
  
บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
รายงานการสอบทานและข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 

ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 
 
 
 
 
 

 
 
  
 



 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอ   ผูถื้อหุน้และคณะกรรมการ 
 บริษทั เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จ ากดั (มหาชน)  
 
 ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และงบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น
รวมและงบกระแสเงินสดรวมส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมแบบ
ย่อ ของบริษทั เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย และได้สอบทานขอ้มูลทางการเงิน
เฉพาะกิจการของบริษทั เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จ ากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็น
ผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 
เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจ้าเป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกับขอ้มูลทาง
การเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้  
 
ขอบเขตการสอบทาน 
 ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทาง
การเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วย การใช้วิธีการ
สอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการ
สอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากัดกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ท าให้ข้าพเจ้าไม่
สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนัยส าคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่ได้
แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 
 
ข้อสรุป 
 ขา้พเจ้าไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จดัท าขึ้นตาม
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

 
 
 

(นายพีระเดช  พงษเ์สถียรศกัด์ิ) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 4752 

บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร  
วนัท่ี 11 สิงหาคม 2563 



"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

(หน่วย : พนับาท)

ณ วนัท่ี 30 ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 30 ณ วนัท่ี 31
มิถุนายน 2563 ธนัวาคม 2562 มิถุนายน 2563 ธนัวาคม 2562

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวยีน
     เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 34,137             66,804             30,385             63,920             
     ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน
       กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5, 6 1,851               13,000             1,804               12,586             
       กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 44,798             53,144             44,573             52,941             
       ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 4,181               1                      4,310               88                    
       ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 4,196               7,786               3,639               5,219               
       หกั: ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (13,918) (12,520) (13,918) (12,520)
       รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 6 41,108             61,411             40,408             58,314             
     ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 7 2,752               -                  2,752               -                  
     รายไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกช าระ
        กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 1,450               959                  2,370               14,194             
        กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 44,943             45,653             44,943             31,446             
       รวมรายไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกช าระ 8 46,393             46,612             47,313             45,640             
     สินคา้คงเหลือ 9 43,562             49,313             43,286             49,037             
     สินทรัพยร์อการขาย 10 -                  8,469               -                  8,469               
     สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 7,252               5,990               5,308               3,700               
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 175,204           238,599           169,452           229,080           
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
     เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยซ่ึงบนัทึกโดยวิธีราคาทุน 11 -                  -                  27,080 26,882             
     ลูกหน้ีตามสญัญาเช่า 7 6,336               -                  6,336 -                  
     ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 12 437,430           443,261           436,647 442,429           
     สิทธิการเช่าท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง 4,13 -                  23,778             -                  23,778             
     สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 13 59,169 -                  59,169 -                  
     สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 14 9,730               10,422 9,730               10,422             
     สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 15 6,963 13,180             6,762 12,984             
     ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย 26,550             21,451 23,390             18,603             
     สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 3,918 4,468 3,918 4,468               
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 550,096 516,560 573,032 539,566           
รวมสินทรัพย์ 725,300 755,159 742,484 768,646           

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี

- 2 -
บริษทั เอเชียน มารีน เซอร์วสิส์ จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ
ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2563

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ



"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

(หน่วย : พนับาท)

ณ วนัท่ี 30 ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 30 ณ วนัท่ี 31

มิถุนายน 2563 ธนัวาคม 2562 มิถุนายน 2563 ธนัวาคม 2562

 หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน

     เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น

         จากสถาบนัการเงิน 16 75,000             140,000           75,000             140,000           

     เจา้หน้ีการคา้

        กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 -                  -                  3,017 2,321

        กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 27,453             34,823             26,707 34,265

        รวมเจา้หน้ีการคา้ 27,453             34,823             29,724 36,586

     ตน้ทุนงานก่อสร้างคา้งจ่าย 810                  1,598               810                  1,598               

     ประมาณการหน้ีสินจากการรับประกนัผลงาน 17 899                  404                  899                  404                  

     หน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 18 3,023               750                  3,023 750

     เงินกูย้มืระยะยาว - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั

        ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 5 -                  -                  14,600 20,000

     เงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 19 20,598             20,598             20,598 20,598

     หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน

        เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 8 14,090             125                  14,090 -                  

        ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 15,351             13,738             13,697             12,514             

        ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 103                  103                  -                  -                  

        อ่ืน ๆ 8,928               8,014               8,433               7,195               

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 166,255           220,153           180,874           239,645           

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

     หน้ีสินตามสญัญาเช่า 18 37,161             667                  37,161 667

     เงินกูย้มืระยะยาว - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 -                  -                  8,600 -                  

     เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร 19 76,959             87,258             76,959 87,258

     ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 20 17,256             18,141             16,235 16,938

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 131,376           106,066           138,955 104,863

รวมหนีสิ้น 297,631           326,219           319,829 344,508

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี

- 3 -
บริษทั เอเชียน มารีน เซอร์วสิส์ จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2563

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ



"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

(หน่วย : พนับาท)

ณ วนัท่ี 30 ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 30 ณ วนัท่ี 31

มิถุนายน 2563 ธนัวาคม 2562 มิถุนายน 2563 ธนัวาคม 2562

             หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

   ทุนเรือนหุน้ 

     ทุนจดทะเบียน 

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

     ทุนท่ีออกและช าระแลว้

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

     ก  าไรสะสม 

        จดัสรรแลว้ 

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

        ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 142,049 143,409 138,535 140,018

     ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่ 426,169 427,529 422,655 424,138

     ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 1,500               1,411               -                  -                  

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 427,669 428,940 422,655 424,138

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 725,300 755,159 742,484 768,646

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ
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บริษทั เอเชียน มารีน เซอร์วสิส์ จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2563



"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

(หน่วย : พนับาท)

งบการเงนิรวม

2563 2562 2563 2562

รายได้

   รายไดจ้ากการรับจา้ง 106,551 94,842 105,548 95,276

   รายไดอ่ื้น 2,492 3,129 2,765 3,263

รวมรายได้ 109,043 97,971 108,313 98,539

ค่าใช้จ่าย

   ตน้ทุนในการรับจา้ง 75,581 71,256 76,048 71,196

   ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 1,402 1,537 1,250 1,534

   ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 22,453              26,376              20,469 23,615

   ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 5 3,785                3,763                3,785 3,763                

รวมค่าใช้จ่าย 103,221            102,932            101,552 100,108

ก าไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมด าเนินงาน 5,822                (4,961)               6,761 (1,569)               

   ตน้ทุนทางการเงิน 1,892 2,226 1,958 2,280

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 3,930                (7,187)               4,803                (3,849)               

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ 15 214                   (978)                  327                   (833)                  

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด 3,716                (6,209)               4,476                (3,016)               

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่

รายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่ไวใ้น

    ก  าไรหรือขาดทุนในภายหลงั

    ผล (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนกังาน

         - สุทธิจากภาษีเงินได้ -                    -                    -                    -                    

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 3,716                (6,209)               4,476                (3,016)               

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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บริษทั เอเชียน มารีน เซอร์วสิส์ จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2563

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 มิถุนายน วนัท่ี 30 มิถุนายน

หมายเหตุ



"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

(หน่วย : พนับาท)

งบการเงนิรวม

2563 2562 2563 2562

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด

   ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 3,806                (5,818)               4,476                (3,016)

   ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (90) (391) -      -                    

3,716  (6,209) 4,476  (3,016)

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด

   ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 3,756                (6,200)               4,476                (3,016)

   ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (40) (9) -      -                    

3,716  (6,209) 4,476  (3,016)

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น

   ก  าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวดส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 3,806                (5,818)               4,476                (3,016)

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

   ก  าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท/หุน้) 0.015  (0.023) 0.017                (0.012)

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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บริษทั เอเชียน มารีน เซอร์วสิส์ จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2563

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 มิถุนายน วนัท่ี 30 มิถุนายน

หมายเหตุ



"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

(หน่วย : พนับาท)

งบการเงนิรวม

2563 2562 2563 2562

รายได้

   รายไดจ้ากการรับจา้ง 236,688 201,419 230,453 201,272

   รายไดอ่ื้น 5,853 5,660 5,829 5,926

   เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย 11 -                  -                  -                  8,160

รวมรายได้ 242,541 207,079 236,282 215,358

ค่าใช้จ่าย

   ตน้ทุนในการรับจา้ง 159,593 141,408 157,947 143,724

   ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 3,344 3,830 3,178 3,797

   ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 44,905 55,272 40,754 49,874

   ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 5 7,561 7,879 7,561 7,879

รวมค่าใช้จ่าย 215,403 208,389 209,440 205,274

ก าไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมด าเนินงาน 27,138 (1,310)               26,842 10,084

   ตน้ทุนทางการเงิน 4,035 4,265 4,167 4,373

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 23,103              (5,575)               22,675              5,711                

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ 15 8,283                (806)                  8,063 (744)                  

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด 14,820              (4,769)               14,612              6,455                

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่

รายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่ไวใ้น

    ก  าไรหรือขาดทุนในภายหลงั

    ผล (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนกังาน

         - สุทธิจากภาษีเงินได้ (410)                  (1,763)               (414)                  (1,583)               

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 14,410              (6,532)               14,198              4,872

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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บริษทั เอเชียน มารีน เซอร์วสิส์ จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2563

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 มิถุนายน วนัท่ี 30 มิถุนายน

หมายเหตุ



"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

(หน่วย : พนับาท)

งบการเงนิรวม

2563 2562 2563 2562

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด

   ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 14,778              (4,760)               14,612              6,455  

   ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 42  (9) -      -                    

14,820  (4,769) 14,612  6,455  

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด

   ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 14,321              (6,521)               14,198              4,872

   ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 89  (11) -      -                    

14,410  (6,532) 14,198  4,872

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น

   ก  าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวดส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 14,778              (4,760)               14,612              6,455                

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

   ก  าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท/หุน้) 0.057  (0.018) 0.057                0.025                

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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วนัท่ี 30 มิถุนายน วนัท่ี 30 มิถุนายน

หมายเหตุ

บริษทั เอเชียน มารีน เซอร์วสิส์ จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2563

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด



"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

(หน่วย : พนับาท)

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี
อ  านาจควบคุม

ทุนเรือนหุ้นท่ีออก จดัสรรแลว้ - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร
หมายเหตุ และช าระแลว้ ส ารองตามกฎหมาย รวม รวม

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 258,291 25,829 143,409 427,529 1,411                       428,940                   
ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 4 -                           -                           (2,766)                      (2,766)                      -                           (2,766)                      
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 - หลงัปรับปรุง 258,291 25,829 140,643 424,763                   1,411                       426,174                   
ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมส าหรับงวดหกเดือน -                           -                           14,321 14,321 89                            14,410  
เงินสดปันผลจ่าย 22 -                           -                           (12,915)                    (12,915)                    -                           (12,915)                    
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2563 258,291 25,829 142,049 426,169 1,500                       427,669                   

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม 2562 258,291 25,829 177,948 462,068 1,963 464,031
ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมส าหรับงวดหกเดือน -                           -                           (6,521)                      (6,521)                      (11)                           (6,532)                      
เงินสดปันผลจ่าย 22 -                           -                           (25,829)                    (25,829)                    -                           (25,829)                    
บริษทัยอ่ยจ่ายเงินปันผล 11 -                           -                           -                           -                           (600)                         (600)                         
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2562 258,291 25,829 145,598 429,718 1,352 431,070

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี

ก าไรสะสม

- 9 -
บริษทั เอเชียน มารีน เซอร์วสิส์ จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2563

งบการเงนิรวม 
ส่วนของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่



"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

(หน่วย : พนับาท)

ทุนเรือนหุ้นท่ีออก จดัสรรแลว้ - ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร
หมายเหตุ และช าระแลว้ ส ารองตามกฎหมาย รวม

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 258,291 25,829 140,018 424,138
ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 4 -                                    -                                   (2,766)                              (2,766)                            
ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 - หลงัปรับปรุง 258,291 25,829 137,252 421,372                         
ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับงวดหกเดือน -                                    -                                   14,198                             14,198                           
เงินสดปันผลจ่าย 22 -                                    -                                   (12,915)                            (12,915)                          
ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 30 มถุินายน 2563 258,291 25,829 138,535 422,655

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 258,291 25,829 163,986 448,106
ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับงวดหกเดือน -                                    -                                   4,872 4,872
เงินสดปันผลจ่าย 22 -                                    -                                   (25,829)                            (25,829)                          
ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 30 มถุินายน 2562 258,291 25,829 143,029 427,149

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี

ก าไรสะสม
งบการเงินเฉพาะกจิการ
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บริษทั เอเชียน มารีน เซอร์วสิส์ จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2563



"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

(หน่วย : พนับาท)

งบการเงนิรวม

2563 2562 2563 2562

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด 14,820             (4,769)              14,612             6,455               

ปรับกระทบก าไรสุทธิเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด าเนินงาน: -

ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (โอนกลบั) (708)                 (3,526)              (708)                 (3,526)              

ค่าสินคา้เส่ือมสภาพเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (75)                   46                    (75)                   46                    

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 20,413             18,503             20,286             18,347             

ขาดทุน (ก าไร) จากการขายสินทรัพย์ (375)                 (418)                 (375)                 (417)                 

ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายทรัพยสิ์น 2,789               132                  2,789               132                  

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพยร์อการขาย -                   64                    -                   64                    

ส ารองหน้ีสินรับประกนัผลงาน (โอนกลบั) 1,000               -                   1,000               -                   

(ก าไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 27                    259                  27                    259                  

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 948                  3,780               871                  3,394               

รายไดเ้งินปันผล -                   -                   -                   (8,160)              

ดอกเบ้ียรับ (61)                   (45)                   (55)                   (30)                   

ดอกเบ้ียจ่าย 3,885               4,056               4,027               4,186               

ภาษีเงินได้ 8,283               (806)                 8,063               (744)                 

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์

และหน้ีสินด าเนินงาน 50,946             17,276             50,462             20,006             

สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 18,926             (42,625)            16,529             (42,386)            

ลูกหน้ีตามสญัญาเช่า 300                  -                   300                  -                   

รายไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกช าระ 219                  60,984             (1,673)              60,064             

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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บริษทั เอเชียน มารีน เซอร์วสิส์ จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด

ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2563

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 มิถุนายน วนัท่ี 30 มิถุนายน



"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

(หน่วย : พนับาท)

งบการเงนิรวม

2563 2562 2563 2562

สินคา้คงเหลือ 5,826               (3,625)              5,826               (3,766)              

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (1,844)              (1,241)              (2,216)              (392)                 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 525                  340                  550                  340                  

หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)

เจา้หน้ีทรัสตรี์ซีทเพ่ิมข้ึน -                   10,189             -                   10,189             

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (7,370)              (4,025)              (6,861)              (6,659)              

ตน้ทุนงานก่อสร้างคา้งจ่าย (788)                 706                  (788)                 706                  

เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 13,965             6,730               14,090             6,730               

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 6,671               280                  6,566               884                  

เงินสดรับ (จ่าย) จากการด าเนินงาน 87,376             44,989             82,785             45,716             

เงินสดดอกเบ้ียรับ 32                    45                    27                    30                    

จ่ายภาษีเงินได้ (5,333)              (7,181)              (4,788)              (6,286)              

จ่ายหน้ีสินรับประกนัผลงาน (505)                 (157)                 (505)                 (157)                 

เงินสดจ่ายภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน (2,338)              (557)                 (2,092)              (557)                 

เงินสดสุทธิจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 79,232             37,139             75,427             38,746             

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน 

เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยถ์าวร (18,344)            (19,440)            (18,266)            (19,364)            

เงินสดรับจากการขายสินทรัพยถ์าวร 704                  444                  704                  442                  

เงินสดจ่ายลงทุนในบริษทัยอ่ย -                   -                   (198)                 -                   

เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -                   (308)                 -                   (308)                 

เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย -                   -                   -                   8,160               

เงินสดสุทธิจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน (17,640)            (19,304)            (17,760)            (11,070)            

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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บริษทั เอเชียน มารีน เซอร์วสิส์ จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2563

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 มิถุนายน วนัท่ี 30 มิถุนายน



"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

(หน่วย : พนับาท)
งบการเงนิรวม

2563 2562 2563 2562
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (65,000)            15,000             (65,000)            15,000             
ช าระคืนเจา้หน้ีตามสญัญาเช่า (2,322)              (768)                 (2,322)              (768)                 
รับเงินกูย้มืระยะยาว - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                   -                   5,000               13,000             
จ่ายช าระคืนเงินกูย้มืระยะยาว - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                   -                   (1,800)              (8,000)              
จ่ายช าระคืนเงินกูย้มืระยะยาว (10,299)            (10,299)            (10,299)            (10,299)            
จ่ายเงินปันผล (12,868)            (25,771)            (12,868)            (25,771)            
บริษทัยอ่ยจ่ายเงินปันผลให้ส่วนไดส่้วนเสียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม -                   (600)                 -                   -                   
จ่ายดอกเบ้ีย (3,884)              (4,038)              (4,027)              (4,163)              
เงินสดสุทธิจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน (94,373)            (26,476)            (91,316)            (21,001)            

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ (32,781)            (8,641)              (33,649)            6,675               
ก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง
จากเงินฝากธนาคารสกุลเงินตราต่างประเทศ 114                  (259)                 114                  (259)                 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 66,804             42,209             63,920             20,694             
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 34,137             33,309             30,385             27,110             
ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เติม: -

1. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบดว้ย
เงินสด 378                  214                  149                  179                  
เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์ 18,592             28,532             15,456             22,914             

                              - กระแสรายวนั 5,508               4,504               5,121               3,958               
เงินฝากประจ า อายไุม่เกิน 3 เดือน 9,659               59                    9,659               59                    

34,137             33,309             30,385             27,110             

2. รายการท่ีไม่ใช่เงินสดประกอบดว้ย
ซ้ือสินทรัพยภ์ายใตส้ญัญาเช่า -                   1,165               -                   1,165               

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี

- 13 -

วนัท่ี 30 มิถุนายน วนัท่ี 30 มิถุนายน

บริษทั เอเชียน มารีน เซอร์วสิส์ จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2563

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด
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บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

วันท่ี 30 มิถุนายน 2563 
 
1. ข้อมูลท่ัวไป 
 1.1 ภูมิล ำเนำและสถำนะทำงกฎหมำย  

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

   บริษทัฯมีท่ีอยู่ตำมท่ีไดจ้ดทะเบียนไวด้งัน้ี 
   128 หมู่ 3 ถนนสุขสวสัด์ิ ต ำบลแหลมฟ้ำผำ่ อ ำเภอพระสมุทรเจดีย ์จงัหวดัสมุทรปรำกำร 

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

2.1 หลกัเกณฑใ์นกำรจดัท ำงบกำรเงินระหวำ่งกำล 
   งบกำรเงินระหว่ำงกำลน้ีไดจ้ดัท ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง กำรรำยงำนทำง

กำรเงินระหว่ำงกำล และตำมขอ้ก ำหนดของคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์
(ก.ล.ต.) ไทย ซ่ึงไดก้ ำหนดเพื่อเป็นกำรให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจำกงบกำรเงินประจ ำปีท่ีน ำเสนอคร้ังล่ำสุด 
โดยเน้นกำรให้ขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีเป็นปัจจุบนัเก่ียวกบักิจกรรม เหตุกำรณ์ และสถำนกำรณ์ใหม่ๆ เพื่อ
ไม่ให้ขอ้มูลท่ีน ำเสนอซ ้ ำซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดร้ำยงำนไปแลว้ งบกำรเงินระหว่ำงกำลน้ีควรอ่ำนควบคู่
กบังบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 

      งบกำรเงินระหว่ำงกำลน้ีไดจ้ดัท ำขึ้นโดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอย่ำง
อ่ืนในนโยบำยกำรบญัชี 

   งบกำรเงินระหวำ่งกำลฉบบัภำษำไทยเป็นงบกำรเงินฉบบัท่ีบริษทัใชเ้ป็นทำงกำรตำมกฎหมำย 
งบกำรเงินฉบบัภำษำองักฤษแปลมำจำกงบกำรเงินฉบบัภำษำไทยดงักล่ำว 

 
2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัใชใ้นงวดปัจจุบนั 

   ในระหว่ำงงวด บริษทัและบริษทัย่อยไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรับปรุง ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใช้ส ำหรับงบกำรเงิน
ท่ีมีรอบระยะเวลำบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2563 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ดังกล่ำวได้รับกำรปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรอธิบำยให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทำงกำรบญัชีและ
กำรให้แนวปฏิบัติทำงบญัชีกับผูใ้ช้มำตรฐำน ยกเวน้ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่
ดงัต่อไปน้ีท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงหลกักำรส ำคญัซ่ึงสำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน ประกอบด้วย มำตรฐำนและกำร

ตีควำมมำตรฐำน จ ำนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่  
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 7 กำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

มำตรฐำนกำรบญัชี 
ฉบบัท่ี 32  กำรแสดงรำยกำรเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 16 กำรป้องกนัควำมเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงำนต่ำงประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 กำรช ำระหน้ีสินทำงกำรเงินดว้ยตรำสำรทุน 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มดงักล่ำวขำ้งตน้ ก ำหนดหลกักำรเก่ียวกบักำรจดัประเภท

และกำรวดัมูลค่ำเคร่ืองมือทำงกำรเงินด้วยมูลค่ำยุติธรรมหรือรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยโดยพิจำรณำจำก
ประเภทของตรำสำรทำงกำรเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตำมสัญญำและแผนธุรกิจของกิจกำร 
(Business Model) หลกักำรเก่ียวกบัวิธีกำรค ำนวณกำรด้อยค่ำของเคร่ืองมือทำงกำรเงินโดยใช้แนวคิด
ของผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้น และหลกักำรเก่ียวกบักำรบญัชีป้องกนัควำมเส่ียง รวมถึง
กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน และเม่ือมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
กลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใช ้จะท ำใหม้ำตรฐำนกำรบญัชี กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี และแนวปฏิบติัทำงกำร
บญัชีบำงฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญาเช่า 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16 ใช้แทนมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญำ
เช่ำ และกำรตีควำมมำตรฐำนบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มำตรฐำนฉบบัน้ีไดก้ ำหนดหลกักำรของกำรรับรู้รำยกำร 
กำรวดัมูลค่ำ กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลของสัญญำเช่ำ และก ำหนดให้ผูเ้ช่ำรับรู้สินทรัพย์
และหน้ีสินส ำหรับสัญญำเช่ำทุกรำยกำรท่ีมีระยะเวลำในกำรเช่ำมำกกว่ำ 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพย์
อำ้งอิงนั้นมีมูลค่ำต ่ำ 

กำรบญัชีส ำหรับผูใ้ห้เช่ำไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมีสำระส ำคญัจำกมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 
17 ผูใ้ห้เช่ำยงัคงต้องจัดประเภทสัญญำเช่ำเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำนหรือสัญญำเช่ำเงินทุนโดยใช้
หลกักำรเช่นเดียวกนักบัมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 17 

บริษทัและบริษทัย่อยได้น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน และ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับท่ี 16 มำใช้เป็นคร้ังแรก โดยรับรู้ผลกระทบสะสมโดยกำร
ปรับปรุงกับก ำไรสะสม ณ วันท่ี 1 มกรำคม 2563 (Modified Retrospective Approach) และไม่ปรับ
ยอ้นหลงังบกำรเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ ผลสะสมของกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชีจำกกำร
น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่มำถือปฏิบติั ได้แสดงไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
ระหวำ่งกำลขอ้ 4  
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แนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนช่ัวคราวส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพื่อ
รองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

สภำวิชำชีพบัญชีได้ประกำศใช้แนวปฏิบัติทำงกำรบัญชี เร่ือง มำตรกำรผ่อนปรนชั่วครำว
ส ำหรับทำงเลือกเพิ่มเติมทำงบญัชีเพื่อรองรับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อลดผลกระทบในบำงเร่ืองจำกกำรปฏิบติั
ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินบำงฉบบั และเพื่อให้เกิดควำมชดัเจนในวิธีปฏิบติัทำงบญัชีใน
ช่วงเวลำท่ียงัมีควำมไม่แน่นอนเก่ียวกบัสถำนกำรณ์ดงักล่ำว 

แนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีดงักล่ำวไดป้ระกำศลงในรำชกิจจำนุเบกษำเม่ือวนัท่ี 22 เมษำยน 2563 
และมีผลบงัคบัใช้ส ำหรับกำรจดัท ำงบกำรเงินของบริษทัและบริษทัย่อยท่ีมีรอบระยะเวลำรำยงำน
ส้ินสุดภำยในช่วงเวลำระหวำ่งวนัท่ี 1 มกรำคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563  

บริษทัและบริษทัย่อยเลือกใช้มำตรกำรผ่อนปรนชัว่ครำวส ำหรับทำงเลือกเพิ่มเติมทำงบญัชี
ดงัต่อไปน้ี 

- เลือกท่ีจะไม่ตอ้งน ำขอ้มูลท่ีมีกำรคำดกำรณ์ไปในอนำคต (Forward-looking information) 
มำใชว้ดัมูลค่ำของผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดขึ้น ในกรณีท่ีใชว้ิธีกำรอย่ำงง่ำยใน
กำรวดัมูลค่ำของผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดขึ้น 

- เลือกท่ีจะไม่น ำขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัสถำนกำรณ์ COVID-19 ท่ีอำจจะกระทบต่อกำรพยำกรณ์
ทำงกำรเงิน ในอนำคตใชป้ระกอบเทคนิคกำรวดัมูลค่ำยติุธรรมท่ีเก่ียวขอ้ง กิจกำรยงัปฏิบติั
ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 13 เร่ือง กำรวดัมูลค่ำยติุธรรม  

- เลือกท่ีจะไม่น ำข้อมูลท่ีเก่ียวกับสถำนกำรณ์ COVID-19 ท่ีมีควำมไม่แน่นอนซ่ึงอำจ
กระทบต่อกำรประมำณกำรก ำไรทำงภำษีท่ีจะเกิดขึ้นในอนำคต มำเป็นข้อมูลในกำร
ประมำณกำรควำมเพียงพอของก ำไรทำงภำษีท่ีจะเกิดขึ้นในอนำคต เพื่อท่ีจะใชป้ระโยชน์
จำกสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 

- เลือกท่ีจะไม่น ำสถำนกำรณ์ COVID-19 มำถือเป็นขอ้บ่งช้ีของกำรด้อยค่ำ ตำมมำตรฐำน                   
กำรบญัชี ฉบบัท่ี 36 เร่ือง กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์

- เลือกท่ีจะไม่น ำสถำนกำรณ์ COVID-19 มำพิจำรณำเป็นเหตุกำรณ์ท่ีมีผลท ำให้เกิดภำระ
ผกูพนัในปัจจุบนั ซ่ึงเป็นผลจำกเหตุกำรณ์ในอดีต 

 
2.3 สรุปนโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั 

   งบกำรเงินระหว่ำงกำลน้ีจดัท ำขึ้นโดยใช้นโยบำยกำรบญัชีและวิธีกำรค ำนวณเช่นเดียวกบัท่ีใช้
ในงบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 ยกเวน้กำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยทำงบญัชีท่ีกล่ำว
ต่อไปน้ี 
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สินทรัพย์และหนีสิ้นทางการเงิน 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงินน้ีให้ข้อก ำหนดเก่ียวกับนิยำม

สินทรัพยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงินตลอดจนกำรรับรู้ กำรวดัมูลค่ำ กำรดอ้ยค่ำและกำรตดั
รำยกำร รวมถึงหลกักำรบญัชีของอนุพนัธ์และกำรบญัชีป้องกนัควำมเส่ียง โดยผลกระทบจำกกำรถือ
ปฏิบติัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน มีดงัน้ี  

(1) กำรจดัประเภทรำยกำรและวดัมูลค่ำ 
   สินทรัพยท์ำงกำรเงินประเภทตรำสำรหน้ีวดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือ

ขำดทุนมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน หรือรำคำทุนตัดจ ำหน่ำย กำรจัด
ประเภทดงักล่ำวจะขึ้นอยู่กบัโมเดลธุรกิจของบริษทัและบริษทัย่อยในกำรจดักำรสินทรัพย ์
และลกัษณะของกระแสเงินสด ตำมสัญญำของสินทรัพยท์ำงกำรเงินนั้น 

   สินทรัพยท์ำงกำรเงินประเภทตรำสำรทุนวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือ
ขำดทุน หรือผำ่นก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

   หน้ีสินทำงกำรเงินจดัประเภทรำยกำรและวดัมูลค่ำดว้ยวิธีรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย  
   ตรำสำรอนุพนัธ์จดัประเภทรำยกำรและวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือ

ขำดทุน  
 
(2) กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยท์ำงกำรเงิน 

   บริษทัและบริษทัย่อยรับรู้ผลขำดทุนด้ำนเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นต่อสินทรัพยท์ำง
กำรเงินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยวิธีรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย โดยไม่จ ำเป็นตอ้งรอให้เหตุกำรณ์ท่ีมีกำรดอ้ย
ค่ำดำ้นเครดิตเกิดขึ้นก่อน บริษทัและบริษทัย่อยพิจำรณำกำรเปล่ียนแปลงในควำมเส่ียงดำ้น
เครดิตของสินทรัพย์ทำงกำรเงินเป็นระดับ และก ำหนดวิธีกำรวดัค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำน
เครดิตและกำรค ำนวณดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงท่ีแตกต่ำงกนัในแต่ละระดบั โดยมีขอ้ยกเวน้ส ำหรับ
ลูกหน้ีกำรคำ้ท่ีไม่มีองค์ประกอบเก่ียวกบักำรจดัหำเงินท่ีมีนัยส ำคญั ซ่ึงบริษทัและบริษทั
ยอ่ยใชวิ้ธีกำรอยำ่งง่ำยในกำรพิจำรณำค่ำเผ่ือผลขำดทุนท่ีคำดวำ่จะเกิดขึ้นตลอดอำย ุ

 
สัญญาเช่า 

ณ วนัเร่ิมตน้สัญญำ บริษทัและบริษทัย่อยจะประเมินว่ำสัญญำเป็นสัญญำเช่ำหรือประกอบดว้ย
สัญญำเช่ำหรือไม่ โดยสัญญำจะเป็นสัญญำเช่ำหรือประกอบด้วยสัญญำเช่ำ ถำ้สัญญำนั้นเป็นกำรให้
สิทธิในกำรควบคุมกำรใชสิ้นทรัพยท่ี์ระบุไดส้ ำหรับช่วงเวลำหน่ึงเพื่อกำรแลกเปล่ียนกบัส่ิงตอบแทน 
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สินทรัพย์สิทธิการใช้ - ผู้เช่า 
สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้รับรู้ ณ วนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผล โดยแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหลงั

หักค่ำเส่ือมรำคำสะสมและค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) และปรับปรุงดว้ยกำรวดัมูลค่ำของหน้ีสิน
ตำมสัญญำเช่ำใหม่ (ถำ้มี) รำคำทุนดงักล่ำวประกอบดว้ย จ ำนวนเงินของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ
จำกกำรวดัมูลค่ำเร่ิมแรก ตน้ทุนทำงตรงท่ีเกิดขึ้น และกำรจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำใดๆท่ีจ่ำย
ช ำระ ณ วนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ีสัญญำเร่ิมมีผลหกัส่ิงจูงใจตำมสัญญำเช่ำท่ีไดรั้บ 
รำคำทุนของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้รวมถึงประมำณกำรตน้ทุนท่ีจะเกิดขึ้นส ำหรับผูเ้ช่ำในกำร

ร้ือและขนยำ้ยสินทรัพยอ์ำ้งอิง กำรบูรณะสถำนท่ีตั้งของสินทรัพยอ์ำ้งอิงหรือกำรบูรณะสินทรัพย์
อำ้งอิงใหอ้ยูใ่นสภำพตำมท่ีก ำหนดไวใ้นขอ้ตกลงและเง่ือนไขของสัญญำเช่ำ 

ค่ำเส่ือมรำคำของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชค้  ำนวณจำกรำคำทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตำม
อำยขุองสัญญำเช่ำ หรืออำยกุำรใหป้ระโยชน์โดยประมำณของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชแ้ต่ละประเภท  

 
หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำรับรู้ดว้ยมูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำ ณ วนัท่ี
สัญญำเช่ำเร่ิมมีผลโดยคิดลดดว้ยอตัรำดอกเบ้ียตำมนยัของสัญญำเช่ำหรืออตัรำดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วน
เพิ่ม หลงัจำกวนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผล มูลค่ำตำมบญัชีของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำจะเพิ่มขึ้นโดยสะทอ้น
ดอกเบ้ียจำกหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำและลดลงโดยสะทอ้นกำรจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำท่ีจ่ำยช ำระแลว้ 
นอกจำกน้ี มูลค่ำตำมบญัชีของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำจะถูกวดัมูลค่ำใหม่เม่ือมีกำรเปล่ียนแปลงหรือ
ประเมินสัญญำเช่ำใหม่ 

 
สัญญาเช่าระยะส้ันและสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์อ้างองิมีมูลค่าต ่า 

ส ำหรับสัญญำเช่ำท่ีมีอำยุสัญญำเช่ำ 12 เดือนหรือนอ้ยกว่ำนบัจำกวนัท่ีสัญญำเช่ำมีผล และไม่
มีสิทธิกำรเลือกซ้ือ และสัญญำเช่ำซ่ึงสินทรัพยอ์ำ้งอิงมีมูลค่ำต ่ำ จ ำนวนเงินท่ีจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำ
ดงักล่ำวจะรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนตำมวิธีเส้นตรงตลอดอำยสุัญญำเช่ำ 
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3. หลกัเกณฑ์ในการจัดท างบการเงินรวม 
  งบกำรเงินรวมน้ีไดจ้ดัท ำขึ้นโดยรวมงบกำรเงินของบริษทั เอเชียน มำรีน เซอร์วิสส์ จ ำกดั (มหำชน) 

และบริษทัยอ่ยซ่ึงจดัตั้งขึ้นในประเทศไทยดงัต่อไปน้ี 
      อตัรำร้อยละของยอด  อตัรำร้อยละของยอดรำยได ้
    อตัรำร้อยละ  สินทรัพยท่ี์รวมอยูใ่น  ท่ีรวมอยูใ่นรำยไดร้วม 

ช่ือบริษทั  ลกัษณะธุรกิจ  ของกำรถือหุ้น  สินทรัพยร์วม  ส ำหรับงวด 
    30 มิ.ย. 

2563 
 31 ธ.ค. 

2562 
 30 มิ.ย. 

2563 
 31 ธ.ค. 

2562 
 30 มิ.ย. 

2563 
 30 มิ.ย. 

2562 
    ร้อยละ  ร้อยละ  ร้อยละ  ร้อยละ  ร้อยละ  ร้อยละ 
บริษทั เจนเนอรัล มำรีน จ ำกดั  ตวัแทนจ ำหน่ำยเคร่ืองจกัร 

เคร่ืองกล และอุปกรณ์ท่ี
เก่ียวขอ้ง ในธุรกิจดำ้น
เดินเรือ 

 

100  100  0.63  0.68  0.04  0.02 
บริษทั อำชิมำ มำรีน จ ำกดั  รับเหมำงำนซ่อมเรือ  100  100  1.32  1.29  5.54  7.60 
บริษทั อีโค มำรีน จ ำกดั  ให้บริกำรก ำจดัมลภำวะ

และรักษำส่ิงแวดลอ้ม 
 
 

 
93 

  
93 

 
3.18 

  
4.54 

 
5.87 

 
1.07 

บริษทั กิจกำรร่วมคำ้ เอเชียน มำรีน จ ำกดั  รับจำ้งต่อเรือและซ่อมเรือ  80  -  0.03  -  -  - 

   
  ยอดคงคำ้งและรำยกำรระหว่ำงกันท่ีมีสำระส ำคญัของบริษทัและบริษทัย่อยไดต้ัดออกจำกงบกำรเงิน

รวมน้ีแลว้  
 
4. ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มา

 ถือปฏิบัติ 
ตำมท่ีกล่ำวในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหวำ่งกำลขอ้ 2.2 บริษทัและบริษทัย่อยไดน้ ำมำตรฐำน

กำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงินและมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับท่ี 16 มำถือ
ปฏิบัติในระหว่ำงงวดปัจจุบัน โดยบริษัทและบริษัทย่อยได้เลือกปรับผลสะสมจำกกำรเปล่ียนแปลง
นโยบำยกำรบญัชีโดยปรับปรุงกบัก ำไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบกำรเงินงวด
ก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 
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 จำกกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชีเน่ืองจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำว
ขำ้งตน้มำถือปฏิบติั แสดงไดด้งัน้ี 

                                                                                                   (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวำคม 2562 
 ผลกระทบ

มำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงิน
กลุม่เคร่ืองมือทำง

กำรเงิน 

 ผลกระทบ
มำตรฐำนกำร
รำยงำนทำง

กำรเงินฉบบัท่ี 16 

 ณ วนัท่ี 1 
มกรำคม 2563 

งบแสดงฐานะการเงิน        
สินทรัพยห์มุนเวียน        
 ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น  61,410,142  (1,944,061)  -  59,466,081 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน        
 ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์ 443,261,673  -  (3,857,950)  439,403,723 
   สิทธิกำรเช่ำท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำง 23,777,844  -  (23,777,844)  - 
   สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ -  -  61,973,281  61,973,281 
 สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 13,179,783  388,812  1,348,604  14,917,199 
 รวมสินทรัพย ์ 541,629,442  (1,555,249)  35,686,091  575,760,284 

หน้ีสินหมุนเวียน        
 ส่วนของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำท่ีถึงก ำหนด 
    ช ำระภำยในหน่ึงปี  750,462 

 
- 

 
2,828,002 

 
3,578,464 

   ค่ำใชจ้่ำยคำ้งจ่ำย 13,737,885  -  (4,191,484)  9,546,401 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน        
 หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 667,380  -  38,260,190  38,927,570 
 รวมหน้ีสิน 15,155,727  -  36,896,708  52,052,435 

ก ำไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 143,409,423  (1,555,249)  (1,210,617)  140,643,557 

รวมส่วนของเจำ้ของ 428,940,322  (1,555,249)  (1,210,617)  426,174,456 
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                                                                                                  (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวำคม 2562 
 ผลกระทบ

มำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงิน
กลุ่มเคร่ืองมือทำง

กำรเงิน 

 ผลกระทบ
มำตรฐำนกำร
รำยงำนทำง

กำรเงินฉบบัท่ี 16 

 ณ วนัท่ี 1 
มกรำคม 2563 

งบแสดงฐานะการเงิน        
สินทรัพยห์มุนเวียน        
 ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น  58,314,355  (1,944,061)  -  56,370,294 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน        
 ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์ 442,428,664  -  (3,857,950)  438,570,714 
   สิทธิกำรเช่ำท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำง 23,777,844    (23,777,844)  - 
   สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ -  -  61,973,281  61,973,281 
 สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 12,983,995  388,812  1,348,604  14,721,411 
 รวมสินทรัพย ์ 537,504,858  (1,555,249)  35,686,091  571,635,700 

หน้ีสินหมนุเวียน        
 ส่วนของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำท่ีถึงก ำหนด 
    ช ำระภำยในหน่ึงปี  750,462 

 
- 

 
2,828,002 

 
3,578,464 

   ค่ำใชจ้่ำยคำ้งจ่ำย 12,513,370  -  (4,191,484)  8,321,886 
หน้ีสินไม่หมนุเวียน        
 หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 667,380  -  38,260,190  38,927,570 
 รวมหน้ีสิน 13,931,212  -  36,896,708  50,827,920 

ก ำไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 140,018,009  (1,555,249)  (1,210,617)  137,252,143 

รวมส่วนของเจำ้ของ 424,138,206  (1,555,249)  (1,210,617)  421,372,340 
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4.1  เคร่ืองมือทางการเงิน 
 ผลกระทบท่ีมีต่อก ำไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 มีดงัต่อไปน้ี 

                                            (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงิน 

เฉพำะกิจกำร 
ก ำไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรร ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 143,409,423  140,018,009 
กำรเพิ่มขึ้นจำกค่ำเผ่ือผลขำดทนุลูกหน้ีกำรคำ้และลกูหน้ีหมุนเวียนอ่ืน (1,555,249)  (1,555,249) 
กำรปรับปรุงก ำไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรรจำกกำรน ำมำตรฐำน
 กำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 9 มำถือปฏิบติั ณ วนัท่ี 1 
 มกรำคม 2563 (1,555,249) 

 

(1,555,249) 
ก ำไรสะสมยงัไม่จดัสรร ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 เฉพำะ
 ผลกระทบจำกมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 9  มำถือ
 ปฏิบติัก่อนกำรปรับปรุงผลกระทบจำกมำตรฐำนกำร
 รำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16  

 
 
 

141,854,174 

  
 
 

138,462,760 
 
กำรจดัประเภทและกำรวดัมูลค่ำ 
 ณ วนัท่ี 1 มกรำคม  2563 (วนัท่ีถือปฏิบติัคร้ังแรก) ผูบ้ริหำรของบริษทัและบริษทัย่อยได้ประเมิน
โมเดลธุรกิจท่ีใช้จดักำรสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงิน และจดัประเภทรำยกำรสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
ทำงกำรเงิน ดงัน้ี 

                                                                                                                                  (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 มูลค่ำยติุธรรม 

ผำ่นก ำไรขำดทุน 
 มูลค่ำยติุธรรม 

- สัญญำอนุพนัธ์ 
 มูลค่ำยติุธรรม 
ผำ่นก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน 

 รำคำทนุตดั
จ ำหน่ำย 

 รวม 

สินทรัพยท์ำงกำรเงิน ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563         
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด -  -  -  66,803,512  66,803,512 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน -  -  -  59,466,081  59,466,081 
รำยไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกช ำระ -  -  -  46,612,560  46,612,560 
สินทรัพยร์อกำรขำย -  -  -  8,469,118  8,469,118 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน -  -  -  5,990,187  5,990,187 
ภำษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่ำย -  -  -  21,450,950  21,450,950 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน -  -  -  4,468,246  4,468,246 

 -    -    -  213,260,654  213,260,654 
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                                                                                           (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 
มูลค่ำยติุธรรม 

- สัญญำอนุพนัธ ์  
รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย  รวม 

หน้ีสินทำงกำรเงิน ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563      
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะส้ันจำก 
   สถำบนักำรเงิน -  140,000,000 

 
140,000,000 

เจำ้หน้ีกำรคำ้ -  34,822,668  34,822,668 
ตน้ทุนงำนก่อสร้ำงคำ้งจ่ำย -  1,598,052  1,598,052 
ประมำณกำรหน้ีสินจำกกำรรับประกนัผลงำน -  403,546  403,546 
หน้ีสินหมุนเวียนอื่น -  21,979,948  21,979,948 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ  - 

- 
 42,506,034  42,506,034 

เงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน   107,856,265  107,856,265 
 -  349,166,513  349,166,513 

 
 

                                                                                                                                  (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 มูลค่ำยติุธรรม 

ผำ่นก ำไรขำดทุน 
 มูลค่ำยติุธรรม 

- สัญญำอนุพนัธ์ 
 มูลค่ำยติุธรรม 
ผำ่นก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน 

 รำคำทุนตดั
จ ำหน่ำย 

 รวม 

สินทรัพยท์ำงกำรเงิน ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563         
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด -  -  -  63,920,381  63,920,381 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน -  -  -  56,370,294  56,370,294 
รำยไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกช ำระ -  -  -  45,639,448  45,639,448 
สินทรัพยร์อกำรขำย -  -  -  8,469,118  8,469,118 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน -  -  -  3,699,741  3,699,741 
ภำษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่ำย -  -  -  18,602,821  18,602,821 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน -  -  -  4,468,246  4,468,246 

 -    -    -  201,170,049  201,170,049 
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                                                                                  (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
มูลค่ำยติุธรรม 

- สัญญำอนุพนัธ์ 
 รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย  รวม 

หน้ีสินทำงกำรเงิน ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563      
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูยื้มระยะส้ันจำก            
     สถำบนักำรเงิน -  140,000,000 

 
140,000,000 

เจำ้หน้ีกำรคำ้ -  36,585,798  36,585,798 
ตน้ทุนงำนก่อสร้ำงคำ้งจ่ำย -  1,598,052  1,598,052 
ประมำณกำรหน้ีสินจำกกำรรับประกนัผลงำน -  403,546  403,546 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน -  19,708,002  19,708,002 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ  -  42,506,034  42,506,034 
เงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน  -  107,856,265  107,856,265 
 -  348,657,697  348,657,697 

 
กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยท์ำงกำรเงิน 
ลูกหน้ีกำรคำ้  
 กำรกระทบยอดค่ำเผื่อผลขำดทุนลูกหน้ีกำรคำ้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 กบัค่ำเผื่อผลขำดทุนลูกหน้ี
กำรคำ้ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 มีดงัน้ี 

                                        (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงิน 

เฉพำะกิจกำร 
ค่ำเผื่อผลขำดทุนลูกหน้ีกำรคำ้    
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 12,520,107  12,520,107 
ผลกระทบจำกกำรปรับปรุงยอดยกมำท่ีมีต่อก ำไรสะสม 

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,944,061 
 

1,944,061 
ค่ำเผื่อผลขำดทุน ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 14,464,168  14,464,168 
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4.2  สัญญาเช่า 
กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 มำถือปฏิบติัคร้ังแรก บริษทัและบริษทัย่อย

รับรู้หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำส ำหรับสัญญำเช่ำท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำนดว้ยมูลค่ำปัจจุบนั
ของเงินจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำท่ี เหลืออยู่โดยคิดลดด้วยอัตรำดอกเบ้ียเงินกู้ยืมส่วนเพิ่ม ณ วนัท่ี 1 
มกรำคม 2563 และส ำหรับสัญญำเช่ำท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน บริษทัและบริษทัย่อย
รับรู้มูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์และหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำด้วยมูลค่ำตำมบัญชีเดิมก่อนวนัท่ีน ำ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 มำถือปฏิบติัคร้ังแรก 

                                         (หน่วย : บำท) 

 
งบกำรเงินรวม  งบกำรเงิน 

เฉพำะกิจกำร 
ภำระผกูพนัตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำนท่ีเปิดเผย ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 55,511,820  55,511,820 
บวก  สิทธิท่ีจะซ้ือหรือขยำยระยะเวลำท่ีค่อนขำ้งแน่ท่ีจะมีกำรใชสิ้ทธิ 1,044,300  1,044,300 
หกั  สัญญำพิจำรณำเป็นสัญญำบริกำร (393,000)  (393,000) 
รวม 56,163,120  56,163,120 
หกั  ดอกเบ้ียจ่ำยรอตดับญัชี (15,074,928)  (15,074,928) 
หน้ี สินตำมสัญญำเช่ำเพิ่ มขึ้ นจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง

 กำรเงินฉบบัท่ี 16 มำถือปฏิบติั  
 

41,088,192  
 

41,088,192 
หน้ีสินสัญญำเช่ำกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 1,417,842  1,417,842 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 42,506,034  42,506,034 
ประกอบดว้ย    
   หน้ีสินสัญญำเช่ำหมุนเวียน 3,578,464  3,578,464 
   หน้ีสินสัญญำเช่ำไม่หมุนเวียน 38,927,570  38,927,570 

 42,506,034  42,506,034 
 

สินทรัพยสิ์ทธิกำรใชแ้บ่งตำมประเภทสินทรัพยไ์ดด้งัน้ี 
                                          (หน่วย : บำท) 

 
งบกำรเงินรวม  งบกำรเงิน 

เฉพำะกิจกำร 
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563    
สิทธิกำรเช่ำท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำง 53,910,391  53,910,391 
ยำนพำหนะ 8,062,890  8,062,890 
รวมสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ 61,973,281  61,973,281 
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5. รายการธุรกจิกบักจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 
 ในระหว่ำงงวด บริษทัและบริษทัย่อยมีรำยกำรธุรกิจท่ีส ำคัญกับบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกัน 
รำยกำรธุรกิจดงักล่ำวเป็นไปตำมเง่ือนไขทำงกำรคำ้และเกณฑ์ตำมสัญญำท่ีตกลงกนัระหว่ำงบริษทั และ
บริษทัเหล่ำนั้น ซ่ึงเป็นไปตำมปกติธุรกิจโดยสำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 

 ลำ้นบำท   

 ส ำหรับงวดสำมเดือน  

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 

 ส ำหรับงวดหกเดือน  

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 

  

