีไม่ไดปั้นส่วน:                     
 ดอกเบ้ียรับ                 0.4  0.5 
 รำยไดอ่ื้น                 8.4  13.2 
 ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริหำร                 (126.7)  (154.1) 
 ตน้ทุนทำงกำรเงิน                 (7.6)  (6.3) 
 ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้                 (7.2)  (18.8) 
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับปี                 33.1  81.6 

ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์                 440.6  423.4 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน                 11.9  12.9 
สิทธิกำรเช่ำ                 24.8  26.0 
สินทรัพยส่์วนกลำง                 281.8  271.5 
รวมสินทรัพย ์                 759.1  733.8 

 
24. กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 

  บริษทัและบริษทัย่อยและพนกังำนของบริษทัและบริษทัย่อยไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพข้ึน
ตำมพระรำชบญัญติักองทุนส ำรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษทั บริษทัย่อยและพนกังำนจะจ่ำยสมทบเขำ้
กองทุนเป็นรำยเดือนในอตัรำร้อยละ 5 ของเงินเดือน กองทุนส ำรองเล้ียงชีพน้ีบริหำรโดยธนำคำรไทยพำณิชย ์
จ  ำกดั (มหำชน) และจะจ่ำยให้แก่พนกังำนเม่ือพนกังำนนั้นออกจำกงำนตำมระเบียบวำ่ดว้ยกองทุนของบริษทั 
และบริษทัยอ่ย ส ำหรับปี 2561 และ 2560 บริษทั และบริษทัยอ่ยไดจ่้ำยเงินสมทบกองทุนเป็นจ ำนวนเงิน 4.5 
ลำ้นบำท และ 4.2 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั (เฉพำะกิจกำร : 4.2 ลำ้นบำท และ 4.0 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั) 
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25. การบริหารจัดการทุน 
  วตัถุประสงค์ในกำรบริหำรจดักำรทุนท่ีส ำคญัของบริษทัคือกำรจดัให้มีซ่ึงโครงกำรทำงกำรเงินท่ี 

เหมำะสมและกำรด ำรงไวซ่ึ้งควำมสำมำรถในกำรด ำเนินธุรกิจอยำ่งต่อเน่ือง 
  ตำมงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 ตำมงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรมีอตัรำส่วน

หน้ีสินต่อทุนเท่ำกบั 0.69 : 1 และ 0.55 : 1 ตำมล ำดบั 
 
26. เงินปันผลจ่าย 
 ปี 2561 
  เม่ือวนัท่ี 5 เมษำยน 2561 ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปีของบริษทัไดมี้มติอนุมติักำรจ่ำยปันผล

ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนปี 2560 เป็นเงินสดในอตัรำหุน้ละ 0.20 บำท คิดเป็นจ ำนวนเงิน 51.66 ลำ้นบำท โดย
ก ำหนดจ่ำยปันผลในวนัท่ี 2 พฤษภำคม 2561 

 
 ปี 2560 
  เม่ือวนัท่ี 4 เมษำยน 2560 ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปีของบริษทัไดมี้มติอนุมติักำรจ่ำยปันผล

ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนปี 2559 เป็นเงินสดในอตัรำหุน้ละ 0.12 บำท คิดเป็นจ ำนวนเงิน 30.99 ลำ้นบำท โดย
ก ำหนดจ่ำยปันผลในวนัท่ี 2 พฤษภำคม 2560 

  
27. 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 ำเงินปันผลท่ีไดรั้บจำกกิจกำรส่งเสริมกำรลงทุน ซ่ึงไดรั้บยกเวน้ภำษี
เงินไดนิ้ติบุคคลตำมมำตรำ 31 ไปรวมค ำนวณเพื่อเสียภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล 

5. ไดรั้บอนุญำตใหน้ ำเงินหรือส่งเงินออกนอกรำชอำณำจกัรเป็นเงินตรำต่ำงประเทศได ้
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28.  การเปลีย่นแปลงในหนีสิ้นทีเ่กดิจากกจิกรรมจัดหาเงิน 
กำรเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดจำกกิจกรรมจดัหำเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  31 ธนัวำคม 2561 และ 

