
  
บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย   
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งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุด วันท่ี 31 ธันวาคม 2563   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอ   ผูถื้อหุน้และคณะกรรมการ 
  บริษทั เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จ ากดั (มหาชน) 
 
ความเห็น  
  ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จ ากดั (มหาชน) และ
บริษทัย่อย (กลุ่มบริษทั) ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 งบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมส าหรับปีส้ินสุดวนั
เดียวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั และขา้พเจา้ได้
ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จ ากดั  (มหาชน) ซ่ึงประกอบด้วยงบ
แสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถื้อ
หุ้นและงบกระแสเงินสดส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุป
นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 
  ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินรวมของบริษทั เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ 
จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และผลการด าเนินงานรวมและกระแสเงินสดรวม
ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกัน และแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จ ากัด 
(มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดย
ถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
 
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
  ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ได้
กล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มี
ความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัและบริษทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีก าหนดโดย
สภาวิชาชีพบญัชี ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบ
ดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บ
เพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้  
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ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น 
  ขา้พเจา้ขอให ้ส ังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 15 เมื ่อวนัที ่ 23 สิงหาคม 2561 
ส านกังานธนารักษพ์ื้นที่สมุทรปราการ มีหนังสือขอให้บริษทัช าระค่าเช่า ค่าธรรมเนียมการจดัให้เช่า และ
ค่าเสียหายเพิ่มเติมกรณีปลูกสร้างอาคารและส่ิงปลูกสร้างโดยไม่ไดร้ับอนุญาต ค่าเสียหายจากการร้ือถอน
อาคารและส่ิงปลูกสร้างตามสัญญาเช่าเดิม และกรณีน าท่ีราชพสัดุไปจดัหาผลประโยชน์โดยไม่ไดรั้บอนุญาต รวม
เป็นเงิน 222.17 ลา้นบาท ต่อมาภายหลงับริษทัไดท้ าหนังสือขอคดัคา้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าเสียหาย
ดงักล่าว อย่างไรก็ตามบริษทัไดมี้จ่ายช าระค่าเช่าและปฏิบติัตามสัญญาเช่าอย่างถูกตอ้งมาโดยตลอดจนถึงปัจจุบนั 
ซ่ึงเร่ืองดงักล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาของส านกังานธนารักษพ์ื้นท่ีสมุทรปราการ และเน่ืองจากเร่ืองดงักล่าวยงัมี
ความไม่แน่นอนเก่ียวกบัการจ่ายช าระ บริษทัจึงยงัมิไดต้ั้งส ารองค่าเผ่ือหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นน้ีไวใ้นงบการเงิน ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ทั้งน้ีการใหข้อ้สังเกตขา้งตน้มิไดเ้ป็นการแสดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไขแต่อยา่งใด 
 
เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 
  เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนัยส าคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบ
วิชาชีพของขา้พเจา้ในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ได้
น าเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและ
ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ีขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี  
 
การรับรู้รายได้จากการรับจ้างต่อเรือและซ่อมเรือ 

บริษทัมีรายไดจ้ากการรับจา้ง ตามท่ีแสดงไวใ้นงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธันวาคม 2563 จ านวน 475.80 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ) โดยมีนโยบายการรับรู้รายได้จากการ
ให้บริการต่อเรือ และซ่อมเรือตามสัญญาดว้ยวิธีอตัราส่วนของงานท่ีท าเสร็จ และใชว้ิธีการส ารวจและประเมินผล
งานท่ีท าเสร็จโดยวิศวกรของบริษัท  เน่ืองจากรายได้จากการต่อเรือและซ่อมเรือดังกล่าวมีจ านวนเงินท่ีเป็น
สาระส าคญั และมีผลกระทบต่อความถูกต้องครบถว้นของรายการทางบัญชีท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ รายได้จากการ
รับจา้ง รายไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกช าระ ตน้ทุนในการรับจา้ง งานระหวา่งท า และตน้ทุนงานก่อสร้างคา้งจ่าย ดงันั้นการ
ประมาณการขั้นความส าเร็จของงานเป็นเร่ืองท่ีตอ้งใช้ดุลยพินิจและประสบการณ์ของวิศวกรในการประเมินขั้น
ความส าเร็จของงานหากงานดงักล่าวคงเหลืออยูร่ะหว่างท า ณ วนัท่ีจดัท ารายงานทางการเงิน  

 
การตอบสนองความเส่ียงโดยผูส้อบบญัชี 

วิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้ได้สอบถาม ท าความเขา้ใจและทดสอบระบบการควบคุมภายในท่ี
เก่ียวขอ้งกบัรายไดจ้ากการรับจา้ง ตน้ทุนในการรับจา้งรวมไปถึงวิธีการของการจดัท าประมาณการตน้ทุนในการ
รับจ้าง การพิจารณาความสมเหตุสมผลของการประเมินขั้นความส าเร็จของงาน  ตรวจสอบการเปรียบเทียบ
ความส าเร็จของงานกบัตน้ทุนจริงและการเขา้สังเกตการณ์ความคืบหน้าของงานระหว่างก่อสร้าง การตรวจสอบ
เหตุการณ์ภายหลงัวนัส้ินงวดว่างานมีการด าเนินไปอย่างต่อเน่ืองไม่มีการหยดุชะงกั  ตลอดจนการเปิดเผยขอ้มูลท่ี
เก่ียวขอ้งอยา่งเพียงพอ  
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ข้อมูลอ่ืน 
   ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อข้อมูลอ่ืน ข้อมูลอ่ืนประกอบด้วยขอ้มูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงาน
ประจ าปีแต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยู่ในรายงานนั้น ซ่ึงคาดว่ารายงานประจ าปีจะ
ถูกจดัเตรียมใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี  
   ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอ่ืนและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความ
เช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน  
   ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอ่านและพิจารณา
ว่าขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
หรือปรากฏวา่ ขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่   
   เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจ าปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้่ามีการแสดงข้อมูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริง
อนัเป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งส่ือสารเร่ืองดังกล่าวกับผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแล เพื่อให้ผูมี้หน้าท่ีในการ
ก ากบัดูแลด าเนินการแกไ้ขขอ้มูลท่ีแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริง 
 
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการก ากบัดูแลต่องบการเงิน 
                  ผูบ้ริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุม
ภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพื่อให้สามารถจัดท างบการเงินท่ีปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อ
ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด   
  ในการจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมิน
ความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการด าเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกับการด าเนินง าน
ต่อเน่ือง และการใช้เกณฑ์การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่ม
บริษทัและบริษทัหรือหยดุด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้  
  ผูมี้หน้าท่ีในการก ากับดูแลมีหน้าท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงาน
ทางการเงินของกลุ่มบริษทัและบริษทั 
 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 
                  การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตัถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จ จริงอันเป็น
สาระส าคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบัญชีซ่ึงรวม
ความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการ
รับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลท่ีขัดต่อ
ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด
และถือวา่มีสาระส าคญัเม่ือคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่รายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุก
รายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ี 
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  ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ขา้พเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการ
สังเกตและสงสัยเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง  

• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัใน
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและ
ปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอ
และเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนั
เป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจ
เก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ี
ไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน  

• ท าความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบ
วิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมี
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษทัและบริษทั  

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใช้และความสมเหตุสมผลของ
ประมาณการทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าขึ้นโดยผูบ้ริหาร   

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของ
ผูบ้ริหารและจากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์ 
หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอย่างมีนยัส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษทัใน
การด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไว้
ในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้โดยให้ขอ้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินรวม และงบการเงิน
เฉพาะกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง หรือถา้การเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปลี่ยนแปลงไป 
ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึ้นอยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ 
อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทและบริษัทต้องหยุดการ
ด าเนินงานต่อเน่ือง   

• ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและ
เหตุการณ์ในรูปแบบท่ีท าใหมี้การน าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่  

• ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกับข้อมูลทางการเงินของ
กิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจ้า
รับผิดชอบต่อการก าหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ข้าพเจ้าเป็น
ผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 
  ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลในเร่ืองต่างๆท่ีส าคญัซ่ึงรวมถึงขอบเขตและ
ช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีได้วางแผนไว้ ประเด็นท่ีมีนัยส าคัญท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึง
ขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส าคญัในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้  
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  ข้าพเจ้าได้ให้ค  ารับรองแก่ผูมี้หน้าท่ีในการก ากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก าหนด
จรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์
ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือว่ามีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระ
ของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
  จากเร่ืองท่ีส่ือสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนัยส าคญั
มากท่ีสุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ือง
ส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบั
ไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบั เร่ืองดงักล่าว หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดขึ้น ขา้พเจา้พิจารณาว่าไม่
ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุผล
วา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว   

 ผูส้อบบญัชีท่ีรับผิดชอบงานสอบบญัชีและการน าเสนอรายงานฉบบัน้ีคือ นายพีระเดช พงษเ์สถียร
ศกัด์ิ 
 
 
 
 
 
  (นายพีระเดช  พงษเ์สถียรศกัด์ิ) 
  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 4752 
 
 
บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
วนัท่ี 12 กุมภาพนัธ์ 2564 



(หน่วย : บาท)

2563 2562 2563 2562
สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน
     เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 24,873,502     66,803,512     19,701,615     63,920,381     
     ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน
       กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7,8 552,413          13,000,203     427,223          12,586,327     
       กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 51,227,920     53,143,607     51,083,774     52,941,202     
       ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7 2,090,449       800                 2,201,082       87,983            
       ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 9,125,674       11,158,298     6,384,556       6,190,646       
       หกั: ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (11,365,467) (12,520,107) (11,365,467) (12,520,107)
       รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 8 51,630,989     64,782,801     48,731,168     59,286,051     
     ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 9 3,731,165       -                  3,731,165       -                  
     รายไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกช าระ
        กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7 5,764,930       959,101          15,656,492     14,193,952     
        กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 58,580,842     45,653,459     47,924,396     31,445,496     
       รวมรายไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกช าระ 10 64,345,772     46,612,560     63,580,888     45,639,448     
     สินคา้คงเหลือ 11 34,699,527     49,313,387     34,375,111     49,036,777     
     สินทรัพยร์อการขาย 12 -                  8,469,118       -                  8,469,118       
     สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 3,737,965       2,617,529       3,852,225       2,728,045       
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 183,018,920   238,598,907   173,972,172   229,079,820   
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
     เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยซ่ึงบนัทึกโดยวิธีราคาทุน 13 -                  -                  27,079,979 26,882,479     
     ลูกหน้ีตามสญัญาเช่า 9 4,449,144       -                  4,449,144 -                  
     ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 14 425,936,268   443,261,673   420,249,761 442,428,664   
     สิทธิการเช่าท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง 5,15 -                  23,777,844     -                  23,777,844     
     สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 15 54,000,903     -                  54,000,903     -                  
     สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 16 10,262,617     10,421,692 10,120,384     10,421,692     
     สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 17 6,506,536 13,179,783     6,291,860 12,983,995     
     ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย 18 30,187,572     21,450,950 27,600,228     18,602,821     
     สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 3,923,421 4,468,246 3,898,470 4,468,246       
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 535,266,461 516,560,188 553,690,729 539,565,741   
รวมสินทรัพย์ 718,285,381 755,159,095 727,662,901 768,645,561   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั เอเชียน มารีน เซอร์วสิส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563

หมายเหตุ
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



(หน่วย:บาท)

2563 2562 2563 2562

 หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน

     เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น

         จากสถาบนัการเงิน 19 75,000,000 140,000,000      75,000,000        140,000,000      

     เจา้หน้ีการคา้

        กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7 -                    -                    5,216,240 2,320,793

        กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 29,238,580        34,822,668 28,738,784 34,265,005

        รวมเจา้หน้ีการคา้ 29,238,580        34,822,668 33,955,024 36,585,798

     ตน้ทุนงานก่อสร้างคา้งจ่าย 260,533             1,598,052          260,533 1,598,052          

     ประมาณการหน้ีสินจากการรับประกนัผลงาน 20 500,489             403,546             500,489 403,546             

     หน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 21 2,018,253          750,462             2,018,253 750,462

     เงินกูย้มืระยะยาว - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 7 -                    -                    8,600,000 20,000,000

     เงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 22 20,598,120        20,598,120        20,598,120 20,598,120

     เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 10 10,791,294        125,000             10,791,294 -                    

     คา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย 18,723,123        16,105,950        17,120,669 14,071,827        

     ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย -                    103,231             -                    -                    

     หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 5,956,814          5,645,767          4,789,072 5,636,175          

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 163,087,206      220,152,796 173,633,454      239,643,980

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

     หน้ีสินตามสัญญาเช่า 21 35,194,346        667,380             35,194,346 667,380

     เงินกูย้มืระยะยาว - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7 -                    -                    5,000,000 -                    

     เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร 22 59,640,025        87,258,145        59,640,025 87,258,145

     ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 23 16,990,802        18,140,452        15,899,575 16,937,850

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 111,825,173      106,065,977 115,733,946 104,863,375

รวมหนีสิ้น 274,912,379      326,218,773 289,367,400 344,507,355

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ
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บริษทั เอเชียน มารีน เซอร์วสิส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563



(หน่วย:บาท)

2563 2562 2563 2562

             หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

   ทุนเรือนหุ้น 

     ทุนจดทะเบียน 

           (หุ้นสามญั 258,291,110 หุ้น มูลคา่หุ้นละ 1 บาท) 258,291,110 258,291,110 258,291,110 258,291,110

     ทุนท่ีออกและช าระแลว้

           (หุ้นสามญั 258,291,087 หุ้น มูลคา่หุ้นละ 1 บาท) 258,291,087 258,291,087 258,291,087 258,291,087

     ก  าไรสะสม 

        จดัสรรแลว้ 

          ส ารองตามกฎหมาย 24 25,829,111 25,829,111 25,829,111 25,829,111

        ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 157,768,718 143,409,423 154,175,303 140,018,008

     ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัใหญ่ 441,888,916 427,529,621 438,295,501 424,138,206

     ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 1,484,086          1,410,701          -                    -                    

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 443,373,002 428,940,322 438,295,501 424,138,206

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 718,285,381 755,159,095 727,662,901 768,645,561

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

หมายเหตุ

บริษทั เอเชียน มารีน เซอร์วสิส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

- 8 -



(หน่วย: บาท)

งบการเงนิรวม

2563 2562 2563 2562

รายได้

   รายไดจ้ากการรับจา้ง 480,059,407 430,620,301 475,798,552 427,129,684

   รายไดอ่ื้น 13,635,757 10,150,617 14,002,433 10,712,873

   เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย -                      -                      -                      8,159,916

รวมรายได้ 493,695,164 440,770,918 489,800,985 446,002,473

ค่าใช้จ่าย

   ตน้ทุนในการรับจา้ง 334,504,947 302,868,157 339,054,000 306,007,478

   ค่าใชจ่้ายในการจดัจ าหน่าย 7,688,053 7,442,567 7,042,489 7,400,673

   ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 89,859,872 104,747,138 82,253,171 96,120,974

   ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 7 14,699,183 15,220,540 14,699,183 15,220,540

รวมค่าใช้จ่าย 446,752,055 430,278,402 443,048,843 424,749,665

ก าไรจากกิจกรรมด าเนินงาน 46,943,109 10,492,516 46,752,142 21,252,808

ตน้ทุนทางการเงิน 7,513,723 8,418,999 7,750,066 8,665,624

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 39,429,386       2,073,517         39,002,076       12,587,184       

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ 17 8,732,563         1,013,234         8,576,513         812,105            

ก าไรส าหรับปี 30,696,823       1,060,283         30,425,563       11,775,079       

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้น

    ก  าไรหรือขาดทุนในภายหลงั

    ผล(ขาดทุน)จากการวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนกังาน

    - สุทธิจากภาษีเงินได้ (409,799)           (3,104,218)        (413,924)           (3,296,049)        

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 30,287,024       (2,043,935)        30,011,639       8,479,030         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

- 9 -

หมายเหตุ

บริษทั เอเชียน มารีน เซอร์วสิส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ



(หน่วย: บาท)

งบการเงนิรวม

2563 2562 2563 2562

การแบ่งปันก าไรส าหรับปี

   ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 30,621,048       1,006,481         30,425,563       11,775,079       

   ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 75,775              53,802              -                    -                    

30,696,823  1,060,283  30,425,563  11,775,079  

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี

   ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 30,213,639       (2,091,716) 30,011,639       8,479,030         

   ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 73,385              47,781              -                    -                    

30,287,024  (2,043,935) 30,011,639  8,479,030  

ก าไรต่อหุ้น 25

   ก  าไรส าหรับปีส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 30,621,048       1,006,481         30,425,563       11,775,079       

   จ  านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (หุน้) 258,291,087     258,291,087     258,291,087     258,291,087     

   ก  าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท/หุน้) 0.119  0.004  0.118                0.046                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

หมายเหตุ

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

- 10 -

บริษทั เอเชียน มารีน เซอร์วสิส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563



(หน่วย: บาท)

ทุนเรือนหุ้นท่ีออก จดัสรรแลว้ - ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่
หมายเหตุ และช าระแลว้ ส ารองตามกฎหมาย รวม อ านาจควบคุม รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 258,291,087              25,829,111              171,330,218 455,450,416 1,963,004 457,413,420
ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมส าหรับปี 2562 -                            -                           (2,091,716) (2,091,716) 47,781 (2,043,935)
เงินสดปันผลจ่าย 30 -                            -                           (25,829,079) (25,829,079) -                          (25,829,079)
บริษทัยอ่ยจ่ายปันผล 13 -                            -                           -                          -                        (600,084)                 (600,084)            
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 258,291,087 25,829,111              143,409,423 427,529,621 1,410,701 428,940,322
ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 5 -                            -                           (2,939,790) (2,939,790) -                          (2,939,790)
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 - หลงัปรับปรุง 258,291,087 25,829,111              140,469,633 424,589,831 1,410,701 426,000,532
ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับปี 2563 -                            -                           30,213,639 30,213,639 73,385                    30,287,024
เงินสดปันผลจ่าย 30 -                            -                           (12,914,554) (12,914,554) -                          (12,914,554)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 258,291,087              25,829,111              157,768,718 441,888,916 1,484,086 443,373,002

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ก าไรสะสม

- 11 -
บริษทั เอเชียน มารีน เซอร์วสิส์ จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563

งบการเงินรวม 
ส่วนของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่



(หน่วย:บาท)

ทุนเรือนหุ้นท่ีออก จดัสรรแลว้ - ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร

หมายเหตุ และช าระแลว้ ส ารองตามกฎหมาย รวม

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 258,291,087 25,829,111 157,368,057                     441,488,255                     

ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับปี 2562 -                                    -                                   8,479,030                         8,479,030                         

เงินสดปันผลจ่าย 30 -                                    -                                   (25,829,079)                     (25,829,079)                     

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 258,291,087 25,829,111 140,018,008 424,138,206

ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 5 -                                    -                                   (2,939,790) (2,939,790)

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 - หลงัปรับปรุง 258,291,087 25,829,111                       137,078,218                     421,198,416                     

ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับปี 2563 -                                    -                                   30,011,639                       30,011,639                       

เงินสดปันผลจ่าย 30 -                                    -                                   (12,914,554)                     (12,914,554)                     

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 258,291,087 25,829,111 154,175,303                     438,295,501                     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ก าไรสะสม

งบการเงินเฉพาะกจิการ

- 12 -
บริษทั เอเชียน มารีน เซอร์วสิส์ จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563



(หน่วย:บาท)

งบการเงนิรวม

2563 2562 2563 2562

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

ก าไรส าหรับปี 30,696,823       1,060,283         30,425,563       11,775,079       

ปรับกระทบก าไรส าหรับปีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด าเนินงาน: -

ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (โอนกลบั) (3,074,724)        2,419,089         (3,074,724)        2,419,089         

ตดัหน้ีสูญ

ค่าสินคา้เส่ือมสภาพเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 19,949              109,797            19,949              109,797            

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 42,347,114       37,088,007       42,045,480       36,786,097       

ขาดทุน (ก าไร) จากการขายสินทรัพย์ (201,464)           (431,150)           (197,305)           (397,570)           

ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายทรัพยสิ์น 2,926,872         278,327            2,789,252         277,892            

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน -                    129,941            -                    129,941            

ส ารองหน้ีสินรับประกนัผลงาน 1,050,000         400,000            1,050,000         400,000            

ส ารองหน้ีสินรับประกนัผลงาน (โอนกลบั) (99,469)             (905,955)           (99,469)             (905,955)           

(ก าไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (242,809)           406,450            (242,809)           406,450            

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 1,889,234         4,695,463         1,742,047         4,429,882         

รายไดเ้งินปันผล -                  -                  -                        (8,159,916)        

ดอกเบ้ียรับ (185,923)           (70,865)             (139,178)           (54,454)             

ดอกเบ้ียจ่าย 7,214,016         7,993,706         7,468,327         8,270,811         

ภาษีเงินได้ 8,732,563         1,013,234         8,576,513         812,105            

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์

และหน้ีสินด าเนินงาน 91,072,182       54,186,327       90,363,646       56,299,248       

สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 14,158,768       (4,845,118)        11,561,839       (2,398,686)        

ลูกหน้ีตามสญัญาเช่า 1,201,823         -                    1,201,823         -                    

รายไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกช าระ (17,733,212)      44,432,241       (17,941,440)      45,405,353       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

- 13 -

บริษทั เอเชียน มารีน เซอร์วสิส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563



(หน่วย:บาท)

งบการเงนิรวม

2563 2562 2563 2562

สินคา้คงเหลือ 14,593,911       (8,698,422)        14,641,717       (8,787,943)        

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (1,708,447)        891,449            (1,712,191)        1,445,697         

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 544,825            385,464            569,776            385,464            

หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)

เจา้หน้ีการคา้ (5,584,088)        767,925            (2,618,937)        (4,767,383)        

ตน้ทุนงานก่อสร้างคา้งจ่าย (1,337,519)        1,320,338         (1,337,519)        1,320,338         

เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 10,666,294       125,000            10,791,294       -                    

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 7,449,759         (1,700,226)        7,881,429         (2,440,097)        

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 311,047            (7,672,940)        (847,103)           (5,657,247)        

เงินสดรับ (จ่าย) จากการด าเนินงาน 113,635,343     79,182,038       112,554,334     80,804,744       

เงินสดรับดอกเบ้ีย 129,386            70,865              82,642              54,454              

จ่ายภาษีเงินได้ (9,972,205)        (13,743,807)      (8,997,407)        (12,257,807)      

ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่ายรับคืน 811,863            -                    -                    -                    

จ่ายหน้ีสินรับประกนัผลงาน (853,588)           (247,960)           (853,588)           (247,960)           

เงินสดจ่ายภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน (3,544,232)        (1,116,753)        (3,297,727)        (1,116,753)        

เงินสดสุทธิจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 100,206,567     64,154,383       99,488,254       67,236,678       

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน 

เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยถ์าวร (25,194,971)      (36,108,569)      (20,047,126)      (36,011,664)      

เงินสดรับจากการขายสินทรัพยถ์าวร 1,078,535         510,192            1,073,894         470,115            

เงินสดจ่ายลงทุนในบริษทัยอ่ย -                    -                    (197,500)           -                    

เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (1,565,462)        (322,088)           (1,415,462)        (322,088)           

เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย -                    -                    -                    8,159,916         

เงินสดสุทธิจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน (25,681,898)      (35,920,465)      (20,586,194)      (27,703,721)      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

บริษทั เอเชียน มารีน เซอร์วสิส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563
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(หน่วย:บาท)

งบการเงนิรวม

2563 2562 2563 2562

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ 

(65,000,000)      53,000,000       (65,000,000)      53,000,000       

ช าระคืนเจา้หน้ีตามสญัญาเช่า (3,433,403)        (1,189,405)        (3,433,403)        (1,189,405)        

รับเงินกูย้มืระยะยาว - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                    -                    5,000,000         9,000,000         

จ่ายช าระคืนเงินกูย้มืระยะยาว - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                    -                    (11,400,000)      (2,000,000)        

จ่ายช าระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร (27,618,120)      (20,598,120)      (27,618,120)      (20,598,120)      

จ่ายเงินปันผล (13,558,505)      (25,782,293)      (13,558,505)      (25,782,293)      

บริษทัยอ่ยจ่ายเงินปันผลให้ส่วนไดส่้วนเสียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม -                    (600,084)           -                    -                    

จ่ายดอกเบ้ีย (7,211,167)        (8,066,747)        (7,477,314)        (8,334,278)        

เงินสดสุทธิจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน (116,821,195)    (3,236,649)        (123,487,342)    4,095,904         

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ (42,296,526)      24,997,269       (44,585,282)      43,628,861       

ก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง

จากเงินฝากธนาคารสกุลเงินตราต่างประเทศ 366,516            (402,771)           366,516            (402,771)           

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 66,803,512       42,209,014       63,920,381       20,694,291       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 24,873,502       66,803,512       19,701,615       63,920,381       

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เติม: -

1. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบดว้ย

เงินสด 377,969            207,168            148,819            179,168            

เงินฝาก - ออมทรัพย์ 20,419,028       64,618,609       15,832,955       62,159,849       

                              - กระแสรายวนั 3,702,475         1,918,683         3,345,811         1,522,312         

เงินฝากประจ า อายไุม่เกิน 3 เดือน 374,030            59,052              374,030            59,052              

24,873,502       66,803,512       19,701,615       63,920,381       

2. รายการท่ีไม่ใช่เงินสดประกอบดว้ย

ซ้ือสินทรัพยภ์ายใตส้ญัญาเช่า 1,808,891 1,165,421 1,808,891 1,165,421

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั เอเชียน มารีน เซอร์วสิส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563
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เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน (ลดลง)

งบการเงนิเฉพาะกิจการ
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บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 
 
1. ข้อมูลท่ัวไป 
 1.1 ภูมิล ำเนำและสถำนะทำงกฎหมำย 

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

   บริษทัฯมีท่ีอยู่ตำมท่ีไดจ้ดทะเบียนไวด้งัน้ี 
   128 หมู่ 3 ถนนสุขสวสัด์ิ ต ำบลแหลมฟ้ำผำ่ อ ำเภอพระสมุทรเจดีย ์จงัหวดัสมุทรปรำกำร 

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

2.1 หลกัเกณฑ์ในการจัดท างบการเงิน 
  งบกำรเงินน้ีจดัท ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรบญัชีท่ีกฎหมำยก ำหนดตำมพระรำชบัญญัติวิชำชีพ

บญัชี พ.ศ. 2547 โดยไดถื้อปฏิบติัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรแสดงรำยกำรไดท้ ำขึ้น
ตำมแบบก ำหนดรำยกำรย่อท่ีตอ้งมีในงบกำรเงินส ำหรับบริษทัมหำชนจ ำกัด ท่ีก ำหนดโดยประกำศ
กรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ กระทรวงพำณิชย ์ออกตำมควำมในพระรำชบญัญติักำรบญัชี พ.ศ. 2543 

  งบกำรเงินน้ีไดจ้ดัท ำขึ้นโดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอย่ำงอ่ืนในนโยบำย
กำรบญัชี 

  งบกำรเงินฉบบัภำษำไทยเป็นงบกำรเงินฉบบัท่ีบริษทัใช้เป็นทำงกำรตำมกฎหมำย งบกำรเงิน
ฉบบัภำษำองักฤษแปลมำจำกงบกำรเงินฉบบัภำษำไทยดงักล่ำว 

 
2.2  มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

ในระหว่ำงปี บริษทัและบริษทัย่อยได้น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรับปรุง ซ่ึงจะมีผลบังคบัใชส้ 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
และกำรวดัมูลค่ำเคร่ืองมือทำงกำรเงินดว้ยมูลค่ำยุติธรรมหรือรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยโดยพิจำรณำจำก
ประเภทของตรำสำรทำงกำรเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตำมสัญญำและแผนธุรกิจของกิจกำร 
(Business Model) หลกักำรเก่ียวกบัวิธีกำรค ำนวณกำรดอ้ยค่ำของเคร่ืองมือทำงกำรเงินโดยใชแ้นวคิด
ของผลขำดทุนด้ำนเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้ น และหลักกำรเก่ียวกับกำรบัญชีป้องกันควำมเส่ียง 
รวมถึงกำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน และเม่ือมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินกลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใช ้จะท ำให้มำตรฐำนกำรบญัชี กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี และแนว
ปฏิบติัทำงกำรบญัชีบำงฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 

  มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญาเช่า 
  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับท่ี 16 ใช้แทนมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับท่ี 17 เร่ือง 
สัญญำเช่ำ และกำรตีควำมมำตรฐำนบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มำตรฐำนฉบบัน้ีไดก้ ำหนดหลกักำรของกำร
รับรู้รำยกำร กำรวดัมูลค่ำ กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลของสัญญำเช่ำ และก ำหนดใหผู้เ้ช่ำ
รับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินส ำหรับสัญญำเช่ำทุกรำยกำรท่ีมีระยะเวลำในกำรเช่ำมำกกวำ่ 12 เดือน เวน้
แต่สินทรัพยอ์ำ้งอิงนั้นมีมูลค่ำต ่ำ 
            กำรบญัชีส ำหรับผูใ้หเ้ช่ำไม่มีกำรเปล่ียนแปลงอย่ำงมีสำระส ำคญัจำกมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบั
ท่ี 17 ผูใ้ห้เช่ำยงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญำเช่ำเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำนหรือสัญญำเช่ำเงินทุนโดยใช้
หลกักำรเช่นเดียวกนักบัมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 17 
        บริษทัและบริษทัย่อยได้น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน และ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16 มำใช้โดยรับรู้ผลกระทบสะสมโดยกำรปรับปรุงยอดยก
มำของก ำไรสะสม  ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 (Modified Retrospective Approach) โดยไม่ปรับยอ้นหลงั
งบกำรเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ ผลกระทบสะสมจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินมำ
ใชเ้ป็นคร้ังแรก ไดแ้สดงไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 5 

 



- 18 - 
 

 

แนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนช่ัวคราวส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพ่ือ
รองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 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) มำ
ใชว้ดัมูลค่ำของผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดขึ้น ในกรณีท่ีใชวิ้ธีกำรอยำ่งง่ำยในกำรวดั
มูลค่ำของผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดขึ้น 

- เลือกท่ีจะไม่น ำขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัสถำนกำรณ์ COVID-19 ท่ีมีควำมไม่แน่นอนซ่ึงอำจกระทบต่อ
กำรประมำณกำรก ำไรทำงภำษีท่ีจะเกิดขึ้นในอนำคต มำเป็นขอ้มูลในกำรประมำณกำรควำม
เพียงพอของก ำไรทำงภำษีท่ีจะเกิดขึ้นในอนำคต เพื่อท่ีจะใชป้ระโยชน์จำกสินทรัพยภ์ำษีเงิน
ไดร้อกำรตดับญัชี 

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

  2.3   มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบังคับใช้ในอนาคต 
  ในระหว่ำงปี สภำวิชำชีพบญัชีไดอ้อกประกำศสภำวิชำชีพบญัชี และลงประกำศในรำชกิจจำ
นุเบกษำแล้ว ส ำหรับกรอบแนวคิดส ำหรับกำรรำยงำนทำงกำรเงิน (ใหม่) และมีกำรปรับปรุง
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน จำกปี 2562 เป็นจ ำนวนหลำยฉบบั โดยให้ถือปฏิบติักบังบกำรเงิน
ส ำหรับรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2564  เป็นตน้ไป ซ่ึงกำรปรับปรุง
ดงักล่ำวเกิดจำกกำรปรับปรุง/แกไ้ขหลกักำร ดงัต่อไปน้ี 
การปรับปรุงการอ้างองิกรอบแนวคิดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินบำงฉบับประกอบด้วยกำรอ้ำงอิงหรือกำรอ้ำงถึ ง
“IASC’sFramework for the Preparation and Presentation of Financial Statements” กำรป รับป รุงกำร
อำ้งอิงกรอบแนวคิดในมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินไดป้รับกำรอำ้งอิงหรือกำรอำ้งถึงบำงส่วนท่ี
กล่ำวขำ้งตน้ให้เป็นปัจจุบนัและท ำกำรปรับปรุงอ่ืนๆเพื่ออธิบำยให้ชดัเจนขึ้นวำ่เอกสำรแต่ละฉบบันั้น
เป็นกำรอำ้งอิง “กรอบแนวคิด” ของปีใด 
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 กรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงิน 
กรอบแนวคิดส ำหรับกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ประกอบดว้ย กำรปรับปรุงค ำนิยำมของสินทรัพย์