 2563  2562  2563  2562  นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 

รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย          

(ตดัออกจำกงบกำรเงินรวมแลว้)          

รำยไดค้่ำบริกำรต่อเรือ 2.1  -  7.3  -  ตำมทีต่กลงในสัญญำ 

รำยไดค้่ำซ่อมเรือ 0.05  -  0.25  -  รำคำใกลเ้คียงกบัท่ีคิดกบัลูกคำ้ทัว่ไป 

เงินปันผลรับ -  -  -  8.2  ตำมท่ีอนุมตัิจำกท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นของบริษทัยอ่ย 

รำยไดอ้ื่น 0.3  0.4 

 

 

 0.7  1.0  ค่ำควบคุมงำน และค่ำบริกำรส ำนักงำนเดือนละ 7,000 - 

50,000 บำท และค่ำเช่ำห้องเก็บอุปกรณ ์

เดือนละ 1,500 บำท และค่ำขำยวสัดุในรำคำต้นทุนบวก

ก ำไรร้อยละ 3 - 10 และรำยไดค้่ำบริกำรตน้ทุนบวกก ำไร 

ร้อยละ 20 

ตน้ทุนในกำรรับจำ้ง 6.6  6.0  12.8  15.7  คนละ 300 - 450 บำทต่อวนัและตำมท่ีตกลงร่วมกนั 

ซ้ือวสัดุ 0.05  0.11  0.35  0.32  ตน้ทุนบวกก ำไรร้อยละ 10 - 150 

ดอกเบ้ียจ่ำย 0.07  0.07  0.14  0.13  อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 1.45 ต่อปี 

รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน          

รำยไดค้่ำซ่อมเรือ -  (0.6)  2.2  15.4  รำคำใกลเ้คียงกบัท่ีคิดกบัลูกคำ้ทัว่ไป 

รำยไดอ้ื่น -  0.3  -  0.4  รำคำใกลเ้คียงกบัท่ีคิดกบัลูกคำ้ทัว่ไป 
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 ยอดคงคำ้งระหวำ่งบริษทัและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 และ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
2562 มีรำยละเอียดดงัน้ี  

     (หน่วย : บำท) 
 ควำมสัมพนัธ์  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

   ณ วนัท่ี 30 
มถิุนำยน 2563 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2562 

 ณ วนัท่ี 30 
มิถุนำยน 2563 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2562 

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน          
บริษทั ซีทรำน เฟอร์ร่ี จ ำกดั กรรมกำรร่วมกนั  1,850,462  12,672,997  1,803,917  12,265,327 
บริษทั ซีทรำน ดิสคฟัเวอร์ร่ี จ ำกดั กรรมกำรร่วมกนั  -  321,000  -  321,000 
บริษทั ซีทรำน ทรำเวิล จ ำกดั กรรมกำรร่วมกนั  -  6,206  -  - 
   1,850,462  13,000,203  1,803,917  12,586,327 
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน          
บริษทั อีโค มำรีน จ ำกดั บริษทัยอ่ย  -  -  71,703  37,422 
บริษทั อำชิมำ มำรีน จ ำกดั บริษทัยอ่ย  -  -  50,575  42,761 
บริษทั เจนเนอรัล มำรีน จ ำกดั บริษทัยอ่ย  -  -  7,000  7,000 
บริษทั ซีทรำน เฟอร์ร่ี จ ำกดั กรรมกำรร่วมกนั  4,180,899  800  4,180,899  800 
   4,180,899  800  4,310,177  87,983 

รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกช าระ          
บริษทั ซีทรำน เฟอร์ร่ี จ ำกดั กรรมกำรร่วมกนั  1,450,000  959,101  1,450,000  959,101 
บริษทั อีโค มำรีน จ ำกดั บริษทัยอ่ย  -  -  919,541  13,234,851 
   1,450,000  959,101  2,369,541  14,193,952 
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน          
บริษทั อีโค มำรีน จ ำกดั บริษทัยอ่ย  -  -  16,128  101,361 
บริษทั อำชิมำ มำรีน จ ำกดั บริษทัยอ่ย  -  -  2,975,152  2,193,848 
   -  -  2,991,280  2,295,209 

ค่าดอกเบีย้ค้างจ่าย - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน          
บริษทั อีโค มำรีน จ ำกดั บริษทัยอ่ย  -  -  17,463  16,224 
บริษทั อำชิมำ มำรีน จ ำกดั บริษทัยอ่ย  -  -  3,090  3,202 
บริษทั เจนเนอรัล มำรีน จ ำกดั บริษทัยอ่ย  -  -  4,714  6,158 
   -  -  25,267  25,584 
   -  -  3,016,547  2,320,793 
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     (หน่วย : บำท) 
 ควำมสัมพนัธ์  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

   ณ วนัท่ี 30 
มิถุนำยน 2563 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2562 

 ณ วนัท่ี 30 
มิถุนำยน 2563 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2562 

เงินกู้ยืมระยะยาว - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน          
บริษทั อีโค มำรีน จ ำกดั บริษทัยอ่ย  -  -  17,100,000  12,400,000 
บริษทั อำชิมำ มำรีน จ ำกดั บริษทัยอ่ย  -  -  2,600,000  2,600,000 
บริษทั เจนเนอรัล มำรีน จ ำกดั บริษทัยอ่ย  -  -  3,500,000  5,000,000 
   -  -  23,200,000  20,000,000 

เงินกูย้ืมระยะยำว - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัตน้ปี   -  -  20,000,000  13,000,000 
บวก กูยื้มเพ่ิมระหว่ำงปี   -  -  5,000,000  9,000,000 
หกั   จ่ำยช ำระคืนระหว่ำงปี   -  -  (1,800,000)  (2,000,000) 

เงินกูย้ืมระยะยำว - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัปลำยปี   -  -  23,200,000  20,000,000 
หกั   ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี   -  -  (14,600,000)  (20,000,000) 

        สุทธิ   -  -  8,600,000  - 

 
 ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 และ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 บริษทัมีเงินกูย้ืมระยะยำวกบับริษทัยอ่ย 3 แห่ง 
เป็นจ ำนวนเงินรวม 23.20 ลำ้นบำท และ 20.00 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 0.75 และ ร้อยละ 
1.45 ต่อปี ก ำหนดช ำระคืนเงินกูย้ืมระยะยำว ตั้งแต่ช่วงระยะเวลำตั้งแต่วนัท่ี  30 กนัยำยน 2563 ถึงวนัท่ี 20 
พฤษภำคม 2565 

 
ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

  ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำรเป็นผลประโยชน์ท่ีจ่ำยให้แก่ผูบ้ริหำรของบริษทั ประกอบดว้ยค่ำตอบแทนท่ี
เป็นตวัเงินไดแ้ก่ เงินเดือนและผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมไปถึงผลประโยชน์ตอบแทนในรูปอ่ืน ทั้งน้ี
ผูบ้ริหำรของบริษทัหมำยถึงบุคคลท่ีก ำหนดตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย์ โดย
ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำรส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 

 (หน่วย: บำท) 

 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน  ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 

ผลประโยชน์ระยะส้ัน 3,716,508  3,325,450  3,716,508  3,325,450  7,423,335  7,388,020  7,423,335  7,388,020 

ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 68,590  437,810  68,590  437,810  137,179  490,810  137,179  490,810 

รวม 3,785,098  3,763,260  3,785,098  3,763,260  7,560,514  7,878,830  7,560,514  7,878,830 
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6. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวียน 
 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 30  

มิถุนำยน 2563 
 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2562 

 ณ วนัท่ี 30  
มิถุนำยน 2563 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2562 

ลูกหนีก้ารค้า - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน        
ลูกหน้ีซ่อมเรือ 1,803,917  12,586,327  1,803,917  12,586,327 
ลูกหน้ีค่ำบริกำร 46,545  413,876  -  - 
รวม 1,850,462  13,000,203  1,803,917  12,586,327 
ลูกหนีก้ารค้า - กิจการท่ีไม่เกี่ยวข้องกนั        
ลูกหน้ีต่อเรือ 6,738,166  6,576,178  6,738,166  6,576,178 
ลูกหน้ีซ่อมเรือ 27,650,892  31,136,474  27,650,892  31,136,474 
ลูกหน้ีค่ำบริกำร 10,408,744  15,430,955  10,183,871  15,228,550 
รวม 44,797,802  53,143,607  44,572,929  52,941,202 
หกั: ค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (13,917,804)  (12,520,107)  (13,917,804)  (12,520,107) 
สุทธิ 30,879,998  40,623,500  30,655,125  40,421,095 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้ - สุทธิ 32,730,460  53,623,703  32,459,042  53,007,422 
ลูกหนีห้มนุเวียนอื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกนั 4,180,899  800  4,310,177  87,983 

ลูกหนีห้มนุเวียนอื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกนั        
      เงินจ่ำยล่วงหนำ้เพ่ือซ้ือสินคำ้ 916,885  3,188,295  916,885  1,326,925 
      ค่ำใชจ้่ำยจ่ำยล่วงหนำ้ 1,882,755  2,751,014  1,766,782  2,735,861 
      อื่น ๆ 1,396,447  1,846,330  955,320  1,156,164 
รวมลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้ง 4,196,087  7,785,639  3,638,987  5,218,950 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียน - สุทธิ 41,107,446  61,410,142  40,408,206  58,314,355 

 
  



“ยังไม่ได้ตรวจสอบ” 
“สอบทานแล้ว” 

- 30 - 
 

 

 ยอดคงเหลือของลูกหน้ีกำรค้ำและลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 และ ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2562 แยกตำมอำยหุน้ีท่ีคงคำ้งนบัจำกวนัท่ีถึงก ำหนดช ำระไดด้งัน้ี 

 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 30  

มิถุนำยน 2563 
 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2562 

 ณ วนัท่ี 30  
มิถุนำยน 2563 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2562 

ลูกหนีก้ารค้า 
อายุหนีค้้างช าระ 

       

 ยงัไม่ครบก ำหนด 12,983,140  23,433,301  12,797,688  23,204,824 
 ไม่เกิน 3 เดือน 9,662,239  6,648,836  9,576,273  6,261,032 
 มำกกว่ำ 3 เดือนถึง 6 เดือน 1,136,919  8,313,017  1,136,919  8,313,017 
 มำกกว่ำ 6 เดือนถึง 12 เดือน 10,183,871  21,172,478  10,183,871  21,172,478 
 มำกกว่ำ 12 เดือนขึ้นไป 12,682,095  6,576,178  12,682,095  6,576,178 
รวม 46,648,264  66,143,810  46,376,846  65,527,529 
หกั: ค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (13,917,804)  (12,520,107)  (13,917,804)  (12,520,107) 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้ - สุทธิ 32,730,460  53,623,703  32,459,042  53,007,422 
ลูกหนีห้มนุเวียนอื่น - กจิการที่เกี่ยวข้องกนั 4,180,899  800  4,310,177  87,983 
ลูกหนีห้มนุเวยีนอื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกนั        
      เงินจ่ำยล่วงหนำ้เพ่ือซ้ือสินคำ้ 916,885  3,188,295  916,885  1,326,925 
      คำ่ใชจ้่ำยจ่ำยล่วงหนำ้ 1,882,755  2,751,014  1,766,782  2,735,861 
      อื่น ๆ 1,396,447  1,846,330  955,320  1,156,164 
รวมลูกหน้ีหมนุเวยีนอืน่ - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 4,196,087  7,785,639  3,638,987  5,218,950 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียน 41,107,446  61,410,142  40,408,206  58,314,355 

 
  ค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญมีกำรเปลี่ยนแปลง ดงัน้ี 

 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 30  

มิถุนำยน 2563 
(ส ำหรับงวด 
หกเดือน) 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2562 

(ส ำหรับปี) 

 ณ วนัท่ี 30  
มิถุนำยน 2563 
(ส ำหรับงวด 
หกเดือน) 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2562 

(ส ำหรับปี) 

ยอดตน้งวด (12,520,107)  (10,355,908)  (12,520,107)  (10,355,908) 
ผลกระทบจำกกำรใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
 กำรเงินฉบบัที่ 9 เป็นคร้ังแรก (หมำยเหตุขอ้4) 

 
(1,944,061) 

  
- 

  
(1,944,061) 

  
- 

ยอดคงเหลือหลงัปรับปรุง (14,464,168)  (10,355,908)  (14,464,168)  (10,355,908) 
หน้ีสงสัยจะสูญไดรั้บคนื -  1,500  -  1,500 
ตดัหน้ีสูญ -  3,523,339  -  3,523,339 
หน้ีสงสัยจะสูญ (เพ่ิมขึ้น) ลดลง 546,364  (5,689,038)  546,364  (5,689,038) 
ยอดปลำยงวด (13,917,804)  (12,520,107)  (13,917,804)  (12,520,107) 
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 ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 บริษทัมียอดลูกหน้ีกำรคำ้ซ่ึงมียอดคงคำ้งเป็นระยะเวลำนำน รวมเป็นจ ำนวน
เงินประมำณ 13.9 ลำ้นบำท (ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 : 12.5 ลำ้นบำท) บริษทัได้ตั้งค่ำเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญไว้
แลว้เป็นจ ำนวนเงินประมำณ 13.9 ลำ้นบำท (ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 : 12.5 ลำ้นบำท) ขณะน้ีบริษทัก ำลงัอยู่
ระหวำ่งกำรด ำเนินกำรติดตำมลูกหน้ีดงักล่ำว  
 

7. ลกูหนีต้ามสัญญาเช่า 
  รำยกำรเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยท่ี์เกิดจำกลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำ ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 สรุปไดด้งัน้ี 
                   (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี 30 
มิถุนำยน 2563 

 ณ วนัท่ี 31  
ธนัวำคม 2562 

ลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำ 9,309,000  - 
หกั รำยไดด้อกเบ้ียรอตดับญัชี (221,355)  - 
รวม 9,087,645  - 
หกั ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี (2,751,371)  - 
ลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำ - สุทธิ 6,336,274  - 

 
  ในวนัท่ี 8 มกรำคม 2563 บริษทัได้ตกลงท ำสัญญำซ้ือขำย เรือล ำดังกล่ำว ให้กับบริษทัแห่งหน่ึง ใน

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

  เม่ือวนัท่ี 30 เมษำยน 2563 บริษทัได้รับหนังสือขอขยำยระยะเวลำกำรช ำระเงินจำกลูกหน้ี ซ่ึงเดิมครบ
ก ำหนดกำรรับช ำระเงินในวนัท่ี 30 กรกฎำคม 2565 เป็นครบก ำหนดกำรรับช ำระเงินในวนัท่ี 30 ธนัวำคม 2565 
โดยบริษทัไดอ้นุมติัและจดัส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี ตำมเง่ือนไขกำรรับช ำระใหม่ดงักล่ำวแลว้ 

 
8. รายได้ท่ียังไม่ได้เรียกช าระ/เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า 

       (หน่วย : บำท) 
 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน  ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 
รำยไดท้ี่รับรู้ในงวด - ต่อเรือ 14,641,382  4,164,716  16,721,475  5,084,257  37,642,062  5,331,031  44,922,139  6,250,572 
                                 - ซ่อมเรือ 93,923,838  85,867,138  93,964,535  85,905,382  190,419,003  190,696,448  190,668,685  190,734,692 
                                 - งำนบริกำร (2,014,285)  4,809,795  (5,137,536)  4,286,330  8,626,612  5,391,431  (5,137,536)  4,286,330 
 106,550,935  94,841,649  105,548,474  95,275,969  236,687,677  201,418,910  230,453,288  201,271,594 
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   (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี 30 
มิถุนำยน 2563 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2562 

 ณ วนัท่ี 30 
มิถุนำยน 2563 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2562 

ตน้ทุนค่ำต่อเรือท่ีเกิดขึ้น 29,861,679  37,838,652  29,837,412  49,151,204 
รำยไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกช ำระส ำหรับ - งำนตอ่เรือ                                    8,768,582  3,933,416  9,688,123  17,168,268 
                                                      - งำนซ่อมเรือ 37,624,867  25,558,906  37,624,867  25,558,906 
                                                      - งำนบริกำร -  17,120,238  -  2,912,274 
 46,393,449  46,612,560  47,312,990  45,639,448 
เงินรับล่วงหนำ้จำกลูกคำ้ - งำนต่อเรือ                                                                      14,090,000  -  14,090,000  - 
                                                       - งำนซ่อมเรือ                                    -  125,000  -  - 
 14,090,000  125,000  14,090,000  - 

 

9. สินค้าคงเหลอื 
   (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 30 

มิถุนำยน 2563 
 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2562 

 ณ วนัท่ี 30 
มิถุนำยน 2563 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2562 

วตัถุดิบ 39,341,388  43,397,527  39,100,949  43,174,637 
งำนระหว่ำงท ำ 5,381,118  7,151,632  5,345,444  7,097,912 
รวม 44,722,506  50,549,159  44,446,393  50,272,549 
หกั: ค่ำเผื่อกำรเส่ือมสภำพของสินคำ้ (1,160,924)  (1,235,772)  (1,160,924)  (1,235,772) 
สุทธิ 43,561,582  49,313,387  43,285,469  49,036,777 

 

 ค่ำเผื่อกำรเส่ือมสภำพของสินคำ้ มีกำรเปล่ียนแปลงในระหวำ่งงวด ดงัน้ี 
   (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี 30 
มิถุนำยน 2563 
(ส ำหรับงวด 
หกเดือน) 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2562 

(ส ำหรับปี) 

 ณ วนัท่ี 30 
มิถุนำยน 2563 
(ส ำหรับงวด 
หกเดือน) 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2562 

(ส ำหรับปี) 

ยอดตน้งวด (1,235,772)  (1,125,975)  (1,235,772)  (1,125,975) 
เพ่ิมขึ้น  -  (109,797)  -  (109,797) 
ลดลง 74,848  -  74,848  - 
ยอดปลำยงวด (1,160,924)  (1,235,772)  (1,160,924)  (1,235,772) 
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10. สินทรัพย์รอการขาย 
  รำยกำรเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยท่ี์เกิดจำกสินทรัพยร์อกำรขำย ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 สรุปไดด้งัน้ี 
                   (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี 30  
มิถุนำยน 2563 

 ณ วนัท่ี 31  
ธนัวำคม 2562 

มลูค่ำเรือ -  43,000,000 
หกั ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ -  (34,530,882) 
มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี -  8,469,118 

  สินทรัพยด์งักล่ำวบริษทัไดข้ำยใหก้บับริษทัแห่งหน่ึงในรำคำ 9.63 ลำ้นบำท โดยผูซ้ื้อตกลงจะช ำระเงิน
ใหก้บับริษทัโดยกำรผ่อนช ำระรวม 30 งวด ตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 7 

  
11.   เงินลงทุนในบริษัทย่อยซ่ึงบันทึกโดยวิธีราคาทุน 

  เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยประกอบดว้ยเงินลงทุนในหุ้นสำมญัของบริษทัดงัต่อไปน้ี  
  (หน่วย : บำท) 
  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ช่ือบริษทั  ทุนเรียกช ำระแลว้  สัดส่วนเงินลงทุน  รำคำทุน  รำคำตำมวิธีส่วนไดเ้สีย  เงินปันผล 
  ณ วนัที่ 30 

มิถุนำยน  
2563 

 ณ วนัที่ 31 
ธนัวำคม  

2562 

 ณ วนัที่ 30 
มิถุนำยน  

2563 

 ณ วนัที่ 31 
ธนัวำคม  

2562 

 ณ วนัที่ 30 
มิถุนำยน  

2563 

 ณ วนัที่ 31 
ธนัวำคม  

2562 

 ณ วนัที่ 30 
มิถุนำยน  

2563 

 ณ วนัที่ 31 
ธนัวำคม  

2562 

 ส ำหรับงวด 
หกเดือนส้ินสุด 
วนัที่ 30 มิถุนำยน  

2563 

 ส ำหรับงวด 
หกเดือนส้ินสุด 
วนัที่ 30 มิถุนำยน  

2562 
  (ลำ้นบำท)  (ลำ้นบำท)  (ร้อยละ)  (ร้อยละ)             

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย                      
บริษทั เจนเนอรลั มำรีน จ ำกดั  10.0  10.0  100  100  10,000,000  10,000,000  4,491,015  4,911,172  -  - 
หัก ค่ำเผื่อผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ          (5,115,021)  (5,115,021)  -  -  -  - 
          4,884,979  4,884,979  4,491,015  4,911,172  -  - 
บริษทั อำชิมำ มำรีน จ ำกดั  5.0  5.0  100  100  4,998,200  4,998,200  7,052,450  7,180,243  -  - 
บริษทั อีโค มำรีน จ ำกดั  18.25  18.25  93  93  16,999,300  16,999,300  19,861,420  19,239,112  -  8,159,916 
บริษทั กิจกำรร่วมคำ้ เอเชียน มำรีน จ ำกดั  0.25  -  80  -  197,500  -  158,909  -  -  - 
          27,079,979  26,882,479  31,563,794  31,330,527  -  8,159,916 

 
เม่ือวนัท่ี 20 มีนำคม 2562 ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2562 ของบริษทั อีโค มำรีน จ ำกดั ไดมี้

มติอนุมติัให้จ่ำยเงินปันผลจำกผลกำรด ำเนินงำนของ 2561 ให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัรำหุ้นละ 12 บำท ต่อหุ้น 
เป็นจ ำนวนเงินรวม 8.76 ลำ้นบำท ก ำหนดจ่ำยเงินปันผลภำยในวนัท่ี 19 เมษำยน 2562 

เม่ือวนัท่ี 27 กุมภำพนัธ์ 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 1/2563 ไดมี้มติให้จดัตั้งบริษทัย่อย
โดยร่วมลงทุนกับบริษทัท่ีเคยมีผลงำนกำรต่อเรืออลูมิเนียม โดยในวนัท่ี 6 มีนำคม 2563 บริษทัไดท้ ำสัญญำ
กิจกำรร่วมคำ้กบับริษทั ดอลฟิน ชุมพร มำรีน จ ำกดั โดยมีทุนจดทะเบียนจ ำนวน 1,000,000 บำท แบ่งเป็นหุ้น
สำมญั 10,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 100 บำท โดยบริษทัมีสัดส่วนกำรถือหุ้นจ ำนวน 7,900 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 80 
ในวนัท่ี 10 มีนำคม 2563 บริษทัได้จ่ำยเงินลงทุนจ ำนวน 7,900 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 25 บำท คิดเป็นจ ำนวนเงิน 
197,500 บำท 
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12.  ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์  
รำยกำรเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 

2563 สรุปไดด้งัน้ี 
  (หน่วย: บำท) 

 
 

งบกำรเงินรวม  
 

งบกำรเงิน 
เฉพำะกิจกำร 

ราคาทุน    
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 1,068,750,773  1,024,176,883 
โอนออกไปเป็นสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ (6,061,746)  (6,061,746) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 1,062,689,027  1,018,115,137 
ซ้ือสินทรัพยเ์พิ่มระหวำ่งงวด 18,343,368  18,266,218 
รับโอนในระหวำ่งงวด 69,714,000  69,714,000 
รับโอนมำจำกสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ 586,126  586,126 
โอนออกในระหวำ่งงวด (72,734,091)  (72,734,091) 
ขำยและตดัจ ำหน่ำยระหวำ่งงวด (14,291,896)  (14,234,361) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 1,064,306,534  1,019,713,029 
ค่าเส่ือมราคาสะสม    
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 625,489,100  581,748,219 
โอนออกไปเป็นสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ (2,203,796)  (2,203,796) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 623,285,304  579,544,423 
รับโอนมำจำกสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ 390,131  390,131 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับงวด 16,882,313  16,755,240 
ค่ำเส่ือมรำคำสะสมส่วนท่ีขำยและตดัจ ำหน่ำย (13,680,838)  (13,623,675) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 626,876,910  583,066,119 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี    
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 443,261,673  442,428,664 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 439,403,723  438,570,714 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 437,429,624  436,646,910 



“ยังไม่ได้ตรวจสอบ” 
“สอบทานแล้ว” 

- 35 - 
 

 

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 และส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 
บริษทัได้รวมตน้ทุนกำรกู้ยืมเป็นตน้ทุนของส่ิงปลูกสร้ำง เป็นจ ำนวน 0.46 ลำ้นบำท และ 1.3 ลำ้นบำท 
ตำมล ำดบั (โดยค ำนวณจำกอตัรำกำรตั้งขึ้นเป็นทุนอตัรำร้อยละ 3.82 - 4.35) 