2560  มีดงัน้ี 
(หน่วย : บำท) 

 งบกำรเงินรวม  
 ยอดคงเหลือ  กระแสเงินสด  รำยกำรท่ีไม่ใช่เงินสด  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัท่ี 1  เพิ่ม (ลด)*  เพิ่มข้ึน  กำรไดม้ำ  ผลต่ำงจำก  ณ วนัท่ี 31 
 มกรำคม 2561      ซ่ึงบริษทัยอ่ย  กำรแปลงค่ำ  ธนัวำคม 2561 

         งบกำรเงิน   
เงินกูย้ืมระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 20,000,000  67,000,000  -  -  -  87,000,000 
เงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 100,141,305  28,313,080  -  -  -  128,454,385 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน 2,468,561  (1,026,735)  -  -  -  1,441,826 

รวม 122,609,866  94,286,345  -  -  -  216,896,211 
 

(หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม  
 ยอดคงเหลือ  กระแสเงินสด  รำยกำรท่ีไม่ใช่เงินสด  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัท่ี 1  เพิ่ม (ลด)*  เพิ่มข้ึน  กำรไดม้ำ  ผลต่ำงจำก  ณ วนัท่ี 31 
 มกรำคม 2560      ซ่ึงบริษทัยอ่ย  กำรแปลงค่ำ  ธนัวำคม 2560 

         งบกำรเงิน   
เงินกูย้ืมระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 10,000,000  10,000,000  -  -  -  20,000,000 
เงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 106,571,745  (6,430,440)  -  -  -  100,141,305 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน 1,855,682  (2,937,121)  3,550,000  -  -  2,468,561 

รวม 118,427,427  632,439  3,550,000  -  -  122,609,866 
 

(หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ยอดคงเหลือ  กระแสเงินสด  รำยกำรท่ีไม่ใช่เงินสด  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัท่ี 1  เพิ่ม (ลด)*  เพิ่มข้ึน  กำรไดม้ำ  กำรแปลงค่ำ  ณ วนัท่ี 31 
 มกรำคม 2561      ซ่ึงบริษทัยอ่ย  อตัรำแลกเปล่ียน  ธนัวำคม 2561 
เงินกูย้ืมระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 20,000,000   67,000,000  -  -  -  87,000,000 
เงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 100,141,305  28,313,080  -  -  -  128,454,385 
เงินกูย้ืมระยะยำวจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  13,000,000  -  -  -  13,000,000 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน 2,468,561  (1,026,735)  -  -  -  1,441,826 

รวม 122,609,866  107,286,345  -  -  -  229,896,211 
 

(หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ยอดคงเหลือ  กระแสเงินสด  รำยกำรท่ีไม่ใช่เงินสด  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัท่ี 1  เพิ่ม (ลด)*  เพิ่มข้ึน  กำรไดม้ำ  กำรแปลงค่ำ  ณ วนัท่ี 31 
 มกรำคม 2560      ซ่ึงบริษทัยอ่ย  อตัรำแลกเปล่ียน  ธนัวำคม 2560 
เงินกูย้ืมระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 10,000,000  10,000,000  -  -  -  20,000,000 
เงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 106,571,745  (6,430,440)  -  -  -  100,141,305 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน 1,855,682  (2,937,121)  3,550,000  -  -  2,468,561 

รวม 118,427,427  632,439  3,550,000  -  -  122,609,866 
 
*กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจดัหำเงินสุทธิรวมจ ำนวนเงินสดรับและเงินสดช ำระคืนในงบกระแสเงินสด 
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29. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจจะเกดิขึน้ 
 29.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าด าเนินงานและสัญญาบริการ 
   บริษทัและบริษทัย่อยไดท้  ำสัญญำเช่ำท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำง ห้องชุด และยำนพำหนะ และ