และหน้ีสิน เกณฑใ์นกำรรวมสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบกำรเงิน นอกจำกน้ียงัรวมถึงหลกักำรใหม่และ
แนวปฏิบติัท่ีไดถู้กเพิ่มเติมเขำ้ไป ดงัต่อไปน้ี 

1. กำรวดัมูลค่ำ ซ่ึงรวมถึงปัจจยัท่ีตอ้งพิจำรณำในกำรเลือกเกณฑใ์นกำรวดัมูลค่ำ 
2. กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยข้อมูล ซ่ึงรวมถึงเม่ือใดท่ีจะจัดประเภทรำยกำรรำยได้และ
ค่ำใชจ่้ำยในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 
3. กิจกำรท่ีเสนอรำยงำน 
4. เม่ือใดสินทรัพยแ์ละหน้ีสินจะถูกเอำออกจำกงบกำรเงิน 

กรอบแนวคิด ยงัไดอ้ธิบำยให้ชดัเจนขึ้นถึงบทบำทของควำมสำมำรถของฝ่ำยบริหำรในกำรดูแล
รักษำทรัพยำกรเชิงเศรษฐกิจของกิจกำร ควำมระมดัระวงั และควำมไม่แน่นอนของกำรวดัมูลค่ำในกำร
รำยงำนทำงกำรเงิน 

 
 ค านยิามของธุรกจิ 

ค ำนิยำมของธุรกิจ ท่ีปรับปรุงในมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 3 เร่ือง กำรรวม
ธุรกิจ ไดอ้ธิบำยให้ชดัเจนขึ้นถึงค ำนิยำมของธุรกิจ โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อช่วยให้กิจกำรใช้ในกำร
ก ำหนดว่ำรำยกำรคำ้นั้นตอ้งบนัทึกรำยกำรเป็น “กำรรวมธุรกิจ” หรือ “กำรซ้ือสินทรัพย”์ หรือไม่ 
กำรปรับปรุงมีดงัน้ี 

1. อธิบำยให้ชดัเจนขึ้นในเร่ืองกำรพิจำรณำวำ่เป็น “ธุรกิจ” นั้น กลุ่มของกิจกรรมและสินทรัพย์
ท่ีไดม้ำตอ้งรวมถึงขอ้มูลปัจจยัน ำเขำ้และกระบวนกำรท่ีส ำคญัเป็นอย่ำงน้อยซ่ึงเม่ือน ำมำ
รวมกนัมีส่วนอยำ่งมีนยัส ำคญัท ำใหเ้กิดควำมสำมำรถในกำรสร้ำงผลผลิต 

2. ตัดเร่ืองกำรประเมินว่ำผูร่้วมตลำดสำมำรถทดแทนปัจจัยน ำเข้ำหรือกระบวนกำรท่ีขำด
หำยไปใดๆ และสร้ำงผลผลิตต่อไปได ้ออกจำกมำตรฐำนฯ 

3. เพิ่มแนวปฏิบัติและตัวอย่ำงเพื่อประกอบควำมเข้ำใจเพื่อช่วยให้ กิจกำรประเมินว่ำ
กระบวนกำรท่ีส ำคญัไดถู้กซ้ือหรือไม่ 

4. ท ำให้นิยำมของธุรกิจและนิยำมของผลผลิตแคบลง โดยกำรให้ควำมสนใจในตวัของสินคำ้
และบริกำรท่ีให้กับลูกคำ้ และตดัเร่ืองกำรอำ้งอิงควำมสำมำรถในกำรลดตน้ทุนออกจำก
มำตรฐำนฯ 

5. เพิ่มเร่ืองกำรทดสอบควำมตั้งใจเป็นทำงเลือก ซ่ึงอนุญำตให้ท ำกำรประเมินอย่ำงง่ำยว่ำกลุ่ม
ของกิจกรรมและสินทรัพยท่ี์ไดม้ำไม่ใช่ธุรกิจหรือไม่ 
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ค านิยามของความมีสาระส าคัญ 
              ค ำนิยำมของควำมมีสำระส ำคญั ท ำให้เกิดกำรปรับปรุงมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 1 เร่ือง กำร

น ำเสนองบกำรเงิน และมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับท่ี  8 เร่ือง นโยบำยกำรบัญชี กำรเปล่ียนแปลง
ประมำณกำรทำงบญัชีและขอ้ผิดพลำด และท ำให้เกิดกำรปรับปรุงซ่ึงเป็นผลท่ีสืบเน่ืองไปมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัอ่ืน กำรปรับปรุงช่วยท ำให้เกิดควำมเขำ้ใจมำกยิ่งขึ้นของค ำนิยำมของ
ควำมมีสำระส ำคญัโดย 

1. กำรท ำให้ค  ำนิยำมเป็นแนวทำงเดียวกนัของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกรอบ  
   แนวคิดเพื่อหลีกเล่ียงควำมสับสนท่ีอำจเกิดขึ้นจำกควำมแตกต่ำงของค ำนิยำม 

2. กำรรวมข้อก ำหนดสนับสนุนเข้ำไวด้้วยกันของมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับท่ี 1 เร่ือง กำร 
  น ำเสนองบกำรเงิน ในค ำนิยำมเพื่อท ำให้ค  ำนิยำมมีควำมชดัเจนมำกขึ้นและอธิบำยถึงกำร 
  น ำควำมมีสำระส ำคญัไปประยกุตไ์ดช้ดัเจนขึ้น 

3. กำรน ำแนวปฏิบติัท่ีมีอยูข่องค ำนิยำมของควำมมีสำระส ำคญัมำไวใ้นท่ีเดียวกนั ร่วมกนักบั 
  ค ำนิยำม 
 

การปฏิรูปอตัราดอกเบีย้อ้างอิง 
        กำรปฏิรูปอตัรำดอกเบ้ียอำ้งอิง ท ำให้เกิดกำรปรับปรุงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบั

ท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทำงกำรเงินและมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับท่ี  7 เร่ือง กำรเปิดเผย
ขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน กำรปรับปรุงนั้นไดป้รับเปล่ียนขอ้ก ำหนดของกำรบญัชีป้องกนัควำม
เส่ียงโดยเฉพำะเพื่อเป็นกำรบรรเทำผลกระทบท่ีอำจเกิดขึ้นจำกควำมไม่แน่นอนท่ีเกิดจำกกำรปฏิรูป
อตัรำดอกเบ้ียอำ้งอิง เช่น อตัรำดอกเบ้ียอำ้งอิงท่ีก ำหนดจำกธุรกรรมกำรกูย้ืม (interbank offer rates-
IBORs) นอกจำกน้ี กำรปรับปรุงได้ก ำหนดให้กิจกำรให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับนักลงทุนเก่ียวกับ
ควำมสัมพนัธ์ของกำรป้องกนัควำมเส่ียงท่ีไดรั้บผลกระทบโดยตรงจำกควำมไม่แน่นอนใด ๆ นั้น 
  ฝ่ำยบริหำรของบริษทัและบริษทัย่อยอยู่ระหว่ำงกำรประเมินผลกระทบท่ีอำจมีต่องบกำรเงิน
ในปีท่ีเร่ิมน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวมำถือปฎิบติั 

 
  2.4     การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า 

สภำวิชำชีพบญัชีไดป้รับปรุงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญำเช่ำ และได้
ลงประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ เม่ือวนัท่ี 27 มกรำคม 2564 โดยมีกำรปรับปรุงดงัน้ี 

1. กำรยินยอมลดค่ำเช่ำท่ีเก่ียวขอ้งกับ COVID-19 ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ตั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนำยน 2563 
ทั้งน้ีอนุญำตให้กิจกำรถือปฏิบติัก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใชไ้ด ้กำรปรับปรุงน้ีเพื่อเป็นกำรผ่อนปรนในทำง
ปฏิบติัส ำหรับผูเ้ช่ำ โดยไม่จ ำเป็นตอ้งประเมินว่ำกำรยินยอมลดค่ำเช่ำท่ีเกิดขึ้นอนัเป็นผลโดยตรงจำก
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ COVID-19 และเข้ำเง่ือนไขตำมท่ีระบุไว ้ถือเป็นกำรเปล่ียนแปลง
สัญญำเช่ำหรือไม่ โดยใหบ้นัทึกกำรยนิยอมลดค่ำเช่ำนั้นเสมือนวำ่ไม่ใช่กำรเปล่ียนแปลงสัญญำเช่ำ  

2. เพิ่มข้อก ำหนดส ำหรับข้อยกเวน้ชั่วครำวท่ีเกิดขึ้นจำกกำรปฏิรูปอัตรำดอกเบ้ียอ้ำงอิง โดย
กิจกำรตอ้งถือปฏิบติัตำมกำรปรับปรุงดงักล่ำวกบังบกำรเงินประจ ำปีส ำหรับรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิม
ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2565 เป็นตน้ไป ทั้งน้ีอนุญำตให้กิจกำรถือปฏิบติัก่อนวนัท่ีมีผลบังคับ
ใชไ้ด ้ 
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ฝ่ำยบริหำรของบริษทัและบริษทัยอ่ยอยู่ระหว่ำงกำรประเมินผลกระทบท่ีอำจมีต่องบกำรเงิน
ในปีท่ีเร่ิมน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวมำถือปฏิบติั 

 
      3. หลกัเกณฑ์ในการจัดท างบการเงินรวม 

งบกำรเงินรวมน้ีได้จดัท ำขึ้นโดยรวมงบกำรเงินของบริษทั เอเชียน มำรีน เซอร์วิสส์ จ ำกัด 
(มหำชน) และบริษทัยอ่ยซ่ึงจดัตั้งขึ้นในประเทศไทยดงัต่อไปน้ี 

      อตัรำร้อยละของยอด  อตัรำร้อยละของยอดรำยได ้

    อตัรำร้อยละ  สินทรัพยท์ี่รวมอยูใ่น  ที่รวมอยูใ่นรำยไดร้วม 

ช่ือบริษทั  ลกัษณะธุรกิจ  ของกำรถือหุ้น  สินทรัพยร์วม  ส ำหรับปี 

    2563  2562  2563  2562  2563  2562 

    ร้อยละ  ร้อยละ  ร้อยละ  ร้อยละ  ร้อยละ  ร้อยละ 

บริษทั เจนเนอรัล มำรีน จ ำกดั  ตวัแทนจ ำหน่ำยเคร่ืองจกัรเคร่ืองกล 

และอุปกรณ์ที่เก่ียวขอ้งในธุรกิจดำ้น

เดินเรือ 

 100  100  0.65  0.68  0.47  0.04 

บริษทั อำชิมำ มำรีน จ ำกดั  รับเหมำงำนซ่อมเรือ  100  100  1.33  1.29  5.69  6.47 

บริษทั อีโค มำรีน จ ำกดั  ให้บริกำรก ำจดัมลภำวะและรักษำ

ส่ิงแวดลอ้ม 

 

 93 

  

93 

  

4.48 

  

4.54 

  

5.40 

  

4.14 

บริษทั กิจกำรร่วมคำ้ เอเชียน มำรีน  รับจำ้งต่อเรือ  80  -  0.03  -  0.00  - 

 
ก) งบกำรเงินรวมจดัท ำขึ้นโดยใช้นโยบำยกำรบญัชีเดียวกนัส ำหรับรำยกำรบญัชีที่เหมือนกนัหรือ

เหตุกำรณ์ทำงบญัชีท่ีคลำ้ยคลึงกนั 
ข) ยอดคงคำ้งระหวำ่งบริษทัและบริษทัยอ่ย รำยกำรคำ้ระหวำ่งกนัท่ีมีสำระส ำคญัไดถู้กตดัออกจำกงบ

กำรเงินรวมน้ีแลว้ 
ค) ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม คือ จ ำนวนก ำไรหรือขำดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัย่อย

ส่วนท่ีไม่ไดเ้ป็นของบริษทั  และแสดงเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนรวม
และส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม 

 
 
 
 

 4. นโยบายการบัญชีท่ีส าคญั 
 4.1 การรับรู้รายได้ 

   รำยไดจ้ำกกำรให้บริกำรรับรู้ตลอดช่วงเวลำท่ีให้บริกำร โดยพิจำรณำถึงขั้นควำมส ำเร็จของ
งำนบริกำร ขั้นควำมส ำเร็จของงำนบริกำรประมำณโดยอ้ำงอิงกับกำรส ำรวจงำนท่ีท ำ เม่ือไม่
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สำมำรถประมำณผลของงำนบริกำรไดอ้ย่ำงน่ำเช่ือถือ รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรจะถูกรับรู้ไดไ้ม่เกิน
กวำ่ตน้ทุนจำกกำรใหบ้ริกำรท่ีเกิดขึ้น และมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ท่ีไดรั้บตน้ทุนนั้นคืน 

   รำยไดท่ี้รับรู้แลว้แต่ยงัไม่ถึงก ำหนดเรียกช ำระตำมสัญญำแสดงไวเ้ป็น “รำยไดท่ี้ยงัไม่เรียก
ช ำระ” ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ซ่ึงจะจดัประเภทเป็นลูกหน้ีกำรคำ้เม่ือกลุ่มบริษทัมีสิทธิท่ีจะไดรั้บ
ช ำระโดยปรำศจำกเง่ือนไข เช่น เม่ือกิจกำรไดใ้หบ้ริกำรเสร็จส้ินและลูกคำ้รับมอบงำน 

   จ ำนวนเงินท่ีบริษทัและบริษทัย่อยไดรั้บจำกลูกคำ้แต่ยงัมีภำระท่ีตอ้งให้บริกำรให้กบัลูกคำ้
แสดงไวเ้ป็น “เงินรับล่วงหน้ำ” ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ซ่ึงจะรับรู้เป็นรำยไดเ้ม่ือไดป้ฏิบติัตำม
ภำระท่ีระบุไวใ้นสัญญำเสร็จส้ิน 

 ดอกเบ้ียถือเป็นรำยไดต้ำมเกณฑค์งคำ้งโดยค ำนึงถึงอตัรำผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 
 รำยไดอ่ื้นรับรู้ตำมเกณฑค์งคำ้ง 
 

   4.2  ต้นทุนในการรับจ้าง 
   ตน้ทุนในกำรรับจำ้งตำมสัญญำประกอบดว้ยตน้ทุนวตัถุดิบ ค่ำแรงและค่ำใชจ่้ำยและรับรู้เป็น 

ตน้ทุนในกำรรับจำ้งในงบก ำไรขำดทุนตำมวิธีอตัรำส่วนของงำนท่ีท ำเสร็จ 
 ตน้ทุนในกำรรับจำ้งท่ีจดัสรรเป็นตน้ทุนแลว้ แต่ยงัไม่ไดถู้กเรียกเก็บไดแ้สดงไวเ้ป็น “ตน้ทุน
งำนก่อสร้ำงคำ้งจ่ำย” ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน กรณีตน้ทุนในกำรรับจำ้งตำมวิธีอตัรำส่วนของงำน
ท่ีท ำเสร็จต ่ำกว่ำตน้ทุนในกำรรับจำ้งท่ีเกิดขึ้นไดแ้สดงไวเ้ป็น “งำนระหว่ำงท ำ” ภำยใตบ้ญัชีสินคำ้
คงเหลือในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

  
  4.3  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
   เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด หมำยถึง เงินสด เงินฝำกสถำบนักำรเงินและเงินลงทุน

ระยะสั้นท่ีมีสภำพคล่องสูง ซ่ึงถึงก ำหนดจ่ำยคืนภำยในระยะเวลำไม่เกิน 3 เดือนนบัจำกวนัท่ีไดม้ำ
และไม่มีขอ้จ ำกดัในกำรเบิกใช ้
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 4.4 ลูกหนีก้ารค้า 
  ถือปฏิบติัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 
   ลูกหน้ีกำรคำ้รับรู้เม่ือเร่ิมแรกดว้ยจ ำนวนเงินของส่ิงตอบแทนท่ีปรำศจำกเง่ือนไขในกำรไดรั้บ  

ช ำระ ในกรณีท่ีมีส่วนประกอบดำ้นกำรจดัหำเงินท่ีมีนัยส ำคญัจะรับรู้ดว้ยมูลค่ำปัจจุบนัของส่ิงตอบ
แทน 

  ลูกหน้ีกำรคำ้แสดงมูลค่ำตำมจ ำนวนมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ บริษทัและบริษทัยอ่ยบนัทึกค่ำเผื่อ
หน้ีสงสัยจะสูญ โดยใช้วิธีกำรอย่ำงง่ำย (Simplified Approach) ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินฉบบัท่ี 9 ในกำรวดัมูลค่ำผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้น ซ่ึงก ำหนดให้พิจำรณำผล
ขำดทุนท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นตลอดอำยุหน้ีและรับรู้ผลขำดทุนตั้งแต่กำรรับรู้รำยกำรลูกหน้ีกำรคำ้ ใน
กำรพิจำรณำผลขำดทุนด้ำนเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้น ลูกหน้ีกำรค้ำจะถูกจัดกลุ่มตำมวนัท่ีครบ
ก ำหนดช ำระ อตัรำควำมเสียหำยท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นจะขึ้นอยู่กบัประวติักำรช ำระเงินและขอ้มูลผล
ขำดทุนด้ำนเครดิตในอดีตซ่ึงมีกำรปรับเพื่อสะท้อนข้อมูลปัจจุบันและกำรคำดกำรณ์ล่วงหน้ำ
เก่ียวกับปัจจยัทำงเศรษฐกิจมหภำคท่ีมีผลต่อควำมสำมำรถของลูกคำ้ในกำรช ำระหน้ี บริษทัและ
บริษทัย่อยไดร้ะบุผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) อตัรำกำรว่ำงงำน และดชันีรำคำผูบ้ริโภค 
(Consumer Price Index) ของประเทศท่ีขำยสินคำ้และบริกำรให้เป็นปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งมำกท่ีสุด และ
ปรับอตัรำกำรสูญเสียในอดีตตำมกำรเปล่ียนแปลงท่ีคำดกำรณ์ไวใ้นปัจจยัเหล่ำน้ี ผลขำดทุนจำกกำร
ดอ้ยค่ำบนัทึกในก ำไรหรือขำดทุนภำยใตค้่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร 

  ถือปฏิบติัก่อนวนัท่ี 1 มกรำคม 2563 
   ลูกหน้ีกำรคำ้แสดงตำมมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ บริษทัและบริษทัย่อยบนัทึกค่ำเผ่ือหน้ีสงสัยจะ

สูญส ำหรับผลขำดทุนโดยประมำณท่ีอำจเกิดขึ้นจำกกำรเก็บเงินลูกหน้ีไม่ได ้ซ่ึงโดยทัว่ไปพิจำรณำ
จำกประสบกำรณ์กำรเก็บเงินและกำรวิเครำะห์อำยลุูกหน้ีแต่ละรำยท่ีคำดวำ่จะมีปัญหำในกำรรับช ำระ 

 
 4.5   สินทรัพย์และหนีสิ้นทางการเงิน 

 กำรจดัประเภทรำยกำรและกำรวดัมูลค่ำของสินทรัพยท์ำงกำรเงิน 
   กำรจดัประเภทรำยกำรขึ้นอยู่กับโมเดลธุรกิจ (Business Model) ของกิจกำรในกำรจัดกำร

สินทรัพยท์ำงกำรเงินและลกัษณะของกระแสเงินสดตำมสัญญำของสินทรัพยท์ำงกำรเงิน 
   บริษทัและบริษทัยอ่ยจดัประเภทสินทรัพยท์ำงกำรเงินตำมลกัษณะกำรวดัมูลค่ำดงัน้ี 

• รำยกำรท่ีวดัมูลค่ำภำยหลงัดว้ยมูลค่ำยุติธรรม (ผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน หรือผ่ำนก ำไร
ขำดทุน) และ 

• รำยกำรท่ีวดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 
   บริษทัและบริษทัย่อยตอ้งจดัประเภทรำยกำรใหม่ส ำหรับเงินลงทุนในตรำสำรหน้ีเฉพำะเม่ือ

บริษทัและบริษทัยอ่ยเปลี่ยนแปลงโมเดลธุรกิจในกำรบริหำรสินทรัพยเ์หล่ำนั้น 
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   ตรำสำรทุนสำมำรถจ ำแนกและไม่สำมำรถเปล่ียนแปลงไดต้ำมประเภทของกำรวดัมูลค่ำได้
สองประเภท ไดแ้ก่ กำรวดัมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน (FVPL) หรือกำรวดัมูลค่ำยุติธรรม
ผำ่นก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (FVOCI) ซ่ึงไม่สำมำรถจดัประเภทรำยกำรใหม่เขำ้ไปไวใ้นก ำไรหรือ
ขำดทนุในภำยหลงั  

   ในกำรรับรู้รำยกำรเม่ือเร่ิมแรก บริษทัและบริษทัย่อยตอ้งวดัมูลค่ำของสินทรัพยท์ำงกำรเงิน
หรือหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุนดว้ยมูลค่ำยุติธรรม 
บวกหรือหักด้วยต้นทุนกำรท ำรำยกำรซ่ึงเก่ียวข้องโดยตรงกับกำรได้มำหรือกำรออกสินทรัพย์
ทำงกำรเงินหรือหน้ีสินทำงกำรเงินนั้น ตน้ทุนกำรท ำรำยกำรของสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำ
ดว้ยมูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทุนนั้นรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยในก ำไรหรือขำดทุน 

   สินทรัพยท์ำงกำรเงินซ่ึงประกอบดว้ยอนุพนัธ์แฝงจะพิจำรณำในภำพรวมว่ำกระแสเงินสดท่ี
เกิดจำกสินทรัพยท์ำงกำรเงินนั้นเป็นกำรจ่ำยเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียหรือไม่  

   กำรวดัมูลค่ำในภำยหลงัของตรำสำรหน้ีขึ้นอยู่กบัโมเดลทำงธุรกิจของบริษทัและบริษทัย่อยใน
กำรจดักำรสินทรัพยท์ำงกำรเงินและลกัษณะของกระแสเงินสดตำมสัญญำของสินทรัพยท์ำงกำรเงิน 
กำรวดัมูลค่ำตรำสำรหน้ีสำมำรถท ำได ้3 วิธี โดยขึ้นอยู่กบักำรจดัประเภทตรำสำรหน้ีของบริษทัและ
บริษทัยอ่ย 

• รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย  สินทรัพยท์ำงกำรเงินตอ้งวดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยเม่ือบริษทั
และบริษทัย่อยถือครองสินทรัพยท์ำงกำรเงินนั้นตำมโมเดลธุรกิจท่ีมีวตัถุประสงคก์ำรถือ
ครองสินทรัพยท์ำงกำรเงินเพื่อรับกระแสเงินสดตำมสัญญำ และขอ้ก ำหนดตำมสัญญำของ
สินทรัพยท์ำงกำรเงินซ่ึงท ำให้เกิดกระแสเงินสดซ่ึงเป็นกำรจ่ำยเพียงเงินตน้และดอกเบ้ีย
จำกยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีก ำหนดไว ้รำยไดด้อกเบ้ียจำกสินทรัพยท์ำงกำรเงิน
ดงักล่ำวตอ้งค ำนวณโดยใชว้ิธีอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ก ำไรหรือขำดทุนท่ีเกิดขึ้นจำกกำรตดั
รำยกำรจะรับรู้โดยตรงในก ำไรหรือขำดทุนและแสดงรำยกำรในก ำไรขำดทุนอ่ืน พร้อม
กบัก ำไรขำดทุนจำกอตัรำแลกเปล่ียน รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำแสดงเป็นก ำไรหรือ
ขำดทุน 

• มูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (FVOCI) สินทรัพยท์ำงกำรเงินตอ้งวดัมูลค่ำ
ด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนเม่ือบริษัทและบริษัทย่อยถือครอง
สินทรัพยท์ำงกำรเงินตำมโมเดลธุรกิจท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อรับกระแสเงินสดตำมสัญญำ
และเพื่อขำยสินทรัพยท์ำงกำรเงิน และขอ้ก ำหนดตำมสัญญำของสินทรัพยท์ำงกำรเงินซ่ึง
ท ำให้เกิดกระแสเงินสด ซ่ึงเป็นกำรจ่ำยเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียจำกยอดคงเหลือของเงิน
ตน้ในวนัท่ีก ำหนดไว ้กำรเปล่ียนแปลงของมูลค่ำของสินทรัพยท์ำงกำรเงินรับรู้ผ่ำนก ำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ยกเวน้ รำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ  รำยได้ดอกเบ้ีย และก ำไร
ขำดทุนจำกอตัรำแลกเปล่ียนท่ีเก่ียวขอ้งจะรับรู้เป็นก ำไรหรือขำดทุน เม่ือมีกำรตดัรำยกำร
สินทรัพยท์ำงกำรเงิน ก ำไรหรือขำดทุนสะสมท่ีเคยรับรู้รำยกำรในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
อ่ืนจะตอ้งจดัประเภทรำยกำรใหม่เขำ้ก ำไรหรือขำดทุน และแสดงรำยกำรในก ำไรขำดทุน
อ่ืน รำยไดด้อกเบ้ียจำกสินทรัพยท์ำงกำรเงินดงักล่ำวตอ้งค ำนวณโดยใชวิ้ธีอตัรำดอกเบ้ียท่ี
แทจ้ริง รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำแสดงเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกในงบก ำไรขำดทุน 
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• มูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน (FVPL) สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีไม่เขำ้เง่ือนไขกำรวดั
มูลค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยหรือ FVOCI ตอ้งวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือ
ขำดทุน ก ำไรหรือขำดทุนท่ีเกิดจำกตรำสำรหน้ีท่ีวดัมูลค่ำ FVPL จะรับรู้เป็นก ำไรหรือ
ขำดทุน และแสดงรำยกำรสุทธิในก ำไรขำดทุนอ่ืนในรอบระยะเวลำท่ีเกิดรำยกำร 

   เงินปันผลท่ีไดรั้บจำกเงินลงทุนจะรับรู้เป็นก ำไรหรือขำดทุนโดยแสดงรำยกำรเป็นรำยไดอ่ื้น
เม่ือบริษทัและบริษทัยอ่ยมีสิทธิท่ีจะไดรั้บเงินปันผล 

   กำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำดว้ย FVPL จะรับรู้เป็น
ก ำไรขำดทุนอ่ืนในงบก ำไรขำดทุน รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ (และกำรกลบัรำยกำรขำดทุนจำก
กำรด้อยค่ำ) ของตรำสำรทุนท่ีวดัมูลค่ำด้วย FVOCI จะไม่แยกแสดงรำยกำรต่ำงหำกจำกรำยกำร
เปล่ียนแปลงอ่ืน ๆ ในมูลค่ำยติุธรรม 

 
  การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของหนีสิ้นทางการเงินและส่วนของเจ้าของ 
   เคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีบริษทัและบริษทัย่อยเป็นผูอ้อกตอ้งจดัประเภทเป็นหน้ีสินทำงกำรเงิน

หรือตรำสำรทุนโดยพิจำรณำภำระผกูพนัตำมสัญญำ 
- หำกบริษทัและบริษทัย่อยมีภำระผูกพนัตำมสัญญำท่ีจะตอ้งส่งมอบเงินสดหรือสินทรัพย์

ทำงกำรเงินอ่ืนให้กับกิจกำรอ่ืน โดยไม่สำมำรถปฏิเสธกำรช ำระหรือเล่ือนกำรช ำระ
ออกไปอย่ำงไม่มีก ำหนดได้นั้น เคร่ืองมือทำงกำรเงินนั้นจะจดัประเภทเป็นหน้ีสินทำง
กำรเงิน เวน้แต่ว่ำกำรช ำระนั้นสำมำรถช ำระโดยกำรออกตรำสำรทุนของบริษทัและบริษทั
ยอ่ยเองดว้ยจ ำนวนตรำสำรทุนท่ีคงท่ี และเปล่ียนกบัจ ำนวนเงินท่ีคงท่ี 

- หำกบริษทัและบริษทัย่อยไม่มีภำระผูกพนัตำมสัญญำหรือสำมำรถเล่ือนกำรช ำระภำระ
ผกูพนัตำมสัญญำไปได ้เคร่ืองมือทำงกำรเงินดงักล่ำวจะจดัประเภทเป็นตรำสำรทุน 

   ในกำรรับรู้รำยกำรเม่ือเร่ิมแรก บริษทัและบริษทัย่อยตอ้งวดัมูลค่ำของหน้ีสินทำงกำรเงินดว้ย
มูลค่ำยุติธรรม บริษทัและบริษทัย่อยจดัประเภทรำยกำรหน้ีสินทำงกำรเงินทั้งหมดท่ีวดัมูลค่ำใน
ภำยหลงัดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย ยกเวน้หน้ีสินทำงกำรเงินบำงรำยกำร  

 
  การรับรู้รายการและการตัดรายการ 
   บริษทัและบริษทัย่อยตอ้งรับรู้สินทรัพยท์ำงกำรเงินหรือหน้ีสินทำงกำรเงินในงบแสดงฐำนะ

กำรเงินเฉพำะเม่ือบริษทัและบริษทัย่อยเป็นคู่สัญญำตำมขอ้ก ำหนดของสัญญำของเคร่ืองมือทำง
กำรเงินนั้น กำรซ้ือหรือขำยสินทรัพยท์ำงกำรเงินตำมวิธีปกติตอ้งรับรู้รำยกำรในวนัซ้ือขำย ซ่ึงเป็น
วนัท่ีบริษทัและบริษทัย่อยตกลงท่ีจะซ้ือหรือขำยสินทรัพย ์สินทรัพยท์ำงกำรเงินจะถูกตดัรำยกำร
เฉพำะเม่ือสิทธิตำมสัญญำท่ีจะได้รับกระแสเงินสดจำกสินทรัพยท์ำงกำรเงินหมดอำยุ หรือเม่ือ
บริษทัและบริษทัย่อยโอนสินทรัพยท์ำงกำรเงิน และเป็นกำรโอนควำมเส่ียงและผลตอบแทนของ
ควำมเป็นเจำ้ของเกือบทั้งหมดของสินทรัพยท์ำงกำรเงิน 
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  การด้อยค่า 
   บริษทัและบริษทัย่อยประเมินขอ้มูลคำดกำรณ์อนำคตประกอบกำรพิจำรณำผลขำดทุนดำ้น

เครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัตรำสำรหน้ีท่ีวดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยและ FVOCI 
วิธีกำรประเมินกำรดอ้ยค่ำท่ีเลือกใชข้ึ้นอยู่กบัควำมเป็นสำระส ำคญัของควำมเส่ียงดำ้นเครดิต บริษทั
และบริษทัยอ่ยใชวิ้ธีทัว่ไป (General approach) ในกำรพิจำรณำค่ำเผื่อผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ 

 
 4.6 สินค้าคงเหลือ 
   สินค้ำคงเหลือแสดงรำคำตำมรำคำทุนหรือมูลค่ำสุทธิท่ีจะได้รับแล้วแต่อย่ำงใดจะต ่ำกว่ำ 

รำคำทุนของวตัถุดิบและวสัดุแปรสภำพค ำนวณโดยวิธีเขำ้ก่อนออกก่อนและจะถือเป็นส่วนหน่ึง
ของตน้ทุนกำรต่อเรือหรือซ่อมเรือเม่ือมีกำรเบิกใช ้

   ตน้ทุนในกำรซ้ือ ประกอบด้วย รำคำซ้ือและค่ำใช้จ่ำยท่ีเก่ียวขอ้งกับกำรซ้ือสินคำ้นั้น เช่น 
อำกรขำเขำ้ ค่ำขนส่ง และตน้ทุนอ่ืนๆซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบักำรไดม้ำซ่ึงสินคำ้ และหกัดว้ยส่วนลด
กำรคำ้และเงินท่ีไดรั้บคืนจำกกำรซ้ือสินคำ้ 

   มูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บเป็นกำรประมำณรำคำท่ีคำดวำ่จะขำยไดต้ำมปกติธุรกิจ หักดว้ยประมำณ
กำรตน้ทุนในกำรผลิตสินคำ้ใหเ้สร็จและตน้ทุนท่ีจ ำเป็นตอ้งจ่ำยไปเพื่อใหข้ำยสินคำ้ได ้

   ค่ำเผ่ือสินคำ้เส่ือมคุณภำพจะตั้งขึ้นในอตัรำร้อยละ 100 ส ำหรับสินคำ้เก่ำลำ้สมยั เคล่ือนไหวชำ้/
เส่ือมคุณภำพ และในอตัรำร้อยละ 20 ส ำหรับสินคำ้ท่ีคำ้งเกิน 2 ปีขึ้นไป 