  อำคำรบำงส่วนของบริษทัและบริษทัย่อยตั้งอยู่บนท่ีดินเช่ำ ตำมสัญญำเช่ำท่ีดินรำชพสัดุพร้อมส่ิง
ปลูกสร้ำงจำกกรมธนำรักษ์ ซ่ึงตอ้งยกกรรมสิทธ์ิให้แก่ผูใ้ห้เช่ำเม่ือส้ินสุดสัญญำเช่ำ (ดูหมำยเหตุ 13) ณ 
วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 รำคำทุนและมูลค่ำสุทธิตำมบญัชีของสินทรัพยด์งักล่ำวมีจ ำนวน 259.4 ลำ้นบำท 
และ 110.6 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั (เฉพำะของกิจกำร จ ำนวน 236.2 และ 110.6 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั) 

  ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 และ ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 บริษทัไดน้ ำอู่ลอยสองล ำ ซ่ึงมีมูลค่ำสุทธิ
ตำมบญัชี จ ำนวน 105.4 ลำ้นบำท และ 110.2 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั และท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงซ่ึงมีมูลค่ำ
สุทธิตำมบญัชีจ ำนวน 197.1 ลำ้นบำท และ 130.4 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั และเคร่ืองจกัรซ่ึงมีมูลค่ำสุทธิ 8.7 
ลำ้นบำท และ 0.0 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั  ไปจดจ ำนองไวก้บัธนำคำรเพื่อค ้ำประกนัวงเงินสินเช่ือและเงินกูย้ืม
ท่ีไดรั้บจำกสถำบนักำรเงิน (ดูหมำยเหตุ 16 และ 19) 

  ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 และ ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 บริษทัย่อยไดน้ ำเรือสองล ำ ซ่ึงมีมูลค่ำ
สุทธิตำมบญัชีจ ำนวน 0.03 ลำ้นบำท ไปจดจ ำนองไวก้บัธนำคำรเพื่อค ้ำประกนัวงเงินสินเช่ือและเงินกูย้ืมท่ี
ไดรั้บจำกสถำบนักำรเงิน (ดูหมำยเหตุ 16) 

  ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 และ ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 บริษทัและบริษทัย่อยมีอำคำรและ
อุปกรณ์จ ำนวนหน่ึงซ่ึงตดัค่ำเส่ือมรำคำหมดแลว้แต่ยงัใช้งำนอยู่ รำคำทุนของสินทรัพยด์งักล่ำวมีจ ำนวน 
506.8 ลำ้นบำท และ 512.5 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั (เฉพำะของกิจกำร ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 และ ณ วนัท่ี 
31 ธนัวำคม 2562 จ ำนวน 455.9 ลำ้นบำท และ 462.0 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั) 
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13. สินทรัพย์สิทธิการใช้/สิทธิการเช่าทีด่ินและส่ิงปลูกสร้าง 
รำยกำรเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยสิ์ทธิในกำรใช/้สิทธิกำรเช่ำท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำงส ำหรับงวด

หกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 สรุปไดด้งัน้ี 
 (หน่วย: บำท) 

 
งบกำรเงินรวม  

 
งบกำรเงิน 

เฉพำะกิจกำร 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563 23,777,844  23,777,844 
รำยกำรปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชจ้ำกกำรน ำมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 มำถือปฏิบติัคร้ังแรก 34,337,487  34,337,487 

รับโอนมำจำกท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 3,857,950  3,857,950 
มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563  61,973,281  61,973,281 
เพิม่ขึ้นระหวำ่งงวด -  - 
โอนออกไปเป็นท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ (195,995)  (195,995) 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับงวด (2,608,013)  (2,608,013) 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2563 59,169,273  59,169,273 

 
  สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ประกอบดว้ย สิทธิกำรเช่ำท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำง และยำนพำหนะ ซ่ึงสิทธิกำร
เช่ำท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำงเป็นกำรเช่ำพื้นท่ีกบักรมธนำรักษ์ โดยสัญญำดังกล่ำวมีระยะเวลำ 30 ปีตั้งแต่ปี 
2555 ถึงปี 2585 
 เม่ือวนัท่ี 23 สิงหำคม 2561 ส ำนกังำนธนำรักษพ์ื้นท่ีสมุทรปรำกำร มีหนงัสือขอใหบ้ริษทัช ำระค่ำเช่ำ 
ค่ำธรรมเนียมกำรจดัให้เช่ำ และค่ำเสียหำยเพิ่มเติมกรณีปลูกสร้ำงอำคำรและส่ิงปลูกสร้ำงโดยไม่ได้รับ
อนุญำต ค่ำเสียหำยจำกกำรร้ือถอนอำคำรและส่ิงปลูกสร้ำงตำมสัญญำเช่ำเดิม และกรณีน ำท่ีรำชพสัดุไป
จดัหำผลประโยชน์โดยไม่ไดรั้บอนุญำต รวมเป็นเงิน 222.17 ลำ้นบำท  
 ต่อมำในวนัท่ี 12 กนัยำยน 2561 บริษทัไดท้ ำหนงัสือขอคดัคำ้นกำรเรียกเก็บค่ำเช่ำ ค่ำธรรมเนียมกำร 
จดัให้เช่ำและค่ำเสียหำยจ ำนวนดังกล่ำว โดยมีเหตุผลส ำคญัว่ำ เป็นสัญญำเช่ำท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงท่ี 
ถูกตอ้งตำมกฎหมำยจำกกระทรวงกำรคลงั ซ่ึงไดด้ ำเนินกำรตำมมติท่ีรำชพสัดุ คร้ังท่ี 1/2555 ตลอดจนได ้
แจง้อตัรำค่ำเช่ำ ค่ำธรรมเนียมกำรจดัให้เช่ำ และเง่ือนไขอ่ืนๆ ซ่ึงบริษทัไดพ้ิจำรณำและตกลงท ำสัญญำเช่ำ 
โดยบริษทัได้ช ำระค่ำเช่ำและปฏิบติัตำมสัญญำอย่ำงถูกตอ้งมำโดยตลอด จึงเป็นกำรเรียกร้องท่ีไม่อยู่ใน 
ขอ้ก ำหนดของสัญญำ รวมทั้งกำรเรียกร้องค่ำเสียหำยต่ำงๆ เป็นเร่ือง ระหวำ่งกระทรวงกำรคลงัและคู่สัญญำ
เช่ำขณะนั้นคือชุมนุมสหกรณ์กำรเกษตรแห่งประเทศไทย ดว้ยขอ้เท็จจริงดงักล่ำว บริษทัจึงยงัไม่บนัทึกค่ำ
เช่ำและค่ำธรรมเนียมเพิ่มเติมตำมขอ้เรียกร้องของกรมธนำรักษ ์ในงบกำรเงิน ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 
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14. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
รำยกำรเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563

สรุปไดด้งัน้ี 
   (หน่วย: บำท) 
 
 

งบกำรเงินรวม  
 

งบกำรเงิน 
เฉพำะกิจกำร 

ราคาทุน    
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 30,481,660  25,675,007 
ซ้ือสินทรัพยเ์พิ่มระหวำ่งงวด -  - 
รับโอนในระหวำ่งงวด 230,873  230,873 
โอนออกในระหวำ่งงวด -  - 
ขำยและตดัจ ำหน่ำยระหวำ่งงวด (6,997,291)  (6,997,291) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 23,715,242  18,908,589 
ค่าตัดจ าหน่ายสะสม    
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 20,059,968  15,253,315 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับงวด 922,368  922,368 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสมส่วนท่ีขำยและตดัจ ำหน่ำย (6,997,257)  (6,997,257) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 13,985,079  9,178,426 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี    
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 10,421,692  10,421,692 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 9,730,163  9,730,163 

  
  ณ วันท่ี 30 มิถุนำยน 2563 และ ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 บริษัทมีซอฟท์แวร์ซ่ึงตัดจ ำหน่ำย

หมดแลว้แต่ยงัใชง้ำนอยู ่รำคำทุนของสินทรัพยด์งักล่ำวมีจ ำนวน 1 ลำ้นบำท  
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15. สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชีและหนีสิ้นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
15.1 กำรเปล่ียนแปลงของสินทรัพยภ์ำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและหน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 สรุปไดด้งัน้ี 
 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 ยอดตำมบญัชี  ผลกระทบจำกกำรน ำ  รำยได ้(ค่ำใชจ้่ำย) ในระหว่ำงปี  ยอดตำมบญัชี 
 ณ 31 ธ.ค. 62  มำตรฐำนกำรรำยงำน 

ทำงกำรเงินฉบบัท่ี 9 
และ 16 ถือมำปฎิบติั 

 ในก ำไรขำดทุน  ในก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น 

 ณ 30 มิ.ย. 63 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี :          
          ลูกหน้ีกำรคำ้ 1,188,786  388,812  (141,670)  -  1,435,928 
          สินคำ้คงเหลือ 247,154  -  (14,969)  -  232,185 
          สินทรัพยร์อกำรขำย 6,906,176  -  (6,906,176)  -  - 
          อำคำร และอุปกรณ์ 214,376  -  199,723  -  414,099 
          สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 3,556  -  (3,283)  -  273 
          ประมำณกำรหน้ีสินรับประกนัผลงำน 80,709  -  99,025  -  179,734 
          ประมำณกำรหน้ีสินผลประโยชน์พนกังำน 3,583,358  -  (230,736)  95,550  3,448,172 
  หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ -  7,375,113  (230,690)  -  7,144,423 
  สัญญำเช่ำด ำเนินงำน 955,668  -  (955,668)  -  - 

รวม 13,179,783  7,763,925  (8,184,444)  95,550  12,854,814 
 หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี :          
  สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ -  (6,026,509)  135,095  -  (5,891,414) 

รวม 13,179,783  1,737,416  (8,049,349)  95,550  6,963,400 
 

 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ยอดตำมบญัชี  ผลกระทบจำกกำรน ำ  รำยได ้(ค่ำใชจ้่ำย) ในระหว่ำงปี  ยอดตำมบญัชี 
 ณ 31 ธ.ค. 62  มำตรฐำนกำรรำยงำน 

ทำงกำรเงินฉบบัท่ี 9 
และ 16 มำปฎิบติั 

 ในก ำไรขำดทนุ  ในก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น 

 ณ 30 มิ.ย. 63 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี :          
          ลูกหน้ีกำรคำ้ 1,188,786  388,812  (141,670)  -  1,435,928 
          สินคำ้คงเหลือ 247,154  -  (14,969)  -  232,185 
          สินทรัพยร์อกำรขำย 6,906,176  -  (6,906,176)  -  - 
          อำคำร และอุปกรณ์ 214,376  -  199,723  -  414,099 
          สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 3,556  -  (3,283)  -  273 
          ประมำณกำรหน้ีสินรับประกนัผลงำน 80,709  -  99,025  -  179,734 
          ประมำณกำรหน้ีสินผลประโยชน์พนกังำน 3,387,570  -  (244,145)  103,481  3,246,906 
 หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ -  7,375,113  (230,690)  -  7,144,423 
 สัญญำเช่ำด ำเนินงำน 955,668  -  (955,668)  -  - 

รวม 12,983,995  7,763,925  (8,197,853)  103,481  12,653,548 
  หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี :          
 สินทรพัยสิ์ทธิกำรใช ้ -  (6,026,509)  135,095  -  (5,891,414) 

รวม 12,983,995  1,737,416  (8,062,758)  103,481  6,762,134 
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 15.2 ค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินได ้
 15.2.1 ส่วนประกอบหลกัของค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินได ้ 
  ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 และ 2562 ประกอบดว้ย 

 (หน่วย:บำท) 
 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนำยน  ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนำยน 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 
ค่ำใชจ้่ำย (รำยได)้ ภำษีเงินไดท้ี่แสดงอยูใ่นก ำไรขำดทุน :                
ค่ำใชจ้่ำยภำษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั :                

ค่ำใชจ้่ำย (รำยได)้ ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับงวด (105,894)  (912,742)  -  (777,768)  233,399  14,868  -  - 
ค่ำใชจ้่ำย (รำยได)้ ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี :                
กำรเปลี่ยนแปลงของผลต่ำงชัว่ครำวที่รับรู้เม่ือเร่ิมแรก                
 และที่กลบัรำยกำร 319,740  (65,312)  326,445  (55,454)  8,049,349  (820,987)  8,062,758  (744,103) 
 รวม 213,846  (978,054)  326,445  (833,222)  8,282,748  (806,119)  8,062,758  (744,103) 

ภำษีเงินไดท้ี่เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบของก ำไรขำดทุน                
เบ็ดเสร็จอื่น :                
 ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีที่เก่ียวขอ้งกนั 
 ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั 

 
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
95,550 

  
440,509 

  
103,481 

  
395,648 

 รวม -  -  -  -  95,550  440,509  103,481  395,648 

 
16.  เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิน / เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท 

 (หน่วย:บำท) 
 อตัรำดอกเบ้ีย  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะบริษทั 
 ร้อยละ (ต่อปี)  ณ วนัท่ี 30  

มิถุนำยน 2563 
 ณ วนัท่ี 31  
ธนัวำคม 2562 

 ณ วนัท่ี 30  
มถิุนำยน 2563 

 ณ วนัท่ี 31  
ธนัวำคม 2562 2563  2562 

ตัว๋สัญญำใชเ้งิน 2.60 - 2.85  3.00 - 4.25  75,000,000  140,000,000  75,000,000  140,000,000 
 รวม     75,000,000  140,000,000  75,000,000  140,000,000 

 
 ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 บริษทัมีวงเงินเบิกเกินบญัชีกบัธนำคำรเป็นจ ำนวนเงิน 20 ลำ้นบำท วงเงิน
กูร้ะยะสั้น 160 ลำ้นบำท และวงเงินทรัสตรี์ซีท 120 ลำ้นบำท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 : วงเงินเบิกเกินบญัชี
ธนำคำร 38 ลำ้นบำท วงเงินกูร้ะยะสั้น 160 ลำ้นบำท และวงเงินทรัสต์รีซีท 110 ลำ้นบำท) ค ้ำประกนัโดยกำร
จดจ ำนองอู่ลอยสองล ำและท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงของบริษทั 
 ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 บริษทัยอ่ยมีวงเงินเบิกเกินบญัชีกบัธนำคำรเป็นจ ำนวนเงิน 2 ลำ้นบำท วงเงิน
กูร้ะยะสั้น 10 ลำ้นบำท (ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 : วงเงินเบิกเกินบญัชีธนำคำร 2 ลำ้นบำท วงเงินกูร้ะยะ
สั้น 10 ลำ้นบำท) ค  ้ำประกนัโดยเรือสองล ำของบริษทัยอ่ย และค ้ำประกนัโดยบริษทัใหญ่ 
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17. ประมาณการหนีสิ้นจากการรับประกนัผลงาน 
 บริษทัตั้งประมำณกำรหน้ีสินจำกกำรรับประกนัผลงำนจำกควำมเสียหำยท่ีอำจเกิดขึ้นส ำหรับโครงกำร
ต่อเรือท่ีไดส่้งมอบแลว้ โดยใชห้ลกัเกณฑแ์ละประสบกำรณ์ของฝ่ำยบริหำร  
 (หน่วย: บำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 30 

มิถุนำยน 2563 
(ส ำหรับงวด 
หกเดือน) 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2562 

(ส ำหรับปี) 

 ณ วนัท่ี 30 
มิถุนำยน 2563 
(ส ำหรับงวด 
หกเดือน) 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2562 

(ส ำหรับปี) 

ยอดคงเหลือยกมำตน้งวด 403,546  1,157,461  403,546  1,157,461 
บวก ตั้งเพ่ิมระหว่ำงงวด 1,000,000  400,000  1,000,000  400,000 
หกั   จ่ำยช ำระระหว่ำงงวด (504,878)  (247,960)  (504,878)  (247,960) 
  โอนกลบั -  (905,955)  -  (905,955) 
ยอดคงเหลือยกไปปลำยงวด 898,668  403,546  898,668  403,546 

  
ในปี 2563 บริษทัไดต้ั้งประมำณกำรหน้ีสินจำกกำรรับประกนัผลงำนตำมกำรประมำณกำรของวิศวกร

จ ำนวน 1.0 ลำ้นบำท  
 
18.   หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 

มูลค่ำตำมบัญชีของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำและกำรเคล่ือนไหวส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 
มิถุนำยน 2563 แสดงไดด้งัน้ี 
                                     (หน่วย: บำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 
 งบกำรเงิน 

เฉพำะกิจกำร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 1,417,842  1,417,842 
ผลกระทบจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 16 มำถือปฏิบติั 

 
41,088,192 

  
41,088,192 

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 42,506,034  42,506,034 
เพิ่มขึ้น -  - 
เพิ่มขึ้นจำกดอกเบ้ีย -  - 
เงินจ่ำยช ำระ (2,322,012)  (2,322,012) 
ลดลงจำกกำรยกเลิกสัญญำ -  - 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 40,184,022  40,184,022 
หกั ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระในหน่ึงปี (3,022,780)  (3,022,780) 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ - สุทธิจำกส่วนท่ีเกินก ำหนดช ำระในหน่ึงปี 37,161,242  37,161,242 
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  ค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบัสัญญำเช่ำท่ีรับรู้ในรำยกำรต่อไปน้ีในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 
                                    (หน่วย: บำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงิน 

เฉพำะกิจกำร 
ค่ำเส่ือมรำคำของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ 2,608,013  2,608,013 
ดอกเบ้ียจ่ำยจำกหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 610,868  610,868 

  รวม 3,218,881  3,218,881 

 
บริษทัมีขอ้ตกลงในกำรจ่ำยช ำระค่ำเช่ำท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงตำมสัญญำก ำหนดระยะเวลำ 30 ปี 

ตั้งแต่ปี 2555 ถึงปี 2585 โดย ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 บริษทัมีภำระผกูพนัในกำรจ่ำยค่ำเช่ำท่ีดินพร้อมส่ิง
ปลูกสร้ำงคงเหลือดงัน้ี 

   (หน่วย:บำท) 
จ่ำยช ำระภำยใน  งบกำรเงินรวม/ 

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
1 ปี  1,687,210 
มำกกวำ่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี  7,508,080 
มำกกวำ่ 5 ปี  40,934,920 
รวม  50,130,210 

 
19. เงนิกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร 
 เงินกูย้มืระยะยำวมีรำยละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 30 

มิถุนำยน 2563 
 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวำคม 2562 
เงินกูย้มืจำกธนำคำรพำณิชยใ์นประเทศ 97,557,205  107,856,265 
หกั เงินกูย้มืระยะยำวท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี (20,598,120)  (20,598,120) 
 สุทธิ 76,959,085  87,258,145 
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  ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 และ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 บริษัทมีวงเงินกู้ยืมระยะยำวกับธนำคำรใน
ประเทศ 1 แห่ง จ ำนวนสองสัญญำเป็นจ ำนวน 125 ลำ้นบำทและจ ำนวน 72 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

สัญญำท่ีหน่ึงเงินกูย้มืระยะยำววงเงิน 125 ลำ้นบำทแบ่งเป็นสองส่วนรำยละเอียดดงัน้ี 
  ส ำหรับเงินกูค้่ำท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงจ ำนวน 105 ลำ้นบำท อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ MLR - 2.00 ต่อปี 

โดยช ำระคืนเงินต้นรวม 108 งวด งวดละ 0.98 ลำ้นบำท งวดแรกช ำระในวนัท ำกำรสุดท้ำยของเดือนท่ี 13 
นบัตั้งแต่วนัเบิกรับเงินกูง้วดแรกจำกธนำคำรและเสร็จส้ินภำยใน 120 เดือนนับตั้งแต่เดือนท่ีมีกำรเบิกรับเงินกู้
งวดแรก 

  ส ำหรับเงินกูค้่ำปรับปรุงอู่เรือจ ำนวน 20 ลำ้นบำท อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ MLR - 2.25 ต่อปี โดยช ำระคืน
เงินตน้รวม 48 งวด งวดละ 0.42 ลำ้นบำท งวดแรกช ำระในวนัท ำกำรสุดทำ้ยของเดือนท่ี 13 นบัตั้งแต่วนัเบิกรับ
เงินกูง้วดแรกจำกธนำคำรและเสร็จส้ินภำยใน 60 เดือนนบัตั้งแต่เดือนท่ีมีกำรเบิกรับเงินกูง้วดแรก 

  เงินกูย้มืระยะยำวดงักล่ำวค ้ำประกนัโดยกำรจดจ ำนองท่ีดิน พร้อมส่ิงปลูกสร้ำง (ดูหมำยเหตุ 12) 
  สัญญำท่ีสองเงินกูย้มืระยะยำววงเงิน 160 ลำ้นบำทเป็นเงินกูโ้ครงกำรปรับปรุงท่ำเรือมีรำยละเอียดดงัน้ี 

   - เดือนท่ี 1 - 36 คิดอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ MLR - 1.90 ต่อปี 
   - เดือนท่ี 37 - 60 คิดอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ MLR - 1.65 ต่อปี 
   - เดือนท่ี 61 - 120 คิดอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ MLR - 1.40 ต่อปี 

  ต่อมำวนัท่ี 26 ธนัวำคม 2560 บริษทัขอลดจ ำนวนเงินกูต้ำมสัญญำสินเช่ือลงบำงส่วนโดยตกลงกูเ้งินจำก
ธนำคำรตำมสัญญำเป็นจ ำนวนเงินทั้งส้ิน 72 ลำ้นบำท 

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

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

  งวดท่ี 108 ตกลงช ำระเท่ำกบัจ ำนวนตน้เงินกูแ้ละดอกเบ้ียท่ียงัคงคำ้งตำมสัญญำท่ีกูเ้งิน  
    ใหค้รบถว้น 

  เงินกูย้มืระยะยำวดงักล่ำวค ้ำประกนัโดยกำรจดจ ำนองอู่ลอยหน่ึงล ำ (หมำยเหตุ 12) 
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 ขอ้ปฏิบติัอ่ืนท่ีส ำคญัตำมสัญญำ 
 บริษทัตอ้งปฏิบติัตำมเง่ือนไขท่ีสัญญำเงินกูก้  ำหนดในเร่ืองท่ีส ำคญั ได้แก่ บริษทัตอ้งไม่น ำเงินกูไ้ปใช้
เพื่อวตัถุประสงคอ่ื์นนอกเหนือจำกวตัถุประสงคท่ี์ระบุไวใ้นสัญญำและตอ้งไม่ท ำกำรโอน ขำย ใหเ้ช่ำ จ ำหน่ำย 
หรือก่อให้เกิดกำรติดพันใดๆ กับทรัพยสิ์นและจะไม่ก่อขอ้ผูกพนัหน้ี หรือภำระใดๆ โดยกำรกู้ยืมหรือค ้ ำ
ประกนับุคคลใดๆ จนท ำให้อตัรำส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุ้นเกินกว่ำ 1.3 ต่อ 1ทั้งน้ีจะตอ้งไม่ต ่ำกว่ำ
ศูนย ์บริษทัตกลงท่ีจะด ำรงอตัรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ีไวใ้นอตัรำส่วนไม่นอ้ยกวำ่ 1.5 เท่ำ 

 
20. ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 
   บริษทัและบริษทัยอ่ย มีภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน ดงัน้ี  

   (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 30  

มิถุนำยน 2563 
(ส ำหรับงวด 
หกเดือน) 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2562 

(ส ำหรับปี) 

 ณ วนัท่ี 30  
มิถุนำยน 2563 
(ส ำหรับงวด 
หกเดือน) 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2562 

(ส ำหรับปี) 

ภำระผกูพนัของโครงกำรผลประโยชน์ ยกมำตน้งวด 18,140,452  10,730,353  16,937,850  9,504,660 
ตน้ทุนบริกำรในอดีตและดอกเบ้ีย         
- กำรแกไ้ขโครงกำรผลประโยชน์พนกังำนหลงัจำกออก     
       จำกงำน 

 
- 

  
2,865,606 

  
- 

  
2,734,502 

ตน้ทุนบริกำรปัจจุบนัและดอกเบ้ีย 948,838  1,829,857  871,024  1,695,379 
ผลขำดทุนประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั 505,348  3,831,389  517,405  4,120,062 
ส่วนท่ีจ่ำยช ำระในงวด (2,338,251)  (1,116,753)  (2,091,747)  (1,116,753) 
ภำระผกูพนัของโครงกำรผลประโยชน์ ยกไปปลำยงวด 17,256,387  18,140,452  16,234,532  16,937,850 