สัญญำบริกำรท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรจำ้งรถรับส่งพนกังำน สัญญำกำรจำ้งงำนและสัญญำบริกำรอ่ืน ๆ 
   ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 บริษทัและบริษทัย่อยมีภำระผกูพนัในกำรจ่ำยค่ำเช่ำและค่ำบริกำร

ตำมสัญญำดงักล่ำวดงัน้ี 
(หน่วย: ลำ้นบำท) 

จ่ำยช ำระภำยใน  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  1 ปี  4.41  4.41 
 มำกกวำ่ 1 ปี ถึง 5 ปี  10.56  10.56 
  มำกกวำ่ 5 ปี  44.56  44.56 
  รวม  59.53  59.53 

 
 29.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาต่อเรือและสัญญาซ่อมเรือ 
   ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 บริษทัมีสัญญำต่อเรือและสัญญำซ่อมเรือซ่ึงยงัไม่ไดส่้งมอบหรือ

ใหบ้ริกำรจ ำนวนเงินประมำณ 13.38 ลำ้นบำท 
  

29.3 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัการซ้ือสินค้า 
   ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 บริษทัมีภำระผกูพนัเก่ียวกบักำรซ้ือสินคำ้เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ใน

กำรซ่อมแซมเป็นจ ำนวน 1.47 ลำ้นบำท  
 

29.4 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัการสัญญาก่อสร้าง 
   ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 บริษทัมีภำระผกูพนัเก่ียวกบัสัญญำก่อสร้ำงท่ำเทียบเรือท่ีตอ้งจ่ำยช ำระ

อีกจ ำนวนเงินประมำณ 3.47 ลำ้นบำท 
 

29.5 การค า้ประกนั 
   ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีหนงัสือค ้ำประกนัซ่ึงออกโดยธนำคำรในนำม

บริษทั และบริษทัยอ่ย เหลืออยูเ่ป็นจ ำนวนเงิน 27.89 ลำ้นบำท (เฉพำะของกิจกำรจ ำนวน 22.94 ลำ้นบำท) 
เก่ียวเน่ืองกบัภำระผกูพนัทำงปฏิบติั บำงประกำรตำมปกติธุรกิจของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

 
 29.6 การค า้ประกนัวงเงินสินเช่ือและเงินกู้ยมืทีไ่ด้รับจากสถาบันการเงิน 
   ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 บริษทัมีวงเงินสินเช่ือและเงินกูย้มืจำกธนำคำรจ ำนวน 505 ลำ้นบำท ค ้ำ

ประกนัโดยกำรจดจ ำนองอู่ลอยสองล ำและท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงของบริษทัเป็นหลกัประกนั 
   ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 บริษทัยอ่ยมีวงเงินสินเช่ือและเงินกูย้มืจำกธนำคำรจ ำนวน 12 ลำ้นบำท 

ค ้ำประกนัโดยกำรจดจ ำนองเรือสองล ำของบริษทัยอ่ยและค ้ำประกนัโดยบริษทัใหญ่ 
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30.   เคร่ืองมือทางการเงนิ 
  30.1 นโยบายการบริหารความเส่ียง 

ตำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับท่ี 107 เร่ืองกำรแสดงรำยกำรส ำหรับเคร่ืองมือทำงกำรเงิน   
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีเคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีส ำคญัท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงินประกอบดว้ย 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ลูกหน้ีและเจำ้หน้ีกำรคำ้ เงินให้กูย้ืม เงินเบิกเกินบญัชีธนำคำร 
เจำ้หน้ีทรัสต์รีซีท และเงินกู้ยืมระยะสั้ น บริษทัฯมีควำมเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทำงกำรเงิน
ดงักล่ำว และมีนโยบำยในกำรบริหำรควำมเส่ียงดงัน้ี 