 
4.7 ลูกหนีต้ามสัญญาเช่า 

  ลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำแสดงตำมมูลค่ำยุติธรรมท่ีคิดจำกกระแสเงินสดท่ีคำดว่ำจะได้รับใน
 อนำคตคิดลดดว้ยอตัรำดอกเบ้ียส ำหรับเงินทุนของบริษทั ผลต่ำงท่ีเกิดขึ้นระหว่ำงมูลค่ำยุติธรรมกบั
 เงินลงทุนในลูกหน้ี บริษทัและบริษทัยอ่ยไดบ้นัทึกเป็นผลกำรด ำเนินงำนในงวดท่ีเกิดรำยกำร 

 
4.8 เงินลงทุนในบริษัทย่อย  

   บริษทัย่อย หมำยถึงกิจกำรท่ีบริษทัมีอ ำนำจในกำรควบคุมนโยบำยกำรเงินและกำรด ำเนินงำน 
ซ่ึงโดยทัว่ไปแลว้บริษทัจะถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงมำกกว่ำก่ึงหน่ึง บริษทัได้รวมงบกำรเงินของ
บริษทัยอ่ยไวใ้นงบกำรเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัควบคุมบริษทัยอ่ยจนกระทัง่อ ำนำจควบคุมหมดไป 

   เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยแสดงในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรโดยแสดงดว้ยวิธีรำคำทุนสุทธิจำกค่ำ
เผื่อกำรดอ้ยค่ำ(ถำ้มี) 
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4.9 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 
   ท่ีดินแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน อำคำรและอุปกรณ์แสดงในรำคำทุนหกัค่ำเส่ือมรำคำสะสมและ

ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) 
   รำคำทุนรับรู้เม่ือเร่ิมแรกท่ีได้สินทรัพยม์ำรวมถึงตน้ทุนทำงตรงอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกับกำรจดัหำ

สินทรัพยเ์พื่อให้สินทรัพยอ์ยู่ในสภำพพร้อมท่ีจะใช้ได้ตำมวตัถุประสงค์รวมทั้งตน้ทุนในกำรร้ือ
ถอน ขนยำ้ย และกำรบูรณะสถำนท่ีตั้งของสินทรัพยซ่ึ์งเป็นภำระผกูพนัของกิจกำร (ถำ้มี) 

 ค่ำเส่ือมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ค ำนวณจำกรำคำทุนหักมูลค่ำคงเหลือของสินทรัพยโ์ดย
วิธีเส้นตรงตำมอำยกุำรให้ประโยชน์ ประมำณอำยุกำรใหป้ระโยชน์และมูลค่ำคงเหลือ ณ วนัท่ีเลิกใช้
งำนของสินทรัพยแ์สดงไวด้งัน้ี 

 จ ำนวนปี  มูลค่ำคงเหลือ 
ณ วนัท่ีเลิกใชป้ระโยชน์ 

อู่ลอย 20  ประเมินโดยวิศวกรบริษทั 
อำคำรและส่ิงปลูกสร้ำงอ่ืน 5 - 20  ประเมินโดยวิศวกรบริษทั 
ส่วนปรับปรุงอำคำร 5 - 20  - 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 1 - 5  ประเมินโดยวิศวกรบริษทั 
เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์ส ำนกังำน 1 - 5  - 
ยำนพำหนะ 5 - 10  - 

 
  ค่ำเส่ือมรำคำรวมอยูใ่นกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน 
   ไม่มีกำรคิดค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับท่ีดิน สินทรัพยร์ะหวำ่งก่อสร้ำงและอุปกรณ์ระหวำ่งติดตั้ง 
   บริษทัและบริษทัยอ่ยมีกำรทบทวนมูลค่ำคงเหลือและอำยกุำรใหป้ระโยชน์ทุกปี 
   บริษทัและบริษทัย่อยคิดค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนประกอบของรำยกำรสินทรัพยแ์ต่ละส่วน

แยกต่ำงหำกจำกกนัเม่ือส่วนประกอบแต่ละส่วนนั้นมีตน้ทุนท่ีมีนยัส ำคญัเม่ือเทียบกบัตน้ทุนทั้งหมด
ของสินทรัพยน์ั้น 

   บริษทัและบริษทัยอ่ยตดัรำยกำรท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ ออกจำกบญัชีเม่ือจ ำหน่ำยสินทรัพย ์
รำยกำรผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยหรือตดัจ ำหน่ำยสินทรัพย ์จะรับรู้ในงบก ำไรขำดทุน
เบด็เสร็จ 

 
 4.10 ต้นทุนการกู้ยืม 
   ตน้ทุนกำรกูย้ืมของเงินกูท่ี้ใช้ในกำรจดัหำหรือก่อสร้ำงสินทรัพยท่ี์ตอ้งใช้ระยะเวลำนำนใน

กำรท ำใหอ้ยู่ในสภำพพร้อมใชห้รือขำย ไดถู้กน ำไปรวมเป็นรำคำทุนของสินทรัพยจ์นกว่ำสินทรัพย์
นั้นจะอยู่ในสภำพพร้อมท่ีจะใช้ไดต้ำมประสงค์ ส่วนตน้ทุนกำรกูย้ืมอ่ืนถือเป็นค่ำใช้จ่ำยในงวดท่ี
เกิดรำยกำร ตน้ทุนกำรกูย้มื ประกอบดว้ย ดอกเบ้ียและตน้ทุนอ่ืนท่ีเกิดขึ้นจำกกำรกูย้มืนั้น 
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4.11 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่าตัดจ าหน่าย 
   สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีบริษทัซ้ือมำและมีอำยุกำรใชง้ำนจ ำกดั แสดงในรำคำทุนหักดว้ยค่ำตดั

จ ำหน่ำยสะสมและค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ (ถำ้มี) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนถูกตดัจ ำหน่ำยและบนัทึกในงบ
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จโดยวิธีเส้นตรงตำมระยะเวลำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจนบัจำก
วนัท่ีอยูใ่นสภำพพร้อมใชง้ำน  ระยะเวลำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจแสดงไดด้งัน้ี 

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

  
 4.12 สัญญาเช่า 
      ณ วัน เร่ิมต้นสัญญำ บริษัทและบริษัทย่อยจะประเมินว่ำสัญญำเป็นสัญญำเช่ำหรือ

ประกอบดว้ยสัญญำเช่ำหรือไม่ โดยสัญญำจะเป็นสัญญำเช่ำหรือประกอบดว้ยสัญญำเช่ำ ถำ้สัญญำ
นั้นเป็นกำรให้สิทธิในกำรควบคุมกำรใชสิ้นทรัพยท่ี์ระบุไดส้ ำหรับช่วงเวลำหน่ึงเพื่อกำรแลกเปลี่ยน
กบัส่ิงตอบแทน 

      บริษทัและบริษทัยอ่ยประเมินอำยสุัญญำเช่ำตำมระยะเวลำท่ีบอกเลิกไม่ไดท่ี้ระบุในสัญญำเช่ำ
หรือตำมระยะเวลำท่ีเหลืออยูข่องสัญญำเช่ำท่ีมีผลอยู่ ณ วนัท่ีน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินมำ
ใช้เป็นคร้ังแรก (ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563) โดยรวมระยะเวลำตำมสิทธิเลือกในกำรขยำยอำยุสัญญำ
เช่ำหำกมีควำมแน่นอนอย่ำงสมเหตุสมผลท่ีจะใชสิ้ทธิเลือกนั้นและระยะเวลำตำมสิทธิเลือกในกำร
ยกเลิกสัญญำเช่ำ หำกมีควำมแน่นอนอย่ำงสมเหตุสมผลท่ีจะไม่ใช้สิทธิเลือกนั้น ทั้งน้ีพิจำรณำถึง
ผลกระทบของกำรเปลี่ยนแปลงในเทคโนโลย ีและ/หรือ กำรเปลี่ยนแปลงของสภำพแวดลอ้มต่ำง ๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรต่ออำยขุองสัญญำเช่ำดงักล่ำว เป็นตน้ 

 
  สินทรัพย์สิทธิการใช้ - ผู้เช่า 
   สินทรัพยสิ์ทธิกำรใชรั้บรู้ ณ วนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผล โดยแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหลงัหักค่ำเส่ือม

รำคำสะสมและค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) และปรับปรุงดว้ยกำรวัดมูลค่ำของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ
ใหม่ (ถำ้มี) รำคำทุนดงักล่ำวประกอบด้วย จ ำนวนเงินของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำจำกกำรวดัมูลค่ำ
เร่ิมแรก ตน้ทุนทำงตรงท่ีเกิดขึ้น และกำรจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำใดๆท่ีจ่ำยช ำระ ณ วนัท่ีสัญญำเช่ำ
เร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ีสัญญำเร่ิมมีผลหกัส่ิงจูงใจตำมสัญญำเช่ำท่ีไดรั้บ 

       รำคำทุนของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชร้วมถึงประมำณกำรตน้ทุนท่ีจะเกิดขึ้นส ำหรับผูเ้ช่ำในกำร
ร้ือและขนยำ้ยสินทรัพยอ์ำ้งอิง กำรบูรณะสถำนท่ีตั้งของสินทรัพยอ์ำ้งอิงหรือกำรบูรณะสินทรัพย์
อำ้งอิงใหอ้ยูใ่นสภำพตำมท่ีก ำหนดไวใ้นขอ้ตกลงและเง่ือนไขของสัญญำเช่ำ 

      ค่ำเส่ือมรำคำของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชค้  ำนวณจำกรำคำทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตำม
อำยขุองสัญญำเช่ำ หรืออำยกุำรใหป้ระโยชน์โดยประมำณของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชแ้ต่ละประเภท  
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            หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 
      หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำแสดงมูลค่ำตำมมูลค่ำปัจจุบนัของกำรจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำท่ียงัไม่ได้

จ่ำยช ำระ ณ วนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผล กำรจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำดงักล่ำวประกอบดว้ย กำรจ่ำยช ำระ
คงท่ี (รวมถึงกำรจ่ำยช ำระคงท่ีโดยเน้ือหำ) หกัลูกหน้ีส่ิงจูงใจตำมสัญญำเช่ำ (ถำ้มี) และจ ำนวนเงินท่ี
คำดว่ำผูเ้ช่ำจะจ่ำยช ำระภำยใตก้ำรรับประกนัมูลค่ำคงเหลือ นอกจำกน้ี กำรจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำ
ยงัรวมถึงรำคำใช้สิทธิของสิทธิกำรเลือกซ้ือ หำกมีควำมแน่นอนอย่ำงสมเหตุสมผลท่ีบริษทัและ
บริษทัย่อยจะใช้สิทธิเลือกนั้น และกำรจ่ำยช ำระค่ำปรับเพื่อกำรยกเลิกสัญญำเช่ำ หำกขอ้ก ำหนด
สัญญำเช่ำแสดงใหเ้ห็นวำ่บริษทัและบริษทัยอ่ยจะใชสิ้ทธิเลือกในกำรยกเลิกสัญญำเช่ำ  

      บริษัทและบริษทัย่อยค ำนวณมูลค่ำปัจจุบันของกำรจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำโดยใช้อัตรำ
ดอกเบ้ียกำรกูย้มืส่วนเพิ่ม ณ วนัท่ีสัญญำเช่ำมีผล หำกอตัรำดอกเบ้ียตำมนยัของหน้ีสินสัญญำเช่ำนั้น
ไม่สำมำรถก ำหนดได้ ทั้ งน้ีอัตรำดอกเบ้ียกำรกู้ยืมส่วนเพิ่มอ้ำงอิงจำกอัตรำผลตอบแทนของ
พนัธบตัรรัฐบำลปรับด้วยค่ำควำมเส่ียงท่ีเหมำะสมตำมระยะเวลำของสัญญำเช่ำนั้น หลงัจำกวนัท่ี
สัญญำเช่ำเร่ิมมีผลบริษทัและบริษทัย่อยจะวดัมูลค่ำของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำเพิ่มขึ้นเพื่อสะทอ้น
ดอกเบ้ียจำกหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ และลดลงเพื่อสะทอ้นกำรจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำท่ีจ่ำยช ำระแลว้ 
นอกจำกน้ี บริษทัและบริษทัย่อยจะวดัมูลค่ำหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำใหม่ เม่ือมีกำรเปล่ียนแปลงอำยุ
สัญญำเช่ำ จ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยช ำระ หรือกำรประเมินสิทธิกำรเลือกในกำรซ้ือสินทรัพยอ์ำ้งอิง 

 
  สัญญาเช่าระยะส้ันและสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์อ้างองิมีมูลค่าต ่า 
   บริษทัและบริษทัย่อยเลือกใชข้อ้ยกเวน้ในกำรรับรู้รำยกำรส ำหรับสัญญำเช่ำระยะสั้น (สัญญำ

เช่ำท่ีมีอำยุสัญญำเช่ำ 12 เดือนหรือน้อยกว่ำนับจำกวนัท่ีสัญญำเช่ำมีผล และไม่มีสิทธิกำรเลือกซ้ือ) 
และสัญญำเช่ำซ่ึงสินทรัพยอ์ำ้งอิงมีมูลค่ำต ่ำ จ ำนวนเงินท่ีจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำดงักล่ำวจะรับรู้เป็น
ค่ำใชจ่้ำยในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนตำมวิธีเส้นตรงตลอดอำยสุัญญำเช่ำ 

 
 4.13 บุคคลหรือกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 
   บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัหมำยถึง บุคคลหรือกิจกำรท่ีมีอ ำนำจควบคุมบริษทั ถูกควบคุมโดย

บริษทัไม่ว่ำจะเป็นทำงตรงหรือทำงออ้ม หรืออยู่ภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนักบับริษทั รวมถึงบริษทัท่ีท ำ
หน้ำท่ีถือหุ้น บริษทัย่อย และกิจกำรท่ีเป็นบริษทัย่อยในเครือเดียวกัน นอกจำกน้ีบุคคลหรือกิจกำรท่ี
เก่ียวขอ้งกนัยงัหมำยรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลซ่ึงถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงออ้ม
และมีอิทธิพลอย่ำงมีนัยส ำคัญกับบริษทั ผูบ้ริหำรส ำคญั กรรมกำรหรือพนักงำนของบริษทัตลอดทั้ ง
สมำชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบับุคคลดงักล่ำว และกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลเหล่ำนั้น 

   ในกำรพิจำรณำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกันกับบริษัทแต่ละรำยกำร 
บริษทัค ำนึงถึงเน้ือหำของควำมสัมพนัธ์มำกกวำ่รูปแบบทำงกฎหมำย 
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 4.14 เงินตราต่างประเทศ 
   รำยกำรท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใชอ้ตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีท่ีเกิด

รำยกำร สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศคงเหลืออยู ่ณ วนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
แปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใชอ้ตัรำแลกเปลี่ยน ณ วนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

   ก ำไรและขำดทุนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงในอตัรำแลกเปล่ียนไดร้วมอยู่ในกำรค ำนวณผล
กำรด ำเนินงำน 

 
 4.15 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 
   ณ วนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงิน บริษทัและบริษทัย่อยจะประเมินว่ำมีขอ้บ่งช้ีของสินทรัพย์

วำ่มีกำรดอ้ยค่ำหรือไม่ หำกสินทรัพยน์ั้นมีขอ้บ่งช้ีของกำรดอ้ยค่ำ บริษทัและบริษทัย่อยจะประมำณ
มูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนของสินทรัพย ์หำกมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยสู์งกว่ำมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะ
ไดรั้บคืน บริษทัและบริษทัย่อยจะรับรู้ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยใ์นงบก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จ ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยจ์ะถูกกลบัรำยกำรเม่ือมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืน
เพิ่มขึ้นในภำยหลงัและจะกลบัรำยกำรไดไ้ม่เกินกว่ำมูลค่ำตำมบญัชีภำยหลงัหักค่ำเส่ือมรำคำสะสม
หรือค่ำตดัจ ำหน่ำย มูลค่ำท่ีจะไดรั้บคืนของสินทรัพย ์หมำยถึง มูลค่ำจำกกำรใชข้องสินทรัพย ์หรือ
มูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยห์กัตน้ทุนในกำรขำย  

 
 4.16 ผลประโยชน์พนักงาน 
 ผลประโยชน์ระยะสั้น 
    บริษทัและบริษทัย่อยรับรู้เงินเดือน ค่ำจำ้ง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม และ

กองทุนส ำรองเล้ียงชีพ เป็นค่ำใชจ่้ำยเม่ือเกิดรำยกำร 
 
 ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำน (โครงกำรสมทบเงิน) 

   บริษทัและบริษทัยอ่ยและพนกังำนไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงิน
ท่ีพนกังำนจ่ำยสะสมและเงินท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยจ่ำยสมทบให้เป็นรำยเดือน สินทรัพยข์องกองทุน
ส ำรองเล้ียงชีพไดแ้ยกออกจำกสินทรัพยข์องบริษทัและบริษทัย่อย เงินท่ีบริษทัและบริษทัย่อยจ่ำย
สมทบกองทุนส ำรองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยในปีท่ีเกิดรำยกำร 

  
  ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำน (โครงกำรผลประโยชน์)  

   บริษทัและบริษทัย่อยมีภำระส ำหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ำยให้แก่พนักงำนเม่ือออกจำกงำนตำม
กฎหมำยแรงงำน ซ่ึงบริษัทถือว่ำเงินชดเชยดังกล่ำวเป็นโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำน
ส ำหรับพนกังำน  

   บริษทัและบริษทัยอ่ยค ำนวณหน้ีสินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำน โดย
ใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมำณกำรไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชำญอิสระไดท้ ำ
กำรประเมินภำระผูกพนัดงักล่ำวตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกันภยั ซ่ึงหลกักำรประมำณกำรดังกล่ำว
ตอ้งใช้ขอ้สมมติท่ีหลำกหลำย รวมถึงขอ้สมมติเก่ียวกบัอตัรำคิดลด อตัรำกำรขึ้นเงินเดือนในอนำคต 
อตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน อตัรำกำรมรณะและอตัรำเงินเฟ้อ 

   ผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั (Actuarial gains and 
losses) ส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำนจะรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 
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4.17 ประมาณการหนีสิ้น 
   บริษทัและบริษทัย่อยจะบนัทึกประมำณกำรหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภำระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมำ

จำกเหตุกำรณ์ในอดีตไดเ้กิดขึ้นแลว้ มีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่นอนว่ำบริษทัฯและบริษทัย่อยจะ
เสียทรัพยำกรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปล้ืองภำระผูกพนันั้น และบริษทัและบริษทัย่อยสำมำรถ
ประมำณมูลค่ำภำระผกูพนันั้นไดอ้ยำ่งน่ำเช่ือถือ 

 
 4.18  ภาษีเงินได้ 

 ภำษีเงินได ้
ภำษีเงินได ้ประกอบดว้ยภำษีเงินไดปั้จจุบนัและภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี  

 
 ภำษีเงินไดปั้จจุบนั 

บริษัทและบริษัทย่อยบันทึกภำษี เงินได้ (ถ้ำมี) ตำมจ ำนวนท่ีจะต้องจ่ำย  ค ำนวณตำม
หลักเกณฑ์แห่งประมวลรัษฎำกรในอัตรำภำษีเงินได้ ( 20%) ของก ำไรก่อนภำษีเงินได้ หลังจำก
ปรับปรุงบวกกลบัดว้ยค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ซ่ึงไม่สำมำรถถือเป็นรำยจ่ำยในกำรค ำนวณภำษีและหักออก
ดว้ยรำยกำรท่ีไดรั้บยกเวน้หรือไม่ถือเป็นรำยไดใ้นกำรค ำนวณภำษี 

 
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจะค ำนวณขึ้นจำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวระหว่ำง
มูลค่ำตำมบญัชีกบัฐำนภำษีของสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้น ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน รำยกำร
เปล่ียนแปลงของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจะถูกรับรู้เป็นรำยไดภ้ำษีเงินไดร้อ
กำรตดับัญชีหรือค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้รอกำรตัดบญัชีโดยจะรับรู้ในก ำไรขำดทุน เวน้แต่ในส่วนท่ี
เก่ียวกบัรำยกำรท่ีรับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้หรือก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

   ผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้ักภำษีจะถูกรับรู้เป็นสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีเม่ือมีควำม
เป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่นอนว่ำบริษทัจะมีก ำไรทำงภำษีจำกกำรด ำเนินงำนในอนำคตเพียงพอท่ีจะน ำ
สินทรัพยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีมำใช้ประโยชน์ได้ และผลแตกต่ำงชั่วครำวท่ีตอ้งเสียภำษีทุก
รำยกำรจะถูกรับรู้เป็นหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 

  สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีถูกวดัมูลค่ำโดยใชอ้ตัรำภำษีเงินไดส้ ำหรับงวด
ท่ีบริษทัคำดว่ำจะไดรั้บประโยชน์จำกสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีหรือจะจ่ำยช ำระหน้ีสิน
ภำษีเงินได ้โดยใชอ้ตัรำภำษีและกฎหมำยภำษีอำกรท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูห่รือท่ีคำดไดค้่อนขำ้งแน่นอน
วำ่จะมีผลบงัคบัใชภ้ำยในส้ินรอบระยะเวลำท่ีรำยงำน  

  ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจะถูก
ทบทวนและปรับลดมูลค่ำ เม่ือมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำบริษทัจะไม่มีก ำไรทำงภำษีในอนำคต
เพียงพอต่อกำรน ำสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีทั้งหมดหรือบำงส่วนมำใชป้ระโยชน์ได ้

  สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีและหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจะหักกลบกนัไดก้็
ต่อเม่ือกิจกำรมีสิทธิตำมกฎหมำยและภำษีเงินได้น้ีประเมินโดยหน่วยงำนจดัเก็บภำษีหน่วยงำน
เดียวกนั 
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  ดงันั้นบริษทัและบริษทัยอ่ยจึงหกักลบสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีและหน้ีสินภำษีเงิน
ไดร้อกำรตดับญัชีในกำรแสดงรำยกำรในงบแสดงฐำนะกำรเงินแทนกำรแสดงแยกจำกกนั  

 
       4.19   การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีท่ีส าคัญ 
   ในกำรจัดท ำงบกำรเงินให้เป็นไปตำมมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรต้องใช้กำร

ประมำณและตั้งขอ้สมมติฐำนหลำยประกำร ซ่ึงมีผลกระทบต่อจ ำนวนเงินท่ีเก่ียวกบัรำยได ้ค่ำใช้จ่ำย 
สินทรัพย ์และหน้ีสิน และกำรเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีอำจจะเกิดขึ้น ซ่ึงผลท่ี
เกิดขึ้นจริงอำจแตกต่ำงไปจำกจ ำนวนท่ีประมำณไว ้กำรใชป้ระมำณกำรทำงบญัชีท่ีส ำคญั มีดงัน้ี 

   
  ค่ำเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 
   วิธีอย่ำงง่ำย (Simplified Approach) ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 9 ในกำรวดั

มูลค่ำผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้น ซ่ึงก ำหนดให้พิจำรณำผลขำดทุนท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้น
ตลอดอำยหุน้ีและรับรู้ผลขำดทุน ตั้งแต่กำรรับรู้รำยกำรลูกหน้ีกำรคำ้ ในกำรพิจำรณำผลขำดทุนดำ้น 

  เครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดขึ้น ลูกหน้ีกำรคำ้จะถูกจดักลุ่มตำมวนัท่ีครบก ำหนดช ำระ อตัรำควำมเสียหำยท่ี
คำดว่ำจะเกิดขึ้นจะขึ้นอยู่กบัประวติักำรช ำระเงินและขอ้มูลผลขำดทุนดำ้นเครดิตในอดีตซ่ึงมีกำร
ปรับเพื่อสะทอ้นขอ้มูลปัจจุบนัและกำรคำดกำรณ์ล่วงหนำ้เก่ียวกบัปัจจยัทำงเศรษฐกิจมหภำคท่ีมีผล
ต่อควำมสำมำรถของลูกคำ้ในกำรช ำระหน้ี 

 
  ค่ำเผื่อสินคำ้เส่ือมสภำพ และรำคำขำยสุทธิต ่ำกวำ่รำคำทุน 
   ฝ่ำยบริหำรได้ประมำณกำรค่ำเผื่อสินค้ำเส่ือมคุณภำพ โดยจะตั้งขึ้ นในอัตรำร้อยละ 100 

ส ำหรับสินคำ้เก่ำลำ้สมยั เคล่ือนไหวช้ำ/เส่ือมคุณภำพ และในอตัรำร้อยละ 20 ส ำหรับสินคำ้ท่ีคำ้ง
เกิน 2 ปีขึ้นไป และประมำณกำรค่ำเผื่อส ำหรับสินค้ำท่ีมีรำคำขำยสุทธิต ่ำกว่ำรำคำทุน โดยกำร    
ประมำณกำรนั้นจะพิจำรณำจำกประมำณรำคำท่ีคำดวำ่จะขำยไดต้ำมปกติธุรกิจหกัดว้ยประมำณกำร
ตน้ทุนท่ีจ ำเป็นตอ้งจ่ำยไปเพื่อใหข้ำยสินคำ้นั้นได ้

 
 ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ และสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชแ้ละสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

   ฝ่ำยบริหำรเป็นผูก้  ำหนดประมำณกำรอำยุกำรใช้งำนและมูลค่ำคงเหลือเม่ือเลิกใช้งำนของ
อำคำร และอุปกรณ์ และสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนของบริษทั ฝ่ำยบริหำรตอ้ง
ทบทวนอำยกุำรใชง้ำนและมูลค่ำคงเหลือเม่ือมีควำมแตกต่ำงไปจำกประมำณกำรในงวดก่อน หรือมี
กำรตดัจ ำหน่ำยสินทรัพยท่ี์เส่ือมสภำพหรือไม่ไดใ้ชง้ำนโดยกำรขำยหรือเลิกใช้ 

 
 ประมำณตน้ทุน และอตัรำส่วนของงำนท่ีท ำเสร็จ 

   ฝ่ำยบริหำรเป็นผูป้ระมำณกำรตน้ทุนทั้งโครงกำร และประมำณกำรอตัรำส่วนของงำนท่ีท ำ
เสร็จ โดยใชวิ้ธีกำรส ำรวจและประเมินผลงำนท่ีท ำเสร็จโดยวิศวกรของบริษทั และจะตั้งส ำรองเผ่ือ
ผลขำดทุนส ำหรับโครงกำรต่อเรือและกำรซ่อมเรือทั้งจ ำนวนเม่ือทรำบแน่ชัดว่ำโครงกำรนั้นจะ
ประสบผลขำดทุน 
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 สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 
   บริษทัและบริษทัย่อยจะรับรู้สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีส ำหรับผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ี

ใชห้ักภำษีและขำดทุนทำงภำษีท่ีไม่ไดใ้ช้เม่ือมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำจะมีก ำไรทำงภำษีใน
อนำคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชั่วครำวและขำดทุนนั้น ในกำรน้ีฝ่ำยบริหำร
จ ำเป็นตอ้งประมำณกำรว่ำควรรับรู้จ ำนวนสินทรัพยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีเป็นจ ำนวนเท่ำใด 
โดยพิจำรณำถึงจ ำนวนก ำไรทำงภำษีท่ีคำดวำ่จะเกิดในอนำคตในแต่ละช่วงเวลำ 

  
 ประมำณกำรหน้ีสินจำกกำรรับประกนัผลงำน 

   ฝ่ำยบริหำรเป็นผูป้ระมำณกำรหน้ีสินจำกกำรรับประกนัผลงำนจำกควำมเสียหำยท่ีอำจเกิดขึ้น 
ส ำหรับโครงกำรต่อเรือท่ีไดส่้งมอบแลว้ โดยใช้หลกัเกณฑ์จำกตน้ทุนท่ีคำดว่ำจะตอ้งจ่ำยตำมกำร
ประมำณกำรของวิศวกรของบริษทั 

 
 กำรก ำหนดอำยสุัญญำเช่ำท่ีมีสิทธิกำรเลือกในกำรขยำยอำยสุัญญำเช่ำหรือยกเลิกสัญญำเช่ำ  
   บริษทัและบริษัทย่อยก ำหนดอำยุสัญญำเช่ำตำมระยะเวลำท่ีบอกเลิกไม่ได้ของสัญญำเช่ำ 

โดยรวมระยะเวลำตำมสิทธิเลือกในกำรขยำยอำยสุัญญำเช่ำ หำกมีควำมแน่นอนอยำ่งสมเหตุสมผลท่ี
จะใช้สิทธิเลือกนั้น และระยะเวลำตำมสิทธิเลือกในกำรยกเลิกสัญญำเช่ำ หำกมีควำมแน่นอนอย่ำง
สมเหตุสมผลท่ีจะไม่ใชสิ้ทธิเลือกนั้น ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในกำรประเมินว่ำบริษทัฯ
และบริษทัย่อยมีควำมแน่นอนอย่ำงสมเหตุสมผลหรือไม่ท่ีจะใช้สิทธิเลือกในกำรขยำยอำยุสัญญำ
เช่ำหรือท่ีจะไม่ใช้สิทธิเลือกในกำรยกเลิกสัญญำเช่ำ โดยพิจำรณำขอ้เท็จจริงและสภำพแวดลอ้มท่ี
เก่ียวขอ้งทั้งหมดท่ีท ำให้เกิดส่ิงจูงใจในทำงเศรษฐกิจส ำหรับบริษทัและบริษทัย่อยในกำรใช้สิทธิ
เลือกนั้น ภำยหลงัจำกวนัท่ีสัญญำเช่ำมีผล บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะประเมินอำยุสัญญำเช่ำใหม่หำก
มีเหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ท่ีมีนัยส ำคญัซ่ึงอยู่ภำยใตก้ำรควบคุมและส่งผลต่อควำมแน่นอนอย่ำง
สมเหตุสมผลท่ีจะใชสิ้ทธิเลือก 
 

 ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำนตำมโครงกำรผลประโยชน์ 
   หน้ีสินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำนประมำณขึ้นตำมหลัก

คณิตศำสตร์ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอำศยัขอ้สมมติฐำนต่ำงๆ ในกำรประมำณกำรนั้น เช่น อตัรำคิดลด 
อตัรำกำรขึ้นเงินเดือนในอนำคต อตัรำมรณะ และอตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน เป็นตน้ 
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5.  ผลสะสมจากการเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชีเน่ืองจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือ
 ปฏิบัติ 

ตำมท่ีกล่ำวในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 2.2 บริษทัและบริษทัย่อยไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินกลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงินและมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 มำถือปฏิบติัในระหว่ำง
ปีปัจจุบนั โดยบริษทัและบริษทัยอ่ยไดเ้ลือกปรับผลสะสมจำกกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชีดงักล่ำว และ
ไม่ปรับยอ้นหลงังบกำรเงินงวดก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

จำกกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชีเน่ืองจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวขำ้งตน้
มำถือปฏิบติั แสดงไดด้งัน้ี 
                                                                                  (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2562 

 ผลกระทบ
มำตรฐำนกำร

รำยงำนทำงกำรเงิน
กลุ่มเคร่ืองมือทำง

กำรเงิน 

 ผลกระทบ
มำตรฐำนกำร
รำยงำนทำง

กำรเงินฉบบัที่ 16 

 ณ วนัท่ี 1 
มกรำคม 2563 

งบแสดงฐานะการเงิน        
สินทรัพยห์มุนเวียน        
 ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน  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 ้ -  -  58,086,953  58,086,953 
 สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 13,179,783  388,812  1,392,085  14,960,680 
 รวมสินทรัพย ์ 541,629,442  (1,555,249)  31,843,244  571,917,437 

หน้ีสินหมุนเวียน        
 ส่วนของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำท่ีถึง        
 ก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 750,462  -  2,612,530  3,362,992 
   ค่ำใชจ้่ำยคำ้งจ่ำย 13,737,885  -  (4,191,484)  9,546,401 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน        
 หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 667,380  -  34,806,739  35,474,119 
 รวมหน้ีสิน 15,155,727  -  33,227,785  48,383,512 

ก ำไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 143,409,423  (1,555,249)  (1,384,541)  140,469,633 