 
  ค่ำใช้จ่ำยท่ีรับรู้ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 

2563 และ 2562  
 (หน่วย : บำท) 
 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน  ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 

ตน้ทุนบริกำรในอดีตและดอกเบ้ีย -  -  -  -  -  2,865,606  -  2,579,765 
ตน้ทุนบริกำรปัจจุบนั                
 ตน้ทุนในกำรรับจำ้ง 169,993  137,182  169,993  137,182  339,986  274,363  339,986  274,363 
 ตน้ทุนในกำรจดัจ ำหน่ำย 20,380  16,589  20,380  16,589  40,760  33,179  40,760  33,179 
 ค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำร 208,078  198,910  174,704  160,079  417,584  397,819  349,408  320,158 
รวม 398,451  352,681  365,077  313,850  798,330  705,361  730,154  627,700 
ดอกเบ้ียจำกภำระผกูพนั 75,123  104,784  70,435  93,518  150,508  209,568  140,870  187,037 
รวม 473,574  457,465  435,512  407,368  948,838  3,780,535  871,024  3,394,502 
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21. การเสนอข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานด าเนินงาน 
  ขอ้มูลส่วนงำนด ำเนินงำนท่ีน ำเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรำยงำนภำยในของบริษทัท่ีผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจ

สูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนไดรั้บและสอบทำนอยำ่งสม ่ำเสมอเพื่อใชใ้นกำรตดัสินใจในกำรจดัสรรทรัพยำกร
และประเมินผลกำรปฏิบติังำนของส่วนงำนด ำเนินงำนของบริษทั 

  บริษทัและบริษทัยอ่ยด ำเนินกิจกำรใน 2 ส่วนงำนหลกัคือ (1) ส่วนงำนซ่อมเรือ และ (2) ส่วนงำนต่อเรือ 
และด ำเนินธุรกิจในส่วนงำนทำงภูมิศำสตร์หลกัในประเทศ  

  ขอ้มูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำนด ำเนินงำนของบริษทัและบริษทัย่อยส ำหรับงวดสำมเดือนและ
หกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 และ 2562 มีดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย : ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 

     กำรด ำเนินงำน  กำรตดัรำยกำรบญัชี   
 ส่วนงำนซ่อมเรือ  ส่วนงำนต่อเรือ  และอื่น ๆ  ระหว่ำงกนั  งบกำรเงินรวม 
 2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 

รำยไดจ้ำกภำยนอก 94.0  85.8  14.6  4.1  (2.0)  4.9  -  -  106.6  94.8 
รำยไดร้ะหว่ำงส่วนงำน -  -  2.1  1.0  6.6  6.1  (8.7)  (7.1)  -  - 
รำยไดท้ั้งส้ิน 94.0  85.8  16.7  5.1  4.6  11.0  (8.7)  (7.1)  106.6  94.8 

ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรด ำเนินงำน                    
   ตำมส่วนงำน 31.8  24.2  3.1  1.2  (3.9)  (1.8)  -  -  31.0  23.6 
รำยไดแ้ละค่ำใชจ้่ำยท่ีไม่ไดปั้นส่วน:                     
 รำยไดอ้ื่น                 2.5  3.2 
 ตน้ทุนในกำรจดัจ ำหน่ำยและ 
     ค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำร 

                 
(27.6) 

  
(31.7) 

 ตน้ทุนทำงกำรเงิน                 (1.9)  (2.3) 
 ค่ำใชจ้่ำย (รำยได)้ ภำษีเงินได ้                 (0.3)  1.0 
ก ำไร (ขำดทนุ) ส ำหรบังวด                 3.7  (6.2) 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน                    
ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์                 437.4  443.9 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน                 9.7  11.3 
สิทธิกำรเช่ำท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำง                 -  24.3 
สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้                 59.2  - 
สินทรัพยส่์วนกลำง                 219.0  270.6 
รวมสินทรัพย ์                 725.3  750.1 
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 (หน่วย : ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 

     กำรด ำเนินงำน  กำรตดัรำยกำรบญัชี   
 ส่วนงำนซ่อมเรือ  ส่วนงำนต่อเรือ  และอื่น ๆ  ระหว่ำงกนั  งบกำรเงินรวม 
 2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 

รำยไดจ้ำกภำยนอก 190.5  190.7  37.6  5.3  8.6  5.4  -  -  236.7  201.4 
รำยไดร้ะหว่ำงส่วนงำน 0.2  -  7.3  1.0  13.1  16.0  (20.6)  (17.0)  -  - 
รำยไดท้ั้งส้ิน 190.7  190.7  44.9  6.3  21.7  21.4  (20.6)  (17.0)  236.7  201.4 

ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรด ำเนินงำน                    
   ตำมส่วนงำน 63.8  58.5  14.5  3.6  (1.2)  (2.1)  -  -  77.1  60.0 
รำยไดแ้ละค่ำใชจ้่ำยท่ีไม่ไดปั้นส่วน:                     
 รำยไดอ้ื่น                 5.8  5.7 
 ตน้ทุนในกำรจดัจ ำหน่ำยและ 
     ค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำร 

                (55.8)  (67.0) 

 ตน้ทุนทำงกำรเงิน                 (4.0)  (4.3) 
 ค่ำใชจ้่ำย (รำยได)้ ภำษีเงินได ้                 (8.3)  0.8 
ก ำไร (ขำดทนุ) ส ำหรบังวด                 14.8  (4.8) 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน                    
ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์                 437.4  443.9 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน                 9.7  11.3 
สิทธิกำรเช่ำท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำง                 -  24.3 
สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้                 59.2  - 
สินทรัพยส่์วนกลำง                 219.0  270.6 
รวมสินทรัพย ์                 725.3  750.1 

 
22. เงินปันผล 
  ส ำหรับปี 2563 

   เม่ือวนัท่ี 3 เมษำยน 2563 ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปีของบริษทั ไดมี้มติอนุมติักำรจ่ำยเงินปันผล
ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนปี 2562 เป็นเงินสดในอตัรำหุ้นละ 0.05 บำท คิดเป็นจ ำนวนเงิน 12.91 ลำ้นบำท โดย
ก ำหนดจ่ำยเงินปันผลในวนัท่ี 30 เมษำยน 2563 

 
  ส ำหรับปี 2562 

   เม่ือวนัท่ี 4 เมษำยน 2562 ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปีของบริษทั ไดมี้มติอนุมติักำรจ่ำยเงินปันผล
ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนปี 2561 เป็นเงินสดในอตัรำหุ้นละ 0.10 บำท คิดเป็นจ ำนวนเงิน 25.83 ลำ้นบำท โดย
ก ำหนดจ่ำยเงินปันผลในวนัท่ี 3 พฤษภำคม 2562  
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23. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจจะเกดิขึน้ 
 23.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าด าเนินงานและสัญญาบริการ 
   บริษทัและบริษทัย่อยไดท้ ำสัญญำบริกำรท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรจำ้งรถรับส่งพนักงำน สัญญำกำรจำ้ง

งำนและสัญญำบริกำรอ่ืนๆ  
   ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 และวนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 บริษทัและบริษทัย่อยมีจ ำนวนเงินขั้น

ต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยในอนำคตทั้งส้ินภำยใตส้ัญญำเช่ำด ำเนินงำนดงัน้ี 
 

                                                                                                       (หน่วย: บำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 30 

มิถุนำยน 2563 
 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวำคม 2562 
 ณ วนัท่ี 30

มิถุนำยน 2563 
 ณ วนัท่ี 31

ธนัวำคม 2562 
จ่ำยช ำระ        

ภำยใน 1 ปี 580,000  3,455,410  580,000  3,455,410 
มำกกว่ำ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี -  9,434,280  -  9,434,280 
มำกกว่ำ 5 ปี -  42,622,130  -  42,622,130 
 580,000  55,511,820  580,000  55,511,820 

 
 ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีภำระผูกพันตำมสัญญำเช่ำบริกำรท่ี

เก่ียวขอ้งจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 มำถือปฏิบติั ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 
บริษทัและบริษทัย่อยไดรั้บรู้สินทรัพยสิ์ทธิกำรใชส้ ำหรับสัญญำเช่ำและหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำบริกำรท่ี
เก่ียวขอ้งท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำนดว้ยมูลค่ำปัจจุบนัของเงินจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำท่ี
เหลืออยู่คิดลดด้วยอัตรำดอกเบ้ียเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มตำมท่ีกล่ำวไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
ระหวำ่งกำลขอ้ 4.2 

 
 23.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาต่อเรือและสัญญาซ่อมเรือ 
   ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 บริษทัมีสัญญำต่อเรือและสัญญำซ่อมเรือซ่ึงยงัไม่ไดส่้งมอบหรือ

ใหบ้ริกำรจ ำนวนเงินประมำณ 49.28 ลำ้นบำท 
 
 23.3 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัการซื้อสินค้า 
   ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 บริษทัมีภำระผูกพนัเก่ียวกบักำรซ้ือสินคำ้เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ใน

กำรซ่อมแซมเป็นจ ำนวน 12.67 ลำ้นบำท และ 0.07 ลำ้นเหรียญสหรัฐอเมริกำ 
 
 23.4 การค า้ประกนั 
   ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 บริษทัและบริษทัย่อยมีหนังสือค ้ำประกนัซ่ึงออกโดยธนำคำรในนำม

บริษทัและบริษทัย่อยเหลืออยู่เป็นจ ำนวนเงิน 24.65 ลำ้นบำท (เฉพำะของกิจกำร จ ำนวน 20.53 ลำ้นบำท) 
ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภำระผกูพนัทำงปฏิบติั บำงประกำรตำมปกติธุรกิจของบริษทัและบริษทัย่อย 
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 23.5 การค า้ประกนัวงเงินสินเช่ือและเงินกู้ยืมท่ีได้รับจากสถาบันการเงิน 
   ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 บริษทัมีวงเงินสินเช่ือและเงินกูย้ืมจำกธนำคำรจ ำนวน 497 ลำ้นบำท 

ค ้ำประกนัโดยกำรจดจ ำนองอู่ลอยสองล ำและท่ีดินพร้อมส่ิงปลกูสร้ำงของบริษทัเป็นหลกัประกนั 
   ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 บริษทัย่อยมีวงเงินสินเช่ือและเงินกูย้ืมจำกธนำคำรจ ำนวน 12 ลำ้นบำท 

ค ้ำประกนัโดยกำรจดจ ำนองเรือสองล ำของบริษทัย่อยและค ้ำประกนัโดยบริษทัใหญ่ 
 

24.  ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 และวนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมียอดคงเหลือของ

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีส ำคญัท่ีเป็นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศดงัน้ี 
  (หน่วย: ลำ้นหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ) 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

สกุลเงิน  สินทรัพยท์ำงกำรเงิน  หน้ีสินทำงกำรเงิน  สินทรัพยท์ำงกำรเงิน  หน้ีสินทำงกำรเงิน 

 
 ณ วนัท่ี 30 
มิถุนำยน 2563 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2562 

 ณ วนัท่ี 30 
มิถุนำยน 2563 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2562 

 ณ วนัท่ี 30 
มิถุนำยน 2563 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2562 

 ณ วนัท่ี 30 
มิถุนำยน 2563 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2562 

เหรียญสหรัฐฯ  0.34  0.29  -  -  0.34  0.29  -  - 
ยโูร  0.12  0.12  -  -  0.12  0.12  -  - 

 

สกุลเงิน  อตัรำแลกเปลี่ยนเฉล่ีย  
  ณ วนัท่ี 30 

มิถุนำยน 2563 
 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2562 

เหรียญสหรัฐฯ  30.7151  29.9767 
ยโูร  34.3318  33.3775 

 
25. การจัดประเภทรายการใหม่ 

  บริษทัได้มีกำรจดัประเภทรำยกำรบัญชีบำงรำยกำรในงบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 
2562 ใหม่ เพื่อให้สอดคลอ้งกับกำรจดัประเภทรำยกำรบัญชีในงวดปัจจุบนั ซ่ึงไม่มีผลกระทบต่อก ำไรสุทธิ
หรือส่วนของผูถื้อหุน้ 

 
26. การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

  สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ปัจจุบนัไดข้ยำยวงกวำ้ง
ขึ้นอย่ำงต่อเน่ือง ส่งผลท ำให้เกิดกำรชะลอตัวของเศรษฐกิจและมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสำหกรรม
โดยรวม สถำนกำรณ์ดงักล่ำวส่งผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัและบริษทัย่อย กำรรับรู้และกำรวดั
มูลค่ำของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบกำรเงิน อยำ่งไรก็ตำม ฝ่ำยบริหำรจะติดตำมควำมคืบหนำ้ของสถำนกำรณ์
ดังกล่ำว และท ำกำรประเมินผลกระทบทำงกำรเงินเก่ียวกับมูลค่ำของสินทรัพย์ ประมำณกำรหน้ีสินและ
หน้ีสินท่ีอำจเกิดขึ้นอยำ่งต่อเน่ือง 

 
27. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

 งบกำรเงินระหว่ำงกำลน้ีไดรั้บอนุมติัให้ออกโดยกรรมกำรของบริษทั เม่ือวนัท่ี 11 สิงหำคม 2563 
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INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT ON REVIEW OF INTERIM FINANCIAL INFORMATION 
 

To The Shareholders and Board of Directors of 
 Asian Marine Services Public Company Limited 
 
 I have reviewed the accompanying statement of financial position of Asian Marine Services 
Public Company Limited and its subsidiaries as at June 30, 2020 and the related consolidated statements of 
comprehensive income for the three-month and six-month periods then ended, changes in shareholders’ equity 
and cash flows for the six-month period then ended and the condensed notes and have reviewed the separate 
financial information of Asian Marine Services Public Company Limited as well. Management is responsible for 
the preparation and presentation of this interim financial information in accordance with Thai Accounting 
Standard No. 34 “Interim Financial Reporting”. My responsibility is to express a conclusion on this interim 
financial information based on my review. 
 
SCOPE OF REVIEW 
 I conducted my review in accordance with Thai Standard on Review Engagements 2410, 
“Review of Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor of the Entity.” A review of 
interim financial information consists of making inquiries, primarily of persons responsible for financial and 
accounting matters, and applying analytical and other review procedures. A review is substantially less in 
scope than an audit conducted in accordance with Thai Standards on Auditing and consequently does not 
enable me to obtain assurance that I would become aware of all significant matters that might be identified in 
an audit. Accordingly, I do not express an audit opinion. 
 
CONCLUSION 
  Based on my review, nothing has come to my attention that causes me to believe that the 
accompanying interim financial information is not prepared, in all material respects, in accordance with The 
Accounting Standard No. 34 “Interim Financial Reporting”. 
 
 
 
 
 

(Mr. Peradate  Pongsathiansak) 
Certified Public Accountant 

Registration No. 4752 
Dharmniti Auditing Company Limited 
Bangkok, Thailand 
August 11, 2020 



"UNAUDITED"

"REVIEWED"

(Unit : Thousand Baht)

As at June As at December As at June As at December
30, 2020 31, 2019 30, 2020 31, 2019

Current assets
Cash and cash equivalents 34,137                 66,804                30,385                63,920                
Trade and other current receivables

Related parties 5,6 1,851                   13,000                1,804                  12,586                
Unrelated parties 44,798                 53,144                44,573                52,941                
Other current receivables - related parties 5 4,181                   1                         4,310                  88                       
Other current receivables - unrelated parties 4,196                   7,786                  3,639                  5,219                  
Less: Allowance for doubtful accounts (13,918) (12,520) (13,918) (12,520)
Total trade and other receivables 6 41,108                 61,411                40,408                58,314                

Current portion of lease receivables 7 2,752                   -                      2,752                  -                     
Unbilled complete construction in progress

Related parties 5 1,450                   959                     2,370                  14,194                
Unrelated parties 44,943                 45,653                44,943                31,446                
Total unbilled complete construction in progress 8 46,393                 46,612                47,313                45,640                

Inventories 9 43,562                 49,313                43,286                49,037                
Assets held for sale 10 -                           8,469                  -                      8,469                  
Other current assets 7,252                   5,990                  5,308                  3,700                  

Total current assets 175,204               238,599              169,452              229,080              
Non-current assets

Investments in subsidiaries under the cost method 11 -                       -                      27,080 26,882                
Lease receivables 7 6,336                   -                      6,336 -                     
Property, plant and equipment 12 437,430               443,261              436,647 442,429              
Leasehold right of land and building 4,13 -                       23,778                -                      23,778                
Right-of-use assets 13 59,169 -                      59,169 -                     
Intangible assets 14 9,730                   10,422 9,730                  10,422                
Deferred tax assets 15 6,963 13,180                6,762 12,984                
Withholding tax deducted at source 26,550                 21,451 23,390                18,603                
Other non-current assets 3,918 4,468 3,918 4,468                  

Total non-current assets 550,096 516,560 573,032 539,566              
Total assets 725,300 755,159 742,484 768,646              

Notes to interim financial statements form an integral part of these statements.

Note
               Assets
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ASIAN MARINE SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES

STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION

AS AT JUNE 30, 2020

Consolidated financial statements Separate financial statements



"UNAUDITED"

"REVIEWED"

(Unit : Thousand Baht)

As at June As at December As at June As at December

30, 2020 31, 2019 30, 2020 31, 2019

Current liabilities

Bank overdrafts and short-term loans from 

financial institutions 16 75,000                 140,000              75,000                140,000              

Trade accounts payable

Related parties 5 -                       -                      3,017 2,321                  

Unrelated parties 27,453                 34,823                26,707 34,265                

 Total trade accounts payable 27,453                 34,823                29,724 36,586                

Accrued construction cost 810                      1,598                  810                     1,598                  

Warranty provisions 17 899                      404                     899                     404                     

Current portion of lease liabilities 18 3,023                   750                     3,023 750                     

Current portion of long - term loans - related parties 5 -                       -                      14,600 20,000                

Current portion of long - term loans from bank 19 20,598                 20,598                20,598 20,598                

Other current liabilities

Advance received from customers 8 14,090                 125                     14,090                -                     

Accrued expenses 15,351                 13,738                13,697                12,514                

Accrued corporate income tax 103                      103                     -                      -                     

Others 8,928                   8,014                  8,433                  7,195                  

Total current liabilities 166,255               220,153              180,874              239,645              

Non-current liabilities

Lease liabilities 18 37,161                 667                     37,161                667                     

Long - term loans - related parties 5 -                       -                      8,600 -                     

Long - term loans from bank 19 76,959                 87,258                76,959 87,258                

Employee benefit obligations 20 17,256                 18,141                16,235 16,938                

Total non-current liabilities 131,376               106,066              138,955 104,863              

Total liabilities 297,631               326,219              319,829 344,508              

Notes to interim financial statements form an integral part of these statements.

Liabilities and shareholders' equity

Consolidated financial statements Separate financial statements

Note
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ASIAN MARINE SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES

STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION (Continued)

AS AT JUNE 30, 2020



"UNAUDITED"

"REVIEWED"

(Unit : Thousand Baht)

As at June As at December As at June As at December

30, 2020 31, 2019 30, 2020 31, 2019

Shareholders' equity

Share capital

Registered share capital

(258,291,110 ordinary shares of Baht 1 each) 258,291               258,291 258,291 258,291

Issued and paid-up share capital

(258,291,087 ordinary shares of Baht 1 each) 258,291               258,291 258,291 258,291

Retained earnings

Appropriated

Statutory reserve 25,829                 25,829 25,829 25,829

Unappropriated 142,049 143,409 138,535 140,018

Equity attributable to the parent company's shareholders 426,169 427,529 422,655 424,138

Non-controlling interests 1,500                   1,411                  -                      -                     

Total shareholders' equity 427,669 428,940 422,655 424,138

Total liabilities and shareholders' equity 725,300 755,159 742,484 768,646

Notes to interim financial statements form an integral part of these statements.

Note

Liabilities and shareholders' equity (continued)

Consolidated financial statements Separate financial statements

AS AT JUNE 30, 2020

STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION (Continued)
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ASIAN MARINE SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES



"UNAUDITED"

"REVIEWED"

ASIAN MARINE SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES

STATEMENTS OF COMPREHENSIVE INCOME

(Unit : Thousand Baht)

2020 2019 2020 2019
Revenues

Service income 106,551 94,842 105,548 95,276
Other income 2,492 3,129 2,765 3,263

Total revenues 109,043 97,971 108,313 98,539
Expenses

Cost of services 75,581 71,256 76,048 71,196
Distribution costs 1,402 1,537 1,250 1,534
Administrative expenses 22,453             26,376             20,469 23,615
Management remuneration 5 3,785               3,763               3,785 3,763

Total expenses 103,221           102,932           101,552 100,108
Profit (loss) from operating activities 5,822               (4,961)             6,761 (1,569)             

Finance costs 1,892 2,226 1,958 2,280
Profit (loss) before tax expense 3,930               (7,187)             4,803               (3,849)             
Tax expense (income) 15 214                  (978)                327 (833)                
Profit (loss) for the period 3,716               (6,209)             4,476               (3,016)             

Other comprehensive income
Items that will not be reclassified to profit or loss

(Loss) on re-measurements of defined benefit plans
       - net of income tax -                  -                  -                  -                  

Total comprehensive income for the period 3,716               (6,209)             4,476               (3,016)             
 
Profit (loss) attributable to :

Parent company's shareholders 3,806               (5,818)             4,476               (3,016)
Non-controlling interests (90) (391) -      -                  

3,716  (6,209) 4,476  (3,016)
Total comprehensive income attributable to : 
    Parent company's shareholders 3,756               (6,200)             4,476               (3,016)
    Non-controlling interests (40) (9) -      -                  

3,716  (6,209) 4,476  (3,016)
Earnings per share

Profit (loss) for the period of parent company's shareholders 3,806               (5,818)             4,476               (3,016)             
Weighted average number of ordinary shares (Shares) 258,291           258,291           258,291           258,291           
Basic earnings per share for the period (Baht per share) 0.015  (0.023) 0.017               (0.012)

Notes to interim financial statements form an integral part of these statements.
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FOR THE THREE-MONTH PERIOD ENDED JUNE 30, 2020

Consolidated Separate financial statements
For the three-month For the three-month 

periods ended June 30, periods ended June 30,
Note



"UNAUDITED"

"REVIEWED"

ASIAN MARINE SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES

STATEMENTS OF COMPREHENSIVE INCOME (CONT.)

(Unit : Thousand Baht)

2020 2019 2020 2019
Revenues

Service income 236,688 201,419 230,453 201,272
Other income 5,853 5,660 5,829 5,926
Dividend received from subsidiary 11 -                -                -                8,160

Total revenues 242,541 207,079 236,282 215,358
Expenses

Cost of services 159,593 141,408 157,947 143,724
Distribution costs 3,344 3,830 3,178 3,797
Administrative expenses 44,905 55,272 40,754 49,874
Management remuneration 5 7,561 7,879 7,561 7,879

Total expenses 215,403 208,389 209,440 205,274
Profit (loss) from operating activities 27,138 (1,310)             26,842 10,084

Finance costs 4,035 4,265 4,167 4,373
Profit (loss) before tax expense 23,103             (5,575)             22,675             5,711               
Tax expense (income) 15 8,283               (806)                8,063 (744)                
Profit (loss) for the period 14,820             (4,769)             14,612             6,455               

Other comprehensive income
Items that will not be reclassified to profit or loss

(Loss) on re-measurements of defined benefit plans
       - net of income tax (410)                1,763               (414)                1,583               

Total comprehensive income for the period 14,410             (6,532)             14,198             4,872
 
Profit (loss) attributable to :

Parent company's shareholders 14,778             (4,760)             14,612             6,455  
Non-controlling interests 42  (9) -      -                  

14,820  (4,769) 14,612  6,455  
Total comprehensive income attributable to : 
    Parent company's shareholders 14,321             (6,521)             14,198             4,872
    Non-controlling interests 89  (11) -      -                  

14,410  (6,532) 14,198  4,872
Earnings per share

Profit (loss) for the period of parent company's shareholders 14,778             (4,760)             14,612             6,455               
Weighted average number of ordinary shares (Shares) 258,291           258,291           258,291           258,291           
Basic earnings per share for the period (Baht per share) 0.057  (0.018) 0.057               0.025               

Notes to interim financial statements form an integral part of these statements.