 
  30.1.1 ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

บริษทัและบริษทัยอ่ยมีควำมเส่ียงดำ้นกำรให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีกำรคำ้ เงินให้กูย้ืม
และลูกหน้ีอ่ืน ฝ่ำยบริหำรควบคุมควำมเส่ียงน้ีโดยกำรก ำหนดให้มีนโยบำยและวิธีกำรในกำร
ควบคุมสินเช่ือ บริษทัฯไม่คำดวำ่จะไดรั้บควำมเสียหำยท่ีเป็นสำระส ำคญัจำกกำรให้สินเช่ือ จ ำนวน
เงินสูงสุดท่ีบริษทัฯอำจตอ้งสูญเสียจำกกำรให้สินเช่ือคือมูลค่ำตำมบญัชีของลูกหน้ี เงินให้กูย้ืมและ
ลูกหน้ีอ่ืนท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

กำรกระจุกตวัของควำมเส่ียงดำ้นกำรให้สินเช่ือเกิดจำกกำรท่ีบริษทัฯให้บริกำรรับจำ้งต่อเรือ
และซ่อมเรือใหแ้ก่ลูกคำ้ทัว่ไปทั้งภำคเอกชนและหน่วยงำนรำชกำร ควำมสำมำรถในกำรปฏิบติัตำม
ภำระผกูพนัของลูกหน้ีเหล่ำน้ีมีควำมสัมพนัธ์เก่ียวเน่ืองกบัสภำวะเศรษฐกิจของประเทศ 

   
  30.1.2 ความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้ 
   บริษทัและบริษทัย่อยมีควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียท่ีส ำคญัอนัเก่ียวเน่ืองกับเงินฝำกกับ

สถำบันกำรเงิน เงินกู้ยืมแก่บริษทัย่อย เงินเบิกเกินบญัชีธนำคำร เจำ้หน้ีทรัสต์รีซีท เงินกู้ยืมท่ีมี
ดอกเบ้ีย อยำ่งไรก็ตำม เน่ืองจำกสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินส่วนใหญ่มีอตัรำดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึน
ลงตำมอตัรำตลำด หรือมีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกล้เคียงกบัอตัรำตลำดในปัจจุบนั ควำมเส่ียงจำก
อตัรำดอกเบ้ียของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจึงอยูใ่นระดบัต ่ำ  

   ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีส ำคญัสำมำรถจดัตำมประเภท
อตัรำ ดอกเบ้ีย และส ำหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีมีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีสำมำรถแยกตำม
วนัท่ีครบก ำหนด หรือ วนัท่ีมีกำรก ำหนดอตัรำดอกเบ้ียใหม่ (หำกวนัท่ีมีกำรก ำหนดอตัรำดอกเบ้ีย
ใหม่ถึงก่อน) ไดด้งัน้ี 

  อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี  อตัรำดอกเบ้ีย      อตัรำ 
 ภำยใน  มำกกว่ำ 1  มำกกว่ำ  ปรับข้ึนลง  ไม่มี    ดอกเบ้ีย 
 1 ปี  ถึง 5 ปี  5 ปี  ตำมรำคำตลำด  อตัรำดอกเบ้ีย  รวม  ท่ีแทจ้ริง 
 (ลำ้นบำท)  (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงนิ              
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด -  -  -  38.20  4.01  42.21  0 - 0.375 
 -  -  -  38.20  4.01  42.21   

 
  อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี  อตัรำดอกเบ้ีย      อตัรำ 
 ภำยใน  มำกกว่ำ 1  มำกกว่ำ  ปรับข้ึนลง  ไม่มี    ดอกเบ้ีย 
 1 ปี  ถึง 5 ปี  5 ปี  ตำมรำคำตลำด  อตัรำดอกเบ้ีย  รวม  ท่ีแทจ้ริง 
 (ลำ้นบำท)  (ร้อยละต่อปี) 

หนี้สินทางการเงนิ              
ตัว๋สญัญำใชเ้งิน -  -  -  87.0  -  87.0  4.25 - 4.30 
 -  -  -  87.0  -  87.0   
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  30.1.3 ความเส่ียงจากอตัราแลกเปลีย่น 
   บริษทัและบริษทัยอ่ยมีควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนท่ีส ำคญัอนัเก่ียวเน่ืองจำกกำรซ้ือสินคำ้