รวมส่วนของเจำ้ของ 428,940,322  (1,555,249)  (1,384,541)  426,000,532 
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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 ้ -  -  58,086,953  58,086,953 
 สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 12,983,995  388,812  1,392,085  14,764,892 
 รวมสินทรัพย ์ 537,504,858  (1,555,249)  31,843,244  567,792,853 

หน้ีสินหมุนเวียน        
 ส่วนของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำท่ีถึง               
 ก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 750,462  -  2,612,530  3,362,992 
   ค่ำใชจ้่ำยคำ้งจ่ำย 12,513,370  -  (4,191,484)  8,321,886 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน        
 หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 667,380  -  34,806,739  35,474,119 
 รวมหน้ีสิน 13,931,212  -  33,227,785  47,158,997 

ก ำไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 140,018,009  (1,555,249)  (1,384,541)  137,078,219 

รวมส่วนของเจำ้ของ 424,138,206  (1,555,249)  (1,384,541)  421,198,416 
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 5.1  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 
กำรเพิ่มขึ้นจำกค่ำเผ่ือผลขำดทุนลูกหน้ีกำรคำ้และ 
 ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน (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  
 มำถือปฏิบติัก่อนกำรปรับปรุงผลกระทบจำกมำตรฐำนกำร 
 รำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16  

 
 
 

141,854,174 

  
 
 

138,462,760 
 
   ณ วนัท่ี 1 มกรำคม  2563 (วนัท่ีถือปฏิบัติคร้ังแรก) ผูบ้ริหำรของบริษัทและบริษัทย่อยได้

ประเมินโมเดลธุรกิจท่ีใชจ้ดักำรสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงิน และจดัประเภทรำยกำรสินทรัพย์
และหน้ีสินทำงกำรเงิน ดงัน้ี 

 
 (หน่วย : บำท) 

 งบกำรเงินรวม 

 มูลค่ำยติุธรรม 

ผำ่นก ำไรขำดทุน 

 มูลค่ำยติุธรรม 

- สัญญำอนุพนัธ์ 

 มูลค่ำยติุธรรม 

ผำ่นก ำไรขำดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืน 

 รำคำทุนตดั

จ ำหน่ำย 

 รวม 

สินทรัพยท์ำงกำรเงิน ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563         
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด -  -  -  66,803,512  66,803,512 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน -  -  -  62,838,740  62,838,740 
รำยไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกช ำระ -  -  -  46,612,560  46,612,560 
สินทรัพยร์อกำรขำย -  -  -  8,469,118  8,469,118 

 -    -    -  184,723,930  184,723,930 
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                                                                                         (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 
มูลค่ำยติุธรรม 

- สัญญำอนุพนัธ์  
รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย  รวม 

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

 
140,000,000 

เจำ้หน้ีกำรคำ้ -  34,822,668  34,822,668 
ตน้ทุนงำนก่อสร้ำงคำ้งจ่ำย -  1,598,052  1,598,052 
เงินรับล่วงหนำ้จำกลูกคำ้ -  125,000  125,000 
ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย -  16,105,950  16,105,950 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ  -  38,837,111  38,837,111 
เงินกูย้ืมระยะยำวจำกธนำคำร    107,856,265  107,856,265 
 -  339,345,046  339,345,046 

 
                                                                                                                                  (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 -  -  -  57,341,990  57,341,990 
รำยไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกช ำระ -  -  -  45,639,448  45,639,448 
สินทรัพยร์อกำรขำย -  -  -  8,469,118  8,469,118 

 -   -   -  175,370,937  175,370,937 

 
                                                                                  (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 

มูลค่ำยติุธรรม 
- สัญญำอนุพนัธ์ 

 รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย  รวม 

หน้ีสินทำงกำรเงิน ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563      
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน -  140,000,000  140,000,000 
เจำ้หน้ีกำรคำ้ -  36,585,798  36,585,798 
ตน้ทุนงำนก่อสร้ำงคำ้งจ่ำย -  1,598,052  1,598,052 
ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย   14,071,827  14,071,827 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ  -  38,837,111  38,837,111 
เงินกูยื้มระยะยำวจำกธนำคำร  -  107,856,265  107,856,265 
 -  338,949,053  338,949,053 
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กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยท์ำงกำรเงิน 
     บริษทัและบริษทัย่อยมีรำยกำรลูกหน้ีกำรคำ้ท่ีตอ้งมีกำรพิจำรณำผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำด

วำ่จะเกิดขึ้น บริษทัและบริษทัย่อยมีรำยกำรลูกหน้ีกำรคำ้และเงินให้กูย้ืมระยะยำวกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้ง
กนัท่ีตอ้งมีกำรพิจำรณำผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดขึ้น 

 
ลูกหน้ีกำรคำ้ 
      บริษทัและบริษทัยอ่ยไดป้ฏิบติัตำมวิธีอย่ำงง่ำย (Simplified approach) ในกำรวดัมูลค่ำของผล
ขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดขึ้นตลอดอำยสุ ำหรับลูกหน้ีกำรคำ้ทั้งหมด 

   ในกำรวดัมูลค่ำผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้น บริษทัและบริษทัย่อยมีกำรจดักลุ่ม
ลูกหน้ีกำรคำ้ตำมควำมเส่ียงด้ำนเครดิตท่ีมีลกัษณะร่วมกันและระยะเวลำเกินก ำหนดช ำระ อตัรำ
ขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นพิจำรณำจำกลกัษณะกำรจ่ำยช ำระเงินในอดีต ขอ้มูลผลขำดทุน
ดำ้นเครดิตจำกประสบกำรณ์ในอดีตและปัจจยัในอนำคตท่ีจะมีผลกระทบต่ออตัรำขำดทุนดำ้นเครดิต
ท่ีคำดวำ่จะเกิดขึ้น ดว้ยวิธีกำรดงักล่ำว ค่ำเผ่ือผลขำดทุนส ำหรับลูกหน้ีกำรคำ้มีรำยละเอียด ดงัน้ี 

                                                                                           (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 ยงัไม่ถึง 

ก ำหนดช ำระ 
 

 
ไม่เกิน 3 
เดือน  

3 - 6 เดือน 
  

6 - 12 เดือน 
 

 
 

เกินกว่ำ 
12 เดือน  

รวม 
 

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563            
ยอดลูกหน้ี 23,433,301  6,648,836  8,313,017  21,172,478  6,576,178  66,143,810 
ค่ำเผื่อผลขำดทุน 961,384  333,794  648,883  5,943,929  6,576,178  14,464,168 
            

 
                                                                                           (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ยงัไม่ถึง 

ก ำหนดช ำระ 
 

 
ไม่เกิน 3 
เดือน  

3 - 6 เดือน 
  

6 - 12 เดือน 
 

 
 

เกินกว่ำ 
12 เดือน  

รวม 
 

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563            

ยอดลูกหน้ี 23,204,824  6,261,032  8,313,017  21,172,478  6,576,178  65,527,529 
ค่ำเผื่อผลขำดทุน 961,384  333,794  648,883  5,943,929  6,576,178  14,464,168 
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กำรกระทบยอดค่ำเผ่ือผลขำดทุนลูกหน้ีกำรคำ้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 กบัค่ำเผื่อผลขำดทุน
ลูกหน้ีกำรคำ้ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 มีดงัน้ี 
                                        (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงิน 

เฉพำะกิจกำร 
ค่ำเผ่ือผลขำดทุนลูกหน้ีกำรคำ้    
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 

 
 5.2 สัญญาเช่า 

 หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำดงักล่ำววดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยช ำระตำม
สัญญำเช่ำท่ียงัไม่ไดจ่้ำยช ำระ คิดลดดว้ยอตัรำดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพิ่มของบริษทัและบริษทัย่อย 
อตัรำดอกเบ้ียเงินกูย้มืส่วนเพิ่มดงักล่ำวท่ีน ำมำค ำนวณหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 
อยูร่ะหวำ่งร้อยละ 1.99 ถึง ร้อยละ 6.90 ต่อปี 

ส ำหรับสัญญำเช่ำท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญำเช่ำกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบับท่ี 17 
บริษทัและบริษทัย่อยรับรู้มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำดงักล่ำวก่อนวนัน ำ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16 มำถือปฏิบติัเป็นมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิกำร
ใชแ้ละหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ ณ วนัท่ีน ำมำปฏิบติัใชค้ร้ังแรก 

                                         (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 (18,743,851)  (18,743,851) 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำเพ่ิมขึ้นจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 16 มำถือปฏิบติั  37,419,269  37,419,269 
หน้ีสินสัญญำเช่ำกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 1,417,842  1,417,842 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 38,837,111  38,837,111 
ประกอบดว้ย    
   หน้ีสินสัญญำเช่ำหมุนเวียน 3,362,992  3,362,992 
   หน้ีสินสัญญำเช่ำไม่หมุนเวียน 35,474,119  35,474,119 

 38,837,111  38,837,111 
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สินทรัพยสิ์ทธิกำรใชแ้บ่งตำมประเภทสินทรัพยไ์ดด้งัน้ี 
                                          (หน่วย : บำท) 

 
งบกำรเงินรวม  งบกำรเงิน 

เฉพำะกิจกำร 
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563    
สิทธิกำรเช่ำท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำง 50,024,063  50,024,063 
ยำนพำหนะ 8,062,890  8,062,890 
รวมสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้ 58,086,953  58,086,953 

 
6. สินทรัพย์และหนีสิ้นทางการเงิน 

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 (วนัท่ีถือปฏิบติัคร้ังแรก) ผูบ้ริหำรของบริษทัและบริษทัยอ่ยไดป้ระเมินโมเดล
ธุรกิจท่ีใช้จดักำรสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงิน และจดัประเภทรำยกำรสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินมี
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 5 

  (หน่วย : บำท) 
  งบกำรเงินรวม 
  มูลค่ำยติุธรรม 

ผำ่นก ำไรขำดทุน 
 มูลค่ำยติุธรรม 

- สัญญำอนุพนัธ์ 
 ผำ่นก ำไรขำดทุน 

เบ็ดเสร็จอ่ืน 
 รำคำทุนตดั 

จ ำหน่ำย 
 

รวม 
สินทรัพยท์ำงกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563           
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด  -  -  -  24,873,502  24,873,502 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน   -  -  -  51,630,989  51,630,989 
รำยไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกช ำระ  -  -  -  64,345,772  64,345,772 
ลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำ  -  -  -  8,180,309  8,180,309 

  -  -  -  149,030,572  149,030,572 

 
  (หน่วย : บำท) 
  งบกำรเงินรวม 

  
มูลค่ำยติุธรรม 

- สัญญำอนุพนัธ์  
รำคำทุน 

ตดัจ ำหน่ำย 
 

รวม 

หน้ีสินทำงกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563       
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูยื้มระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน  -  75,000,000  75,000,000 
เจำ้หน้ีกำรคำ้  -  29,238,580  29,238,580 
ตน้ทุนงำนก่อสร้ำงคำ้งจ่ำย  -  260,533  260,533 
เงินรับล่วงหนำ้จำกลูกคำ้  -  10,791,294  10,791,294 
ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย  -  18,723,123  18,723,123 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ  -  37,212,599  37,212,599 
เงินกูย้ืมระยะยำวจำกธนำคำร   -  80,238,145  80,238,145 
  -  251,464,274  251,464,274 
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  (หน่วย : บำท) 
  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  มูลค่ำยติุธรรม 
- สัญญำอนุพนัธ์ 

 ผำ่นก ำไรขำดทุน 
เบ็ดเสร็จอ่ืน 

 รำคำทุน 
ตดัจ ำหน่ำย 

 
รวม 

สินทรัพยท์ำงกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563         
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด  -  -  19,701,615  19,701,615 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน   -  -  48,731,168  48,731,168 
รำยได้ท่ียงัไม่ไดเ้รียกช ำระ  -  -  63,580,888  63,580,888 
ลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำ  -  -  8,180,309  8,180,309 
  -  -  140,193,980  140,193,980 

 
  (หน่วย : บำท) 
  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  
มูลค่ำยติุธรรม 

- สัญญำอนุพนัธ์  
รำคำทุน 

ตดัจ ำหน่ำย 
 

รวม 
หน้ีสินทำงกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563       
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูยื้มระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน  -  75,000,000  75,000,000 
เจำ้หน้ีกำรคำ้  -  33,955,024  33,955,024 
ตน้ทุนงำนก่อสร้ำงคำ้งจ่ำย  -  260,533  260,533 
เงินรับล่วงหนำ้จำกลูกคำ้  -  10,791,294  10,791,294 
ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย  -  17,120,669  17,120,669 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ  -  37,212,599  37,212,599 
เงินกูย้ืมระยะยำวจำกธนำคำร   -  80,238,145  80,238,145 
  -  254,578,264  254,578,264 

 
7. รายการธุรกจิกบักจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

ในระหว่ำงปี บริษทัและบริษทัย่อยมีรำยกำรธุรกิจท่ีส ำคญักบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั รำยกำร
ธุรกิจดงักล่ำวเป็นไปตำมเง่ือนไขทำงกำรคำ้และเกณฑต์ำมสัญญำท่ีตกลงกนัระหวำ่งบริษทัและบริษทัเหล่ำนั้น 
ซ่ึงเป็นไปตำมปกติธุรกิจโดยสำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 

 ลำ้นบำท   
 2563  2562  นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 

รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย      
(ตดัออกจำกงบกำรเงินรวมแลว้)      
รำยไดค้่ำบริกำรต่อเรือ 21.3  13.2  ตำมท่ีตกลงในสัญญำ 
รำยไดค้่ำซ่อมเรือ 0.38  0.04  รำคำใกลเ้คียงกบัท่ีคิดกบัลกูคำ้ทัว่ไป 
เงินปันผลรับ        -  8.2  ตำมท่ีอนุมติัจำกท่ีประชุมสำมญัผูถ้ือหุ้นของบริษทัย่อย 
รำยไดอ่ื้น 1.1  1.5  ค่ำควบคุมงำน และค่ำบริกำรส ำนักงำนเดือนละ 7,000 - 50,000 บำท 

และค่ำเช่ำห้องเก็บอุปกรณ์เดือนละ 1,500 บำท และค่ำขำยวสัดุในรำคำ
ตน้ทุนบวกก ำไรร้อยละ 3 - 10 และรำยได้ค่ำบริกำรต้นทุนบวกก ำไร
ร้อยละ 20 

ตน้ทุนในกำรรับจำ้ง 27.4  28.4  คนละ 300 - 450 บำทต่อวนัและตำมท่ีตกลงร่วมกนั 
ซ้ือวสัดุ 2.7  0.6  ตน้ทุนบวกก ำไรร้อยละ 10 - 150 
ดอกเบ้ียจ่ำย 0.3  0.3  อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 1.45 ต่อปี 

รายการธุรกจิกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน      
รำยไดค้่ำซ่อมเรือ 9.2  36.8  รำคำใกลเ้คียงกบัท่ีคิดกบัลกูคำ้ทัว่ไป 
รำยไดค้่ำบริกำรและขำย 0.8  1.08  รำคำใกลเ้คียงกบัท่ีคิดกบัลกูคำ้ทัว่ไป 
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ยอดคงคำ้งระหว่ำงบริษทัและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 มีรำยละเอียด
ดงัน้ี  

     (หน่วย: บำท) 
 ควำมสัมพนัธ์  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

   2563  2562  2563  2562 
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน          
บริษทั ซีทรำน เฟอร์ร่ี จ ำกดั กรรมกำรร่วมกนั  552,413  12,672,997  427,223  12,265,327 
บริษทั ซีทรำน ดิสคฟัเวอร์ร่ี จ ำกดั กรรมกำรร่วมกนั                    -  321,000                    -  321,000 
บริษทั ซีทรำน ทรำเวิล จ ำกดั กรรมกำรร่วมกนั                    -  6,206                    -  - 
   552,413  13,000,203  427,223  12,586,327 

ลูกหนี้หมุนเวียนอ่ืน - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน          
บริษทั อีโค มำรีน จ ำกดั บริษทัยอ่ย                        -  -  66,252  37,422 
บริษทั อำชิมำ มำรีน จ ำกดั บริษทัยอ่ย                         -  -  37,381  42,761 
บริษทั เจนเนอรัล มำรีน จ ำกดั บริษทัยอ่ย                        -  -  7,000  7,000 
บริษทั ซีทรำน เฟอร์ร่ี จ ำกดั กรรมกำรร่วมกนั  2,090,449  800  2,090,449  800 
   2,090,449  800  2,201,082  87,983 
รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกช าระ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน        
บริษทั ซีทรำน เฟอร์ร่ี จ ำกดั กรรมกำรร่วมกนั  5,764,930  959,101  5,764,930  959,101 
บริษทั อีโค มำรีน จ ำกดั บริษทัยอ่ย                    -  -  9,891,562  13,234,851 
   5,764,930  959,101  15,656,492  14,193,952 
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน          
บริษทั อีโค มำรีน จ ำกดั บริษทัยอ่ย  -  -  353,564  101,361 
บริษทั อำชิมำ มำรีน จ ำกดั บริษทัยอ่ย  -  -  2,865,535  2,193,848 
บริษทั เจนเนอรัล มำรีน จ ำกดั บริษทัยอ่ย  -  -  1,983,394  - 
   -  -  5,202,493  2,295,209 
ค่าดอกเบีย้ค้างจ่าย - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน          
บริษทั อีโค มำรีน จ ำกดั บริษทัยอ่ย  -  -  9,326  16,224 
บริษทั อำชิมำ มำรีน จ ำกดั บริษทัยอ่ย  -  -  3,193  3,202 
บริษทั เจนเนอรัล มำรีน จ ำกดั บริษทัยอ่ย  -  -  1,228  6,158 
   -  -  13,747  25,584 
   -  -  5,216,240  2,320,793 
เงินกู้ยืมระยะยาว - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน          
บริษทั อีโค มำรีน จ ำกดั บริษทัยอ่ย  -  -  10,000,000  12,400,000 
บริษทั อำชิมำ มำรีน จ ำกดั บริษทัยอ่ย  -  -  2,600,000  2,600,000 
บริษทั เจนเนอรัล มำรีน จ ำกดั บริษทัยอ่ย  -  -  1,000,000  5,000,000 
   -  -  13,600,000  20,000,000 
เงินกูย้ืมระยะยำว - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัตน้ปี   -  -  20,000,000  13,000,000 
บวก กูยื้มเพ่ิมระหว่ำงปี   -  -  5,000,000  9,000,000 
หกั   จ่ำยช ำระคืนระหว่ำงปี   -  -  (11,400,000)  (2,000,000) 
เงินกูย้ืมระยะยำว - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัปลำยปี   -  -  13,600,000  20,000,000 
หกั  ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี   -  -  (8,600,000)  (20,000,000) 
 สุทธิ   -  -  5,000,000  - 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 บริษทัมีเงินกูย้มืระยะยำวกบับริษทัย่อย 3 แห่ง เป็นจ ำนวนเงินรวม 
13.60 ลำ้นบำท และ 20.00 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 0.75 และร้อยละ 1.45 ต่อปี ก ำหนดช ำระ
คืนเงินกูร้ะยะยำว ตั้งแต่ช่วงระยะเวลำตั้งแต่วนัท่ี 5 กุมภำพนัธ์ 2564 ถึงวนัท่ี 20 พฤษภำคม 2565 

 

ค่าตอบแทนผู้บริหาร 
ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำรเป็นผลประโยชน์ท่ีจ่ำยให้แก่ผูบ้ริหำรของบริษทั ประกอบดว้ยค่ำตอบแทนท่ีเป็น

ตวัเงินไดแ้ก่ เงินเดือนและผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมไปถึงผลประโยชน์ตอบแทนในรูปอ่ืน ทั้งน้ีผูบ้ริหำร
ของบริษทัหมำยถึงบุคคลท่ีก ำหนดตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย์  โดยค่ำตอบแทน
ผูบ้ริหำรส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 

 (หน่วย: บำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562  2563  2562 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 14,424,825  14,621,540  14,424,825  14,621,540 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 274,358  599,000  274,358  599,000 
รวม 14,699,183  15,220,540  14,699,183  15,220,540 

8 8. ลกูหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวียนอ่ืน 
 (หน่วย : บำท) 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562  2563  2562 

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน        
ลูกหน้ีซ่อมเรือ 427,223  12,586,327  427,223  12,586,327 
ลูกหน้ีค่ำบริกำร 125,190  413,876  -  - 
รวม 552,413  13,000,203  427,223  12,586,327 
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน        
ลูกหน้ีซ่อมเรือ 26,283,760  31,136,474  26,283,760  31,136,474 
ลูกหน้ีต่อเรือ 22,807,064  6,576,178  22,807,064  6,576,178 
ลกูหน้ีค่ำบริกำร 2,137,096  15,430,955  1,992,950  15,228,550 
รวม 51,227,920  53,143,607  51,083,774  52,941,202 
หกั: ค่ำเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (11,365,467)  (12,520,107)  (11,365,467)  (12,520,107) 
สุทธิ 39,862,453  40,623,500  39,718,307  40,421,095 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้ - สุทธิ 40,414,866  53,623,703  40,145,530  53,007,422 
ลูกหนี้หมุนเวียนอ่ืน-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 2,090,449  800  2,201,082  87,983 
ลูกหนี้หมุนเวียนอ่ืน-กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน        
 เงินจ่ำยล่วงหนำ้เพ่ือซ้ือสินคำ้ 3,091,002  3,188,295  2,961,002  1,326,925 
 ค่ำใชจ่้ำยจ่ำยล่วงหน้ำ 2,263,977  2,751,014  2,232,193  2,735,861 
 ลูกหน้ีกรมสรรพำกร 2,903,985  3,372,659  557,046  971,696 
 อ่ืนๆ 866,710  1,846,330  634,315  1,156,164 
รวมลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน-กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้ง 9,125,674  11,158,298  6,384,556  6,190,646 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้และลกูหน้ีหมุนเวียน-สุทธิ 51,630,989  64,782,801  48,731,168  59,286,051 
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ยอดคงเหลือของลูกหน้ีกำรคำ้ ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 แยกตำมอำยุหน้ีท่ีคงคำ้งนับจำก
วนัท่ีถึงก ำหนดช ำระไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: บำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562  2563  2562 

ลูกหนี้การค้า        
อายุหนี้ค้างช าระ        
 ยงัไม่ครบก ำหนด 30,603,628  23,433,301  30,383,940  23,204,824 
 ไม่เกิน 3 เดือน 6,547,230  6,648,836  6,519,731  6,261,032 
 มำกกว่ำ 3 เดือนถึง 6 เดือน 3,118,246  8,313,017  3,118,246  8,313,017 
 มำกกว่ำ 6 เดือนถึง 12 เดือน 2,015,099  21,172,478  1,992,950  21,172,478 
 มำกกว่ำ 12 เดือนขึ้นไป 9,496,130  6,576,178  9,496,130  6,576,178 
รวม 51,780,333  66,143,810   51,510,997  65,527,529 
หกั: ค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (11,365,467)  (12,520,107)  (11,365,467)  (12,520,107) 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้ - สุทธิ 40,414,866  53,623,703  40,145,530  53,007,422 
ลูกหนี้หมุนเวียนอ่ืน-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 2,090,449  800  2,201,082  87,983 
ลูกหนี้หมุนเวียนอ่ืน-กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน        
 เงินจ่ำยล่วงหนำ้เพ่ือซ้ือสินคำ้ 3,091,002  3,188,295  2,961,002  1,326,925 
 ค่ำใชจ่้ำยล่วงหนำ้ 2,263,977  2,751,014  2,232,193  2,735,861 
 ลูกหน้ีกรมสรรพำกร 2,903,985  3,372,659  557,046  971,696 
 อ่ืนๆ 866,710  1,846,330  634,315  1,156,164 
รวมลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน-กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้ง 9,125,674  11,158,298  6,384,556  6,190,646 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้และลกูหน้ีหมุนเวียน 51,630,989  64,782,801  48,731,168  59,286,051 

  ค่เผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญมีกำรเปล่ียนแปลง ดงัน้ี  (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562  2563  2562 

ยอดตน้ปี (12,520,107)  (10,355,908)  (12,520,107)  (10,355,908) 
ผลกระทบจำกกำรใชม้ำตรฐำนในรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 9 
 เป็นคร้ังแรก (หมำยเหตุขอ้ 5) 

 
(1,944,061) 

 
- 

  
(1,944,061) 

 
- 

ยอดคงเหลือหลงัปรับปรุง (14,464,168)  (10,355,908)  (14,464,168)  (10,355,908) 
หน้ีสงสัยจะสูญไดรั้บคืน 3,000,000  1,500  3,000,000  1,500 
ตดัหน้ีสูญ -  3,523,339  -  3,523,339 
หน้ีสงสัยจะสูญ (เพ่ิมขึ้น) ลดลง 98,701  (5,689,038)  98,701  (5,689,038) 
ยอดปลำยปี (11,365,467)  (12,520,107)  (11,365,467)  (12,520,107) 

   
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 บริษทัมียอดลูกหน้ีกำรคำ้ซ่ึงมียอดคงคำ้งเป็นระยะเวลำนำน รวมเป็นจ ำนวน

เงินประมำณ 9.5  ลำ้นบำท (ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 : 12.5 ลำ้นบำท) บริษทัไดต้ั้งค่ำเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญไว้
แลว้เป็นจ ำนวนเงินประมำณ 11.4 ลำ้นบำท (ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 : 12.5 ลำ้นบำท) ขณะน้ีบริษทัก ำลงัอยู่
ระหวำ่งกำรด ำเนินกำรติดตำมลูกหน้ีดงักล่ำว  
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9. ลูกหนีต้ามสัญญาเช่า 
  รำยกำรเปล่ียนแปลงของบัญชีสินทรัพยท่ี์เกิดจำกลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำ ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 

ธนัวำคม 2563 สรุปไดด้งัน้ี 
                   (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2563  2562 
ลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำ 8,346,000  - 
หกั รำยไดด้อกเบ้ียรอตดับญัชี (165,691)  - 
รวม 8,180,309  - 
หกั ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี (3,731,165)  - 
ลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำ - สุทธิ 4,449,144  - 

  ในวนัท่ี 8 มกรำคม 2563 บริษทัไดต้กลงท ำสัญญำซ้ือขำย เรือล ำดงักล่ำว ให้กบับริษทัแห่งหน่ึง ใน
รำคำ 9.63 ลำ้นบำท (รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม) โดยผูซ้ื้อตกลงจะช ำระเงินให้กบับริษทัโดยกำรผ่อนช ำระรวม 30 
งวด งวดท่ี 1 ถึง 4 รับช ำระงวดละ 160,500 บำท งวดท่ี 5 ถึงงวดท่ี 18 รับช ำระงวดละ 321,000 บำท และ
งวดท่ี 19 ถึงงวดท่ี 30 รับช ำระงวดละ 374,500 บำท เร่ิมรับช ำระงวดแรกในวนัท่ี 28 กุมภำพนัธ์ 2563 และ
ครบก ำหนดกำรรับช ำระในวนัท่ี 30 กรกฎำคม 2565 บริษทัไดส่้งมอบเรือให้แก่ผูซ้ื้อภำยใน 15 วนันับแต่
วนัท่ีท ำสัญญำฉบบัน้ีและจะด ำเนินกำรจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิให้แก่ผูซ้ื้อภำยใน 30 วนั นับแต่วนัท่ี
บริษทัไดรั้บช ำระเงินตำมสัญญำครบถว้น โดยบริษทัจะเป็นผูรั้บผิดชอบค่ำธรรมเนียม และค่ำใชจ่้ำยต่ำงๆท่ี
เก่ียวขอ้งกบักำรโอนกรรมสิทธ์ิ  

  เม่ือวนัท่ี 30 เมษำยน 2563 บริษทัไดรั้บหนังสือขอขยำยระยะเวลำกำรช ำระเงินจำกลูกหน้ี ซ่ึงเดิม
ครบก ำหนดกำรรับช ำระเงินในวนัท่ี  30 กรกฎำคม 2565 เป็นครบก ำหนดกำรรับช ำระเงินในวนัท่ี 30 
ธนัวำคม 2565 โดยบริษทัไดอ้นุมติัและจดัส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี ตำมเง่ือนไขกำรรับช ำระใหม่
ดงักล่ำวแลว้ 

  
10. รายได้ท่ียังไม่ได้เรียกช าระ/เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า 

   (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2563  2562  2563  2562 
รำยไดท่ี้รับรู้ในปี - ต่อเรือ 86,389,379  44,653,416  107,656,477  57,888,268 
                            - ซ่อมเรือ 373,279,191  364,916,842  373,654,450  364,955,086 
                            - งำนบริกำร 20,255,837  21,050,043  (5,512,375)  4,286,330 
                            - จ ำหน่ำยอุปกรณ์เดินเรือ 135,000  -  -  - 
 480,059,407  430,620,301  475,798,552  427,129,684 

 
ตน้ทุนค่ำต่อเรือท่ีเกิดขึ้น 72,149,740  37,838,652  75,431,192  49,151,204 
รำยไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกช ำระส ำหรับ - งำนต่อเรือ                                    22,502,178  3,933,416  21,737,294  17,168,268 
                                                       - งำนซ่อมเรือ 41,843,594  25,558,906  41,843,594  25,558,906 
                                                       - งำนบริกำร -  17,120,238  -  2,912,274 
 64,345,772  46,612,560  63,580,888  45,639,448 
เงินรับล่วงหนำ้จำกลูกคำ้ - งำนต่อเรือ                                    10,791,294  125,000  10,791,294  - 
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11.  สินค้าคงเหลือ 
   (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562  2563  2562 

วตัถุดิบ 33,202,120  43,397,527  32,952,666  43,174,637 
งำนระหว่ำงท ำ 521,501  7,151,632  446,539  7,097,912 
สินคำ้ระหว่ำงทำง 2,231,627  -  2,231,627  - 
รวม 35,955,248  50,549,159  35,630,832  50,272,549 
หกั: ค่ำเผื่อกำรเส่ือมสภำพของสินคำ้ (1,255,721)  (1,235,772)  (1,255,721)  (1,235,772) 
สุทธิ 34,699,527  49,313,387  34,375,111  49,036,777 

   
 ค่ำเผื่อกำรเส่ือมสภำพของสินคำ้ มีกำรเปล่ียนแปลงในระหวำ่งปี ดงัน้ี 

   (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2563  2562  2563  2562 
ยอดตน้ปี (1,235,772)  (1,125,975)  (1,235,772)  (1,125,975) 
เพ่ิมขึ้น  (19,949)  (109,797)  (19,949)  (109,797) 
ลดลง -  -  -  - 
ยอดปลำยปี (1,255,721)  (1,235,772)  (1,255,721)  (1,235,772) 

    
12.  สินทรัพย์รอการขาย  
  รำยกำรเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยท่ี์เกิดจำกสินทรัพยร์อกำรขำย ส ำหรับงวดปีส้ินสุดวนัท่ี 31 

ธนัวำคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 
                   (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2563  2562 
มูลค่ำเรือ -  43,000,000 
หกั ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ -  (34,530,882) 
มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี -  8,469,118 

 
  สินทรัพยด์งักล่ำวบริษทัไดข้ำยให้กบับริษทัแห่งหน่ึงในรำคำ 9.63 ลำ้นบำท (รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม)

โดยผูซ้ื้อตกลงจะช ำระเงินให้กบับริษทัโดยกำรผ่อนช ำระรวม 30 งวด ตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบ
งบกำรเงินขอ้ 9 
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  ค่ำเผ่ือกำรดอ้ยค่ำมีกำรเปล่ียนแปลงในระหวำ่งปี ดงัน้ี 
 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562 
ยอดตน้ปี -  34,400,941 
เพิ่มขึ้น -  129,941 
ยอดปลำยปี -  34,530,882 

 
13.  เงินลงทุนในบริษัทย่อยซ่ึงบันทึกโดยวิธีราคาทุน 

  เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยประกอบดว้ยเงินลงทุนในหุน้สำมญัของบริษทัดงัต่อไปน้ี  
  (หน่วย: บำท) 

  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  ทุนเรียกช ำระแลว้  สัดส่วนเงินลงทุน  รำคำทุน  รำคำตำมวิธีส่วนไดเ้สีย  เงนิปันผล 

ช่ือบริษทั  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 

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

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย                      

บริษทั เจนเนอรลั มำรีน จ ำกดั   10.0  10.0  100  100  10,000,000  10,000,000  4,610,889  4,911,172  -  - 

หัก ค่ำเผื่อผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ          (5,115,021)  (5,115,021)  -  -  -  - 