Consolidated Separate financial statements
For the six-month For the six-month 

periods ended June 30, periods ended June 30,
Note
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FOR THE SIX-MONTH PERIOD ENDED JUNE 30, 2020



"UNAUDITED"

"REVIEWED"

(Unit : Thousand Baht)

Non-controlling
Issued and interests
 paid up Appropriated- Unappropriated

share capital legal reserve Total Total
Beginning balance, as at January 1, 2020 258,291 25,829 143,409 427,529 1,411                   428,940                 
Cumulative effect of change in accounting policy 4 -                       -                       (2,766)                  (2,766)                  -                       (2,766)                    
Beginning balance, as at January 1, 2020 - as restated 258,291 25,829 140,643 424,763               1,411                   426,174                 
Total comprehensive income (loss) for the six-month -                       -                       14,321 14,321 89                        14,410  
Dividend paid 22 -                       -                       (12,915)                (12,915)                -                       (12,915)
Ending balance, as at  June 30, 2020 258,291 25,829 142,049 426,169               1,500                   427,669                 

Beginning balance, as at January 1, 2019 258,291 25,829 177,948 462,068 1,963                   464,031
Total comprehensive income (loss) for the six-month -                       -                       (6,521)                  (6,521)                  (11)                       (6,532)                    
Dividend paid 22 -                       -                       (25,829)                (25,829)                -                       (25,829)                  
Dividend paid of subsidiary 11 -                       -                       -                       -                       (600)                     (600)                       
Ending balance, as at June 30, 2019 258,291 25,829 145,598 429,718 1,352                   431,070
Notes to interim financial statements form an integral part of these statements.

Note

Consolidated financial statements
Common shareholders

Retained earnings
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ASIAN MARINE SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES

STATEMENT OF CHANGES IN SHAREHOLDERS' EQUITY
FOR THE SIX-MONTH PERIOD ENDED JUNE 30,  2020



"UNAUDITED"

"REVIEWED"

(Unit : Thousand Baht)

Issued and paid-up  Appropriated - Unappropriated
Note share capital legal reserve Total

Beginning balance, as at January 1, 2020 258,291 25,829 140,018 424,138
Cumulative effect of change in accounting policy 4 -                                  -                                  (2,766)                             (2,766)                           
Beginning balance, as at January 1, 2020 - as restated 258,291 25,829 137,252 421,372                        
Total comprehensive income for the six-month -                                  -                                  14,198                            14,198                          
Dividend paid 22 -                                  -                                  (12,915)                           (12,915)                         
Ending balance, as at  June 30, 2020 258,291 25,829 138,535 422,655

Beginning balance, as at January 1, 2019 258,291 25,829 163,986 448,106
Total comprehensive income for the six-month -                                  -                                  4,872 4,872
Dividend paid 22 -                                  -                                  (25,829)                           (25,829)                         
Ending balance, as at  June 30, 2019 258,291 25,829 143,029 427,149

Notes to interim financial statements form an integral part of these statements.

Separate financial statements
Retained earnings
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ASIAN MARINE SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES

STATEMENT OF CHANGES IN SHAREHOLDERS' EQUITY

FOR THE SIX-MONTH PERIOD ENDED JUNE 30, 2020



"UNAUDITED"

"REVIEWED"

(Unit : Thousand Baht)

2020 2019 2020 2019
Cash flows from operating activities
     Profit (loss) for the period 14,820                   (4,769)                  14,612                  6,455                    
     Adjustments to reconcile net profit to net cash
        provided by (paid from) operating activities: -
        Allowance for doubtful accounts (reversal) (708)                       (3,526)                  (708)                     (3,526)                   
        Increase (decrease) in stock obsolescence (75)                         46                         (75)                       46                         
        Depreciation and amortization 20,413                   18,503                  20,286                  18,347                  
        Loss (gain) on sale of assets (375)                       (418)                     (375)                     (417)                      
        Loss on assets write-off 2,789                     132                       2,789                    132                       
        Loss on impairment of asset held for sale -                         64                         -                       64                         
        Warranty provisions (reversal) 1,000                     -                       1,000                    -                        
        Unrealized foreign exchange loss (gain) 27                          259                       27                         259                       
        Employee benefits obligations 948                        3,780                    871                       3,394                    
        Dividend received -                         -                       -                       (8,160)                   
        Interest income (61)                         (45)                       (55)                       (30)                        
        Interest expenses 3,885                     4,056                    4,027                    4,186                    
        Income tax expenses 8,283                     (806)                     8,063                    (744)                      
     Income from operating activities before changes in operating 
        assets and liabilities 50,946                   17,276                  50,462                  20,006                  
     Decrease (increase) in operating assets
        Trade and other current receivables 18,926                   (42,625)                16,529                  (42,386)                 
        Lease receivables 300                        -                       300                       -                        
        Unbilled income 219                        60,984                  (1,673)                  60,064                  
        Inventories 5,826                     (3,625)                  5,826                    (3,766)                   
        Other current assets (1,844)                    (1,241)                  (2,216)                  (392)                      
        Other non-current assets 525                        340                       550                       340                       

Notes to interim financial statements form an integral part of these statements.
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ASIAN MARINE SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES

STATEMENTS OF CASH FLOWS

FOR THE SIX-MONTH PERIOD ENDED JUNE 30, 2020

Consolidated financial statements Separate financial statements
For the six-month For the six-month 

periods ended June 30, periods ended June 30,



"UNAUDITED"

"REVIEWED"

(Unit : Thousand Baht)

2020 2019 2020 2019
     Increase (decrease) in operating liabilities 
        Increase (decrease) in trust receipts payable -                         10,189                  -                       10,189                  
        Trade accounts payable (7,370)                    (4,025)                  (6,861)                  (6,659)                   
        Accrued cost of construction (788)                       706                       (788)                     706                       
        Advance received from customers 13,965                   6,730                    14,090                  6,730                    
        Other current liabilities 6,671                     280                       6,566                    884                       
    Cash received (paid) from operating activities 87,376                   44,989                  82,785                  45,716                  
    Cash received from interest income 32                          45                         27                         30                         
    Corporate income taxes paid (5,333)                    (7,181)                  (4,788)                  (6,286)                   
    Warranty provisions paid (505)                       (157)                     (505)                     (157)                      
    Employee benefit obligations paid (2,338)                    (557)                     (2,092)                  (557)                      
           Net cash from (used in) operating activities 79,232                   37,139                  75,427                  38,746                  
Cash flows from investing activities
     Cash paid for purchase of fixed assets (18,344)                  (19,440)                (18,266)                (19,364)                 
     Proceeds from sale of fixed assets 704                        444                       704                       442                       
     Cash paid for investment in subsidiary -                         -                       (198)                     -                        
     Cash paid for purchase of  intangible assets -                         (308)                     -                       (308)                      
     Dividend received from subsidiary -                         -                       -                       8,160                    
        Net cash from (used in) investing activities (17,640)                  (19,304)                (17,760)                (11,070)                 
Cash flows from financing activities
     Increase (decrease) in bank overdrafts and short-term (65,000)                  15,000                  (65,000)                15,000                  
        loans from financial institutions
     Repayment of lease liabilities (2,322)                    (768)                     (2,322)                  (768)                      
     Receipt of long - term loans - related parties -                         -                       5,000                    13,000                  
     Repayment for long - term loans - related parties -                         -                       (1,800)                  (8,000)                   
     Repayment for long-term loans to bank (10,299)                  (10,299)                (10,299)                (10,299)                 

Notes to interim financial statements form an integral part of these statements.
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ASIAN MARINE SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES

STATEMENTS OF CASH FLOWS (Continued)

FOR THE SIX-MONTH PERIOD ENDED JUNE 30, 2020

Consolidated financial statements Separate financial statements
For the six-month For the six-month 

periods ended June 30, periods ended June 30,



"UNAUDITED"

"REVIEWED"

(Unit : Thousand Baht)

2020 2019 2020 2019
     Dividend paid (12,868)                  (25,771)                (12,868)                (25,771)                 
     Dividend payment from subsidairy to non-controlling interests -                         (600)                     -                       -                        
     Interest paid (3,884)                    (4,038)                  (4,027)                  (4,163)                   
        Net cash from (used in) financing activities (94,373)                  (26,476)                (91,316)                (21,001)                 
Net increase (decrease) in cash and cash equivalents (32,781)                  (8,641)                  (33,649)                6,675                    

Unrealized gain (loss) on exchange rate

   from deposit in foreign currency 114                        (259)                     114                       (259)                      

Cash and cash equivalents at the beginning of the period 66,804                   42,209                  63,920                  20,694                  

Cash and cash equivalents at the end of the period 34,137                   33,309                  30,385                  27,110                  

Supplemental disclosure of cash flows information: -

1. Cash and cash equivalents consisted of: -

        Cash on hand 378                        214                       149                       179                       

        Cash at bank - Savings account 18,592                   28,532                  15,456                  22,914                  

                          - Current account 5,508                     4,504                    5,121                    3,958                    

        Fixed deposit 3 months or less 9,659                     59                         9,659                    59                         

34,137                   33,309                  30,385                  27,110                  

2. Non-cash item consisted of: -

        Purchase of fixed assets under lease agreement -                         1,165                    -                       1,165                    

                          

Notes to interim financial statements form an integral part of these statements.
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ASIAN MARINE SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES

STATEMENTS OF CASH FLOWS (Continued)

FOR THE SIX-MONTH PERIOD ENDED JUNE 30, 2020

Consolidated financial statements Separate financial statements

For the six-month For the six-month 

periods ended June 30, periods ended June 30,
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ASIAN MARINE SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES 
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS 

JUNE 30, 2020 
 
1. GENERAL INFORMATION 
 1.1 Legal status and address 

 Asian Marine Services Public Company Limited (“The Company”) is a public company 
incorporated and domiciled in Thailand. 

  The address of its registered office is as follows:                
   128 Moo 3 Suksawad Road, Leamfapa, Prasamutjedee, Samutprakarn, Thailand. 
 1.2 Nature of the Company’s business 

 The main business activities are principally engaged in the ship building and ship repair 
services. 

 1.3 Major shareholder 
   The major shareholder is Tanphaibul Company Limited, a company incorporated in Thailand. 
 
2. BASIS FOR PREPARATION OF FINANCIAL STATEMENTS 

2.1 Basis for the preparation of interim financial statements  
    These interim financial statements are prepared in accordance with Thai Accounting Standard 

No. 34 “Interim Financial Reporting”, and the requirements of the Securities and Exchange 
Commission (SEC). The interim financial statements are intended to provide information additional 
to that included in the latest annual financial statements. Accordingly, they focus on new activities, 
events, and situations and not intended to re-emphasize on the information previously reported. The 
interim financial statements should, therefore, be read in conjunction with the financial statements 
for the year ended December 31, 2019. 

    The interim financial statements have been prepared on a historical cost basis except where 
otherwise disclosed in the accounting policies.  

    The interim financial statements in Thai language are the official statutory financial 
statements of the Company. The interim financial statements in English language have been 
translated from the financial statements in Thai language version.   
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2.2 Financial reporting standards that became effective in the current period 
   During the period, the Company and its subsidiaries have adopted the revised and new financial 

reporting standards, interpretations and the accounting guidance, which are effective for the fiscal years 
beginning on or after January 1, 2020. These financial reporting standards were aimed at alignment 
with the corresponding International Financial Reporting Standards with most of the changes directed 
towards clarifying accounting treatment and providing accounting guidance for users of the standards 
except the following new financial reporting standards that involve changes to key principles as 
summarized below. 

 
  Financial reporting standards related to financial instruments: 
   A set of TFRSs related to financial instruments, which consists of five accounting standards 

and interpretations, as follows: 
 

TFRS 7 Financial Instruments: Disclosures 
TFRS 9  Financial Instruments 
TAS 32  Financial Instruments: Presentation 
TFRIC 16  Hedges of a Net Investment in a Foreign Operation 
TFRIC 19 Extinguishing Financial Liabilities with Equity Instruments 

 
   These TFRSs related to financial instruments make stipulations relating to the classification 

of financial instruments and their measurement at fair value or amortized cost (taking into account 
of the type of instrument, the characteristics of the contractual cash flows and the Company’s 
business model), calculation of impairment using the expected credit loss method, and hedge 
accounting. These include stipulations regarding the presentation and disclosure of financial 
instruments. When the TFRSs related to financial instruments are effective, some accounting 
standards, interpretations and guidance which are currently effective will be cancelled. 
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  TFRS 16 Leases 
   TFRS 16 Leases supersedes TAS 17 Leases together with related interpretations. The 

standard sets out the principles for the recognition, measurement, presentation and disclosure of 
leases, and requires a lessee to recognize assets and liabilities for all leases with a term of more 
than 12 months, unless the underlying asset is low value. 

   Accounting by lessors under TFRS 16 is substantially unchanged from TAS 17. Lessors 
will continue to classify leases as either operating or finance leases using similar principles to 
those used under TAS 17. 

   The Company and its subsidiaries have adopted TFRSs related to financial instruments and 
TFRS 16 the first-time in its financial statements by applying modified retrospective approach of 
adoption of which the cumulative effect as an adjustment to the retained earnings as at January 1, 
2020 and the comparative information was not restated. The cumulative effect of the change is 
described in Note 4 to the interim financial statements. 

   
Accounting Treatment Guidance on “Temporary relief measures on accounting alternatives 
in response to the impact of the COVID-19 situation” 

The Federation of Accounting Professions announced Accounting Treatment Guidance on 
“Temporary relief measures on accounting alternatives in response to the impact of the COVID-19 
situation”. Its objectives are to alleviate some of the impact by applying certain financial reporting 
standards, and to provide clarification about accounting treatments during the period of uncertainty 
relating to this situation. 

On April 22, 2020, the Accounting Treatment Guidance was announced in the Royal 
Gazette and it is effective for the financial statements prepared for reporting periods ending 
between January 1, 2020 and December 31, 2020.  

The Company and its subsidiaries have elected to apply the following temporary relief 
measures on accounting alternatives: 

 Not to take into account forward-looking information when determining expected credit 
losses in the case that a simplified approach is used to determine expected credit losses.  

 Not to include information relating to the COVID-19 situation that may affect financial 
forecasts. In the future, used in conjunction with relevant fair value measurement 
techniques TFRS 13, Fair Value.  



 “UNAUDITED” 
 “REVIEWED” 

- 15 - 
 

 

 Not to include information relating to the uncertain COVID-19 situation, which may 
affect the estimation of future taxable profits as data to estimate the adequacy of future 
taxable profits in order to take advantage of deferred tax assets. 

 Not to consider the COVID-19 situation as an indication that an asset may be impaired 
in accordance with TAS 36 : Impairment of Assets. 

 Not to consider the COVID-19 situation as an event that results in the current obligation 
as a result of past events. 

 
2.3 Significant accounting policies 
   The interim financial statements are prepared by using the same accounting policies and 

methods of computation as were used for the financial statements for the year ended December 31, 
2019 except the changes in accounting policies as follows: 

  
  Financial assets and financial liabilities 
   These TFRS - Financial instruments standards establish requirements related to definition, 

recognition, measurement, impairment and derecognition of financial assets and financial 
liabilities, including accounting for derivatives and hedge accounting. The impact from adoption 
of TFRS - Financial instruments standards are as follows: 

(1) Classification and measurement of financial assets 
   Financial assets that are debt instruments are measured at fair value through profit or 

loss, fair value through other comprehensive income, or amortized cost. Classification is 
driven by the Company and its subsidiaries’ business model for managing the financial 
assets and the contractual cash flows characteristics of the financial assets. 

   Financial assets that are equity instruments are measured at fair value through 
profit or loss or through other comprehensive income. 

   Financial liabilities are classified and measured at amortized cost. 
   Derivatives are classified and measured at fair value through profit or loss.  
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(2) Impairment of financial assets 
   The Company and its subsidiaries recognized an allowance for expected credit losses 

on its financial assets measured at amortized cost, without requiring a credit-impaired event 
to have occurred prior to the recognition. The Company and its subsidiaries accounts for 
changes in expected credit losses in stages, with differing methods of determining 
allowance for credit losses and the effective interest rate applied at each stage. An exception 
from this approach is that for trade receivables that do not contain a significant financing 
component, the Company and its subsidiaries apply a simplified approach to determine the 
lifetime expected credit losses. 

 
  Leases 
   At inception of a contract, the Company and its subsidiaries assess whether the contract is, 

or contains, a lease. A contract is, or contains, a lease if the contract conveys the right to control 
the use of an identified asset for a period of time in exchange for consideration.   

   
  Right-of-use assets-lessee 

   Right-of-use assets are recognized at the commencement date of the lease. Right-of-use 
assets are stated at cost, less any accumulated depreciation and impairment losses (if any), and 
adjusted for any remeasurement of lease liabilities (if any). The cost of right-of-use assets 
includes the amount of lease liabilities recognized, initial direct costs incurred, and lease 
payments made at or before the commencement date, less any lease incentives received. 

    
   The cost of right-of-use assets also includes an estimate of costs to be incurred by the lessee 

in dismantling and removing the underlying asset, restoring the site on which it is located or 
restoring the underlying asset to the condition required by the terms and conditions of the lease. 

   Right-of-use assets are calculated by reference to their costs on a straight-line basis over the 
shorter of the lease term and the estimated useful lives for each type of right-of-use assets. 
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  Lease liabilities 
   At the commencement date of the lease, lease liabilities are measured at the present value of 

the lease payments to be made over the lease term, discounted by the interest rate implicit in the 
lease or the incremental borrowing rate. After the commencement date, the amount of lease 
liabilities is increased to reflect the accretion of interest and reduced for the lease payments made. 
In addition, the carrying amount of lease liabilities is remeasured if there is a modification or 
reassessment. 

 
  Short-term leases and leases of low-value assets 

   Leases that have a lease term of 12 months or less from the commencement date and not 
contain a purchase option. It also applies the lease of low-value assets recognition exemption to 
leases that are considered of low value. Lease payments on short-term and leases of low-value 
assets are recognized as expense in profit and loss on a straight-line basis over the lease term. 

 
3. BASIS OF CONSOLIDATION 

  The consolidated financial statements include the financial statements of the Company and the 
following subsidiaries which were incorporated in Thailand. 

      Percentage of assets  Percentage of revenues 
    Percentage of  included in total  included in 
Company’s name  Nature of business  shareholding  assets as at  total revenues for the period 

    June  
30, 2020 

 December 
31, 2019 

 June  
30, 2020 

 December 
31, 2019 

 June  
30, 2020 

 June  
30, 2019 

    Percent  Percent  Percent  Percent  Percent  Percent 
General Marine Co., Ltd.  Agent of machinery and 

equipment for marine service 
 

100  100  0.63  0.68  0.04  0.02 
Asimar Marine Co., Ltd.  Subcontractor of ship repair  100  100  1.32  1.29  5.54  7.60 
Eco Marine Co., Ltd.  Pollution control and 

environmental management 
services 

 
 

 
 

93 

 
 

93  3.18  
 

4.54  5.87  1.07 
Asian Marine Joint Venture Co., Ltd.  Shipbuilding and ship repair 

services. 
  

80 
  

- 
  

0.03 
  

- 
  

- 
  

- 
  

The significant outstanding balances and related transactions of the Company and its subsidiaries 
have been eliminated from the consolidated financial statements.  
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4. CUMULATIVE EFFECTS OF CHANGES IN ACCOUNTING POLICIES DUE TO THE ADOPTION 
OF NEW FINANCIAL REPORTING STANDARDS 

As described in Note 2.2 to the interim financial statements, the Company and its subsidiaries 
have adopted TFRSs related to financial instruments and TFRS 16 during the period. The cumulative 
effect of the changes in accounting policies are recognized as an adjustment to retained earnings as at 
January 1, 2020 and the comparative information was not restated.  

The changes in accounting policies due to the adoption of above financial reporting standards are 
summarized below. 

 (Unit : Baht) 

 Consolidated financial statement 

 
As at December  

31, 2019 

 
TFRS 9  TFRS 16  

 
As at January  

1, 2020 

Statement of financial position        
Current assets        
  Trade and other current receivables 61,410,142  (1,944,061)  -  59,466,081 
Non-current assets        
  Property, plant and equipment 443,261,673  -  (3,857,950)  439,403,723 
  Leasehold right of land and building  23,777,844  -  (23,777,844)  - 
  Right-of-use assets -  -  61,973,281  61,973,281 
  Deferred tax assets 13,179,783  388,812  1,348,604  14,917,199 
    Total assets 541,629,442  (1,555,249)  35,686,091  575,760,284 

Current liabilities        
  Current portion of lease liabilities 750,462  -  2,828,002  3,578,464 
  Accrued expense  13,737,885  -  (4,191,484)  9,546,401 
Non-current liabilities        
  Lease liabilities 667,380  -  38,260,190  38,927,570 
    Total liabilities 15,155,727  -  36,896,708  52,052,435 

Unappropriated retained earnings 143,409,423  (1,555,249)  (1,210,617)  140,643,557 

Total equity 428,940,322  (1,555,249)  (1,210,617)  426,174,456 
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 (Unit: Baht) 
 Separate financial statement 

 
As at December  

31, 2019 

 
TFRS 9  TFRS 16  

 
As at January  

1, 2020 
Statement of financial position        
Current assets        
  Trade and other current receivables 58,314,355  (1,944,061)  -  56,370,294 
Non-current assets        
  Property, plant and equipment 442,428,664  -  (3,857,950)  438,570,714 
  Leasehold right of land and building  23,777,844  -  (23,777,844)  - 
  Right-of-use assets -  -  61,973,281  61,973,281 
  Deferred tax assets 12,983,995  388,812  1,348,604  14,721,411 
    Total assets 537,504,858  (1,555,249)  35,686,091  571,635,700 
Current liabilities        
  Current portion of lease liabilities 750,462  -  2,828,002  3,578,464 
  Accrued expense 12,513,370  -  (4,191,484)  8,321,886 
Non-current liabilities        
  Lease liabilities 667,380  -  38,260,190  38,927,570 
    Total liabilities 13,931,212  -  36,896,708  50,827,920 
Unappropriated retained earnings 140,018,009  (1,555,249)  (1,210,617)  137,252,143 
Total equity 424,138,206  (1,555,249)  (1,210,617)  421,372,340 

 
4.1 Financial instruments 

  The total impact on the retained earnings as at January 1, 2020 is as follows: 
 (Unit : Baht) 

 
Consolidated 

financial statements  
Separate 

financial statements 
Unappropriated retained earnings  
 as at December 31, 2019 143,409,423  

 
140,018,009 

Increase in loss allowance for trade and other 
  current receivables (1,555,249)  

 
(1,555,249) 

Adjustment to unappropriated retained earnings 
 from adoption of TFRS 9 on January 1, 2020 

 
(1,555,249) 

  
(1,555,249) 

Unappropriated retained earnings as at January 
 1, 2020 - TFRS 9 before restatement for TFRS 16 

 
141,854,174 

  
138,462,760 
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 Classification and measurement 
On January 1, 2020 (the date of initial application), the Company and its subsidiaries’s 

management has assessed the business models applied to manage financial assets and liabilities held 
by the Company and its subsidiaries and has classified the financial assets and liabilities as follows: 
 (Unit : Baht) 
 Consolidated financial statements 

 
FVPL  

 
Fair value -  
Derivatives 

 FVOCI  Amortized  
cost 

 Total 

Financial assets as at January 1, 2020         
Cash and cash equivalents -  -  -  66,803,512  66,803,512 
Trade and other current receivables -  -  -  59,466,081  59,466,081 
Unbilled complete construction in progress -  -  -  46,612,560  46,612,560 
Assets held for sale -  -  -  8,469,118  8,469,118 
Other current assets -  -  -  5,990,187  5,990,187 
Withholding tax -  -  -  21,450,950  21,450,950 
Other non-current assets -  -  -  4,468,246  4,468,246 
 -  -  -  213,260,654  213,260,654 

 
 (Unit : Baht) 
 Consolidated financial statements 

 
Fair value - 
Derivatives 

 Amortized 
cost 

 Total 

Financial liabilities as at January 1, 2020      
Bank overdrafts and short-term loans from financial institutions -  140,000,000  140,000,000 
Trade accounts payable -  34,822,668  34,822,668 
Accrued construction cost -  1,598,052  1,598,052 
Provision for warranty under contract -  403,546  403,546 
Other non-current liabilities -  21,979,948  21,979,948 
Lease liabilities -  42,506,034  42,506,034 
Long-term loans from financial institutions -  107,856,265  107,856,265 
 -  349,166,513  349,166,513 
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 (Unit: Baht) 
 Separate financial statements 

 
FVPL  

 
Fair value -  
Derivatives 

 FVOCI  Amortized  
cost 

 Total 

Financial assets as at January 1, 2020         
Cash and cash equivalents -  -  -  63,920,381  63,920,381 
Trade and other current receivables -  -  -  56,370,294  56,370,294 
Unbilled complete construction in progress -  -  -  45,639,448  45,639,448 
Assets held for sale -  -  -  8,469,118  8,469,118 
Other non-current assets -  -  -  3,699,741  3,699,741 
Withholding tax -  -  -  18,602,821  18,602,821 
Other non-current assets -  -  -  4,468,246  4,468,246 
 -  -  -  201,170,049  201,170,049 

 
 (Unit : Baht) 
 Separate financial statements 

 
Fair value - 
Derivatives 

 Amortized 
cost 

 Total 

Financial liabilities as at January 1, 2020      
Bank overdrafts and short-term loans from financial institutions -  140,000,000  140,000,000 
Trade accounts payable -  36,585,798  36,585,798 
Accrued construction cost -  1,598,052  1,598,052 
Provision for warranty under contract -  403,546  403,546 
Other non-current liabilities -  19,708,002  19,708,002 
Lease liabilities -  42,506,034  42,506,034 
Long-term loans from financial institutions -  107,856,265  107,856,265 
 -  348,657,697  348,657,697 
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Impairment of financial assets  
Trade receivables  

The loss allowance for trade receivables as at December 31, 2019 is reconciled to the opening 
loss allowance for trade receivables as at January 1, 2020 as follows: 

 (Unit : Baht) 
 Consolidated 

financial statements 
 Separate 

financial statements 
Loss allowance for trade receivables    
As at December 31, 2019 12,520,107  12,520,107 
Amounts restated through opening unappropriated  
 retained earnings 1,944,061 

 
1,944,061 

Opening loss allowance as at January 1, 2020 14,464,168  14,464,168 
 

4.2 Leases 
Upon initial application of TFRS 16, the Company and its subsidiaries recognized lease liabilities 

previously classified as operating leases at the present value of the remaining lease payments, discounted 
using incremental borrowing rate at January 1, 2020.  For leases previously classified as finance leases, the 
Company and its subsidiaries recognized the carrying amount of the right-of-use assets and lease liabilities 
based on the carrying amounts of the lease assets and lease liabilities immediately before the date of initial 
application of TFRS 16. 