และบริกำรหรือให้บริกำร บริษทัมีกำรท ำสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ ซ่ึงส่วนใหญ่มี
อำยสุัญญำไม่เกินหน่ึงปีเพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในกำรบริหำรควำมเส่ียง 

   ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
ทำงกำรเงินท่ีเป็นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศดงัน้ี 

  สินทรัพย ์  หน้ีสิน  อตัรำแลกเปล่ียน 
สกลุเงิน  ทำงกำรเงิน  ทำงกำรเงิน  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 

  (ลำ้น)  (ลำ้น)  (บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกำ  0.26  -  32.2848 (อตัรำซ้ือ) 

 
  30.2 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

  เน่ืองจำกสินทรัพยท์ำงกำรเงินส่วนใหญ่และหน้ีสินทำงกำรเงินบำงส่วนของบริษทัฯและ
บริษัทย่อยจดัอยู่ในประเภทระยะสั้ น เงินให้กู้ยืมและเงินกู้ยืมมีอัตรำดอกเบ้ียใกล้เคียงกับอตัรำ
ดอกเบ้ียในตลำด บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจึงประมำณมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำร
เงินใกลเ้คียงกบัมูลค่ำตำมบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

  มูลค่ำยุติธรรม หมำยถึง จ ำนวนเงินท่ีผูซ้ื้อและผูข้ำยตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพยก์นัในขณะท่ี
ทั้งสองฝ่ำยมีควำมรอบรู้ และเต็มใจในกำรแลกเปล่ียนและสำมำรถต่อรองรำคำกนัไดอ้ยำ่งเป็นอิสระใน
ลกัษณะท่ีไม่มีควำมเก่ียวข้องกัน วิธีกำรก ำหนดมูลค่ำยุติธรรมข้ึนอยู่กบัลักษณะของเคร่ืองมือทำง
กำรเงิน มูลค่ำยุติธรรมจะก ำหนดจำกรำคำตลำดล่ำสุด หรือก ำหนดข้ึนโดยใช้เกณฑ์กำรวดัมูลค่ำท่ี
เหมำะสม 

    
31.   มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีอ่อกและปรับปรุงใหม่และมีผลบังคับใช้ในอนาคต 

สภำวิชำชีพบญัชีได้ออกประกำศสภำวิชำชีพบญัชี ซ่ึงลงประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแล้ว ให้ใช ้ 
มำตรฐำนกำรบัญชี มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชีและกำรตีควำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่  

โดยมีผลบงัคบัใช้ถือปฏิบติักบังบกำรเงินส ำหรับรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 
มกรำคม 2562 เป็นตน้ไป มีดงัน้ี 

มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2561)  เร่ือง กำรน ำเสนองบกำรเงิน 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง สินคำ้คงเหลือ 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง งบกระแสเงินสด 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง นโยบำยกำรบัญชี กำรเปล่ียนแปลง

ประมำณกำรทำงบญัชีและขอ้ผดิพลำด 
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มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง เห ตุกำรณ์ภำยหลังรอบระยะเวลำ
รำยงำน 

มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง ภำษีเงินได ้
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง สัญญำเช่ำ 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังำน 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2561)  เร่ือง กำรบญัชีส ำหรับเงินอุดหนุนจำกรัฐบำล

และกำรเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัควำม
ช่วยเหลือจำกรัฐบำล 

มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2561)  เร่ือง ผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงของ
อตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ 

มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2561)  เร่ือง ตน้ทุนกำรกูย้มื 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง กำรเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือ

กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 26 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง กำรบัญชีและกำรรำยงำนโครงกำร

ผลประโยชน์เม่ือออกจำกงำน 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง เงินลงทุนในบริษทัร่วมและกำรร่วมคำ้ 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินในสภำพ

เศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง ก ำไรต่อหุน้ 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งกำล 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง ประมำณกำรหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึน

และสินทรัพยท่ี์อำจเกิดข้ึน 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 41 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง เกษตรกรรม 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 1 เร่ือง กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง

กำรเงินมำใชเ้ป็นคร้ังแรก 



- 55 - 
 

 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 2 
(ปรับปรุง 2561) 

เร่ือง กำรจ่ำยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 3 
(ปรับปรุง 2561) 

เร่ือง กำรรวมธุรกิจ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 4 
(ปรับปรุง 2561) 

เร่ือง สัญญำประกนัภยั 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 5 
(ปรับปรุง 2561) 

เร่ือง สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พื่อขำย
และกำรด ำเนินงำนท่ียกเลิก 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 6 
(ปรับปรุง 2561) 

เร่ือง กำรส ำรวจและประเมินค่ำแหล่ง
ทรัพยำกรแร่ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 8 
(ปรับปรุง 2561) 

เร่ือง ส่วนงำนด ำเนินงำน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 10 
(ปรับปรุง 2561) 

เร่ือง งบกำรเงินรวม 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 11 
(ปรับปรุง 2561) 

เร่ือง กำรร่วมกำรงำน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 12 
(ปรับปรุง 2561) 

เร่ือง กำรเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียใน
กิจกำรอ่ืน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 13 
(ปรับปรุง 2561) 

เร่ือง กำรวดัมูลค่ำยติุธรรม 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 15 เร่ือง รำยไดจ้ำกสัญญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 10      
(ปรับปรุง 2561) 

เร่ือง ควำมช่วยเหลือจำกรัฐบำล-กรณีท่ีไม่มี
ควำม เก่ี ยวข้องอย่ำง เฉพ ำะ เจำะจงกับ
กิจกรรมด ำเนินงำน 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 15       
(ปรับปรุง 2561) 

เร่ือง สัญญำเช่ำด ำเนินงำน-ส่ิงจูงใจท่ีให้แก่ผู ้
เช่ำ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 25       
(ปรับปรุง 2561) 

เร่ือง ภำษีเงินได-้กำรเปล่ียนแปลงสถำนภำพ
ทำงภำษีของกิจกำรหรือของผูถื้อหุน้ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 27      
(ปรับปรุง 2561) 

เร่ือง กำรประเมินเน้ือหำสัญญำเช่ำท่ีท ำข้ึน
ตำมรูปแบบกฎหมำย 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 29      
(ปรับปรุง 2561) 

เร่ือง กำรเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลง
สัมปทำนบริกำร 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 32      
(ปรับปรุง 2561) 

เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน-ตน้ทุนเวบ็ไซต ์
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กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 1 
(ปรับปรุง 2561) 

เร่ือง กำรเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจำก
กำรร้ือถอน กำรบูรณะและหน้ีสินท่ีมีลกัษณะ
คลำ้ยคลึงกนั 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 4 
(ปรับปรุง 2561) 

เร่ือง กำรประเมินวำ่ขอ้ตกลงประกอบดว้ย
สัญญำเช่ำหรือไม่ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 5 
(ปรับปรุง 2561) 

เร่ือง สิทธิในส่วนไดเ้สียจำกกองทุนกำรร้ือ
ถอน กำรบูรณะและกำรปรับปรุง
สภำพแวดลอ้ม 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 7 
(ปรับปรุง 2561) 

เร่ือง กำรปรับปรุงยอ้นหลงัภำยใตม้ำตรฐำน
กำรบญัชี ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง
กำรรำยงำนทำงกำรเงินในสภำพเศรษฐกิจท่ี
เงินเฟ้อรุนแรง 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 10 
(ปรับปรุง 2561) 

เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงกำล
และกำรดอ้ยค่ำ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 12 
(ปรับปรุง 2561) 