          4,884,979  4,884,979  4,610,889  4,911,172  -  - 

บริษทั อำชิมำ มำรีน จ ำกดั  5.0  5.0  100  100  4,998,200  4,998,200  7,189,179  7,180,243  -  - 

บริษทั อีโค มำรีน จ ำกดั  18.25  18.25  93  93  16,999,300  16,999,300  19,704,447  19,239,112  -  8,159,916 

บริษทั กิจกำรร่วมคำ้ เอเชียน มำรีน จ ำกดั  0.25  -  80  -  197,500  -  140,920  -  -  - 

          27,079,979  26,882,479  31,645,435  31,330,527  -  8,159,916 

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

มติอนุมัติให้จ่ำยเงินปันผลจำกกำรด ำเนินงำนปี 2561 ให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัรำหุ้นละ 12 บำทต่อหุ้น เป็น
จ ำนวนเงิน รวม 8.76 ลำ้นบำท บริษทัไดรั้บเงินปันผลดงักล่ำวแลว้ในวนัท่ี 19 เมษำยน 2562 

เม่ือวนัท่ี 27 กุมภำพนัธ์ 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 1/2563 ไดมี้มติให้จดัตั้งบริษทั
ย่อยโดยร่วมลงทุนกบับริษทัท่ีเคยมีผลงำนกำรต่อเรืออลูมิเนียม โดยในวนัท่ี 6 มีนำคม 2563 บริษทัไดท้ ำ
สัญญำกิจกำรร่วมค้ำกับบริษทั ดอลฟิน ชุมพร มำรีน จ ำกัด โดยมีทุนจดทะเบียนจ ำนวน 1,000,000 บำท 
แบ่งเป็นหุ้นสำมญั 10,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 100 บำท โดยบริษทัมีสัดส่วนกำรถือหุ้นจ ำนวน 7,900 หุ้น คิด
เป็นร้อยละ 80 ในวนัท่ี 10 มีนำคม 2563 บริษทัไดจ่้ำยเงินลงทุนจ ำนวน 7,900 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 25 บำท คิด
เป็นจ ำนวนเงิน 197,500 บำท 
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14.  ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์   
   (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม  

 ยอดตำมบญัชี  รำยกำรเปลี่ยนแปลง  ยอดตำมบญัชี 

 ณ วนัที่  

31 ธ.ค. 2562 

 เพิ่มขึ้น  ลดลง  โอนเขำ้  โอนออก  ณ วนัที่  

31 ธ.ค. 2563 

รำคำทุน            

 ที่ดิน 86,081,287  -  -  -  -  86,081,287 
 อู่ลอย 310,187,228  -  -  8,458,109  -  318,645,337 

 อำคำร ส่วนปรับปรุงอำคำรและ ส่ิงปลูกสร้ำงอื่น 301,300,825  -  (4,889,865)  68,520,567  -  364,931,527 

 เคร่ืองจกัรและอปุกรณ ์ 226,274,169  3,531,171  (10,103,280)  3,990,759  -  223,692,819 
 เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์ส ำนกังำน 29,375,613  703,362  (3,477,640)  30,513  -  26,631,848 
 ยำนพำหนะ 43,486,772  5,015,000    (5,318,631)  5,241,640  (6,061,747)  42,363,034 

 งำนระหว่ำงก่อสร้ำง 72,044,879  15,945,438    -  -  (84,020,038)  3,970,279 

  รวม 1,068,750,773  25,194,971  (23,789,416)  86,241,588  (90,081,785)  1,066,316,131 

หัก    ค่ำเส่ือมรำคำสะสม            
   อู่ลอย (199,984,076)  (9,723,977)  -  -  -  (209,708,053) 

 อำคำร ส่วนปรับปรุงอำคำรและส่ิงปลูกสร้ำงอื่น (199,686,703)  (11,538,263)  4,645,372  -  -  (206,579,594) 

   เคร่ืองจกัรและอุปกรณ ์ (162,328,138)  (12,543,654)  9,443,266  -  -  (165,428,526) 
  เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์ส ำนกังำน (26,156,961)  (1,226,682)  3,432,155  -  -  (23,951,488) 

   ยำนพำหนะ (37,333,222)  (717,146)  5,123,085  (3,988,715)  2,203,796  (34,712,202) 

  รวม (625,489,100)  (35,749,722)  22,643,878  (3,988,715)  2,203,796  (640,379,863) 

   อุปกรณ์ - สุทธิ 443,261,673          425,936,268 

 
   (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม  

 ยอดตำมบญัชี  รำยกำรเปลี่ยนแปลง  ยอดตำมบญัชี 

 ณ วนัที่  
31 ธ.ค. 2561 

 เพิ่มขึ้น  ลดลง  โอนเขำ้  โอนออก  ณ วนัที่  
31 ธ.ค. 2562 

รำคำทุน            

 ที่ดิน 86,081,287  -  -  -  -  86,081,287 
 อู่ลอย 306,639,112  -  -  3,548,116  -  310,187,228 

 อำคำร ส่วนปรับปรุงอำคำรและ ส่ิงปลูกสร้ำงอื่น 299,168,048  -  -  2,132,777  -  301,300,825 

 เคร่ืองจกัรและอปุกรณ ์ 213,664,120  2,387,376  (1,287,896)  11,510,569  -  226,274,169 
 เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์ส ำนกังำน 29,265,664  1,464,876  (1,390,026)  35,099  -  29,375,613 
 ยำนพำหนะ 43,120,659  1,255,621  (1,117,107)  227,599  -  43,486,772 

 งำนระหว่ำงก่อสร้ำง 57,610,814  32,166,117  -  -  (17,732,052)  72,044,879 

  รวม 1,035,549,704  37,273,990  (3,795,029)  17,454,160  (17,732,052)  1,068,750,773 

หัก    ค่ำเส่ือมรำคำสะสม            
   อู่ลอย (191,343,223)  (8,640,853)  -  -  -  (199,984,076) 

 อำคำร ส่วนปรับปรุงอำคำรและส่ิงปลูกสร้ำงอื่น (189,320,285)  (10,366,418)  -  -  -  (199,686,703) 
   เคร่ืองจกัรและอุปกรณ ์ (151,611,007)  (11,960,100)  1,242,969  -  -  (162,328,138) 

  เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์ส ำนกังำน (25,829,968)  (1,682,905)  1,355,912  -  -  (26,156,961) 

   ยำนพำหนะ (36,858,457)  (1,591,871)  1,117,106  -  -  (37,333,222) 

  รวม (594,962,940)  (34,242,147)  3,715,987  -  -  (625,489,100) 

   อุปกรณ์ - สุทธิ 440,586,764          443,261,673 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี            
2563 (28.11   ลำ้นบำท รวมอยูใ่นตน้ทุนในกำรรับจำ้ง ส่วนที่เหลือรวมอยูใ่นค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำร)  35,749,722 

2562 (24.88   ลำ้นบำท รวมอยูใ่นตน้ทุนในกำรรับจำ้ง ส่วนที่เหลือรวมอยูใ่นค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำร)  34,242,147 

 



- 49 - 
 

 

   (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ยอดตำมบญัชี  รำยกำรเปลี่ยนแปลง  ยอดตำมบญัชี 

 ณ วนัที่  
31 ธ.ค. 2562 

 เพิ่มขึ้น  ลดลง  โอนเขำ้  โอนออก  ณ วนัที่  
31 ธ.ค. 2563 

รำคำทุน            
 ที่ดิน 86,081,287  -  -  -  -  86,081,287 
 อู่ลอย 310,187,228  -  -  8,458,109  -  318,645,337 

 อำคำร ส่วนปรับปรุงอำคำรและ ส่ิงปลูกสร้ำงอื่น 278,175,187  -  (4,889,865)  68,520,567  -  341,805,889 
 เคร่ืองจกัรและอปุกรณ ์ 225,129,449  3,464,021  (10,059,545)  3,990,759  -  222,524,684  
 เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์ส ำนกังำน 28,944,635  637,667  (3,459,940)  30,513  -  26,152,875 

 ยำนพำหนะ 23,614,217  -  (5,318,631)  5,241,640  (6,061,747)  17,475,479 
 งำนระหว่ำงก่อสร้ำง 72,044,880  15,945,438  -  -  (84,020,038)  3,970,280 

  รวม 1,024,176,883  20,047,126  (23,727,981)  86,241,588  (90,081,785)  1,016,655,831 

หัก    ค่ำเส่ือมรำคำสะสม             
   อู่ลอย (199,984,076)  (9,723,977)  -  -  -  (209,708,053) 

 อำคำร ส่วนปรับปรุงอำคำรและส่ิงปลูกสร้ำงอื่น (176,561,075)  (11,538,263)  4,645,372  -  -  (183,453,966) 
   เคร่ืองจกัรและอุปกรณ ์ (161,274,963)  (12,484,728)  9,400,009  -  -  (164,359,682) 

  เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์ส ำนกังำน (25,771,330)  (1,204,904)  3,414,457  -  -  (23,561,777) 

   ยำนพำหนะ (18,156,775)  (503,983)  5,123,085  (3,988,715)  2,203,796  (15,322,592)  

  รวม (581,748,219)  (35,455,855)  22,582,923  (3,988,715)  2,203,796  (596,406,070) 

   อุปกรณ์ - สุทธิ 442,428,664          420,249,761 

 
   (หน่วย : บำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ยอดตำมบญัชี  รำยกำรเปลี่ยนแปลง  ยอดตำมบญัชี 

 ณ วนัที่  
31 ธ.ค. 2561 

 เพิ่มขึ้น  ลดลง  โอนเขำ้  โอนออก  ณ วนัที่  
31 ธ.ค. 2562 

รำคำทุน            
 ที่ดิน 86,081,287  -  -  -  -  86,081,287 
 อู่ลอย 306,639,112  -  -  3,548,116  -  310,187,228 

 อำคำร ส่วนปรับปรุงอำคำรและ ส่ิงปลูกสร้ำงอื่น 276,042,410  -  -  2,132,777  -  278,175,187 
 เคร่ืองจกัรและอปุกรณ ์ 212,390,890  2,322,091  (1,094,101)  11,510,569  -  225,129,449 
 เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์ส ำนกังำน 28,773,313  1,433,256  (1,297,033)  35,099  -  28,944,635 

 ยำนพำหนะ 23,248,104  1,255,621  (1,117,107)  227,599  -  23,614,217 
 งำนระหว่ำงก่อสร้ำง 57,610,815  32,166,117  -  -  (17,732,052)  72,044,880 

  รวม 990,785,931  37,177,085  (3,508,241)  17,454,160  (17,732,052)  1,024,176,883 

หัก    ค่ำเส่ือมรำคำสะสม            

   อู่ลอย (191,343,223)  (8,640,853)  -  -  -  (199,984,076) 
 อำคำร ส่วนปรับปรุงอำคำรและส่ิงปลูกสร้ำงอื่น (166,194,657)  (10,366,418)  -  -  -  (176,561,075) 

   เคร่ืองจกัรและอุปกรณ ์ (150,479,652)  (11,848,099)  1,052,788  -  -  (161,274,963) 

  เคร่ืองตกแตง่และอุปกรณ์ส ำนกังำน (25,374,689)  (1,662,443)  1,265,802  -  -  (25,771,330) 
   ยำนพำหนะ (17,851,457)  (1,422,424)  1,117,106  -  -  (18,156,775) 

  รวม (551,243,678)  (33,940,237)  3,435,696  -  -  (581,748,219) 

   อุปกรณ์ - สุทธิ 439,542,253          442,428,664 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี            
2563 (28.07   ลำ้นบำท รวมอยูใ่นตน้ทุนในกำรรับจำ้ง ส่วนที่เหลือรวมอยูใ่นค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำร)  35,455,855 

2562 (24.78   ลำ้นบำท รวมอยูใ่นตน้ทุนในกำรรับจำ้ง ส่วนที่เหลือรวมอยูใ่นค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำร)  33,940,237 
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  ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 บริษทัไดร้วมตน้ทุนกำรกูย้ืมเป็นตน้ทุนของส่ิงปลูกสร้ำงเป็น
จ ำนวนเงิน 0.46 ลำ้นบำท และ 1.3 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั (โดยค ำนวณจำกอตัรำกำรตั้งขึ้นเป็นทุนอตัรำร้อยละ 
3.82 - 4.35) 

  อำคำรบำงส่วนของบริษทัและบริษทัย่อยตั้งอยู่บนท่ีดินเช่ำ ตำมสัญญำเช่ำท่ีดินรำชพสัดุพร้อมส่ิง
ปลูกสร้ำงจำกกรมธนำรักษ์ ซ่ึงตอ้งยกกรรมสิทธ์ิให้แก่ผูใ้ห้เช่ำเม่ือส้ินสุดสัญญำเช่ำ (ดูหมำยเหตุ 15) ณ 
วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 รำคำทุนและมูลค่ำสุทธิตำมบญัชีของสินทรัพยด์งักล่ำวมีจ ำนวน 254.5  ลำ้นบำท 
และ106.0 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั (เฉพำะของกิจกำร จ ำนวน 231.4 และ 106.0 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั)  

  ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 บริษทัได้น ำอู่ลอยสองล ำ ซ่ึงมีมูลค่ำสุทธิตำมบญัชี จ ำนวน 
108.9 ล้ำนบำท และ 110.2 ลำ้นบำท ตำมล ำดับ และท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงซ่ึงมีมูลค่ำสุทธิตำมบัญชี
จ ำนวน 193.5  ลำ้นบำท และ 130.4 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั และเคร่ืองจกัรซ่ึงมีมูลค่ำสุทธิ 8.5 ลำ้นบำท และ 
0.0 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ไปจดจ ำนองไวก้บัธนำคำรเพื่อค ้ำประกนัวงเงินสินเช่ือและเงินกูย้ืมท่ีได้รับจำก
สถำบนักำรเงิน (ดูหมำยเหตุ 19 และ 22) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 บริษทัยอ่ยไดน้ ำเรือสองล ำ ซ่ึงมีมูลค่ำสุทธิตำมบญัชีจ ำนวน 0.03 
ลำ้นบำท ไปจดจ ำนองไวก้ับธนำคำรเพื่อค ้ำประกนัวงเงินสินเช่ือและเงินกูย้ืมท่ีไดรั้บจำกสถำบนักำรเงิน   
(ดูหมำยเหต ุ19) 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 บริษทัและบริษทัย่อยมีอำคำรและอุปกรณ์จ ำนวนหน่ึงซ่ึงตดัค่ำ
เส่ือมรำคำหมดแลว้แต่ยงัใชง้ำนอยู่ รำคำทุนของสินทรัพยด์งักล่ำวมีจ ำนวน 501.1 ลำ้นบำท และ 512.5 
ลำ้นบำท ตำมล ำดบั (เฉพำะของกิจกำร ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 จ ำนวน 450.2 ลำ้นบำท และ 
462.0 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั) 

 
15. สินทรัพย์สิทธิการใช้/สิทธิการเช่าท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง 

  มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชต้ำมสัญญำเช่ำและกำรเคล่ือนไหวส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2563  แสดงไดด้งัน้ี 

  (หน่วย : บำท) 
  งบกำรเงินรวม             งบกำรเงิน 

          เฉพำะกิจกำร   
ราคาทุน     
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562  32,036,250  32,036,250 
ผลกระทบจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัที่ 16  
   มำถือปฏิบติั ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563  

 
 45,500,215 

   
45,500,215 

รับโอนมำจำกท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์  6,061,746  6,061,746 
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563  83,598,211  83,598,211 
โอนออกไปเป็นท่ีดินอำคำรและอุปกรณ์  (5,241,640)  (5,241,640) 
เพ่ิมระหว่ำงงวด  1,808,891  1,808,891 
ตดัจ ำหน่ำย  -  - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563  80,165,462  80,165,462 
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  (หน่วย : บำท) 
  งบกำรเงินรวม             งบกำรเงิน 

          เฉพำะกิจกำร   
ค่าเส่ือมราคาสะสม     
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562  (8,258,406)  (8,258,406) 
ผลกระทบจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16  
   มำถือปฏิบติั ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563  

 
(15,049,056) 

  
(15,049,056) 

รับโอนมำจำกท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์  (2,203,796)  (2,203,796) 
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563  (25,511,258)  (25,511,258) 
โอนออกไปเป็นท่ีดินอำคำรและอุปกรณ์  3,988,715  3,988,715 
ค่ำเส่ือมรำคำ - ตดัจ ำหน่ำย  (4,642,016)  (4,642,016) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563  (26,164,559)  (26,164,559) 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี     
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562  23,777,844  23,777,844 
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563  58,086,953  58,086,953 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563  54,000,903  54,000,903 

 
 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 
โดยบริษทัไดช้ ำระค่ำเช่ำและปฏิบติัตำมสัญญำอย่ำงถูกตอ้งมำโดยตลอดจนถึงปัจจุบนั จึงเป็นกำรเรียกร้อง
ท่ีไม่อยู่ใน ขอ้ก ำหนดของสัญญำ รวมทั้งกำรเรียกร้องค่ำเสียหำยต่ำงๆ เป็นเร่ือง ระหว่ำงกระทรวงกำรคลงั
และคู่สัญญำเช่ำขณะนั้นคือชุมนุมสหกรณ์กำรเกษตรแห่งประเทศไทย ดว้ยขอ้เท็จจริงดงักล่ำว บริษทัจึงยงั
ไม่บันทึกค่ำเช่ำและค่ำธรรมเนียมเพิ่มเติมตำมข้อเรียกร้องของกรมธนำรักษ์ ในงบกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2563 
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16.  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม 

   รำยกำรเปลี่ยนแปลง   

 ยอดตำมบญัชี ณ  เพิ่มข้ึน  ลดลง  โอนเขำ้  โอนออก  ยอดตำมบญัชี ณ 
 วนัท่ี 31 ธ.ค.  2562          วนัท่ี 31 ธ.ค.  2563 

รำคำทุน            
 สิทธิกำรใชค้วำมรู้ในกำรสร้ำงเรือ            
    ก ำจดัมลภำวะ 4,806,653  -  -  -  -  4,806,653  
 ลิขสิทธ์ิแบบเรือ 3,651,170  -  -  -  -  3,651,170  
 ซอฟทแ์วร์ 21,559,767  -   (6,997,291)  -  -  14,562,476  
 ค่ำสิทธิบตัร 464,070  538,172  -  230,873   -  1,233,115  
 ลิขสิทธ์ิแบบเรือระหว่ำงท ำ -  1,027,290  -  -  -  1,027,290 

  รวม 30,481,660  1,565,462  (6,997,291)  230,873                  -  25,280,704 

หัก ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม            
 สิทธิกำรใชค้วำมรู้ในกำรสร้ำงเรือ            
  ก ำจดัมลภำวะ (4,806,653)  -  -  -  -  (4,806,653) 
 ลิขสิทธ์ิแบบเรือ (1,084,491)  (365,117)  -  -  -  (1,449,608) 
 ซอฟทแ์วร์ (14,046,767)  (1,346,219)  6,997,257  -  -  (8,395,729) 
 ค่ำสิทธิบตัร (122,057)  (244,040)  -  -  -  (366,097) 

  รวม (20,059,968)  (1,955,376)  6,997,257  -  -  (15,018,087) 

 มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี  10,421,692          10,262,617 

 
   (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม 

   รำยกำรเปลี่ยนแปลง   

 ยอดตำมบญัชี ณ  เพิ่มข้ึน  ลดลง  โอนเขำ้  โอนออก  ยอดตำมบญัชี ณ 
 วนัท่ี 31 ธ.ค. 2561          วนัท่ี 31 ธ.ค.  2562 

รำคำทุน            
 สิทธิกำรใชค้วำมรู้ในกำรสร้ำงเรือ            
  ก ำจดัมลภำวะ 4,806,653  -  -  -  -  4,806,653 
 ลิขสิทธ์ิแบบเรือ 3,651,170  -  -  -  -  3,651,170 
 ซอฟทแ์วร์ 21,237,679  322,088  -  -  -  21,559,767 
 ค่ำสิทธิบตัร 464,070  -  -  -  -  464,070 

  รวม 30,159,572  322,088  -  -  -  30,481,660 

หัก ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม            
 สิทธิกำรใชค้วำมรู้ในกำรสร้ำงเรือ            
  ก ำจดัมลภำวะ (4,806,653)  -  -  -  -  (4,806,653) 
 ลิขสิทธ์ิแบบเรือ (719,374)  (365,117)  -  -  -  (1,084,491) 
 ซอฟทแ์วร์ (12,711,244) 

(44,712) 
 (1,335,523) 

(77,345) 
 - 

- 
 - 

- 
 - 

- 
 (14,046,767) 

(122,057)  ค่ำสิทธิบตัร      

                รวม (18,281,983)  (1,777,985)  -  -  -  (20,059,968) 

 มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี 11,877,589          10,421,692 

ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี          
2563           1,955,376 

2562           1,777,985 
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 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

   รำยกำรเปลี่ยนแปลง   

 ยอดตำมบญัชี ณ  เพิ่มข้ึน  ลดลง  โอนเขำ้  โอนออก  ยอดตำมบญัชี ณ 
   วนัท่ี 31 ธ.ค. 2562          วนัท่ี 31 ธ.ค. 2563 

รำคำทุน            
 ลิขสิทธ์ิแบบเรือ 3,651,170  -  -   -  -  3,651,170  
 ซอฟทแ์วร์ 21,559,767  -  (6,997,291)     -  -  14,562,476 
 ค่ำสิทธิบตัร 464,070  388,172  -  230,873  -  1,083,115 
 ลิขสิทธ์ิแบบเรือระหว่ำงท ำ -  1,027,290  -  -  -  1,027,290 

  รวม 25,675,007  1,415,462  (6,997,291)  230,873  -  20,324,051 

หัก ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม            
 ลิขสิทธ์ิแบบเรือ (1,084,491)  (365,117)  -  -  -  (1,449,608) 
 ซอฟทแ์วร์ (14,046,767)  (1,346,219)  6,997,257  -  -  (8,395,729) 
 ค่ำสิทธิบตัร (122,057)  (236,273)  -  -  -  (358,330) 

  รวม (15,253,315)  (1,947,609)  6,997,257  -  -  (10,203,667) 

 ซอฟทแ์วร์สุทธิ  10,421,692          10,120,384 

 
 หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

   รำยกำรเปลี่ยนแปลง   

 ยอดตำมบญัชี ณ  เพิ่มข้ึน  ลดลง  โอนเขำ้  โอนออก  ยอดตำมบญัชี ณ 
   วนัท่ี 31 ธ.ค. 2561          วนัท่ี 31 ธ.ค. 2562 

รำคำทุน            
 ลิขสิทธ์ิแบบเรือ 3,651,170  -  -  -  -  3,651,170 
 ซอฟทแ์วร์ 21,237,679  322,088  -  -  -  21,559,767 
 ค่ำสิทธิบตัร 464,070  -  -  -  -  464,070 

  รวม 25,352,919  322,088  -  -  -  25,675,007 

หัก ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม            
 ลิขสิทธ์ิแบบเรือ (719,374)  (365,117)  -  -  -  (1,084,491) 
 ซอฟทแ์วร์ (12,711,244)  (1,335,523)  -  -  -  (14,046,767) 
 ค่ำสิทธิบตัร (44,712)  (77,345)  -  -  -  (122,057) 

  รวม (13,475,330)  (1,777,985)  -  -  -  (15,253,315) 

 ซอฟทแ์วร์สุทธิ  11,877,589          10,421,692 

ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี            
2563           1,947,609 

2562           1,777,985 

 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 บริษทัมีซอฟทแ์วร์จ ำนวนหน่ึงซ่ึงตดัจ ำหน่ำยหมดแลว้แต่ยงัใชง้ำน
อยู ่รำคำทุนของสินทรัพยด์งักล่ำวมีจ ำนวน 1 ลำ้นบำท  
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17.  สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนีสิ้นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
17.1 กำรเปล่ียนแปลงของสินทรัพยภ์ำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและหน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 สรุปไดด้งัน้ี 
 

 (หน่วย : บำท) 

 งบกำรเงินรวม 

 ยอดตำมบญัชี  ผลกระทบจำกกำรน ำ  รำยได ้(ค่ำใชจ้่ำย) ในระหว่ำงปี  ยอดตำมบญัชี 

 ณ 31 ธ.ค. 62  มำตรฐำนกำรรำยงำน 

ทำงกำรเงินฉบบัท่ี 9 

และ 16 มำถือปฎิบติั 

 ในก ำไรขำดทนุ  ในก ำไรขำดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น 

 ณ 31ธ.ค. 63 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี :          

          ลูกหน้ีกำรคำ้ 1,188,786  388,812  (614,945)  -  962,653 

          สินคำ้คงเหลือ 247,154  -  3,990  -  251,144 

          สินทรพัยร์อกำรขำย 6,906,176  -  (6,906,176)  -  - 

          อำคำร และอุปกรณ์ 214,376  -  36,896  -  251,272 

          สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 3,556  -  (3,597)  -  (41) 

          ประมำณกำรหน้ีสินรับประกนัผลงำน 80,709  -  19,389  -  100,098 

          ประมำณกำรหน้ีสินผลประโยชน์พนกังำน 3,583,358  -  (284,316)  95,549  3,394,591 

  หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ -  6,641,328  (80,566)  -  6,560,762 

  หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำน 955,668  -  (955,668)  -  - 

รวม 13,179,783  7,030,140  (8,784,993)  95,549  11,520,479 

 หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี :          

  สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ -  (5,249,243)  235,300  -  (5,013,943) 

รวม 13,179,783  1,780,897  (8,549,693)  95,549  6,506,536 
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 (หน่วย : บำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ยอดตำมบญัชี  ผลกระทบจำกกำรน ำ  รำยได ้(ค่ำใชจ้่ำย) ในระหว่ำงปี  ยอดตำมบญัชี 

 ณ 31 ธ.ค. 62  มำตรฐำนกำรรำยงำน 

ทำงกำรเงินฉบบัท่ี 9 

และ 16 มำถือปฎิบติั 

 ในก ำไรขำดทุน  ในก ำไรขำดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น 

 ณ 31ธ.ค. 63 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี :          

          ลูกหน้ีกำรคำ้ 1,188,786  388,812  (614,945)  -  962,653 

          สินคำ้คงเหลือ 247,154  -  3,990  -  251,144 

          สินทรัพยร์อกำรขำย 6,906,176  -  (6,906,176)  -  - 

          อำคำร และอุปกรณ์ 214,376  -  36,896  -  251,272 

          สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 3,556  -  (3,597)  -  (41) 

          ประมำณกำรหน้ีสินรับประกนัผลงำน 80,709  -  19,389  -  100,098 

          ประมำณกำรหน้ีสินผลประโยชน์พนกังำน 3,387,570  -  (311,136)  103,481  3,179,915 

 หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ -  6,641,328  (80,566)  -  6,560,762 

 หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำน 955,668  -  (955,668)  -  - 

รวม 12,983,995  7,030,140  (8,811,813)  103,481  11,305,803 

  หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี :           

 สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ -  (5,249,243)  235,300  -  (5,013,943) 

รวม 12,983,995  1,780,897  (8,576,513)  103,481  6,291,860 

 
17.2 ค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินได ้
 17.2.1 ส่วนประกอบหลกัของค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินได ้ 
  ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 ประกอบดว้ย 
 

 (หน่วย:บำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2563  2562  2563  2562 
ค่ำใชจ่้ำย(รำยได)้ภำษีเงินไดท่ี้แสดงอยู่ในก ำไรขำดทุน :        
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั :        
ค่ำใชจ่้ำย(รำยได)้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับงวด 182,869  2,783,576  -  2,533,955 

ค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี :        
กำรเปลี่ยนแปลงของผลต่ำงชัว่ครำวท่ีรับรู้เมื่อเร่ิมแรก        
 และท่ีกลบัรำยกำร 8,549,693  (1,770,342)  8,576,513  (1,721,850) 
 รวม 8,732,562  1,013,234  8,576,513  812,105 

ภำษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบของก ำไรขำดทุน        
เบ็ดเสร็จอ่ืน :        
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบั        

 ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั 95,549  727,171  103,481  824,012 
 รวม 95,549  727,171  103,481  824,012 
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 17.2.2 กำรกระทบยอดระหวำ่งจ ำนวนค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ และผลคูณของก ำไรทำงบญัชีกบัอตัรำภำษี
   ท่ีใชส้ ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย:บำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2563  2562  2563  2562 
ก ำไร (ขำดทุน) ทำงบญัชีส ำหรับปี 39,429,386  2,073,517  39,002,076  12,587,184 
บวก ขำดทุนบริษทัยอ่ย 344,465  2,442,882  -  - 

 รวม 39,773,851  4,516,399  39,002,076  12,587,184 
อตัรำภำษท่ีีใช ้(%) 20  20  20   20 
ค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินไดค้ ำนวณตำมอตัรำภำษีท่ีใช ้ 7,954,770  903,280  7,800,415  2,517,437 
รำยกำรกระทบยอด        
ผลกระทบทำงภำษีของค่ำใชจ่้ำยท่ีไม่สำมำรถน ำมำหกัใน        
กำรค ำนวณก ำไรทำงภำษี        
- ค่ำใชจ่้ำยท่ีไม่อนุญำตให้ถือเป็นรำยจ่ำยในกำรค ำนวณ        
ก ำไรทำงภำษี (กลบัรำยกำร) 278,752  823,090  146,231  760,053 

      - ค่ำใชจ่้ำยท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิมขึ้นจำกรำยจ่ำยท่ีจ่ำยจริง (1,033,317)  (834,408)  (1,025,866)  (2,465,385) 
      - กลบัรำยกำรสินทรัพยภ์ำษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบักำร 

เปลี่ยนแปลงนโยบำยบญัชี 
 

955,668 
  

- 
  

955,668 
  

- 
      - ขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดบ้นัทึกสินทรัพยภ์ำษีเงินได ้

รอกำรตดับญัชี 576,690 
  

- 
 

700,065 
  

- 
      - อ่ืนๆ -  121,272  -  - 
รวมรำยกำรกระทบยอด 777,793  109,954  776,098  (1,705,332) 
รวมค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินได ้ 8,732,563  1,013,234  8,576,513  812,105 

   
  17.2.3 กำรกระทบยอดระหวำ่งอตัรำภำษีท่ีแทจ้ริงถวัเฉล่ียและอตัรำภำษีท่ีใช้ 

  ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 
 (หน่วย:บำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 2563  2562 
 จ ำนวนภำษี 

(บำท) 
 อตัรำภำษี  

(%) 
 จ ำนวนภำษี 

(บำท) 
 อตัรำภำษี  

(%) 
ก ำไร (ขำดทุน) ทำงบญัชีก่อนค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับปี 39,773,851    4,516,399   
ค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินไดต้ำมอตัรำภำษีท่ีใช ้ 7,954,770  20  903,280  20 
รำยกำรกระทบยอด 777,793  1.96  109,954  2.43 
ค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินไดต้ำมอตัรำภำษีท่ีแทจ้ริงถวัเฉลี่ย 8,732,563  21.96  1,013,234  22.43 

 
 (หน่วย:บำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562 
 จ ำนวนภำษี 

(บำท) 
 อตัรำภำษี  

(%) 
 จ ำนวนภำษ ี

(บำท) 
 อตัรำภำษี  

(%) 
ก ำไร (ขำดทนุ) ทำงบญัชีก่อนค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับปี 39,002,076    12,587,184   
ค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินไดต้ำมอตัรำภำษีท่ีใช ้ 7,800,415  20  2,517,437  20 
รำยกำรกระทบยอด 776,098  1.99  (1,705,332)  (13.55) 
ค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินไดต้ำมอตัรำภำษีท่ีแทจ้ริงถวัเฉลี่ย 8,576,513  21.99  812,105  6.45 
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18. ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ท่ีจ่าย 
  จ ำนวนน้ีเป็นภำษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่ำยส ำหรับปีบญัชีดงัต่อไปน้ี 

   (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562  2563  2562 

ปี 2560 871,344  871,344  -  - 
ปี 2561 8,878,968  9,827,812  8,878,968  8,878,968 
ปี 2562 10,751,155  10,751,794  9,723,853  9,723,853 
ปี 2563 9,686,105  -  8,997,407  - 

        รวม 30,187,572  21,450,950  27,600,228  18,602,821 

 
  บริษทัและบริษทัย่อยถือภำษีเงินไดถู้กหัก ณ ท่ีจ่ำยเป็นสินทรัพย ์เน่ืองจำกบริษทัและบริษทัย่อยมี