 (Unit : Baht) 

 

Consolidated 
financial 

statements 

 Separate 
financial 

statements 
Operating lease commitments disclosed as at December 31, 2019 55,511,820  55,511,820 
Add: Purchase or extension options reasonably certain to be exercised 1,044,300  1,044,300 
Less: Contracts reassessed as service agreements (393,000)  (393,000) 
Total 56,163,120  56,163,120 
Less:  Deferred interest expenses (15,074,928)  (15,074,928) 
Additional lease liabilities from TFRS 16 adoption 41,088,192  41,088,192 
Finance lease liabilities as at December 31, 2019 1,417,842  1,417,842 
Lease liabilities recognised as at January 1, 2020 42,506,034  42,506,034 
Of which are:    
  Current lease liabilities 3,578,464  3,578,464 
  Non-current lease liabilities 38,927,570  38,927,570 

 42,506,034  42,506,034 
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The recognized right-of-use assets are divided into the following types of assets: 
 (Unit : Baht) 

 
Consolidated 

financial statements 
 Separate 

financial statements 
As at January 1, 2020    
Leasehold right of land and building 53,910,391  53,910,391 
Vehicles 8,062,890  8,062,890 
Total right-of-use assets 61,973,281  61,973,281 

 
5. RELATED PARTY TRANSACTIONS 

During the period, the Company and its subsidiaries had significant business transactions with 
related parties, which have been concluded on commercial terms and bases agreed upon in the ordinary 
course of businesses between the Company and those companies. Below is a summary of those 
transactions. 
 Million Baht   
 For the three-month  

periods ended June 30,  
 For the six-month  

periods ended June 30, 
  

Transactions with subsidiaries  2020  2019  2020  2019  Pricing Policy 
(being eliminated from the 
consolidated 

          

 financial statement)           
Ship building income  2.1  -  7.3  -  Based on each subcontractor work order 
Ship repair income  0.05  -  0.25  -  Price close to that charged to ordinary customers 
Dividend received  -  -  -  8.2  Approval at the Annual General Meeting of Shareholders  

of a subsidiary 
Other income  0.3  0.4  0.7  1.0  Supervisor fee and office service fee amounted to Baht 

7,000-50,000 per month and rental fee for storage room 
amounted to Baht 1,500 per month and supplies were 
sold at cost plus margin 3 - 10% and service income at 
cost plus margin 20% 

Cost of services  6.6  6.0  12.8  15.7  Baht 300 - 450 per day per person and agreed upon basis 
Purchase of materials  0.05  0.11  0.35  0.32  Cost plus margin 10-150% 
Interest expense  0.07  0.07  0.14  0.13  Interest rate 1.45% 

Transactions with related parties            
Ship repair income   -  (0.6)  2.2  15.4  Price close to that charged to ordinary customers  
Other income  -  0.3  -  0.4  Price close to that charged to ordinary customers  
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The outstanding balances as at June 30, 2020 and December 31, 2019 between the Company and 
the related companies are as follows: 

     (Unit: Baht) 
 Relationship  Consolidated financial statements  Separate financial statements 

   
As at June 
30, 2020 

 
As at December 

31, 2019 
 

As at June 
30, 2020 

 
As at December 

31, 2019 
Trade accounts receivable - related parties          
Seatran Ferry Co., Ltd. Common directors  1,850,462  12,672,997  1,803,917  12,265,327 
Seatran Discovery Co., Ltd. Common directors  -  321,000  -  321,000 
Seatran Travel Co., Ltd. Common directors  -  6,206  -  - 
   1,850,462  13,000,203  1,803,917  12,586,327 
Amounts due from related parties          
Eco Marine Co., Ltd. Subsidiary  -  -  71,703  37,422 
Asimar Marine Co., Ltd. Subsidiary  -  -  50,575  42,761 
General Marine Co., Ltd. Subsidiary  -  -  7,000  7,000 
Seatran Ferry Co., Ltd.  Common directors  4,180,899  800  4,180,899  800 
   4,180,899  800  4,310,177  87,983 

Unbilled complete construction in progress          
Seatran Ferry Co., Ltd. Common directors  1,450,000  959,101  1,450,000  959,101 
Eco Marine Co., Ltd. Subsidiary  -  -  919,541  13,234,851 
   1,450,000  959,101  2,369,541  14,193,952 
Trade accounts payable - related parties          
Eco Marine Co., Ltd. Subsidiary  -  -  16,128  101,361 
Asimar Marine Co., Ltd. Subsidiary  -  -  2,975,152  2,193,848 
   -  -  2,991,280  2,295,209 
Accrued interest - related parties          
Eco Marine Co., Ltd. Subsidiary  -  -  17,463  16,224 
Asimar Marine Co., Ltd. Subsidiary  -  -  3,090  3,202 
General Marine Co., Ltd. Subsidiary  -  -  4,714  6,158 
   -  -  25,267  25,584 
   -  -  3,016,547  2,320,793 
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     (Unit: Baht) 
 Relationship  Consolidated financial statements  Separate financial statements 

   
As at June 
30, 2020 

 
As at December 

31, 2019 
 

As at June 
30, 2020 

 
As at December 

31, 2019 
Long-term loans - related parties          
Eco Marine Co., Ltd. Subsidiary  -  -  17,100,000  12,400,000 
Asimar Marine Co., Ltd. Subsidiary  -  -  2,600,000  2,600,000 
General Marine Co., Ltd. Subsidiary  -  -  3,500,000  5,000,000 
   -  -  23,200,000  20,000,000 

          
Long-term loans- related parties, beginning balance   -  -  20,000,000  13,000,000 
Add Addition loan during the year   -  -  5,000,000  9,000,000 
Less Repayments during the year   -  -  (1,800,000)  (2,000,000) 
Long-term loans- related parties, ending balance   -  -  23,200,000  20,000,000 
Less Current portion   -  -  (14,600,000)  (20,000,000) 
        Net   -  -  8,600,000  - 

 

 As at June 30, 2020 and as at December 31, 2019, the Company has long-term loans with 3 
subsidiaries totaling Baht 23.20 million and Baht 20.00 million, respectively, with interest rates of 0.75 
and 1.45 percent per annum. The repayment of long-term loans is made from the period of September 30, 
2020 to May 20, 2022. 

 
 Management remuneration 

Management remuneration represents the benefit paid to the Company’s management such as 
salaries and related benefit including the benefit paid by other means. The Company’s management is the 
person who is defined under the Securities and Exchange Act. The management remuneration for the 
three-month and six-month periods ended June 30, 2020 and 2019 are as follows;  
 (Unit : Baht) 
 For the three-month periods ended June 30,  For the six-month periods ended June 30, 
 Consolidated financial 

statements 

 Separate financial 
statements 

 Consolidated financial 
statements 

 Separate financial 
statements 

 2020  2019  2020  2019  2020  2019  2020  2019 

Short-term employee benefits 3,716,508  3,325,450  3,716,508  3,325,450  7,423,335  7,388,020  7,423,335  7,388,020 

Post employee benefits 68,590  437,810  68,590  437,810  137,179  490,810  137,179  490,810 

Total 3,785,098  3,763,260  3,785,098  3,763,260  7,560,514  7,878,830  7,560,514  7,878,830 
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6. TRADE AND OTHER CURRENT RECEIVABLES 
   (Unit: Baht) 
 Consolidated financial statements  Separate financial statements 
 As at June  

30, 2020 
 As at December  

31, 2019 
 As at June  

30, 2020 
 As at December  

31, 2019 
Trade accounts receivable - related parties        
Trade accounts receivable - ship repair 1,803,917  12,586,327  1,803,917  12,586,327 
Trade accounts receivable - service 46,545  413,876  -  - 

Total 1,850,462  13,000,203  1,803,917  12,586,327 
Trade accounts receivable - unrelated parties        
Trade accounts receivable - shipbuilding 6,738,166  6,576,178  6,738,166  6,576,178 
Trade accounts receivable - ship repair 27,650,892  31,136,474  27,650,892  31,136,474 
Trade accounts receivable - service 10,408,744  15,430,955  10,183,871  15,228,550 

Total 44,797,802  53,143,607  44,572,929  52,941,202 
Less: Allowance for doubtful accounts (13,917,804)  (12,520,107)  (13,917,804)  (12,520,107) 
Net 30,879,998  40,623,500  30,655,125  40,421,095 
Total trade accounts receivable - net 32,730,460  53,623,703  32,459,042  53,007,422 
Other current receivables - related parties 4,180,899  800  4,310,177  87,983 

Other current receivables - unrelated parties        
   Advance payment for Purchase of goods 916,885  3,188,295  916,885  1,326,925 
   Prepaid expenses 1,882,755  2,751,014  1,766,782  2,735,861 
   Other 1,396,447  1,846,330  955,320  1,156,164 
Total other current receivables - unrelated parties 4,196,087  7,785,639  3,638,987  5,218,950 
Total trade and other current receivables - net 41,107,446  61,410,142  40,408,206  58,314,355 
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 The agings of the outstanding balances of trade and other current receivable as at June 30, 2020 
and as at December 31, 2019, as classified by due dates, are as follows: 

   (Unit: Baht) 
 Consolidated financial statements  Separate financial statements 

 As at June  
30, 2020 

 As at December  
31, 2019 

 As at June 
30, 2020 

 As at December  
31, 2019 

Trade receivables       
Age of receivables        

Undue 12,983,140  23,433,301  12,797,688  23,204,824 
Not over 3 months 9,662,239  6,648,836  9,576,273  6,261,032 
Over 3 months to 6 months 1,136,919  8,313,017  1,136,919  8,313,017 
Over 6 months to 12 months 10,183,871  21,172,478  10,183,871  21,172,478 
Over 12 months 12,682,095  6,576,178  12,682,095  6,576,178 

Total 46,648,264  66,143,810  46,376,846  65,527,529 
Less: Allowance for doubtful accounts (13,917,804)  (12,520,107)  (13,917,804)  (12,520,107) 
Total trade receivables - Net 32,730,460  53,623,703  32,459,042  53,007,422 
Other current receivables - related parties 4,180,899  800  4,310,177  87,983 

Other current receivables - unrelated parties        
    Advance payment for purchase of goods 916,885  3,188,295  916,885  1,326,925 
    Prepaid expenses 1,882,755  2,751,014  1,766,782  2,735,861 
    Other 1,396,447  1,846,330  955,320  1,156,164 
Total other current receivable - unrelated parties 4,196,087  7,785,639  3,638,987  5,218,950 
Total trade and other current receivables 41,107,446  61,410,142  40,408,206  58,314,355 

The movements of allowance for doubtful accounts were as follows :- 
   (Unit: Baht) 
 Consolidated financial statements  Separate financial statements 
 As at June  

30, 2020 (for the  
six-month period) 

 As at December  
31, 2019 (for the 

year ended) 

 As at June  
30, 2020 (for the  
six-month period) 

 As at December  
31, 2019 (for the 

year ended) 
Beginning balance (12,520,107)  (10,355,908)  (12,520,107)  (10,355,908) 
Impact of first-time adoption of new accounting 
  standards TFRS 9 (Note 4) 

 
(1,944,061) 

  
- 

  
(1,944,061) 

  
- 

Balance as restated (14,464,168)  (10,355,908)  (14,464,168)  (10,355,908) 
Doubtful debt recovered -  1,500  -  1,500 
Write-off bad debtors -  3,523,339  -  3,523,339 
(Increase) decrease of allowance for doubtful debts 546,364  (5,689,038)  546,364  (5,689,038) 
Ending balance (13,917,804)  (12,520,107)  (13,917,804)  (12,520,107) 
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The Company has long time outstanding balances of trade accounts receivable as at June 30, 2020 
totaling Baht 13.9 million. (As at December 31, 2019 : Baht 12.5 million). The Company has set aside an 
allowance for doubtful accounts in the amount of approximately Baht 13.9 million (As at December 31, 
2019: Baht 12.5 million). These accounts are under follow-up process by the Company. 

 
7. LEASE RECEIVABLES 
  Movements of the lease receivables account for the six-month period ended June 30, 2020 are 

summarized as follows: 
 (Unit: Baht) 
 Consolidated financial statements/ 

Separate financial statements 
 As at June 

30, 2020 
 As at December  

31, 2019 
Lease receivables 9,309,000  - 
Less: Deferred interest income (221,355)  - 
Total 9,087,645  - 
Less: Current portion (2,751,371)  - 
Lease receivables - net 6,336,274  - 

 
 On January 8, 2020, the Company has entered into a ship purchase agreement to with another 
company at a price of Baht 9.63 million, in which the buyer agrees to pay to the Company by paying in 
total of 30 installments, the installments No. 1 - 4 at Baht 160,500 each, the installments No. 5-18 at 
Baht 321,000 each, and the installments No. 19 - 30 at Baht 374,500 each.  The first installment payment 
is made on February 28, 2020 and the payment is due on July 30, 2022. The Company has delivered the 
ship to the buyer within 15 days from the date of this agreement and will register the ownership transfer 
to buyer within 30 days from the date complete payment is fully received under the agreement. The 
Company will be responsible for the fees and expenses related to the transfer of ownership. 
 On April 30, 2020, the Company received a letter requesting an extension period for payment from 
the debtor which formerly the payment due date was on July 30, 2022 to the payment due date on 
December 30, 2022. The Company has approved and classified the portion due within 1 year in 
accordance with the new payment condition.  
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8. UNBILLED COMPLETE CONSTRUCTION IN PROGRESS/ADVANCES RECEIVED FROM 
 CUSTOMERS  

(Unit : Baht) 
 For the three-month periods ended June 30,  For the six-month periods ended June 30, 
 Consolidated financial 

statements 
 Separate financial  

statements 
 Consolidated financial 

statements 
 Separate financial 

statements 
 2020  2019  2020  2019  2020  2019  2020  2019 
Revenue recognized in the years - shipbuilding 14,641,382  4,164,716  16,721,475  5,084,257  37,642,062  5,331,031  44,922,139  6,250,572 
    - ship repair 93,923,838  85,867,138  93,964,535  85,905,382  190,419,003  190,696,448  190,668,685  190,734,692 
   - service (2,014,285)  4,809,795  (5,137,536)  4,286,330  8,626,612  5,391,431  (5,137,536)  4,286,330 
 106,550,935  94,841,649  105,548,474  95,275,969  236,687,677  201,418,910  230,453,288  201,271,594 

 
   (Unit : Baht) 
 Consolidated financial statements  Separate financial statements 
 As at June  

30, 2020 
 As at December  

31, 2019 
 As at June  

30, 2020 
 As at December  

31, 2019 
Aggregate amount of cost incurred 29,861,679  37,838,652  29,837,412  49,151,204 

Unbilled complete construction in progress for - Shipbuilding 8,768,582  3,933,416  9,688,123  17,168,268 
  - Ship repair 37,624,867  25,558,906  37,624,867  25,558,906 
  - Service -  17,120,238  -  2,912,274 
 46,393,449  46,612,560  47,312,990  45,639,448 

Advance received from customers  - Shipbuilding 14,090,000  -  14,090,000  - 
  - Ship repair -  125,000  -  - 
 14,090,000  125,000  14,090,000  - 

   
9. INVENTORIES 

   (Unit: Baht) 
 Consolidated financial statements  Separate financial statements 
 As at June  

30, 2020 
 As at December  

31, 2019 
 As at June  

30, 2020 
 As at December  

31, 2019 
Raw materials 39,341,388  43,397,527  39,100,949  43,174,637 
Work in process 5,381,118  7,151,632  5,345,444  7,097,912 
Total  44,722,506  50,549,159  44,446,393  50,272,549 
Less : Allowance for stock obsolescence (1,160,924)  (1,235,772)  (1,160,924)  (1,235,772) 
Net 43,561,582  49,313,387  43,285,469  49,036,777 
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 Allowance for stock obsolescence of inventories is changed during the period as follows: 
    (Unit: Baht) 
  Consolidated financial statements  Separate financial statements 

  As at June  
30, 2020 

(for the six- 
month period) 

 As at December  
31, 2019 

(for the year 
ended) 

 As at June  
30, 2020 

(for the six- 
month period) 

 As at December  
31, 2019 

(for the year 
ended) 

Beginning balance  (1,235,772)  (1,125,975)  (1,235,772)  (1,125,975) 
Increase  -  (109,797)  -  (109,797) 
Decrease  74,848  -  74,848  - 
Ending balance  (1,160,924)  (1,235,772)  (1,160,924)  (1,235,772) 

 
10. ASSETS HELD FOR SALE  

  Movements of the other assets held for sale account for the six-month period ended June 30, 2020 
are summarized below. 

 (Unit : Baht) 
 Consolidated financial statements/ 

Separate financial statements 
 As at June  

30, 2020 
 As at December  

31, 2019 
Value of ship -  43,000,000 
Less Allowance for impairment -  (34,530,882) 
Net book value -  8,469,118 

      
  The Company has sold such assets to another company in the amount of Baht 9.63 million. The 

buyer has agreed to pay to the Company for 30 installments as stated in Note 7. 
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11. INVESTMENTS IN SUBSIDIARIES UNDER THE COST METHOD  
  These represent investments in ordinary shares in the following subsidiaries. 

  (Unit: Baht) 
  Separate financial statements 

Company’s name  Paid-up capital 
 
 

Shareholding 
percentage  Cost  

Carrying amounts based on 
equity method 

 Dividend 

  As at June  
30, 2020 

 As at December  
31, 2019 

 As at June  
30, 2020 

 As at December  
31, 2019 

 As at June  
30, 2020 

 As at December  
31, 2019 

 As at June  
30, 2020 

 As at December  
31, 2019 

 For the six-month 
period ended June 

30, 2020 

 For the six-month 
period ended June 

30, 2019 

  (Million 
Baht) 

 (Million 
Baht) 

 
 

(Percent)  (Percent)             

Investments in subsidiaries                      
General Marine Co., Ltd.  10.0  10.0  100  100  10,000,000  10,000,000  4,491,015  4,911,172  -  - 
Less Allowance for impairment          (5,115,021)  (5,115,021)  -  -  -  - 

          4,884,979  4,884,979  4,491,015  4,911,172  -  - 
Asimar Marine Co., Ltd.  5.0  5.0  100  100  4,998,200  4,998,200  7,052,450  7,180,243  -  - 
Eco marine Co., Ltd.  18.25  18.25  93  93  16,999,300  16,999,300  19,861,420  19,239,112  -  8,159,916 
Asian Marine Joint Venture Co., Ltd.  0.25  -  80  -  197,500  -  158,909  -  -  - 

          27,079,979  26,882,479  31,563,794  31,330,527  -  8,159,916 

  
On March 20, 2019 at the Annual General Meeting of Shareholders Year 2019 of Eco Marine Co., Ltd., 

It was approved to declare a cash dividend payment to the shareholders from its 2018 operations at the rate of 
Baht 12 per share for an amount of Baht 8.76 million. The payment was made on April 19, 2019. 

On February 27, 2020, the Board of Directors’ Meeting No. 1/2020, it had a resolution to establish 
the subsidiary by jointly investing with the company that has previously working on aluminum 
shipbuilding. On March 6, 2020, the Company had entered into the joint venture agreement with Dolphin 
Chumphon Marine Co.,Ltd. with the registered capital of Baht 1,000,000 by dividing into 10,000 
ordinary shares at Baht 100 per share. The Company has the shareholding for 7,900 shares or 80 percent. 
On March 10, 2020, the Company had paid the investment for 7,900 shares at Baht 25 per share, to 
talling Baht 197,500. 
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12. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT  
  Movements of the property, plant and equipment account for the six-month period ended June 30, 

2020 are summarized as below. 
 (Unit : Baht) 
 Consolidated 

financial statements  
 Separate financial 

statements 
At cost    
Balance as at December 31, 2019 1,068,750,773  1,024,176,883 
Transfer to right-of-use assets (6,061,746)  (6,061,746) 
Balance as at January 1, 2020 1,062,689,027  1,018,115,137 
Acquisitions during the period 18,343,368  18,266,218 
Transfer in during the period 69,714,000  69,714,000 
Transfer from right-of-use assets 586,126  586,126 
Transfer out during the period (72,734,091)  (72,734,091) 
Disposals and write-off during the period (14,291,896)  (14,234,361) 
Balance as at June 30, 2020 1,064,306,534  1,019,713,029 
Accumulated depreciation    
Balance as at December 31, 2019 625,489,100  581,748,219 
Transfer to right-of-use assets (2,203,796)  (2,203,796) 
Balance as at January 1, 2020 623,285,304  579,544,423 
Transfer from right-of-use assets 390,131  390,131 
Depreciation for the period 16,882,313  16,755,240 
Accumulated depreciation on disposals and write-off (13,680,838)  (13,623,675) 
Balance as at June 30, 2020 626,876,910  583,066,119 
Net book value    
Balance as at December 31, 2019 443,261,673  442,428,664 

Balance as at January 1, 2020 439,403,723  438,570,714 

Balance as at June 30, 2020 437,429,624  436,646,910 
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For the six-month period ended June 30, 2020 and for the year ended December 31, 2019, the 
Company capitalizes borrowing costs as the cost of construction amount of Baht 0.46 million and Baht 
1.3 million, respectively. (Interest rate of 3.82% - 4.35% per annum). 

Portion of buildings of the Company and its subsidiary are erected on the land which the Company 
has a lease agreement of the state land and construction with the Treasury Department and the right of 
such assets will be transferred to the lessor at the end of the agreement. (See Note 13). As at June 30, 
2020, The cost value and book value of those assets were Baht 259.4 million and Baht 110.6 million, 
respectively. (The Company only : Baht 236.2 million and Baht 110.6 million, respectively). 

As at June 30, 2020 and as at December 31, 2019, the Company has mortgaged two floating 
dockyards with a total net book value of Baht 105.4 million and Baht 110.2 million, respectively, and 
land and construction thereon with a total net book value of Baht 197.1 million and 130.4 million, 
respectively, and machinery with a net book value of Baht 8.7 million and Baht 0.0 million, respectively to 
secure credit facilities and loans obtained from the financial institution (See Note 16 and 19). 

As at June 30, 2020 and as at December 31, 2019, the subsidiary has mortgaged two ships, with a 
total net book value of Baht 0.03 million, to secure credit facilities and loans obtained from the financial 
institution (See Note 16). 