เร่ือง ขอ้ตกลงสัมปทำนบริกำร 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 14 
(ปรับปรุง 2561) 

เร่ือง  ข้อจ ำกัด สินท รัพย์ต ำมโครงกำร
ผลประโยชน์ ข้อก ำหนดเงินทุนขั้นต ่ำและ
ปฏิสัมพันธ์ของรำยกำรเหล่ำน้ี  ส ำหรับ
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับท่ี 19 (ปรับปรุง 
2561) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังำน 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 17 
(ปรับปรุง 2561) 

เร่ือง กำรจ่ำยสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดให้
เจำ้ของ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 20 
(ปรับปรุง 2561) 

เร่ือง ตน้ทุนกำรเปิดหน้ำดินในช่วงกำรผลิต
ส ำหรับเหมืองผวิดิน 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 21 
 (ปรับปรุง 2561) 

เร่ือง เงินท่ีน ำส่งรัฐ 
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โดยมีผลบงัคบัใช้ถือปฏิบติักบังบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 
2563 มีดงัน้ี 

มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 32 เร่ือง กำรแสดงรำยกำรเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 7 เร่ือง กำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทำงกำรเงิน  
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16  เร่ือง กำรป้องกนัควำมเส่ียงของเงินลงทุน

สุทธิในหน่วยงำนต่ำงประเทศ 
 กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 19 
 

เร่ือง กำรช ำระหน้ีสินทำงกำรเงินดว้ยตรำ
สำรทุน 

ฝ่ำยบริหำรของบริษทัและบริษทัยอ่ยเช่ือวำ่มำตรฐำนกำรบญัชี มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กำร
ตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชีและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ขำ้งตน้
จะไม่มีผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินเม่ือน ำมำถือปฏิบติั 

 
32. ลูกหนีอ้ืน่ - กจิการทีไ่ม่เกีย่วข้องกนั 

  ในปี 2561 บริษทัมีกำรรับงำนติดตั้ งโครงสร้ำงเหล็ก อำคำรสินค้ำและอำคำรโดยสำร ในโครงกำร 
ก่อสร้ำงด่ำนศุลกำกรสะเดำแห่งใหม่ จงัหวดัสงขลำ โดยบริษทัไดมี้กำรวำ่จำ้งผูรั้บเหมำก่อสร้ำงรำยหน่ึง วงเงิน 
ว่ำจำ้ง 3.24 ล้ำนบำท แต่ผูรั้บเหมำไม่สำมำรถท ำงำนให้แล้วเสร็จตำมท่ีตกลง เม่ือวนัท่ี 8 พฤศจิกำยน 2561 
บริษทัไดท้  ำบนัทึกขอ้ตกลง กบัผูรั้บจำ้งและผูรั้บจำ้งช่วงรวม 2 รำย ให้ร่วมรับผิดชอบค่ำใชจ่้ำยอนัเกิดจำกกำร 
ท่ีบริษทัไดเ้ขำ้ไปด ำเนินกำรแทนในงำนของผูรั้บจำ้งจนกว่ำโครงกำรจะแลว้เสร็จ ทั้งน้ีผูรั้บจำ้งไดท้  ำบนัทึก 
ขอ้ตกลงรับสภำพหน้ีในเดือนกุมภำพนัธ์ 2562 เพื่อน ำค่ำเสียหำยท่ีเกิดข้ึนดงักล่ำวไปหกักบัค่ำจำ้งรับเหมำ งำน
ก่อสร้ำงติดตั้งโครงสร้ำงเหล็ก โครงกำรขยำยสนำมบินสุวรรณภูมิ โดยบริษทัพิจำรณำบนัทึกรำยกำรเป็นลูกหน้ี
อ่ืนๆในงบกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 เป็นลูกหน้ีอ่ืนจ ำนวน 7.46 ลำ้นบำท 

 
33. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบกำรเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยกรรมกำรของบริษทัเม่ือวนัท่ี 15 กุมภำพนัธ์ 2562 