สิทธิขอคืนภำษีหรืออยู่ระหว่ำงขอคืน อยำ่งไรก็ตำมมูลค่ำท่ีจะไดรั้บคืนของภำษีเงินไดด้งักล่ำวขึ้นอยูก่บักำร
ใชสิ้ทธิขอคืนภำษีและผลกำรตรวจสอบภำษีของบริษทัและบริษทัยอ่ยโดยเจำ้หนำ้ท่ีกรมสรรพำกร  

 
19. เงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 
 

      (หน่วย: บำท) 

  อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ (ต่อปี)    งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  2563  2562  2563  2562  2563  2562 

ตัว๋สัญญำใชเ้งิน  2.50 - 2.63  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 31 ธันวำคม 2563 บริษทัมีวงเงินเบิกเกินบญัชีกบัธนำคำรเป็นจ ำนวนเงิน 20 ลำ้นบำท วงเงินกู้
ระยะสั้ น 160 ลำ้นบำท และวงเงินทรัสต์รีซีท 120 ล้ำนบำท (ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 : วงเงินเบิกเกิน
บัญชีกับธนำคำร 38 ล้ำนบำท วงเงินกู้ระยะสั้ น 160 ลำ้นบำท และวงเงินทรัสต์รีซีท 110 ล้ำนบำท) ค ้ ำ
ประกนัโดยกำรจดจ ำนองอู่ลอยสองล ำและท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงของบริษทั 
 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 บริษทัย่อยมีวงเงินเบิกเกินบัญชีกบัธนำคำรเป็นจ ำนวนเงิน 2 ลำ้น
บำท และวงเงินกูร้ะยะสั้น 10 ลำ้นบำท  ค ้ำประกนัโดยเรือสองล ำของบริษทัย่อย และค ้ำประกนัโดยบริษทัใหญ่ 
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20. ประมาณการหนีสิ้นจากการรับประกนัผลงาน  
 บริษัทตั้ งประมำณกำรหน้ีสินจำกกำรรับประกันผลงำนจำกควำมเสียหำยท่ีอำจเกิดขึ้น ส ำหรับ
โครงกำรต่อเรือท่ีไดส่้งมอบแลว้ โดยใชห้ลกัเกณฑแ์ละประสบกำรณ์ของฝ่ำยบริหำร 

 (หน่วย: บำท) 
 งบกำรเงินรวมงบ/กำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562 
ยอดคงเหลือยกมำตน้ปี 403,546  1,157,461 
บวก ตั้งเพิ่มระหวำ่งปี 1,050,000  400,000 
หกั   จ่ำยช ำระระหวำ่งปี (853,588)  (247,960) 
        โอนกลบั  (99,469)  (905,955) 
ยอดคงเหลือยกไปปลำยปี 500,489  403,546 

 

ในปี 2563 และ 2562 บริษทัไดต้ั้งประมำณกำรหน้ีสินจำกกำรรับประกนัผลงำนตำมกำรประมำณกำร
ของวศิวกร จ ำนวน 1.05 ลำ้นบำท และ 0.40  ลำ้นบำท ตำมล ำดบั  

 
21.   หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 

มูลค่ำตำมบญัชีของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำและกำรเคล่ือนไหวส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 
แสดงไดด้งัน้ี 
                                     (หน่วย: บำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 
 งบกำรเงิน 

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

 
37,419,269 

  
37,419,269 

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 38,837,111  38,837,111 
เพิ่มขึ้น 1,808,891  1,808,891 
เพิ่มขึ้นจำกดอกเบ้ีย -  - 
เงินจ่ำยช ำระ (3,433,403)  (3,433,403) 
ลดลงจำกกำรยกเลิกสัญญำ -  - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 37,212,599  37,212,599 
หกั ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระในหน่ึงปี (2,018,253)  (2,018,253) 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ - สุทธิจำกส่วนท่ีเกินก ำหนดช ำระในหน่ึงปี 35,194,346  35,194,346 
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 ค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบัสัญญำเช่ำท่ีรับรู้ในรำยกำรต่อไปน้ีในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 
                                    (หน่วย: บำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงิน 

เฉพำะกิจกำร 
ค่ำเส่ือมรำคำของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ 4,642,016  4,642,016 
ดอกเบ้ียจ่ำยจำกหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 1,431,715  1,431,715 

  รวม 6,073,731  6,073,731 

 
บริษทัและบริษทัย่อยมีกระแสเงินสดจ่ำยทั้งหมดของสัญญำเช่ำจ ำนวน 3.43 ล้ำนบำท  (เฉพำะ

กิจกำร: 3.43 ลำ้นบำท) และมีกำรเพิ่มขึ้นของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชแ้ละหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำท่ีไม่ใช่เงินสด
จ ำนวน 1.81 ลำ้นบำท (เฉพำะกิจกำร: 1.81 ลำ้นบำท) 

บริษทัมีขอ้ตกลงในกำรจ่ำยช ำระค่ำเช่ำท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงตำมสัญญำก ำหนดระยะเวลำ 30 ปี 
ตั้งแต่ปี 2555 ถึงปี 2585 โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 บริษทัมีภำระผกูพนัในกำรจ่ำยค่ำเช่ำท่ีดินพร้อมส่ิง
ปลูกสร้ำงคงเหลือดงัน้ี 

   (หน่วย:บำท) 
จ่ำยช ำระภำยใน  งบกำรเงินรวม/ 

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
1 ปี  1,687,210 
มำกกวำ่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี  7,761,160 
มำกกวำ่ 5 ปี  40,681,840 
รวม  50,130,210 

 
22. เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร 

 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562 
เงินกูย้มืจำกธนำคำรพำณิชยใ์นประเทศ 80,238,145  107,856,265 
หกั เงินกูย้มืระยะยำวท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี (20,598,120)  (20,598,120) 
      สุทธิ 59,640,025  87,258,145 
  

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 บริษทัมีวงเงินกูย้ืมระยะยำวกบัธนำคำรในประเทศ 1 แห่ง จ ำนวน
สองสัญญำเป็นจ ำนวน 125 ลำ้นบำทและจ ำนวน 72 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 



- 60 - 
 

 

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

โดยช ำระคืนเงินตน้รวม 108 งวด งวดละ 0.98 ลำ้นบำท งวดแรกช ำระในวนัท ำกำรสุดทำ้ยของเดือนท่ี 13 
นับตั้งแต่วนัเบิกรับเงินกูง้วดแรกจำกธนำคำรและเสร็จส้ินภำยใน 120 เดือนนับตั้งแต่เดือนท่ีมีกำรเบิกรับ
เงินกูง้วดแรก 

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

 เงินกูย้มืระยะยำวดงักล่ำวค ้ำประกนัโดยกำรจดจ ำนองท่ีดิน พร้อมส่ิงปลูกสร้ำง (ดูหมำยเหตุ 14) 
  สัญญำท่ีสองเงินกูย้มืระยะยำววงเงิน 160 ลำ้นบำทเป็นเงินกูโ้ครงกำรปรับปรุงท่ำเรือมีรำยละเอียดดงัน้ี 
   - เดือนท่ี 1-36 คิดอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ MLR - 1.90 ต่อปี 
   - เดือนท่ี 37-60 คิดอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ MLR - 1.65 ต่อปี 
   - เดือนท่ี 61-120 คิดอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ MLR - 1.40 ต่อปี 

  ต่อมำวนัท่ี 26 ธนัวำคม 2560 บริษทัขอลดจ ำนวนเงินกูต้ำมสัญญำสินเช่ือลงบำงส่วนโดยตกลงกูเ้งินจำก
ธนำคำรตำมสัญญำเป็นจ ำนวนเงินทั้งส้ิน 72 ลำ้นบำท 

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

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

   งวดท่ี 108 ตกลงช ำระเท่ำกบัจ ำนวนตน้เงินกูแ้ละดอกเบ้ียท่ียงัคงคำ้งตำมสัญญำท่ีกูเ้งิน 
    ใหค้รบถว้น 

  เงินกูย้มืระยะยำวดงักล่ำวค ้ำประกนัโดยกำรจดจ ำนองอู่ลอยหน่ึงล ำ (ดูหมำยเหตุ 14) 
  
 ขอ้ปฏิบติัอ่ืนท่ีส ำคญัตำมสัญญำ 
  บริษทัตอ้งปฏิบติัตำมเง่ือนไขท่ีสัญญำเงินกูก้  ำหนดในเร่ืองท่ีส ำคญั ไดแ้ก่ บริษทัตอ้งไม่น ำเงินกูไ้ปใช้

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

   (หน่วย : บำท) 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2563  2562  2563  2562 

ภำระผูกพนัของโครงกำรผลประโยชน์ ยกมำตน้ปี 18,140,452  10,730,353  16,937,850  9,504,660 

ตน้ทุนบริกำรในอดีตและดอกเบ้ีย         

   -กำรแกไ้ขโครงกำรผลประโยชน์พนกังำนหลงัออกจำกงำน -  2,865,606  -  2,734,502 

ตน้ทุนบริกำรปัจจุบนัและดอกเบ้ีย 1,889,234  1,829,857  1,742,047  1,695,379 

ผลขำดทุนประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั 505,348  3,831,389  517,405  4,120,062 

ส่วนท่ีจ่ำยช ำระในปี (3,544,232)  (1,116,753)  (3,297,727)  (1,116,753) 

ภำระผกูพนัของโครงกำรผลประโยชน์ ยกไปปลำยปี 16,990,802  18,140,452  15,899,575  16,937,850 

 

   ค่ำใชจ่้ำยท่ีรับรู้ในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562  
   (หน่วย : บำท) 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2563  2562  2563  2562 

ตน้ทุนบริกำรในอดีตและดอกเบ้ีย  -  2,865,606  -  2,734,502 

ตน้ทุนบริกำรปัจจุบนัและดอกเบ้ีย        

  ตน้ทุนในกำรรับจำ้ง 679,971  593,891  679,971  593,891 

  ตน้ทุนในกำรจดัจ ำหน่ำย 81,521  66,358  81,521  66,358 

  ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร 828,035  750,472  698,816  640,318 

รวม 1,589,527  1,410,721  1,460,308  1,300,567 

ดอกเบ้ียจำกภำระผูกพนั 299,707  419,136  281,739  394,813 

รวม 1,889,234  4,695,463  1,742,047  4,429,882 

 
  ข้อสมมุติหลกัในการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภัย 

 ร้อยละ 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2563  2562  2563  2562 

อตัรำคิดลด 1.32 - 1.80  1.50 - 1.91  1.69  1.69 

อตัรำกำรเพ่ิมขึ้นของเงินเดือน 3.00 - 6.00  3.00 - 6.00  5.00  5.00 

อตัรำกำรหมุนเวียนพนกังำน 1.91 - 57.30  1.91 - 57.30  5.73 - 34.38  5.73 - 34.38 

อตัรำกำรมรณะ (อำ้งอิงจำกตำรำงมรณะไทย พ.ศ. 2560) 105  105  105  105 
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 การวิเคราะห์ความอ่อนไหว   
ผลกระทบของกำรเปล่ียนแปลงสมมติฐำนท่ีส ำคญัต่อมูลค่ำปัจจุบนัของภำระผูกพนัผลประโยชน์

ระยะยำวของพนกังำน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 สรุปไดด้งัน้ี 
 

   (หน่วย : ลำ้นบำท) 

 ร้อยละ  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 เพิ่มขึ้น  ลดลง  เพิ่มขึ้น  ลดลง  เพิ่มขึ้น  ลดลง 

อตัรำคิดลด 1  1  (17.26)  20.51  (15.88)  19.01 

อตัรำกำรขึ้นเงินเดือน 2  2  22.78  (15.46)  21.10  (14.37) 

อตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน  40  60  (14.02)  26.36  (12.95)  24.60 

อตัรำกำรมรณะ 40  60  (18.22)  19.18  (16.90)  17.80 

 
พระรำชบญัญติัคุม้ครองแรงงำนไดล้งรำชกิจจำนุเบกษำแลว้ เม่ือวนัท่ี 5 เมษำยน 2562 โดยก ำหนด

อตัรำค่ำชดเชยเพิ่มเติมกรณีนำยจ้ำงเลิกจ้ำง ส ำหรับลูกจำ้งซ่ึงท ำงำนติดต่อกนัครบ 20 ปีขึ้นไปให้มีสิทธิ
ได้รับค่ำชดเชยไม่น้อยกว่ำค่ำจ้ำงอัตรำสุดท้ำย 400 วนั จำกปัจจุบันอัตรำค่ำชดเชยสูงสุดคือ 300 วนั  
โดยพระรำชบญัญติัน้ีให้ใชบ้งัคบัเม่ือพน้ก ำหนดสำมสิบวนันบัแต่วนัประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเป็นตน้
ไป กำรเปลี่ยนแปลงดงักล่ำวถือเป็นกำรแกไ้ขโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน โดยบริษทัและบริษทั
ยอ่ยรับรู้ตน้ทุนบริกำรในอดีตเป็นค่ำใชจ่้ำยในก ำไรขำดทุน 

ในระหว่ำงปี 2562 บริษัทย่อยแห่งหน่ึงได้โอนยำ้ยพนักงำน จ ำนวน 4 คน ให้กับบริษัท โดยกำร
โอนยำ้ยพนักงำนมีผลให้บริษทัรับรู้ผลขำดทุนประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัยเพิ่มขึ้น 0.69      
ลำ้นบำท ตน้ทุนบริกำรในอดีตและดอกเบ้ียจำกกำรแกไ้ขโครงกำรผลประโยชน์พนกังำนเพิ่มขึ้นจ ำนวน 0.15 
ลำ้นบำท และตน้ทุนบริกำรปัจจุบนัและดอกเบ้ียเพิ่มขึ้นจ ำนวน 0.03 ลำ้นบำท และ 0.01 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

ในระหว่ำงปี 2562 อตัรำดอกเบ้ียระยะยำวปรับลดลงอย่ำงมำก ส่งผลต่ออตัรำคิดลดท่ีนักคณิตศำสตร์
ประกันภัยตั้ งสมมติฐำนไวจ้ำกอัตรำร้อยละ 2.80 เป็น 1.69  บริษัทและบริษทัย่อยได้พิจำรณำบันทึกภำระ
ผกูพนัผลประโยชน์พนกังำนเพิ่มขึ้นเป็นจ ำนวนเงิน 1.63 ลำ้นบำท (บริษทัจ ำนวนเงิน 1.45 ลำ้นบำท) และรับรู้
ตน้ทุนบริกำรในอดีตในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนดว้ยจ ำนวนเดียวกนั  

 
24. ส ารองตามกฎหมาย 

เพื่อให้เป็นไปตำมมำตรำ 116 แห่งพระรำชบญัญัติบริษทัมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 บริษทัต้องจดัสรร
ก ำไรส ำหรับงวดส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ำรองไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิส ำหรับงวดหักด้วยยอด
ขำดทุนสะสมยกมำ (ถำ้มี) จนกวำ่ทุนส ำรองน้ีจะมีจ ำนวนไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส ำรองตำม
กฎหมำยดงักล่ำวไม่สำมำรถน ำไปจ่ำยเงินปันผลได ้
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25. ก าไรต่อหุ้น 
  ก ำไรต่อหุน้ค ำนวณโดยหำรก ำไรส ำหรับปีดว้ยจ ำนวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัของหุ้นสำมญัท่ีออกอยูใ่น

ระหวำ่งปี 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  2563  2562  2563  2562 

ก ำไรท่ีเป็นของผูถ้ือหุ้นสำมญั   (บำท) 30,621,048  1,006,481  30,425,563  11,775,079 

จ ำนวนหุ้นสำมญัถวัเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนกั          (หุ้น) 258,291,087  258,291,087  258,291,087  258,291,087 

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำน (บำทต่อหุ้น) 0.119  0.004  0.118  0.046 

 
26. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

  รำยกำรค่ำใชจ่้ำยแบ่งตำมลกัษณะประกอบดว้ยรำยกำรค่ำใชจ่้ำยท่ีส ำคญัดงัต่อไปน้ี 
 (หน่วย : บำท) 

 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 

 งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม  งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จเฉพำะกิจกำร 

 2563  2562  2563  2562 

วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 196,781,367  147,063,311  192,524,785  146,618,952 

กำรเปลี่ยนแปลงในวตัถุดิบและงำนระหว่ำงท ำ 14,593,911  (8,698,422)  14,641,717  (8,787,943) 

ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย 42,347,114  37,088,007  42,045,480  36,786,097 

ค่ำใชจ่้ำยพนกังำน 118,109,495  117,641,610  88,606,783  86,118,496 

ภำระผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุ 1,589,527  4,276,327  1,460,308  4,035,069 

 
27. การเสนอข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานด าเนินงาน 

  ขอ้มูลส่วนงำนด ำเนินงำนท่ีน ำเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรำยงำนภำยในของบริษทัท่ีผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจ
สูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนไดรั้บและสอบทำนอยำ่งสม ่ำเสมอเพื่อใช้ในกำรตดัสินใจในกำรจดัสรรทรัพยำกร
และประเมินผลกำรปฏิบติังำนของส่วนงำนด ำเนินงำนของบริษทั 

  บริษทัและบริษทัย่อยด ำเนินกิจกำรใน 2 ส่วนงำนหลกัคือ (1) ส่วนงำนซ่อมเรือ และ (2) ส่วนงำนต่อเรือ 
และด ำเนินธุรกิจในส่วนงำนทำงภูมิศำสตร์หลกัในประเทศ  
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  ขอ้มูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำนด ำเนินงำนของบริษทัและบริษทัย่อยส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2563 และ 2562 มีดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย : ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 

     กำรด ำเนินงำน  กำรตดัรำยกำรบญัชี   
 ส่วนงำนซ่อมเรือ  ส่วนงำนต่อเรือ  และอื่น ๆ  ระหว่ำงกนั  งบกำรเงินรวม 

 2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 

รำยไดจ้ำกภำยนอก 373.3  364.9  86.4  44.7  20.4  21.0  -  -  480.1  430.6 
รำยไดร้ะหว่ำงส่วนงำน 0.4  -  21.2  13.2  30.2  29.0  (51.8)  (42.2)  -  - 

รำยไดท้ั้งส้ิน 373.7  364.9  107.6  57.9  50.6  50.0  (51.8)  (42.2)  480.1  430.6 

ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรด ำเนินงำน                    
   ตำมส่วนงำน 111.9  115.3  31.60  11.7  2.0  0.7  -  -  145.5  127.7 
รำยไดแ้ละค่ำใช้จ่ำยท่ีไม่ไดปั้นส่วน:                     
 ดอกเบ้ียรับ                 0.1  0.1 
 รำยไดอ้ื่น                 13.6  10.1 
 ตน้ทุนในกำรจดัจ ำหน่ำยและค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร                 (112.3)  (127.4) 
 ตน้ทุนทำงกำรเงิน                 (7.5)  (8.4) 
 ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้                 (8.7)  (1.0) 

ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับปี                 30.7  1.1 

ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์                 425.9  443.3 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน                 10.3  10.4 
สิทธิกำรเช่ำท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำง                 -  23.8 
สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้                 54.0  - 
สินทรัพยส่์วนกลำง                 228.1  277.6 

รวมสินทรัพย ์                 718.3  755.1 

 28. กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 
  บริษทัและบริษทัยอ่ยและพนกังำนของบริษทัและบริษทัย่อยไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ

ขึ้นตำมพระรำชบญัญติักองทุนส ำรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษทั บริษทัย่อยและพนกังำนจะจ่ำยสมทบ
เขำ้กองทุนเป็นรำยเดือนในอตัรำร้อยละ 5 ของเงินเดือน กองทุนส ำรองเล้ียงชีพน้ีบริหำรโดยธนำคำรทิสโก ้
จ ำกัด (มหำชน) และจะจ่ำยให้แก่พนักงำนเม่ือพนักงำนนั้นออกจำกงำนตำมระเบียบว่ำดว้ยกองทุนของ
บริษทั และบริษัทย่อย ส ำหรับปี 2563 และ 2562 บริษทั และบริษัทย่อยได้จ่ำยเงินสมทบกองทุนเป็น
จ ำนวนเงิน 4.5 ล้ำนบำท และ 4.6 ลำ้นบำท ตำมล ำดับ (เฉพำะกิจกำร : 4.3 ล้ำนบำท และ 4.3 ลำ้นบำท 
ตำมล ำดบั) 

 

29. การบริหารจัดการทุน 
  วตัถุประสงค์ในกำรบริหำรจดักำรทุนท่ีส ำคัญของบริษทัคือกำรจดัให้มีซ่ึงโครงกำรทำงกำรเงินท่ี 

เหมำะสมและกำรด ำรงไวซ่ึ้งควำมสำมำรถในกำรด ำเนินธุรกิจอยำ่งต่อเน่ือง 
  ตำมงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันท่ี  31 ธันวำคม 2563 และ 2562 ตำมงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรมี

อตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ำกบั 0.66 : 1 และ 0.81 : 1 ตำมล ำดบั 
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30. เงินปันผลจ่าย 
 ปี 2563 
  เม่ือวนัท่ี 3 เมษำยน 2563 ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปีของบริษทัไดมี้มติอนุมติักำรจ่ำยปันผล

ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนปี 2562 เป็นเงินสดในอตัรำหุ้นละ 0.05 บำท คิดเป็นจ ำนวนเงิน 12.91 ลำ้นบำท 
โดยก ำหนดจ่ำยปันผลในวนัท่ี 30 เมษำยน 2563 

 ปี 2562 
  เม่ือวนัท่ี 4 เมษำยน 2562 ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปีของบริษทัไดมี้มติอนุมติักำรจ่ำยปันผล

ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนปี 2561 เป็นเงินสดในอตัรำหุ้นละ 0.10 บำท คิดเป็นจ ำนวนเงิน 25.83 ลำ้นบำท 
โดยก ำหนดจ่ำยปันผลในวนัท่ี 3 พฤษภำคม 2562 

 
31. สิทธิประโยชน์ตามบัตรส่งเสริมการลงทุน 

 บริษทัไดรั้บสิทธิประโยชน์ทำงภำษีหลำยประกำร ตำม พ.ร.บ. ส่งเสริมกำรลงทุน พ.ศ. 2520 อนุมติั
เม่ือวนัท่ี 26 เมษำยน 2561 บตัรส่งเสริมเลขท่ี 61-0481-1-04-1-0 ส ำหรับกำรปรับปรุงประสิทธิภำพกำรผลิต
เพื่อลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงสรุปได ้ดงัน้ี 

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

2.    ไดรั้บยกเวน้อำกรขำเขำ้ส ำหรับเคร่ืองจกัร ตำมท่ีคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุนพิจำรณำอนุมติั 
3. ไดรั้บกำรยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับก ำไรสุทธิท่ีไดจ้ำกกำรประกอบกิจกำรท่ีไดรั้บกำร     

ส่งเสริมรวมกนัไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่ำเงินลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภำพกำรผลิต โดย
ไม่รวมค่ำท่ีดินและทุนหมุนเวียน มีก ำหนดเวลำ 3 ปี นับแต่วนัท่ีมีรำยได้จำกกำรประกอบ
กิจกำรนั้น 

4. ไดรั้บกำรยกเวน้ไม่ตอ้งน ำเงินปันผลท่ีได้รับจำกกิจกำรส่งเสริมกำรลงทุน ซ่ึงไดรั้บยกเวน้ภำษี
เงินไดนิ้ติบุคคลตำมมำตรำ 31 ไปรวมค ำนวณเพื่อเสียภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล 

5. ไดรั้บอนุญำตใหน้ ำเงินหรือส่งเงินออกนอกรำชอำณำจกัรเป็นเงินตรำต่ำงประเทศได ้
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32.  การเปลีย่นแปลงในหนีสิ้นท่ีเกดิจากกจิกรรมจัดหาเงิน 
กำรเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดจำกกิจกรรมจดัหำเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  31 ธนัวำคม 2563 และ 

2562  มีดงัน้ี 
(หน่วย : บำท) 

 งบกำรเงินรวม  

 ยอดคงเหลือ  กระแสเงินสด  ผลกระทบจำก  รำยกำรท่ีไม่ใช่เงินสด  ยอดคงเหลือ  

 ณ วนัท่ี 1  เพิ่ม (ลด)*  กำรน ำมำตรฐำน  เพิ่มข้ึน  กำรไดม้ำ  ผลต่ำงจำก  ณ วนัท่ี 31  

 มกรำคม 2563    กำรรำยงำนทำง    ซ่ึงบริษทัยอ่ย  กำรแปลงค่ำ  ธนัวำคม 2563  

     กำรเงินฉบบัท่ี 16      งบกำรเงิน    

     มำถือปฏิบติั          

เงินกูยื้มระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 140,000,000  (65,000,000)  -  -  -  -  75,000,000  

เงินกูยื้มระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 107,856,265  (27,618,120)  -  -  -  -  80,238,145  

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 1,417,842  (3,433,403)  37,419,269  1,808,891  -  -  37,212,599  

รวม 249,274,107  (96,051,523)  37,419,269  1,808,891  -  -  192,450,744  

 
(หน่วย : บำท) 

 งบกำรเงินรวม  
 ยอดคงเหลือ  กระแสเงินสด  รำยกำรท่ีไม่ใช่เงินสด  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัท่ี 1  เพิ่ม (ลด)*  เพิ่มขึ้น  ณ วนัท่ี 1  ผลต่ำงจำก  ณ วนัท่ี 31 
 มกรำคม 2562      มกรำคม 2563  กำรแปลงค่ำ  ธนัวำคม 2562 

         งบกำรเงิน   
เงินกูย้ืมระยะส้ันจำกสถำบนักำรเงิน 87,000,000  53,000,000  -  -  -  140,000,000 
เงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 128,454,385        (20,598,120)  -  -  -  107,856,265 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 1,441,826  (1,189,405)  1,165,421  -  -  1,417,842 

รวม 216,896,211  31,212,475  1,165,421  -  -  249,274,107 

 

(หน่วย : บำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ยอดคงเหลือ  กระแสเงินสด  ผลกระทบจำก  รำยกำรท่ีไม่ใช่เงินสด  ยอดคงเหลือ  
 ณ วนัท่ี 1  เพิ่ม (ลด)*  กำรน ำมำตรฐำน  เพิ่มข้ึน  กำรไดม้ำ  ผลต่ำงจำก  ณ วนัท่ี 31  
 มกรำคม 2563    กำรรำยงำนทำง    ซ่ึงบริษทัยอ่ย  กำรแปลงค่ำ  ธนัวำคม 2563  

     กำรเงินฉบบัท่ี 16      งบกำรเงิน    
     มำถือปฏิบติั          
เงินกูยื้มระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 140,000,000  (65,000,000)  -  -  -  -  75,000,000  
เงินกูยื้มระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 107,856,265  (27,618,120)  -  -  -  -  80,238,145  
เงินกูยื้มระยะยำวกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 20,000,000  (6,400,000)  -  -  -  -  13,600,000  
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 1,417,842  (3,433,403)  37,419,269  1,808,891  -  -  37,212,599  

รวม 269,274,107  (102,451,523)  37,419,269  1,808,891  -  -  206,050,744  
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(หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ยอดคงเหลือ  กระแสเงินสด  รำยกำรท่ีไม่ใช่เงินสด  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัท่ี 1  เพิ่ม (ลด)*  เพิ่มขึ้น  กำรไดม้ำ  กำรแปลงค่ำ  ณ วนัท่ี 31 
 มกรำคม 2562      ซ่ึงบริษทัยอ่ย  อตัรำแลกเปล่ียน  ธนัวำคม 2562 
เงินกูย้มืระยะส้ันจำกสถำบนักำรเงิน 87,000,000  53,000,000  -  -  -  140,000,000 
เงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 128,454,385        (20,598,120)  -  -  -  107,856,265 
เงินกูย้ืมระยะยำวจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 13,000,000  7,000,000  -  -  -  20,000,000 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 1,441,826  (1,189,405)  1,165,421  -  -  1,417,842 

รวม 229,896,211  38,212,475  1,165,421  -  -  269,274,107 

*กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจดัหำเงินสุทธิรวมจ ำนวนเงินสดรับและเงินสดช ำระคืนในงบกระแสเงินสด 
 
33. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจจะเกดิขึน้ 

 33.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าด าเนินงานและสัญญาบริการ 
   บริษทัและบริษทัย่อยไดท้ ำสัญญำบริกำรท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรจำ้งรถรับส่งพนักงำน สัญญำกำร

จำ้งงำนและสัญญำบริกำรอ่ืน ๆ 
   ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 บริษทัและบริษทัย่อยมีจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยใน

อนำคตทั้งส้ินภำยใตส้ัญญำเช่ำด ำเนินงำนดงัน้ี  
                                                                                                       (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562  2563  2562 
จ่ำยช ำระ        

ภำยใน 1 ปี 397,000  3,455,410  397,000  3,455,410 
มำกกว่ำ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี -  9,434,280  -  9,434,280 
มำกกว่ำ 5 ปี -  42,622,130  -  42,622,130 
 397,000  55,511,820  397,000  55,511,820 

 
   ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 บริษทัและบริษทัยอ่ยไม่มีกำรผกูพนัตำมสัญญำเช่ำบริกำรท่ีเก่ียวขอ้งจำก

 กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 มำถือปฏิบติั ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 บริษทัและบริษทั
 ย่อยไดรั้บรู้สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้ส ำหรับสัญญำเช่ำและหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำบริกำรท่ีเก่ียวขอ้งท่ีเคยจดั
 ประเภทเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำนดว้ยมูลค่ำปัจจุบนัของเงินจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำท่ีเหลืออยู่คิดลดดว้ย
 อตัรำดอกเบ้ียเงินกูย้มืส่วนเพิ่มตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 5.2 
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 33.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาต่อเรือและสัญญาซ่อมเรือ 
   ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 บริษทัมีสัญญำต่อเรือและสัญญำซ่อมเรือซ่ึงยงัไม่ได้ส่งมอบ

หรือให้บริกำรจ ำนวนเงินประมำณ 49.54 ลำ้นบำท  โดยมีเงินรับล่วงหน้ำจำกลูกคำ้ จ ำนวน 
10.79 ลำ้นบำท (ดูหมำยเหตุ 10) 

 
33.3 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัการซ้ือสินค้า 

   ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 บริษทัมีภำระผูกพนัเก่ียวกบักำรซ้ือสินคำ้เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ใน
กำรซ่อมแซมเป็นจ ำนวน 5.63 ลำ้นบำท และ 0.01 ดอลลำร์สิงคโปร์ 

 
33.4 การค า้ประกนั 

   ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 บริษทัและบริษทัย่อยมีหนงัสือค ้ำประกนัซ่ึงออกโดยธนำคำรในนำม
บริษทั และบริษทัย่อย เหลืออยู่เป็นจ ำนวนเงิน 27.99 ล้ำนบำท (เฉพำะของกิจกำรจ ำนวน 22.90 ล้ำน
บำท) เก่ียวเน่ืองกบัภำระผกูพนัทำงปฏิบติั บำงประกำรตำมปกติธุรกิจของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

 
 33.5 การค า้ประกนัวงเงินสินเช่ือและเงินกู้ยืมที่ได้รับจากสถาบันการเงิน 
   ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 บริษทัมีวงเงินสินเช่ือและเงินกูย้ืมจำกธนำคำรจ ำนวน 477 ลำ้นบำท   

ค  ้ำประกนัโดยกำรจดจ ำนองอู่ลอยสองล ำและท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงของบริษทัเป็นหลกัประกนั 
   ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 บริษทัย่อยมีวงเงินสินเช่ือและเงินกู้ยืมจำกธนำคำรจ ำนวน 12 ลำ้น

บำท ค ้ำประกนัโดยกำรจดจ ำนองเรือสองล ำของบริษทัยอ่ยและค ้ำประกนัโดยบริษทัใหญ่ 
 

34.   เคร่ืองมือทางการเงิน 
  34.1 นโยบายการบริหารความเส่ียง 

เคร่ืองมือทำงกำรเงินของบริษทัและบริษัทย่อยท่ีส ำคัญท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
ประกอบดว้ย เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ลูกหน้ีและลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน รำยไดท่ี้ยงัไม่ได้
เรียกช ำระ ลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำ เงินให้กู ้ยืม เงินเบิกเกินบัญชีธนำคำรและเงินกู้ยืมระยะสั้ นจำก
สถำบนักำรเงิน เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ และเงินกูย้มืระยะยำวจำกธนำคำร
บริษทัมีควำมเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกับเคร่ืองมือทำงกำรเงินดังกล่ำว และมีนโยบำยในกำรบริหำรควำม
เส่ียงดงัน้ี 