As at June 30, 2020 and as at December 31, 2019, certain plant and equipment items of the 
Company and its subsidiaries have been fully depreciated but are still in use. The original cost of those 
assets amounted to Baht 506.8 million and Baht 512.5 million, respectively. (The Company Only: As at 
June 30, 2020 and as at December 31, 2019, Baht 455.9 million and Baht 462.0 million, respectively). 
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13. RIGHT-OF-USE ASSETS / LEASEHOLD RIGHT OF LAND AND BUILDING 
 Movements of the right-of-use assets / leasehold right of land and building account during the six-month 
period ended June 30, 2020 are summarized below. 
 (Unit : Baht) 

 
Consolidated  

financial statements 
 Separate  
financial statements 

Net book value as at January 1, 2020 23,777,844  23,777,844 
Adjustments of right-of-use assets due to TFRS16 adoption 34,337,487  34,337,487 
Transfer from property, plant and equipment 3,857,950  3,857,950 
Net book value as at January 1, 2020 - Adjustment 61,973,281  61,973,281 
Increase during period -  - 
Transfer to property, plant and equipment (195,995)  (195,995) 
Depreciation for the period (2,608,013)  (2,608,013) 
Net book value as at June 30, 2020 59,169,273  59,169,273 

 
Right-of-use assets include leasehold right of land and buildings and vehicle. The leasehold right 

of land and buildings is leasing the area with the Treasury Department. Such agreement period is 30 
years from the years 2012 to 2042. 

On August 23, 2018, Treasury Department Samutprakan has issued a letter requesting the 
Company to pay the rent, rental fees and additional damages in case of building construction and 
structures without permission, damages from demolition of buildings and structures under the original 
lease agreement and in case seeking benefits from royal property without permission at the total amount 
of Baht 222.17 million.  

Later on September 12, 2018, the Company has issued a letter of objection to the collection of 
rent, rental fees and compensation in such amount. The significant reason is the land and buildings lease 
agreement that is legitimate in accordance with the Ministry of Finance. It is carried out according to the 
resolution of the state property No. 1/2012 as well as informing the rental rate, rental fees and other 
conditions. The Company has considered and agreed to enter into the lease agreement and always pay the 
rent and follow the agreement correctly. Therefore, this claim is not in the terms of the agreement. In 
addition, the various claims for damages is a matter between Ministry of Finance and the lease parties 
during that time (The Agricultural Co-operative Federation of Thailand). The Company, with such facts, 
has not recorded rental fees and additional fees according to the request from Treasury Department in the 
financial statements as at June 30, 2020. 
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14. INTANGIBLE ASSETS 
   Movements of intangible assets account for the six-month period ended June 30, 2020 are 

summarized below. 
   (Unit : Baht) 
 Consolidated 

financial 
statements 

 Separate 
financial 

statements 
At cost    
Balance as at December 31, 2019 30,481,660  25,675,007 
Acquisition during the period -  - 
Transfer in during the period 230,873  230,873 
Transfer out during the period -  - 
Disposals and write-off during the period (6,997,291)  (6,997,291) 
Balance as at June 30, 2020 23,715,242  18,908,589 
Accumulated amortization    
Balance as at December 31, 2019 20,059,968  15,253,315 
Amortization for the period 922,368  922,368 
Accumulated amortization on disposals and write-off (6,997,257)  (6,997,257) 
Balance as at June 30, 2020 13,985,079  9,178,426 
Net book value    
Balance as at December 31, 2019 10,421,692  10,421,692 

Balance as at June 30, 2020 9,730,163  9,730,163 

   
  As at June 30, 2020 and as at December 31, 2019 certain software items of the Company have been 

fully amortized but are still in use. The original cost of those assets amounted to Baht 1 million. 
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15. DEFERRED TAX ASSETS AND DEFERRED TAX LIABILITIES 
15.1 Changes in deferred tax assets and deferred tax liabilities for the six-month period ended June 30, 

2020 were summarized as follows: 
   (Unit:Baht) 
   Consolidated financial statements 
 Balance as at   The impact of 

adoption of TFRS 9  
and TFRS 16 

 Revenue (expenses) during the year  Balance as at  
 Dec. 31, 2019   In profit or loss  In other 

comprehensive income 
 Jun. 30, 2020 

Deferred tax assets:          
 Trade receivables 1,188,786  388,812  (141,670)  -  1,435,928 
 Inventories 247,154  -  (14,969)  -  232,185 
 Other non-current assets 6,906,176  -  (6,906,176)  -  - 
 Property, plant and equipment 214,376  -  199,723  -  414,099 
 Intangible assets 3,556  -  (3,283)  -  273 
 Warranty provisions 80,709  -  99,025  -  179,734 
 Employee benefit obligations 3,583,358  -  (230,736)  95,550  3,448,172 
 Lease liabilities   -  7,375,113  (230,690)  -  7,144,423 
 Operating lease 955,668  -  (955,668)  -  - 

Total 13,179,783  7,763,925  (8,184,444)  95,550  12,854,814 
 

Deferred tax liabilities:          
 Right-of-use assets -  (6,026,509)  135,095  -  (5,891,414) 

Total 13,179,783  1,737,416  (8,049,349)  95,550  6,963,400 
 

   (Unit: Baht) 
   Separate financial statements 
 Balance as at   The impact of  

adoption of TFRS 9  
and TFRS 16 

 Revenue (expenses) during the year  Balance as at  
 Dec. 31, 2019   In profit or loss  In other 

comprehensive income 
 Jun. 30, 2020 

Deferred tax assets:          
 Trade receivables 1,188,786  388,812  (141,670)  -  1,435,928 
 Inventories 247,154  -  (14,969)  -  232,185 
 Other non-current assets 6,906,176  -  (6,906,176)  -  - 
 Property, plant and equipment 214,376  -  199,723  -  414,099 
 Intangible assets 3,556  -  (3,283)  -  273 
 Warranty provisions 80,709  -  99,025  -  179,734 
 Employee benefit obligations 3,387,570  -  (244,145)  103,481  3,246,906 
 Lease liabilities -  7,375,113  (230,690)  -  7,144,423 
 Operating lease 955,668  -  (955,668)  -  - 

Total 12,983,995  7,763,925  (8,197,853)  103,481  12,653,548  
Deferred tax liabilities:          
 Right-of-use assets -  (6,026,509)  135,095  -  (5,891,414) 
  12,983,995  1,737,416  (8,062,758)  103,481  6,762,134  
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15.2 Tax expense (income) 
 15.2.1 Major components of tax expense (income) for the three-month and six-month periods 

ended June 30, 2020 and 2019 consisted of:   
    (Unit: Baht) 
  For the three-month periods ended June 30,  For the six-month periods ended June 30, 
  Consolidated  Separate financial statements  Consolidated  Separate financial statements 

  2020  2019  2020  2019  2020  2019  2020  2019 
Income tax expense (income) shown in profit or loss :                 

Current  tax expense:                 
Income tax expense for the periods  (105,894)  (912,742)  -  (777,768)  233,399  14,868  -  - 

Deferred tax expense (income):                 
Changes in temporary differences relating to the                  
 original recognition and reversal   319,740  (65,312)  326,445  (55,454)  8,049,349  (820,987)  8,062,758  (744,103) 
Total  213,846  (978,054)  326,445  (833,222)  8,282,748  (806,119)  8,062,758  (744,103) 

Income tax relating to components of other                 
 comprehensive income :                 
 Deferred tax relating to actuarial losses                 
  from defined employee benefit plans  -  -  -  -  95,550  440,509  103,481  395,648 

Total  -  -  -  -  95,550  440,509  103,481  395,648 

 
16. BANK OVERDRAFTS AND SHORT-TERM LOANS FROM FINANCIAL INSTITUTIONS / 

TRUST RECEIPTS 
    (Unit: Baht) 
  Interest rate  Consolidated financial statements  Separate financial statements 
  Percent per annum  As at June   

30, 2020 
 As at December 

31, 2019 
 As at June   

30, 2020 
 As at December 

31, 2019   2020  2019     
Short-term loans from             
 financial institutions  2.60 - 2.85  3.00 - 4.25  75,000,000  140,000,000  75,000,000  140,000,000 
Total      75,000,000  140,000,000  75,000,000  140,000,000 

 
As at June 30, 2020, the Company has bank overdraft facilities amounted to Baht 20 million, short-

term loans Baht 160 million and trust receipt Baht 120 million (As at December 31, 2019 : Bank overdraft 
facilities Baht 38 million, short-term loans Baht 160 million and trust receipt Baht 110 million), secured by 
the mortgage of the Company’s two floating dockyards and land and construction thereon. 

As at June 30, 2020, the subsidiary has bank overdraft facilities amounted to Baht 2 million and 
short-term loans Baht 10 million (As at December 31, 2019 : Bank overdraft facilities Baht 2 million, short-
term loans Baht 10 million), secured by the mortgage of the subsidiary’s two ships and secured by the 
parent company. 
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17. PROVISION FOR WARRANTY UNDER CONTRACT  
  The Company has provided a provision for warranty against any loss or damage that might occur 

for shipbuilding project delivery by using management criteria and experience. 
   (Unit : Baht) 
 Consolidated financial statements  Separate financial statements 
 As at June  

30, 2020 
(for the six- 

month period) 

 As at December 
31, 2019 

(for the year) 

 As at June  
30, 2020 

(for the six- 
month period) 

 As at December 
31, 2019 

(for the year) 

Balance, at the beginning of the period 403,546  1,157,461  403,546  1,157,461 
Add Addition during the period 1,000,000  400,000  1,000,000  400,000 
Less Payment during the period (504,878)  (247,960)  (504,878)  (247,960) 
 Reversal -  (905,955)  -  (905,955) 
Balance, at the end of the period  898,668  403,546  898,668  403,546 

  
 In 2020, the Company has provided a provisions for warranty amounting to Baht 1.0 million 
according to the estimate of the engineers. 

 
18. LEASE LIABILITIES 

 The carrying amounts of lease liabilities and the movement for the six-month period ended June 30, 
2020 are summarized below. 

 (Unit : Baht) 
 Consolidated     

    financial statements 
 Separate 

 financial statements 
As at December 31, 2019 1,417,842  1,417,842 
Effects of the adoption of TFRS16 41,088,192  41,088,192 
As at January 1, 2020 42,506,034  42,506,034 
Addition -  - 
Addition of interest -  - 
Payments (2,322,012)  (2,322,012) 
Decrease from contract cancellation -  - 
As at June 30, 2020 40,184,022  40,184,022 
Less: current portion (3,022,780)  (3,022,780) 
Lease liabilities - net of current portion 37,161,242  37,161,242 
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 The following are the amounts recognized in profit or loss: 
 (Unit : Baht) 
 Consolidated     

    financial statements 
 Separate 

 financial statements 
Depreciation of right-of-use assets 2,608,013  2,608,013 
Interest expense on lease liabilities 610,868  610,868 
Total 3,218,881  3,218,881 

 
 The Company entered into a lease agreement to pay for the land and construction leasehold right 
on the agreement, the lease has a term of 30 years starting from 2012 and to 2042. As at June 30, 2020, 
the Company has the obligation to pay the outstanding lease payment under the agreement as follows: 

   (Unit: Baht) 
Payable within  Consolidated financial statements/ 

Separate financial statements 
1 year  1,687,210 
1 to 5 years  7,508,080 
Thereafter 5 years  40,934,920 
Total  50,130,210 

 
19. LONG-TERM LOANS FROM BANK 
  Long-term loan consisted of: 

    (Unit : Baht) 
  Consolidated financial statements/ 

Separate financial statements 
  As at June  

30, 2020 
 As at December 

31, 2019 
Loan from local commercial bank  97,557,205  107,856,265 
Less Current portion    (20,598,120)  (20,598,120) 
 Long-term loans from bank-net  76,959,085  87,258,145 

 
  As at June 30, 2020 and as at December 31, 2019, the Company entered into two long-term loan 

agreements with a local bank at the amount of Baht 125 million and Baht 72 million, respectively. 
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  First agreement : Long-term loan amounted Baht 125 million is divided into 2 parts as follows: 
  Loan for land and construction thereon amounted Baht 105 million, interest rate at MLR-2.00 per 

annum, 108 installments with Baht 0.98 million per installment. The first installment will be paid on the 
final business day of 13th month from the first withdrawal date from bank and finish within 120 months 
from the first withdrawal month. 

  Loan for shipyard maintenance amounted Baht 20 million, interest rate at MLR-2.25 per annum, 48 
installments with Baht 0.42 million per installment. The first installment will be paid on the final business 
day of 13th month from the first withdrawal date from bank and finish within 60 months from the first 
withdrawal month. 

  Such long-term loan are guaranteed by land and construction thereon (See Note 12). 
  Second agreement : Long-term loan amounted Baht 160 million for harbor improvement as follows: 
   - Month No. 1-36, interest rate at MLR-1.90 per annum 
   - Month No. 37-60, interest rate at MLR-1.65 per annum 
   - Month No. 61-120, interest rate at MLR-1.40 per annum 

Later on December 26, 2017, the Company has reduced some parts of loan amount according to the 
credit agreement by entering into a loan agreement with the bank for Baht 72 million. 

  The total repayments are 108 installments. The first installment will be made on the final business 
day of 13th month from the first withdrawal installment from bank and finish within 120 months from the 
first withdrawal month under the repayment conditions as follows : 

Installment No. 1:          Repay the loan principal not less than Baht 1.49 million 
        Installment No. 2-13:     Repay the loan principal Baht 10,110 each 
            Installment No. 14-107:  Repay the loan principal Baht 736,510 each 
              Installment No. 108:      Agree to pay equal to the outstanding amount of principal loan 
     and interest under the loan agreement completely 

  Such long-term loan is guaranteed by a floating dockyards (See Note 12). 
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 Other significant practice under the agreement 
  The Company has to comply with the conditions as specified in the loan agreement on significant 

matters such as not to use the loan for other purposes except specified in the agreement and not transfer, 
sell, rent, dispose or causing any encumbrance to assets and debt obligations or burden by loan or 
guarantee any persons. As a result, the ratio of total liabilities to shareholders’ equity is more than 1.3:1. 
However, it must not be less than zero. The Company agrees to maintain the ratio of the ability to repay 
debt at the ratio of not less than 1.5 times. 

 
20. EMPLOYEE BENEFIT OBLIGATIONS 
   The Company and its subsidiaries have obligations for employee benefits as follows : 

   (Unit : Baht) 
 Consolidated financial statements  Separate financial statements 
 As at June  

30, 2020 
(for the six-month 

period) 

 As at December 
31, 2019 

(for the year ) 

 As at June  
30, 2020 

(for the six-month 
period) 

 As at December 
31, 2019 

(for the year ) 

Employee benefit obligations, balance forward 18,140,452  10,730,353  16,937,850  9,504,660 
Past service cost and interest        
- Post employment plan amendment -  2,865,606  -  2,734,502 
Current cost and interest 948,838  1,829,857  871,024  1,695,379 
Actuarial losses from defined        
 employee benefit plans 505,348  3,831,389  517,405  4,120,062 
Employee benefit paid in the period (2,338,251)  (1,116,753)  (2,091,747)  (1,116,753) 
Employee benefit obligations, carried forward 17,256,387  18,140,452  16,234,532  16,937,850 

    
   Expenses recognized in the statements of comprehensive income for the three-month and six-month 

periods ended June 30, 2020 and 2019 are as follows:- 
 Baht 
 For the three-month periods ended June 30,  For the six-month periods ended June 30, 
 Consolidated financial 

statements 
 Separate financial  

statements 
 Consolidated financial 

statements 
 Separate financial  

statements 
 2020  2019  2020  2019  2020  2019  2020  2019 

Past service costs and interest -  -  -  -  -  2,865,606  -  2,579,765 
Current service costs                

Cost of services 169,993  137,182  169,993  137,182  339,986  274,363  339,986  274,363 
Distribution costs 20,380  16,589  20,380  16,589  40,760  33,179  40,760  33,179 
Administrative expenses  208,078  198,910  174,704  160,079  417,584  397,819  349,408  320,158 

 Total 398,451  352,681  365,077  313,850  798,330  705,361  730,154  627,700 
Interest on obligation 75,123  104,784  70,435  93,518  150,508  209,568  140,870  187,037 
Total 473,574  457,465  435,512  407,368  948,838  3,780,535  871,024  3,394,502 
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21. FINANCIAL INFORMATION BY OPERATING SEGMENTS 
   Operating segment information is reported in a manner consistent with the internal reports that are 

regularly reviewed by the chief operating decision maker in order to make decisions about the allocation 
of resources and assess its performance of the company’s operating segment. 
 The Company and its subsidiaries’ business operations involve 2 principal segments: (1) Ship 
repairing and (2) Shipbuilding. These operations are mainly carried on in a single geographic segment in 
the country. 
 Below is the consolidated financial information for the three-month and six-month periods ended 
June 30, 2020 and 2019 of the Company and its subsidiaries by operating segments.  

                                                                            (Unit: Million Baht)                     
 Consolidated 
 For the three-month periods ended June 30, 

 
Ship repairing 

segment 
 Shipbuilding 

segment 
 Other segments  Elimination of 

inter-segment 
revenues 

 Consolidation 

 2020  2019  2020  2019  2020  2019  2020  2019  2020  2019 
Revenue from external customers 94.0  85.8  14.6  4.1  (2.0)  4.9  -  -  106.6  94.8 
Inter-segment revenues -  -  2.1  1.0  6.6  6.1  (8.7)  (7.1)  -  - 
Total revenues 94.0  85.8  16.7  5.1  4.6  11.0  (8.7)  (7.1)  106.6  94.8 

Segment income (loss)                    
Unallocated income and expenses: 31.8  24.2  3.1  1.2  (3.9)  (1.8)  -  -  31.0  23.6 
 Other income                 2.5  3.2 
   Distribution costs and administrative expenses                (27.6)  (31.7) 
   Finance costs                 (1.9)  (2.3) 
 Tax expense (income)                 (0.3)  1.0 
Profit (loss) for the period                 3.7  (6.2) 

As at June 30                    
Property, plant and equipment - net                 437.4  443.9 
Intangible assets                 9.7  11.3 
Leasehold right of land and building                 -  24.3 
Right-of-use assets                 59.2  - 
Unallocated assets                 219.0  270.6 
Total assets                 725.3  750.1 
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             (Unit: Million Baht)                     
 Consolidated 
 For the six-month periods ended June 30, 

 
Ship repairing 

segment 
 Shipbuilding 

segment 
 Other segments  Elimination of 

inter-segment 
revenues 

 Consolidation 

 2020  2019  2020  2019  2020  2019  2020  2019  2020  2019 
Revenue from external customers 190.5  190.7  37.6  5.3  8.6  5.4  -  -  236.7  201.4 
Inter-segment revenues 0.2  -  7.3  1.0  13.1  16.0  (20.6)  (17.0)  -  - 
Total revenues 190.7  190.7  44.9  6.3  21.7  21.4  (20.6)  (17.0)  236.7  201.4 

Segment income (loss)                    
Unallocated income and expenses: 63.8  58.5  14.5  3.6  (1.2)  (2.1)  -  -  77.1  60.0 
 Other income                 5.8  5.7 
   Distribution costs and administrative expenses                (55.8)  (67.0) 
   Finance costs                 (4.0)  (4.3) 
 Tax expense (income)                 (8.3)  0.8 
Profit (loss) for the period                 14.8  (4.8) 

As at June 30                    
Property, plant and equipment - net                 437.4  443.9 
Intangible assets                 9.7  11.3 
Leasehold right of land and building                 -  24.3 
Right-of-use assets                 59.2  - 
Unallocated assets                 219.0  270.6 
Total assets                 725.3  750.1 

 
22. DIVIDEND 
 For the year 2020 

 At the Annual General Meeting of the Shareholders held on April 3, 2020, it had the resolution to 
approve the dividend payment for the 2019 earnings in cash at the rate of Baht 0.05 per share, totaling 
Baht 12.91 million. The dividend payment was scheduled on April 30, 2020. 
 

 For the year 2019 
 At the Annual General Meeting of the Shareholders held on April 4, 2019, it had the resolution to 
approve the dividend payment for the 2018 earnings in cash at the rate of Baht 0.10 per share, totaling 
Baht 25.83 million. The dividend payment was scheduled on May 3, 2019. 

 



 “UNAUDITED” 
 “REVIEWED” 

- 44 - 
 

 

23. COMMITMENTS AND CONTINGENT LIABILITIES  
 23.1  Commitments relating to operating lease and service agreements 

The Company and its subsidiaries have entered into service agreements relating to the staff 
bus service, hire of work agreement, and other services agreements. 

   As at June 30, 2020 and December 31, 2019, future minimum lease payments under these 
operating leases contracts were as follows: 

 (Unit : Baht) 
 Consolidated                                        

financial statements 
 Separate                                                 

financial statements 
 As at June 

30, 2020 
 As at December 

31, 2019 
 As at June 

30, 2020 
 As at December 

31, 2019 
Payable within:        

In up to 1 year 580,000  3,455,410  580,000  3,455,410 
In over 1 and up to 5 years -  9,434,280  -  9,434,280 
In over 5 years -  42,622,130  -  42,622,130 
 580,000  55,511,820  580,000  55,511,820 

    
   As at June 30, 2020, the Company and its subsidiaries had no obligations under the lease 

agreements and related service agreements as a result of the adoption of TFRS 16 as at January 1, 
2020. The Company and its subsidiaries recognized the lease liabilities previously classified as 
operating lease at the present value of the remaining lease payments, discounted incremental 
borrowing rate, as described in Note 4.2 to the interim financial statements. 

 
 23.2 Commitments relating to ship building and ship repairing contracts 

   As at June 30, 2020, the Company has undelivered or unrendered ship building and ship 
repair contracts totaling approximately Baht 49.28 million.  

 
 23.3   Commitments for purchase of goods 

   As at June 30, 2020, the Company has outstanding commitments on the contracts to 
purchase machinery and equipment for ship repair of Baht 12.67 million and USD 0.07 million. 
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 23.4   Guarantees 
 As at June 30, 2020, the Company and its subsidiaries had outstanding bank guarantees of 
Baht 24.65 million (The Company Only : Baht 20.53 million) which have been issued by banks on 
behalf of the Company and its subsidiaries in respect of certain performance bonds as required in 
the ordinary course of business of the Company and its subsidiaries. 

 
 

23.5 Securities against credit facilities and loans obtained from financial institutions 
   As at June 30, 2020, the Company’s credit facilities and loans obtained from banks at the 

amount of Baht 497 million have been secured by the mortgage of the Company’s two floating 
dockyards and land and construction thereon. 

   As at June 30, 2020, the subsidiary’s credit facilities and loans obtained from banks at  the 
amount of Baht 12 million have been secured by the mortgage of the subsidiary’s two ships and 
guaranteed by the parent company. 

 
24. Financial derivatives 

 As at June 30, 2020 and December 31, 2019, the significant outstanding balances of the Company 
and its subsidiaries’ financial assets and liabilities denominated in foreign currencies are as follows: 
  (Unit: Million foreign currency unit) 

Foreign  Consolidated financial statements  Separate financial statements 
currency  Financial assets  Financial liabilities  Financial assets  Financial liabilities 

 
 As at June  

30, 2020 
 As at December  

31, 2019 
 As at June  

30, 2020 
 As at December  

31, 2019 
 As at June  

30, 2020 
 As at December  

31, 2019 
 As at June  

30, 2020 
 As at December  

31, 2019 
US dollar  0.34  0.29  -  -  0.34  320  -  - 
Euro  0.12  0.12  -  -  0.12  0.12  -  - 
 

Foreign currency  Average exchange rate 

  As at June 

30, 2020 

 As at December  

31, 2019 

US dollar  30.7151  29.9767 

Euro  34.3318  33.3775 

 
25.  RECLASSIFICATICN  

Certain amounts in the financial statements for the year ended December 31, 2019 have been 
reclassified to conform to the current year’s classification but with no effect to previously reported net 
profit or shareholders’ equity.  
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26.  CORONAVIRUS DISEASE 2019 PANDEMIC 
The Coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic is continuing to evolve, resulting in an 

economic slowdown and adversely impacting most businesses and industries as a whole. The situation 
affects the results of operations of the Company and its subsidiaries, recognition and measurement of 
assets and liabilities in the financial statements. Nevertheless, the management will continue to monitor 
the ongoing situation and regularly assess the financial impact in respect of the valuation of assets, 
provisions and contingent liabilities. 

 
27. APPROVAL OF INTERIM FINANCIAL STATEMENTS 

These interim financial statements were authorized for issue by the Company’s Directors on  
August 11, 2020. 