 
  34.1.1 ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

บริษทัและบริษทัย่อยมีควำมเส่ียงดำ้นกำรให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ี
หมุนเวียนอ่ืน เงินให้กูย้มื ฝ่ำยบริหำรควบคุมควำมเส่ียงน้ีโดยกำรก ำหนดใหมี้นโยบำยและวิธีกำรใน
กำรควบคุมสินเช่ือ บริษัทไม่คำดว่ำจะได้รับควำมเสียหำยท่ีเป็นสำระส ำคัญจำกกำรให้สินเช่ือ 
จ ำนวนเงินสูงสุดท่ีบริษทัฯอำจต้องสูญเสียจำกกำรให้สินเช่ือคือมูลค่ำตำมบัญชีของลูกหน้ีและ
ลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน ลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำ เงินใหกู้ย้มืท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

กำรกระจุกตวัของควำมเส่ียงดำ้นกำรให้สินเช่ือเกิดจำกกำรท่ีบริษทัฯให้บริกำรรับจำ้งต่อเรือ
และซ่อมเรือใหแ้ก่ลูกคำ้ทัว่ไปทั้งภำคเอกชนและหน่วยงำนรำชกำร ควำมสำมำรถในกำรปฏิบติัตำม
ภำระผกูพนัของลูกหน้ีเหล่ำน้ีมีควำมสัมพนัธ์เก่ียวเน่ืองกบัสภำวะเศรษฐกิจของประเทศ 
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  34.1.2 ความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้ 
   บริษทัและบริษทัย่อยมีควำมเส่ียงจำกอัตรำดอกเบ้ียท่ีส ำคัญอันเก่ียวเน่ืองกับเงินฝำกกับ

สถำบนักำรเงิน เงินกูย้ืมจำกบริษทัย่อย เงินเบิกเกินบญัชีธนำคำรและเงินกูย้ืมระยะสั้นจำกสถำบนั
กำรเงิน เงินกู้ยืมระยะยำวจำกธนำคำร เงินกูย้ืมท่ีมีดอกเบ้ีย อย่ำงไรก็ตำม เน่ืองจำกสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินทำงกำรเงินส่วนใหญ่มีอตัรำดอกเบ้ียท่ีปรับขึ้นลงตำมอตัรำตลำด หรือมีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึง
ใกลเ้คียงกบัอตัรำตลำดในปัจจุบนั ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียของบริษทัฯและบริษทัย่อยจึงอยู่ใน
ระดบัต ่ำ  

   ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีส ำคญัสำมำรถจดัตำมประเภท
อตัรำ ดอกเบ้ีย และส ำหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีมีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีสำมำรถแยกตำม
วนัท่ีครบก ำหนด หรือ วนัท่ีมีกำรก ำหนดอตัรำดอกเบ้ียใหม่ (หำกวนัท่ีมีกำรก ำหนดอตัรำดอกเบ้ีย
ใหม่ถึงก่อน) ไดด้งัน้ี 

 
  อตัรำดอกเบี้ยคงที ่  อตัรำดอกเบี้ย      อตัรำ 

 ภำยใน  มำกกว่ำ 1  มำกกว่ำ  ปรับขึ้นลง  ไม่มี    ดอกเบี้ย 

 1 ปี  ถึง 5 ปี  5 ปี  ตำมรำคำตลำด  อตัรำดอกเบี้ย  รวม  ที่แทจ้ริง 

 (ลำ้นบำท)  (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงิน              

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 0.37  -  -  20.42  4.08  24.87  0.050 - 0.125 

 0.37  -  -  20.42  4.08  24.87   

 
  อตัรำดอกเบี้ยคงที ่  อตัรำดอกเบี้ย      อตัรำ 

 ภำยใน  มำกกว่ำ 1  มำกกว่ำ  ปรับขึ้นลง  ไม่มี    ดอกเบี้ย 

 1 ปี  ถึง 5 ปี  5 ปี  ตำมรำคำตลำด  อตัรำดอกเบี้ย  รวม  ที่แทจ้ริง 

 (ลำ้นบำท)  (ร้อยละต่อปี) 

หน้ีสินทางการเงิน              

ตัว๋สัญญำใชเ้งิน -  -  -  75.00  -  75.00  2.50 - 2.63 

เงินกูย้ืมระยะยำว -  -  -  80.24  -  80.24  3.47 - 4.35 

 -  -  -  155.24  -  155.24   

  
  34.1.3 ความเส่ียงจากอตัราแลกเปลีย่น 
   บริษทัและบริษทัยอ่ยมีควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปลี่ยนท่ีส ำคญัอนัเก่ียวเน่ืองจำกกำรซ้ือสินคำ้

และบริกำรหรือใหบ้ริกำร  
   ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 บริษทัและบริษทัย่อยมียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหน้ีสิน

ทำงกำรเงินท่ีเป็นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศดงัน้ี 
  สินทรัพย ์  หน้ีสิน  อตัรำแลกเปล่ียน 

สกุลเงิน  ทำงกำรเงิน  ทำงกำรเงิน  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 
  (ลำ้น)  (ลำ้น)  (บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ) 

เหรียญสหรัฐอเมริกำ  0.37  -  29.8674 
ยโูร  0.12  -  36.4949 
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 34.2 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 
  เน่ืองจำกสินทรัพยท์ำงกำรเงินส่วนใหญ่และหน้ีสินทำงกำรเงินบำงส่วนของบริษทัฯและ

บริษัทย่อยจดัอยู่ในประเภทระยะสั้ น เงินให้กู ้ยืมและเงินกู้ยืมมีอัตรำดอกเบ้ียใกล้เคียงกับอัตรำ
ดอกเบ้ียในตลำด บริษทัและบริษทัย่อยจึงประมำณมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำร
เงินใกลเ้คียงกบัมูลค่ำตำมบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

  มูลค่ำยุติธรรม หมำยถึง จ ำนวนเงินท่ีผูซ้ื้อและผูข้ำยตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพยก์นัในขณะท่ี
ทั้งสองฝ่ำยมีควำมรอบรู้ และเต็มใจในกำรแลกเปล่ียนและสำมำรถต่อรองรำคำกนัไดอ้ยำ่งเป็นอิสระใน
ลกัษณะท่ีไม่มีควำมเก่ียวข้องกัน วิธีกำรก ำหนดมูลค่ำยุติธรรมขึ้นอยู่กับลักษณะของเคร่ืองมือทำง
กำรเงิน มูลค่ำยุติธรรมจะก ำหนดจำกรำคำตลำดล่ำสุด หรือก ำหนดขึ้นโดยใช้เกณฑ์กำรวดัมูลค่ำท่ี
เหมำะสม 

 
35.   การจัดประเภทรายการใหม่ 

  บริษทัได้มีกำรจดัประเภทรำยกำรบัญชีบำงรำยกำรในงบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 
2562 ใหม่ เพื่อให้สอดคลอ้งกบักำรจดัประเภทรำยกำรบญัชีในปีปัจจุบนั ซ่ึงไม่มีผลกระทบต่อก ำไรสุทธิหรือ
ส่วนของผูถื้อหุน้ 

 
36. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบกำรเงินน้ีไดรั้บอนุมติัให้ออกโดยกรรมกำรของบริษทัเม่ือวนัท่ี 12 กุมภำพนัธ์ 2564 
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INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT 
 
To  The Shareholders and Board of Directors of 
 Asian Marine Services Public Company Limited  
 
Opinion 
 I have audited the consolidated financial statements of Asian Marine Services Public 
Company Limited and its subsidiaries (the Group), which comprise the consolidated statement of financial 
position as at December 31, 2020, and the consolidated statement of comprehensive income, consolidated 
statement of changes in shareholders’ equity and consolidated statement of cash flows for the year then ended, 
and notes to the consolidated financial statements, including a summary of significant accounting policies, and 
I have audited the separate financial statements of Asian Marine Services Public Company Limited (the 
Company), which comprise the statement of financial position as at December 31, 2020, and the statement of 
comprehensive income, statement of changes in shareholders’ equity and statement of cash flows for the year 
then ended, and notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies.  
 In my opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, 
the consolidated financial position of Asian Marine Services Public Company Limited and its subsidiaries as at 
December 31, 2020, and its consolidated financial performance and its consolidated cash flows for the year 
then ended and the separate financial position of Asian Marine Services Public Company Limited as at 
December 31, 2020, and its financial performance and its cash flows for the year then ended in accordance with 
Thai Financial Reporting Standards. 
 
Basis for Opinion   
 I conducted my audit in accordance with Thai Standards on Auditing. My responsibilities 
under those standards are further described in the Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Financial 
Statements section of my report. I am independent of the the Group and Company in accordance with the 
Federation of Accounting Professions’ Code of Ethics for Professional Accountants together with the ethical 
requirements that are relevant to my audit of the financial statements, and I have fulfilled my other ethical 
responsibilities in accordance with these requirements. I believe that the audit evidence I have obtained is 
sufficient and appropriate to provide a basis for my opinion.   
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Emphasis Matter 
 I draw attention to the notes to financial statements Note 15 on August 23, 2018, Treasury 
Department of Samutprakarn has a letter requesting the Company to pay the rent, rental fee and additional damages in 
the case of constructing buildings and structures without permission, damages from the demolition of buildings and 
structures under the original lease agreements and using the state property to obtain unauthorized benefits totaling Baht 
222.17 million. Consequently, the Company has issued a letter requesting an objection to such fees and damages 
collection. However, the Company has always paid the rent and complied correctly with lease agreement. Such matter 
is under the consideration by the Treasury Department of Samutprakarn. Because such matter is still uncertain about the 
payment, the Company has not provided the provision for this contingent liability in the financial statements as at 
December 31, 2020. The above observation is not an expression of a qualified opinion.  
 
Key Audit Matters   
 Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most 
significance in my audit of the consolidated financial statements and separate financial statements of the current 
period. These matters were addressed in the context of my audit of the consolidated financial statements and 
separate financial statements as a whole, and in forming my opinion thereon, I do not provide a separate 
opinion on these matters.   
 

Revenue recognition from shipbuilding and ship repairing  
The company’s revenues from employment as presented in the statements of comprehensive 

income for the year ended December 31, 2020 amounted to Baht 475.80 million (separate financial statements). 
The revenue recognition policy for shipbuilding and ship repairing under the agreement is the work completion 
ratio approach and the survey and work completion evaluation approach by the Company's engineers. Since the 
revenue from the shipbuilding and ship repairing has a significant amount and affected the accuracy and 
completeness of related accounting transactions, including revenue from employment, unbilled revenue, cost of 
employment, work in process and accrued construction costs ;therefore, the estimate of the stage of work 
completion is a matter that requires the judgment and experience of the engineers to evaluate the stage of work 
completion if such outstanding work is being done as at the preparation date of the financial report. 
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Risk response by auditor  
Regarding my audit approach, I have inquired, understood and tested the internal control system 

that is related to the revenue from employment, costs of employment, including the preparation approach of 
estimating costs of employment, considered the reasonableness of the assessment of the work completion, 
checked the comparison of work completion with actual costs and observed the progress of work in construction, 
monitored the events after the end of the period to ensure the work is ongoing without interruption as well as 
sufficient disclosure of relevant information. 
 
Other Information  
 Management is responsible for the other information. The other information comprises the 
information included in the annual report, but does not include the financial statements and my auditor’s report 
thereon. The annual report is expected to be made available to me after the date of this auditor's report.  
 My opinion on the financial statements does not cover the other information and I will not 
express any form of assurance conclusion thereon.  
 In connection with my audit of the financial statements, my responsibility is to read the other 
information identified above when it becomes available and, in doing so, consider whether the other 
information is materially inconsistent with the financial statements or my knowledge obtained in the audit, or 
otherwise appears to be materially misstated.   
 When I read the annual report, if I conclude that there is a material misstatement therein, I am 
required to communicate the matter to those charged with governance in order for those charged with 
governance to correct the misstatement. 
 
Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Financial Statements 
 Management is responsible for the preparation and fair presentation of the consolidated 
financial statements and separate financial statements in accordance with Thai Financial Reporting Standards, 
and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial 
statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.   
 In preparing the consolidated financial statements and separate financial statements, 
management is responsible for assessing the Group’s and the Company’s ability to continue as a going concern, 
disclosing matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless 
management either intends to liquidate the Group and the Company or to cease operations, or has no realistic 
alternative but to do so.  
 Those charged with governance are responsible for overseeing the Group’s and the Company’s 
financial reporting process.     
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Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Financial Statements 
 My objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial 
statements and separate financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to 
fraud or error, and to issue an auditor’s report that includes my opinion. Reasonable assurance is a high level of 
assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always 
detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered 
material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic 
decisions of users taken on the basis of these consolidated financial statements and separate financial 
statements.   
 As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, I exercise professional 
judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. I also:    

• Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial 
statements and separate financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures 
responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for my 
opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting 
from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of 
internal control.  

• Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit 
procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the 
effectiveness of the Group’s and the Company’s internal control. 

• Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of 
accounting estimates and related disclosures made by management. 

• Conclude on the appropriateness of management’s use of the going concern basis of 
accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events 
or conditions that may cast significant doubt on the Group’s and the Company’s ability to continue as a 
going concern. If I conclude that a material uncertainty exists, I am required to draw attention in my 
auditor’s report to the related disclosures in the consolidated financial statements and separate financial 
statements or, if such disclosures are inadequate, to modify my opinion. My conclusions are based on the 
audit evidence obtained up to the date of my auditor’s report. However, future events or conditions may 
cause the Group and the Company to cease to continue as a going concern. 
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• Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated financial 
statements and separate financial statements, including the disclosures, and whether the consolidated 
financial statements and separate financial statements represent the underlying transactions and events in a 
manner that achieves fair presentation.   

• Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the 
entities or business activities within the Group to express an opinion on the consolidated financial 
statements. I am responsible for the direction, supervision and performance of the group audit. I remain 
solely responsible for my audit opinion.   
 I communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the 
planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in 
the internal control system that I identify during my audit.  
 I also provide those charged with governance with a statement that I have complied with 
relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and 
other matters that may reasonably be thought to bear on my independence, and where applicable, related 
safeguards.  
 From the matters communicated with those charged with governance, I determine those 
matters that were of most significance in the audit of the consolidated financial statements and separate 
financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. I describe these matters in 
my auditor’s report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in 
extremely rare circumstances, I determine that a matter should not be communicated in my report because 
the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits 
of such communication.   
 
 
 
 
 
 
 

*****/6 



- 6 - 
 

 

  The engagement partner responsible for the audit resulting in this independent auditor’s 
report is Mr. Peradate  Pongsathiansak. 
 

 
 
 

(Mr. Peradate  Pongsathiansak) 
Certified Public Accountant 

Registration No. 4752 
 

Dharmniti Auditing Company Limited 
Bangkok, Thailand 
12 February, 2021 
 

 
 
 



(Unit : Baht)

2020 2019 2020 2019

Current assets
Cash and cash equivalents 24,873,502          66,803,512         19,701,615         63,920,381         
Trade and other current receivables

Related parties 7,8 552,413               13,000,203         427,223              12,586,327         
Unrelated parties 51,227,920          53,143,607         51,083,774         52,941,202         
Other current receivables - related parties 7 2,090,449            800                     2,201,082           87,983                
Other current receivables - unrelated parties 9,125,674            11,158,298         6,384,556           6,190,646           
Less: Allowance for doubtful accounts (11,365,467) (12,520,107) (11,365,467) (12,520,107)
Total trade and other receivables 8 51,630,989          64,782,801         48,731,168         59,286,051         

Current portion of lease receivables 9 3,731,165            -                      3,731,165           -                      
Unbilled complete construction in progress

Related parties 7 5,764,930            959,101              15,656,492         14,193,952         
Unrelated parties 58,580,842          45,653,459         47,924,396         31,445,496         
Total unbilled complete construction in progress 10 64,345,772          46,612,560         63,580,888         45,639,448         

Inventories 11 34,699,527          49,313,387         34,375,111         49,036,777         
Assets held for sale 12 -                       8,469,118           -                      8,469,118           
Other current assets 3,737,965            2,617,529           3,852,225           2,728,045           

Total current assets 183,018,920        238,598,907       173,972,172       229,079,820       
Non-current assets

Investments in subsidiaries under the cost method 13 -                       -                      27,079,979 26,882,479         
Lease receivables 9 4,449,144            -                      4,449,144 -                      
Property, plant and equipment 14 425,936,268        443,261,673       420,249,761 442,428,664       
Leasehold right of land and building 5,15 -                       23,777,844         -                      23,777,844         
Right-of-use assets 15 54,000,903          -                      54,000,903         -                      
Intangible assets 16 10,262,617          10,421,692 10,120,384         10,421,692         
Deferred tax assets 17 6,506,536 13,179,783         6,291,860 12,983,995         
Withholding tax deducted at source 18 30,187,572          21,450,950 27,600,228         18,602,821         
Other non-current assets 3,923,421 4,468,246 3,898,470 4,468,246           

Total non-current assets 535,266,461 516,560,188 553,690,729 539,565,741       
Total assets 718,285,381 755,159,095 727,662,901 768,645,561       

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

Note
               Assets
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(Unit : Baht)

2020 2019 2020 2019

Current liabilities

Bank overdrafts and short-term loans from 

financial institutions 19 75,000,000          140,000,000       75,000,000         140,000,000       

Trade accounts payable

Related parties 7 -                       -                      5,216,240 2,320,793           

Unrelated parties 29,238,580          34,822,668         28,738,784 34,265,005         

 Total trade accounts payable 29,238,580          34,822,668         33,955,024 36,585,798         

Accrued construction cost 260,533               1,598,052           260,533              1,598,052           

Warranty provisions 20 500,489               403,546              500,489              403,546              

Current portion of lease liabilities 21 2,018,253            750,462              2,018,252 750,462              

Current portion of long - term loans - related parties 7 -                       -                      8,600,000 20,000,000         

Current portion of long - term loans from bank 22 20,598,120          20,598,120         20,598,120 20,598,120         

Advance received from customers 10 10,791,294 125,000              10,791,294 -                      

Accrued expenses 18,723,123          16,105,950         17,120,669         14,071,827         

Accrued corporate income tax -                       103,231              -                      -                      

Other current liabilities 5,956,814            5,645,767           4,789,072           5,636,175           

Total current liabilities 163,087,206        220,152,796       173,633,453       239,643,980       

Non-current liabilities

Lease liabilities 21 35,194,346          667,380              35,194,346 667,380              

Long - term loans - related parties 7 -                       -                      5,000,000 -                      

Long - term loans from bank 22 59,640,025          87,258,145         59,640,025 87,258,145         

Employee benefit obligations 23 16,990,802          18,140,452         15,899,575 16,937,850         

Total non-current liabilities 111,825,173        106,065,977       115,733,946 104,863,375       

Total liabilities 274,912,379        326,218,773       289,367,400 344,507,355       

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

Note

Liabilities and shareholders' equity

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

STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION (Continued)

AS AT DECEMBER 31, 2020



(Unit : Baht)

2020 2019 2020 2019

Shareholders' equity

Share capital

Registered share capital

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

Issued and paid-up share capital

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

Retained earnings

Appropriated

Statutory reserve 24 25,829,111          25,829,111 25,829,111 25,829,111

Unappropriated 157,768,718 143,409,423 154,175,303       140,018,008

Equity attributable to the parent company's shareholders 441,888,916 427,529,621 438,295,501 424,138,206

Non-controlling interests 1,484,086            1,410,701           -                      -                      

Total shareholders' equity 443,373,002 428,940,322 438,295,501 424,138,206

Total liabilities and shareholders' equity 718,285,381 755,159,095 727,662,901 768,645,561

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

Liabilities and shareholders' equity (continued)

Note

Consolidated financial statements Separate financial statements

AS AT DECEMBER 31, 2020

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

(Unit: Baht)

2020 2019 2020 2019
Revenues

Service income 480,059,407 430,620,301 475,798,552 427,129,684
Other income 13,635,757 10,150,617 14,002,433 10,712,873
Dividend received from subsidiary -                        -                        -                       8,159,916

Total revenues 493,695,164 440,770,918 489,800,985 446,002,473
Expenses

Cost of services 334,504,947 302,868,157 339,054,000 306,007,478
Selling expenses 7,688,053 7,442,567 7,042,489 7,400,673
Administrative expenses 89,859,872 104,747,138 82,253,171 96,120,974
Management remuneration 7 14,699,183 15,220,540 14,699,183 15,220,540

Total expenses 446,752,055 430,278,402 443,048,843 424,749,665
Profit from operating activities 46,943,109         10,492,516         46,752,142        21,252,808         
Finance costs 7,513,723 8,418,999 7,750,066 8,665,624
Income before tax expense (income) 39,429,386 2,073,517 39,002,076 12,587,184
Tax expense (income) 17 8,732,563           1,013,234           8,576,513          812,105              
Profit for the year 30,696,823         1,060,283           30,425,563        11,775,079         

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

Actuarial losses from defined employee benefit plans
   - net of income tax (409,799)             (3,104,218)          (413,924)           (3,296,049)          

Total comprehensive income for the year 30,287,024         (2,043,935)          30,011,639        8,479,030           
 
Profit attributable to :

Parent company's shareholders 30,621,048         1,006,481           30,425,563        11,775,079         
Non-controlling interests 75,775                53,802                -                    -                      

30,696,823         1,060,283           30,425,563        11,775,079         
Total comprehensive income attributable to : 
    Parent company's shareholders 30,213,639  (2,091,716) 30,011,639        8,479,030           
    Non-controlling interests 73,385                47,781                -                    -                      

30,287,024  (2,043,935) 30,011,639        8,479,030           
Earnings per share 25

Profit for the year of parent company's shareholders 30,621,048         1,006,481           30,425,563        11,775,079         
Weighted average number of ordinary shares (Shares) 258,291,087       258,291,087       258,291,087      258,291,087       
Basic earnings per share for the year (Baht per share) 0.119                  0.004                  0.118                 0.046                  

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

Note
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FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31,  2020

Consolidated financial statements Separate financial statements



(Unit: Baht)

Issued and
 paid up Appropriated- Unappropriated Non-controlling

share capital statutory reserve Total interests Total
Beginning balance, as at  January 1, 2019 258,291,087          25,829,111            171,330,218          455,450,416     1,963,004              457,413,420           
Total comprehensive income for the year 2019 -                        -                        (2,091,716) (2,091,716) 47,781                   (2,043,935)
Dividend paid 30 -                        -                        (25,829,079) (25,829,079) -                        (25,829,079)
Dividend received from subsidiary 13 -                        -                        -                        -                   (600,084)               (600,084)
Ending balance, as at December 31, 2019 258,291,087          25,829,111 143,409,423 427,529,621 1,410,701 428,940,322
Cumulative effect of change in accounting policy 5 -                        -                        (2,939,790) (2,939,790)       -                        (2,939,790)             
Beginning balance, as at  January 1, 2020 - as restated 258,291,087          25,829,111 140,469,633 424,589,831 1,410,701 426,000,532
Total comprehensive income for the year 2020 -                        -                        30,213,639 30,213,639 73,385                   30,287,024
Dividend paid 30 -                        -                        (12,914,554) (12,914,554) -                        (12,914,554)
Ending balance, as at  December 31, 2020 258,291,087          25,829,111            157,768,718 441,888,916 1,484,086              443,373,002           

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

Note

Consolidated financial statements

Retained earnings
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STATEMENT OF CHANGES IN SHAREHOLDERS' EQUITY
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31,  2020

Common shareholders



(Unit: Baht)

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

Beginning balance, as at January 1, 2019 258,291,087 25,829,111 157,368,057                 441,488,255                 
Total comprehensive income for the year 2019 -                               -                               8,479,030                     8,479,030                     
Dividend paid 30 -                               -                               (25,829,079)                 (25,829,079)                 
Ending balance, as at December 31, 2019 258,291,087 25,829,111 140,018,008 424,138,206
Cumulative effect of change in accounting policy 5 -                               (2,939,790)                   (2,939,790)                   
Beginning balance, as at  January 1, 2020 - as restated 258,291,087                 25,829,111 137,078,218 421,198,416
Total comprehensive income for the year 2020 -                               -                               30,011,639                   30,011,639                   
Dividend paid 30 -                               -                               (12,914,554)                 (12,914,554)                 
Ending balance, as at  December 31, 2020 258,291,087 25,829,111 154,175,303                 438,295,501                 

Notes to 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 YEAR ENDED DECEMBER 31,  2020



(Unit: Baht)

2020 2019 2020 2019
Cash flows from operating activities

     Profit for the year 30,696,823            1,060,283              30,425,563            11,775,079            
     Adjustments to reconcile net profit for the year to net cash
        provided by (paid from) operating activities: -
        Allowance for doubtful accounts (reverse) (3,074,724)            2,419,089              (3,074,724)            2,419,089              
        Write-off bad debtors
        Increase (decrease) in stock obsolescence 19,949                   109,797                 19,949                   109,797                 
        Depreciation and amortization 42,347,114            37,088,007            42,045,480            36,786,097            
        Loss (gain) on sale of assets (201,464)               (431,150)               (197,305)               (397,570)               
        Loss on fixed assets write-off 2,926,872              278,327                 2,789,252              277,892                 
        Loss on impairment of other non-current assets -                        129,941                 -                        129,941                 
        Warranty provisions 1,050,000              400,000                 1,050,000              400,000                 
        Warranty provisions (reversal) (99,469)                 (905,955)               (99,469)                 (905,955)               
        Unrealized foreign exchange loss (gain) (242,809)               406,450                 (242,809)               406,450                 
        Employee benefits obligations 1,889,234              4,695,463              1,742,047              4,429,882              
        Dividend received -                      -                      -                      (8,159,916)            
        Interest income (185,923)               (70,865)                 (139,178)               (54,454)                 
        Interest expenses 7,214,016              7,993,706              7,468,327              8,270,811              
        Income tax expenses 8,732,563              1,013,234              8,576,513              812,105                 
     Income from operating activities before changes in operating 
        assets and liabilities 91,072,182            54,186,327            90,363,646            56,299,248            
     Decrease (increase) in operating assets
        Trade and other current receivables 14,158,768            (4,845,118)            11,561,839            (2,398,686)            
        Lease receivables 1,201,823              -                      1,201,823              -                      
        Unbilled complete construction in progress (17,733,212)          44,432,241            (17,941,440)          45,405,353            
        Inventories 14,593,911            (8,698,422)            14,641,717            (8,787,943)            
        Other current assets (1,708,447)            891,449                 (1,712,191)            1,445,697              
        Other non-current assets 544,825                 385,464                 569,776                 385,464                 

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

- 13 -
ASIAN MARINE SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES

STATEMENTS OF CASH FLOWS
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FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31,  2020



(Unit: Baht)

2020 2019 2020 2019
     Increase (decrease) in operating liabilities 
        Trade accounts payable (5,584,088)            767,925                 (2,618,937)            (4,767,383)            
        Accrued cost of construction (1,337,519)            1,320,338              (1,337,519)            1,320,338              
        Advance received from customers 10,666,294            125,000                 10,791,294            -                        

7,449,759              (1,710,226)            7,881,429              (2,440,097)            
        Other current liabilities 311,047                 (7,672,940)            (847,103)               (5,657,247)            
    Cash received (paid) from operating activities 113,635,343          79,192,038            112,554,334          80,804,744            
    Cash received from interest income 129,386                 70,865                   82,642                   54,454                   
    Corporate income taxes paid (9,972,205)            (13,743,807)          (8,997,407)            (12,257,807)          
    Cash refund from withholding tax refunded 811,863                 -                        -                        -                        
    Warranty provisions paid (853,588)               (247,960)               (853,588)               (247,960)               
    Employee benefit obligations paid (3,544,232)            (1,116,753)            (3,297,727)            (1,116,753)            
           Net cash from (used in) operating activities 100,206,567          64,154,383            99,488,254            67,236,678            
Cash flows from investing activities
     Cash paid for purchase of fixed assets (25,194,971)          (36,108,569)          (20,047,126)          (36,011,664)          
     Proceeds from sale of fixed assets 1,078,535              510,192                 1,073,894              470,115                 
     Cash  paid for investment in  subsidiary -                        -                        (197,500)               -                        
     Cash paid for purchase of intangible assets (1,565,462)            (322,088)               (1,415,462)            (322,088)               
     Received for dividend in subsidiary -                        -                        -                        8,159,916              
        Net cash from (used in) investing activities (25,681,898)          (35,920,465)          (20,586,194)          (27,703,721)          
Cash flows from financing activities
     Increase (decrease) in bank overdrafts and short-term 
        loans from financial institutions (65,000,000)          53,000,000            (65,000,000)          53,000,000            
     Repayment of lease liabilities (3,433,403)            (1,189,405)            (3,433,403)            (1,189,405)            
     Received for long-term loans - related paties -                        -                        5,000,000              9,000,000              
     Repayment for long-term loans - related paties -                        -                        (11,400,000)          (2,000,000)            
     Repayment of long-term loans to bank (27,618,120)          (20,598,120)          (27,618,120)          (20,598,120)          
     Dividend paid (13,558,505)          (25,782,293)          (13,558,505)          (25,782,293)          
     Dividend payment from subsidiary to 
        non-controlling interest -                        (600,084)               -                        -                        
     Interest paid (7,211,167)            (8,066,747)            (7,477,314)            (8,334,278)            
        Net cash from (used in) financing activities (116,821,195)        (3,236,649)            (123,487,342)        4,095,904              

Notes to financial statements form an integral part of these statements.
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STATEMENTS OF CASH FLOWS (Continued)

Consolidated financial statements Separate financial statements

FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31,  2020

    Accrued expenses



(Unit: Baht)

2020 2019 2020 2019

        Net increase (decrease) in cash and cash equivalents (42,296,526)          24,997,269            (44,585,282)          43,628,861            

Unrealized gain (loss) on exchange rate

   from deposit in foreign currency 366,516                 (402,771)               366,516                 (402,771)               

Cash and cash equivalents at the beginning of the year 66,803,512            42,209,014            63,920,381            20,694,291            

Cash and cash equivalents at the end of the year 24,873,502            66,803,512            19,701,615            63,920,381            

Supplemental disclosure of cash flows information: -

1. Cash and cash equivalents consisted of: -

        Cash on hand 377,969                 207,168                 148,819                 179,168                 

        Cash at bank - Savings account 20,419,028            64,618,609            15,832,955            62,159,849            

                          - Current account 3,702,475              1,918,683              3,345,811              1,522,312              

        Fixed deposit 3 months or less 374,030                 59,052                   374,030                 59,052                   

24,873,502            66,803,512            19,701,615            63,920,381            

2. Non-cash items consisted of :-

       Purchase of fixed assets under the lease agreement 1,808,891              1,165,421              1,808,891              1,165,421              

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

DECEMBER 31, 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 shipbuilding and ship repair 
services. 

 1.3 Major shareholder 
   The major shareholder is Tanphaibul Company Limited, a company incorporated in Thailand. 
 
2. BASIS OF FINANCIAL STATEMENT PREPARATION 
 2.1 Basis for preparation of the financial statements 
   The financial statements have been prepared in accordance with the accounting standards 

prescribed by Thai Accounts Act enunciated under the Accounting Profession Act B.E.2547 by 
complying with the financial reporting standards. The presentation of the financial statements has 
been made in compliance with the Notification of the Department of Business Development, the 
Ministry of Commerce, re : the financial statements presentation for public limited company, 
issued under the Accounting Act B.E.2543. 

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

   The financial statements in Thai language are the official statutory financial statements of 
the Company. The financial statements in English language have been translated from such 
financial statements in Thai language. 

 
 2.2 Financial reporting standards that became effective in the current year 

 During the year, the Company and its subsidiaries have adopted the revised and new 
financial reporting standards, interpretations and the accounting guidance, which are effective for 
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 new standard involves changes to key principles as summarized 
below. 
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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 
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.    

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. 
 January 1, 2020, the Company and its subsidiaries have adopted TFRSs related to financial 
instruments and TFRS 16 in its financial statements by applying modified retrospective approach. 
The impact from the first-time adoption has been disclosed in Note 5 to the 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. 
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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 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. 

 
 2.3 Financial reporting standards that become effective in the future 

 During the year, the Federation of Accounting Professions issued a notification of the 
Federation of Accounting Professions and published in the Government Gazette for the conceptual 
framework of financial reporting (new)  and several revised financial reporting standards from the 
year 2019 that become effective for the accounting period beginning on or after January 1, 2021 
onwards. Such adjustments are to improve/ revise the principles of the financial reporting as 
follows: 
Adjustment is reference to the conceptual framework in the financial reporting standards 

Several financial reporting standards are reference to “ IASC’ s Framework for the 
Preparation and Presentation of Financial Statements.” The adjustment of reference project on the 
conceptual framework in the financial reporting standards has updated reference or partial 
reference adjustment and other to describe clearly whether each document is reference to “ the 
conceptual framework” of which year. 
Conceptual Framework for Financial Reporting 

The conceptual framework for financial reporting consisted of revised definitions of assets 
and liabilities. Criteria for the recognition of assets and liabilities in the financial statements. It also 
includes the following new principles and guidance: 
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1. Measurement, including factors that must be considered in selecting the valuation 
criteria 

2. Presentation and disclosure which includes when the income and expenses are classified   
into other comprehensive income. 

3. Reporting entities 
4. When the assets and liabilities derecognition from the financial statements 
In addition, this Conceptual Framework for Financial Reporting clearly clarifies 

management’s stewardship of the entity’s economic resources, prudence, and measurement 
uncertainty of financial information. 
Definition of Business 

Business definition revised in the financial reporting standard No.  3 “ Business 
Combination” describes more clearly on definition of business. The objective is for the business to 
establish that such transaction has to be recorded as “ business combination”  or “ purchase of 
assets” or not. Adjustments are as follows: 

1. Describe clearly on the consideration of “business”, activity group and acquired assets 
must include input data factor, key process that at least combined will significantly 
generate outputs. 

2. Eliminate the assessment that the market partner can substitute input factor or missing 
process and generate further outputs from the standards. 

3. Add practice guide and example to support understanding and help the company assess 
whether the key process is acquired. 

4. Narrow down the definition of business and definition of outputs by placing interest in 
the product and service provided to the customer and eliminate the reference on ability to 
reduce cost from the standards. 

5. Add the intention test as an alternative which allows to make assessment easily whether 
the activity group and acquired assets are business or not. 
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Definition of significance  
The definition of significance has resulted in revising the accounting standard No. 1 

“Presentation of Financial Statements, Presentation of Financial Statements and Accounting 
Standards No.8 – Accounting Policy, Change of Accounting Estimates and Error and the revision 
that resulted in other financial reporting standards. 

 The adjustment creates better understanding of the definition of significance by 
1. For the definition to follow the same direction of the financial reporting standards and 

conceptual framework to avoid the confusion that may arise from the definition 
difference. 

2. Include the requirements together of the accounting standard No.1 “Presentation of 
financial statements” in the definition for it to become clearer and describe how the 
materiality can be clearly applied. 

3. Applying existing practice guidance of the definition of the materiality in the same place 
as the definition.  

Reform of swap interest rate 
The reform of swap interest rate resulted in the adjustment of the financial reporting 

standards No.  9 financial instruments and financial reporting standards No.7 financial instrument 
disclosure. Such adjustment has changed the hedge accounting requirements, especially to reduce 
the impact arising from the uncertainty as a result of the swap interest rate reform such as 
interbank offer rates-IBORs. In addition, the adjustment requires the business to provide additional 
information to investors regarding the relation of hedging directly impacted from any 
uncertainties. 

The management of the company and its subsidiaries are in the process to assess the impact 
of these TFRSs to the financial statements in the year when they are adopted. 

 
 2.4 Thai Financial Reporting Standard No.16 “Leases” 

The Federation of Accounting Professions has revised TFRS 16 lease agreements and 
published in the Government Gazette on January 27, 2021 with the following revisions. 

1. The Rent Concessions related to COVID-19, which is effective from June 1, 2020 with 
earlier application permitted. The amendment permits lessees, as a practical expedient, 
not to assess whether rent concessions that occur as a direct consequence of the COVID-
19 pandemic and meet specified conditions are lease modifications and, instead, to 
account for those rent concessions as if they were not lease modifications. 
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2. Added the requirements for the temporary exception arising from interest rate 
benchmark reform, which an entity shall apply these amendments for annual reporting 
periods beginning on or after January 1, 2022 with earlier application permitted.  

The management of the Company and its subsidiaries are in the process to assess the impact 
of these TFRSs to the financial statements in the year when they are adopted. 
 

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

    2020  2019  2020  2019  2020  2019 
    Percent  Percent  Percent  Percent  Percent  Percent 
General Marine Co., Ltd.  Agent of machinery and 

equipment for marine service 
  

100 
  

100 
  

0.65 
  

0.68 
  

0.47 
  

0.04 
Asimar Marine Co., Ltd.  Subcontractor of ship repair  100  100  1.33  1.29  5.69  6.47 
Eco Marine Co., Ltd.  Pollution control and 

environmental management 
services 

 
 

 
 

93 

  
 

93 

  
 

4.48 

  
 

4.54 

  
 

5.40 

  
 

4.14 
Asian Marine Joint Venture Co., Ltd.  Shipbuilding   80            -  0.03            -  0.00            - 

a) The consolidated financial statements are prepared by using uniform accounting policies so that 
the transactions and other events which are the same or the similar circumstances have been used 
the identical policies to record those transactions.   

b) Material balances and transactions between the Company and its subsidiary companies have 
been eliminated from the consolidated financial statements. 

c) Non-controlling interests represent the portion of profit or loss and net assets of the subsidiaries 
that are not held by the Company and are presented separately in the consolidated profit or loss 
and within equity in the consolidated statement of financial position.  

 
 

4. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES 
 4.1 Revenue recognition 

Service revenue is recognized over time when services have been rendered considering the stage 
of completion. The stage of completion is assessed by reference to surveys of work performed. When 
the outcome of a service rendering contract cannot be estimated reliably, service revenue is recognized 
only to the extent of contract costs incurred that are likely to be recoverable. 



- 22 - 
 

 

The recognized revenue which is not yet due per the contracts has been presented as “Unbilled 
complete construction in progress” in the statement of financial position, which is classified as trade 
receivables when the Group is entitled to receive without condition such as upon completion of services 
and acceptance by the customer. 

The obligation to transfer service to a customer for which the subsidiaries have consideration or 
an amount of consideration is due from the customer is presented as “Advance received from 
customers” in the statement of financial position. Deferred income will be recognized as revenue when 
the Group has completely performed the obligation stated in the contract. 

Interest income is recognized on an accrued basis, based on the effective rate method. 
Other income is recognized on an accrual basis. 

 
 4.2 Cost of services 

Cost of services are determined by allocating cost of material, direct labour and overhead as 
anticipated to be incurred for the whole project and recognizing as cost of services in the income 
statements in proportion to percentage of completion. 

The recognized cost of services which has not yet been paid has been shown under the caption 
of “Accrued construction cost” in the statements of financial position.  In case that the cost of service 
according to the percentage of completion method is lower than the incurring cost of service, it will be 
shown as “work in process” under the inventory account in the statement of financial position.  

 
 4.3 Cash and cash equivalents 

Cash and cash equivalents consist of cash in hand, cash at financial institutions, and all highly 
liquid investments with an original maturity of three months or less and not subject to withdrawal 
restrictions. 
 

 4.4 Trade receivables  
Applicable from January 1, 2020  

Trade receivables are recognized initially at the amount of consideration that is unconditional 
unless they contain significant financing components, when they are recognized at its present value.  
 
 



- 23 - 
 

 

Trade receivables are stated at the amount expected to be collectible, the Company and its 
subsidiaries apply the TFRS 9 simplified approach to measuring expected credit losses which uses a 
simplified approach, that requires expected lifetime losses to be recognized from initial recognition of 
the receivables.  To measure the expected credit losses, trade receivables have been grouped based on 
the days past due.  The expected loss rates are based on the payment profiles and the corresponding 
historical credit losses which are adjusted to reflect the current and forward-looking information on 
macroeconomic factors affecting the ability of the customers to settle the receivables.  The Company 
and its subsidiaries have identified the GDP, the unemployment rate and the consumer price index of 
the countries in which it sells its goods and services to be the most relevant factors, and accordingly 
adjusts the historical loss rates based on expected changes in these factors.  The impairment losses are 
recognized in profit or loss in administrative expenses. 
 
Applicable prior to January 1, 2020  

Trade accounts receivable are stated at the net realizable value. Allowance for doubtful accounts 
is provided for the estimated losses that may be incurred in the collection of receivables. The allowance 
is generally based on collection experiences and analysis of each debtor aging that is expected to have 
collection problem. 

 
 4.5 Financial assets and financial liabilities 

Classification and measurement of financial assets 
The classification of financial assets depends on the entity’ s business model for managing the 

financial assets and the contractual terms of the cash flows. 
The Company and its subsidiaries classify its debt instruments in the following categories: 
• those to be measured subsequently at fair value (either through other comprehensive 

income or through profit or loss); and 
• those to be measured at amortised cost. 
The Company and its subsidiaries reclassify debt instruments when and only when its business 

model for managing those assets changes. 
The equity instruments held must be irrevocably classified to two measurement categories; i)  at 

fair value through profit or loss ( FVPL) , or ii)  at fair value through other comprehensive income 
(FVOCI) without recycling to profit or loss.  

At initial recognition, the Company and its subsidiaries measure a financial asset at its fair value 
plus or minus, in the case of a financial asset not at FVPL, transaction costs are directly attributable to 
the acquisition of the financial asset. Transaction costs of financial assets carried at FVPL are expensed 
in profit or loss. 
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Financial assets with embedded derivatives are considered in their entirety when determining 
whether their cash flows are solely payment of principal and interest. 

Subsequent measurement of debt instruments depends on the Company and its subsidiaries’ s 
business model for managing the asset and the cash flow characteristics of the financial assets.  There 
are three measurement categories into which the Company and its subsidiaries classify its debt 
instruments: 

• Amortized cost: A financial assets will be measured at amortized cost when the financial 
asset is held within a business model whose objective is to hold financial assets in order 
to collect contractual cash flows. In addition, the contractual terms of the financial asset 
give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and 
interest on the principal amount outstanding.  Interest income from these financial assets 
is included in financial income using the effective interest rate method. Any gain or loss 
arising on derecognition is recognised directly in profit or loss and presented in other 
gains/ ( losses)  together with foreign exchange gains and losses.  Impairment losses are 
presented in profit or loss. 

• FVOCI: A financial assets will be measured at FVOCI when it is held within a business 
model whose objective is achieved by both collecting contractual cash flows and selling 
financial assets.  In addition, the contractual terms of the financial asset give rise on 
specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest on the 
principal amount outstanding. Movements in the carrying amount are taken through other 
comprehensive income, except for the recognition of impairment gains or losses, interest 
income and related foreign exchange gains and losses which are recognized in profit or 
loss.  When the financial asset is derecognized, the cumulative gain or loss previously 
recognized in other comprehensive income is reclassified from equity to profit or loss 
and recognized on other gains/ ( losses) .  Interest income from these financial assets is 
included in finance income using the effective interest rate method.  Foreign exchange 
gains and losses are presented in other gains/ ( losses)  and impairment expenses are 
presented as separate line item in the statement of comprehensive income. 

• FVPL: Assets that do not meet the criteria for amortised cost or FVOCI are measured at 
FVPL.  A gain or loss on a debt investment that is subsequently measured at FVPL is 
recognized in profit or loss and presented net within other gains/(losses) in the period in 
which it arises. 

Dividends from such investments continue to be recognized in profit or loss when the Company 
and its subsidiaries’s right to receive payments is established. 

Changes in the fair value of financial assets at FVPL are recognized in other gains/(losses) in the 
statement of income as applicable.  Impairment losses ( and reversal of impairment losses)  on equity 
investments measured at FVOCI are not reported separately from other changes in fair value. 
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Classification and measurement of financial liabilities and equity 
Financial instruments issued by the Company and its subsidiaries must be classified as financial 

liabilities or equity securities by considering contractual obligations. 
• Where the Company and its subsidiaries have an unconditional contractual obligation to 

deliver cash or another financial asset to another entity, it is considered a financial 
liability unless there is a predetermined or possible settlement for a fixed amount of cash 
in exchange of a fixed number of the Company and its subsidiaries’ s own equity 
instruments. 

• Where the Company and its subsidiaries have no contractual obligation or have an 
unconditional right to avoid delivering cash or another financial asset in settlement of the 
obligation, it is considered an equity instrument. 

At initial recognition, the Company and its subsidiaries measure financial liabilities at fair value. 
The Company and its subsidiaries reclassify all financial liabilities as subsequently measured at 
amortised cost, except for derivatives. 

 
Recognition and derecognition 

The Company and its subsidiaries shall recognize a financial asset or a financial liability in its 
statement of financial position when, and only when, the Company and its subsidiaries become party to 
the contractual provisions of the instrument.  Regular way purchases and sales of financial assets are 
recognized on trade-date, the date on which the Company and its subsidiaries commit to purchase or 
sell the asset. Financial assets are derecognized when the rights to receive cash flows from the financial 
assets have expired or have been transferred and the Company and its subsidiaries have transferred 
substantially all the risks and rewards of ownership of the financial assets. 
 
Impairment 

The Company and its subsidiaries assess on a forward-looking basis the expected credit loss 
associated with its debt instruments carried at amortized cost and FVOCI.  The impairment 
methodology applied depends on whether there has been a significant increase in credit risk.  The 
Company and its subsidiaries apply general approach for credit-impaired consideration.  

 
 4.6 Inventories 

Inventories are valued at the lower of cost and net realizable value. Costs of raw materials 
and semi-raw materials are determined on the first-in, first-out basis and are charged to cost of ship 
building or ship repair whenever consumed. 



- 26 - 
 

 

The cost of purchase comprises both the purchase price and costs directly attributable to the 
acquisition of the inventory, such as import duties, transportation charges and other direct costs 
incurred in acquiring the inventories less all trade discounts, allowances or rebates.   

The net realizable value of inventory is estimated from the selling price in the ordinary 
course of business less the estimated costs to complete production and the estimated costs to 
complete the sale. 

Allowance for obsolete stock is provided at the rate 100 percent for old, slow-moving, 
deteriorated and at the rate 20 percent for unmovable inventories over 2 years. 

 
 4.7 Lease receivables 
   Lease receivables are stated at the value is calculated from future cash flows that are 

discounted using the interest rate for the Company’s capital. The difference between fair value and 
investment in accounts receivable are included in determining income. 

 
 4.8 Investments in subsidiaries 

Subsidiaries are entities over which the Company has the power to control their financial 
and operating policies generally accompanying a shareholding of more than one-half of the voting 
rights. The financial statements of the subsidiaries are consolidated from the date the Company 
exercises control over the subsidiaries until the date that control power ceases. 

Investments in subsidiaries are stated at cost net from allowance on impairment (if any) in 
the separate financial statements. 

 
 4.9 Property, plant and equipment and depreciation 

Land is stated at cost. Plant and equipment are stated at cost less accumulated depreciation 
and allowance on impairment (if any). 

Cost is initially recognized upon acquisition of assets along with other direct costs 
attributing to acquiring such assets in the condition ready to serve the objectives, including the 
costs of asset demolition, removal and restoration of the asset location, which are the obligations 
of the company (if any).  
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Depreciation of plant and equipment is calculated by cost less residual value on the straight-
line basis over the following estimated useful lives and remaining value at the discontinuation of 
the assets are as follows:- 
 Years  Residual Value at disabled date 
          Floating dockyards 20  Estimated by the engineer 
 Building and other constructions 5 - 20  Estimated by the engineer 
 Building improvements 5 - 20  - 
 Machinery and equipments 1 - 5  Estimated by the engineer 
 Furniture and fixtures 1 - 5  - 
 Marine and motor vehicles 5 - 10  - 

Depreciation is included in determining income. 
No depreciation is provided on land, construction in progress and equipment under 

installation. 
The Company and its subsidiaries have reviewed the residual value and useful life of the 

assets every year.  
The depreciation for each asset component is calculated on the separate components when 

each component has significant cost compared to the total cost of that asset. 
Property, plant and equipment are written off at disposal. Gains or losses arising from sale 

or write-off of assets are recognized in the statement of comprehensive income. 
 
 4.10 Borrowing costs 

Borrowing costs directly attributed to the acquisition or construction of an asset that 
necessarily takes long time to put in ready to use or available for sale state are capitalized as part 
of the cost of the respective asset until that asset condition is ready for its intended use. All other 
borrowing costs are expensed in the period they are incurred. Borrowing costs consist of interest 
and other costs arising from such borrowing. 

 
 4.11 Intangible assets and amortization 

Intangible assets that are acquired by the Company with finite useful lives are stated at cost 
less accumulated amortization and allowance on impairment (if any). Intangible assets are 
amortized in the statement of comprehensive income on a straight-line basis over their estimated 
useful lives from the date that they are available for use. The estimated useful lives are as follows: 

Know-how for use in building pollution control ships 10  years 
Software (Application software)  3 -10 years 
Licence 6 years 
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 4.12 Leases 
 At the 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. 
 The Company and its subsidiaries assess the lease term for the non-cancellable period as 
stipulated in the lease contract or the remaining period of active leases at the date of initial 
application (as at January 1, 2020) together with any period covered by an option to extend the lease 
if it is reasonably certain to be exercised or any periods covered by an option to terminate the lease 
if it is reasonably certain not to be exercised by considering the effect of changes in technology 
and/or the other circumstance relating to the extension of the lease term.  

       Right-of-use assets-as a 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 of right-of-use assets. 

 Lease liabilities 

    At the commencement date of the lease, lease liabilities are stated at the present value of 
lease payments to be made over the lease term.  The lease payments include fixed payments 
( including in-substance fixed payments)  less any lease incentives receivable ( if any)  and amount 
expected to be paid under residual value guarantees. The lease payments also include the exercise 
price of a purchase option reasonably certain to be exercised by the Company and its subsidiaries 
and payments of penalties for terminating the lease, if the lease term reflects the Company and its 
subsidiaries exercising the option to terminate.  
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    In calculating the present value of lease payments, the Company and its subsidiaries use its 
incremental borrowing rate, which is determined by referring to the government bond yield 
adjusted with risk premium depending on the lease term, at the lease commencement date if the 
interest rate implicit in the lease is not readily determinable.  After the commencement date, the 
amount of lease liabilities is increased to reflect the accretion of the interest and reduced for the 
lease payments made. In addition, the carrying amount of lease liabilities is remeasured if there is a 
modification, a change in the lease term, a change in the lease payments or a change in the 
assessment of an option to purchase the underlying asset. 

 Short-term leases and leases of low-value assets 

    The Company and its subsidiaries apply the short-term lease recognition exemption to its 
short-term leases (those 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. 

 

 4.13 Related parties 

    Enterprises and individuals that directly, or indirectly through one or more intermediaries, 
control, or are controlled by, or are under common control with, the company, including holding 
companies, subsidiaries and fellow subsidiaries are related parties of the company. Associates and 
individuals owning, directly or indirectly, an interest in the voting power of the company that gives 
them significant influence over the enterprise, key management personnel, including directors and 
officers of the company and close members of the family of these individuals and companies 
associated with these individuals also constitute related parties. 

    In considering each possible related party relationship, attention is directed to the substance 
of the relationship, and not merely the legal form. 

 

 4.14 Foreign currencies 
Foreign currency transactions are translated into Baht at the exchange rates ruling on the 

transaction dates. Assets and liabilities denominated in foreign currencies outstanding at the 
statement of financial position date are translated into Baht at the exchange rates ruling on the 
statement of financial position date. 

Gains and losses on exchange are included in determining income. 
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 4.15 Impairment of assets 
 As at the statement of financial position date, the Company and its subsidiaries assesses 

whether there is an indication of asset impairment. If any such indication exists, the Company and 
its subsidiaries will make an estimate of the asset’s recoverable amount. If the carrying amount of 
the asset exceeds its recoverable amount, an impairment loss is recognized in the statement of 
comprehensive income. In addition, impairment loss is reversed if there is a subsequent increase in 
the recoverable amount. The reversal shall not exceed the carrying value that would have been 
determined net of accumulated depreciation or amortization. The recoverable amount of the asset 
is the asset’s value in use or fair value less costs to sell. 

 
4.16 Employee benefits 

  Short-term employee benefits 
    Salaries, wages, bonuses and contributions to social security fund are recognized as 

 expenses when incurred. 
 
  Post-employment benefit (Defined Contribution plans) 

   The Company and its subsidiaries and its employees have jointly established a provident 
fund. The fund is monthly contributed by employees and by the Company. The fund’s assets are 
held in a separate trust fund and the Company’s contributions are recognized as expenses when 
incurred. 

 
   Post-employment benefits (Defined benefit plans)  

    The Company and its subsidiaries have obligations in respect of the severance payments to 
employees upon retirement under the Company’s article and labour law. The Company treated these 
severance payment obligations as a defined benefit plan.       

    The obligation under the defined benefit plan is determined by a professionally qualified 
 independent actuary, using the projected unit credit method. Such determination is made based on 
 various assumptions, including discount rate, future salary increase rate, staff turnover rate, mortality 
 rate, and inflation rates. 

   Actuarial gains and losses for post-employment benefits of the employees are recognized in 
other comprehensive income. 

 
 4.17 Provisions 

   Provisions are recognized when the Company and its subsidiaries have a present obligation 
as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits 
will be required to settle the obligation, and a reliable estimate can be made of the amount of the 
obligation.  
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 4.18 Corporate income tax 
Income tax 

   Income tax comprises current income tax and deferred tax.  
Current tax 

   The Company and its subsidiaries records income tax expense, if any, based on the amount 
currently payable. Income tax is calculated in accordance with tax laws and at the rate 20% of net 
profit after deducting other income which is exempt from corporate income tax and adding back 
certain expenses and provisions which are forbidden expenses for tax computation purposes. 

 
Deferred tax 

   Deferred tax assets and liabilities are provided on the temporary differences between the 
carrying amount and the tax bases of assets and liabilities at the end of the reporting period. 
Changes in deferred tax assets and liabilities are recognized as deferred tax income or deferred tax 
expense which are recognized in the profit or loss except to the extent that it relates to items 
recognized directly in shareholders’ equity or in other comprehensive income. 

   The deductible temporary differences are recognized as deferred tax assets when it is 
probable that the Company will have future taxable profit to be available against which the 
deferred tax assets can be utilized. The taxable temporary differences on all taxable items are 
recognized as deferred tax liabilities. 

   Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that the Company and its 
subsidiaries expect to apply to the period when the deferred tax assets are realized or the deferred 
tax liabilities are settled, based on tax rates and tax laws that have been enacted or substantively 
enacted by the end of the reporting period. 

   At the end of each reporting period, the carrying amount of deferred tax assets are reviewed 
and reduced the value when it is probable that the Company will have no longer the future taxable 
profit that is sufficient to be available against which all or some parts of deferred tax assets are 
utilized. 

   Deferred tax assets and deferred tax liabilities are offset when there is the legal right to 
settle on a net basis and they relate to income taxes levied by the same tax authority on the same 
taxable entity. 

   Thus, the Company and its subsidiaries offsets deferred tax assets and deferred tax liabilities 
for presentation in the statement of financial position, rather than presenting them separately.  
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4.19 Significant accounting judgement and estimates 
   Preparation of financial statements in conformity with the financial reporting standards  

requires management to make estimates and assumptions that affect the reported amounts of 
revenues, expenses, assets and liabilities and disclosure of contingent assets and liabilities. Actual 
results may differ from those estimates. Significant estimates are as follows : 

 
  Allowances for doubtful accounts 
   TFRS 9 simplified approach is applied to measuring expected credit losses which uses a 

simplified approach that requires expected lifetime losses to be recognized from the initial 
recognition of the receivables. To measure the expected credit losses, trade receivables have been 
grouped based on the days past due. The expected loss rates are based on the payment profiles and 
the corresponding historical credit losses which are adjusted to reflect the current and forward-
looking information on macroeconomic factors affecting the ability of the customers to settle the 
receivables.  

 
  Allowances for defective inventories and net realizable value 

 Management maintains an allowance for defective inventories. The allowance is based on 
for obsolete stock provided at the rate 100 percent for old, slow-moving, deteriorated and at the 
rate 20 percent for unmovable inventories over 2 years.  The Company also maintains an allowance 
for below cost sale based on the consideration of estimate from the expected selling price in the 
ordinary course of business less the estimated costs to complete the sale. 

 
  Property, plant and equipment and right - of - use - assets and intangible assets 
   Management determines the estimated useful lives and residual values for the Company’s 

property, plant and equipment and right - of - use - assets and intangible assets. Management will 
revise the depreciation charge where useful lives and residual values are different to previously 
estimated, or it will write off or write down technically obsolete or assets that have been 
abandoned or sold. 

   
  Estimated for cost of project and percentage of completion 
   Management determines the estimated for cost of project and percentage of completion 

based on the assessment of completion of a physical proportion of work under the contract by its 
engineer. The provision for the total anticipated loss on ship building and ship repair will be made 
in the accounts when the possibility of loss is ascertained. 
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Deferred tax assets 
 Deferred tax assets are recognized for deducible temporary differences and unused tax 
losses to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the 
temporary differences and losses can be utilized. Significant management judgment is required to 
determine the amount of deferred tax assets that can be recognized, based upon the likely timing 
and level of estimated future taxable profits. 

 
  Provisions from the work guarantee 
          The management has set the provisions on the work guarantee from the damage that may 

arise. It is applied for the shipbuilding project that has been delivered by using the basis of cost 
expected to be paid according to the provisions determined by the engineers of the Company. 

 
  Determining the lease term of contracts with renewal and termination options 
          The Company and its subsidiaries determine the lease term as the non-cancellable term of 

the lease, together with any period covered by an option to extend the lease if it is reasonably 
certain to be exercised, or any periods covered by an option to terminate the lease, if it is 
reasonably certain not to be exercised. The management is required to use judgment in evaluating 
whether it is reasonably certain whether or not to exercise the option to renew or terminate the 
lease, considering all relevant factors that create an economic incentive to exercise either the 
renewal or termination. After the commencement date, the Company and its subsidiaries reassess 
the lease term if there is a significant event or change in circumstances that is within its control and 
affects its ability to exercise or not to exercise the option to renew or to terminate. 

 
  Post-employment benefits under defined benefit plans 

The obligation under the defined benefit plan is determined based on actuarial techniques. 
Such determination is made based on various assumptions, including discount rate, future salary 
increase rate, mortality rate and staff turnover rate. 

 
 

5. CUMULATIVE EFFECTS OF CHANGES IN ACCOUNTING POLICIES DUE TO THE ADOPTION 
 OF NEW FINANCIAL REPORTING STANDARDS 

  As described in Note 2.2 to the financial statements, the Company and its subsidiaries have 
adopted TFRSs related to financial instruments and TFRS 16 during the year. 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. 
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 (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 -  -  58,086,953  58,086,953 
  Deferred tax assets 13,179,783  388,812  1,392,085  14,960,680 
    Total assets 541,629,442  (1,555,249)  31,843,244  571,917,437 
Current liabilities        
  Current portion of lease liabilities 750,462  -  2,612,530  3,362,992 
  Accrued expense  13,737,885  -  (4,191,484)  9,546,401 
Non-current liabilities        
  Lease liabilities 667,380  -  34,806,739  35,474,119 
    Total liabilities 15,155,727  -  33,227,785  48,383,512 
Unappropriated retained earnings 143,409,423  (1,555,249)  (1,384,541)  140,469,633 
Total equity 428,940,322  (1,555,249)  (1,384,541)  426,000,532 

 
 (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 -  -  58,086,953  58,086,953 
  Deferred tax assets 12,983,995  388,812  1,392,085  14,764,892 
    Total assets 537,504,858  (1,555,249)  31,843,244  567,792,853 
Current liabilities        
  Current portion of lease liabilities 750,462  -  2,612,530  3,362,992 
  Accrued expense 12,513,370  -  (4,191,484)  8,321,886 
Non-current liabilities        
  Lease liabilities 667,380  -  34,806,739  35,474,119 
    Total liabilities 13,931,212  -  33,227,785  47,158,997 
Unappropriated retained earnings 140,018,009  (1,555,249)  (1,384,541)  137,078,219 
Total equity 424,138,206  (1,555,249)  (1,384,541)  421,198,416 
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5.1 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 

 
   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 -  -  -  62,838,740  62,838,740 

Unbilled complete construction in progress -  -  -  46,612,560  46,612,560 

Assets held for sale -  -  -  8,469,118  8,469,118 

 -  -  -  184,723,930  184,723,930 
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 (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 

Advance received from customers -  125,000  125,000 

Accrued expenses -  16,105,950  16,105,950 

Lease liabilities -  38,837,111  38,837,111 

Long-term loans from bank -  107,856,265  107,856,265 

 -  339,345,046  339,345,046 
 

 (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 -  -  -  57,341,990  57,341,990 
Unbilled complete construction in progress -  -  -  45,639,448  45,639,448 
Assets held for sale -  -  -  8,469,118  8,469,118 
 -  -  -  175,370,937  175,370,937 

 

 (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 
Accrued expense -  14,071,827  14,071,827 
Lease liabilities -  38,837,111  38,837,111 
Long-term loans from bank -  107,856,265  107,856,265 
 -  338,949,053  338,949,053 
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Impairment of financial assets  
   The Company and its subsidiaries have trade receivables that are subject to the expected 

credit loss model. The Company and its subsidiaries have trade receivables and long-term loans to 
related parties that are subject to the expected credit loss model.  
 
Trade receivables 
 The Company and its subsidiaries apply the simplified approach to measuring expected 
credit losses, which use a lifetime expected loss allowance for all trade receivables. 
 To measure the expected credit losses, trade receivables have been grouped based on shared 
credit risk characteristics and the days past due. The expected loss rates are based on the historical 
payment profiles, the corresponding historical credit losses experienced and the impact of potential 
factor to the expected loss rates.  
 
On that basis, the loss allowance for trade receivables was as follows: 

 (Unit: Baht) 
 Consolidated financial statements 

 

Not yet due 
 

Up to 3 months 
 

3 - 6 months 
 

6 - 12 months 
 Over 

12 months 

 
Total 

As at January 1, 2020            
Gross carrying amount 23,433,301  6,648,836  8,313,017  21,172,478  6,576,178  66,143,810 
Loss allowance 961,384  333,794  648,883  5,943,929  6,576,178  14,464,168 

 
 (Unit: Baht) 

 Separate financial statements 

 

Not yet due 
 

Up to 3 months 
 

3 - 6 months 
 

6 - 12 months 
 Over 

12 months 

 
Total 

As at January 1, 2020            
Gross carrying amount 23,204,824  6,261,032  8,313,017  21,172,478  6,576,178  65,527,529 
Loss allowance 961,384  333,794  648,883  5,943,929  6,576,178  14,464,168 

  
 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 
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5.2 Leases 
 These liabilities were measured at the present value of the remaining lease payments, 
discounted using the Company and its subsidiaries’s incremental borrowing rates. The Company 
and its subsidiaries incremental borrowing rates applied to the lease liabilities as at January 1, 2020 
was ranged between 1.99% to 6.90%.  
 For leases previously classified as finance leases applying TAS 17, the Company and its 
subsidiaries reclassified the carrying amount of the lease assets and lease liabilities immediately 
before adoption of TFRS 16 as the carrying amount of the right-of-use assets and the lease 
liabilities at the date of initial application. 

 (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 (18,743,851)  (18,743,851) 
Additional lease liabilities from TFRS 16 adoption 37,419,269  37,419,269 
Finance lease liabilities as at December 31, 2019 1,417,842  1,417,842 
Lease liabilities recognised as at January 1, 2020 38,837,111  38,837,111 
Of which are:    
  Current lease liabilities 3,362,992  3,362,992 
  Non-current lease liabilities 35,474,119  35,474,119 

 38,837,111  38,837,111 
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 50,024,063  50,024,063 
Vehicles 8,062,890  8,062,890 
Total right-of-use assets 58,086,953  58,086,953 
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6. FINANCIAL ASSETS AND FINANCIAL LIABILITIES 
  On January 1, 2020 (the date of initial application of new financial reporting standards), the 

Company and its subsidiaries’s management have assessed which business models applied to the 
financial assets and liabilities and have classified the financial assets and liabilities balances as at January 
1, 2020 as disclosed in Note 5. 

 (Unit : Baht) 
 Consolidated financial statements 

 FVPL 
 Fair value - 

Derivatives 
 

FVOCI 
 Amortized 

cost 
 

Total 
Financial assets as at 31 December 2020      
Cash and cash equivalents -  -  -  24,873,502  24,873,502 
Trade and other current receivables  -  -  -  51,630,989  51,630,989 
Unbilled complete construction in  
      progress - 

 
- 

 
- 

  
64,345,772 

  
64,345,772 

Lease receivable -  -  -  8,180,309  8,180,309 
 -  -  -  149,030,572  149,030,572 

 

 (Unit : Baht) 
 Consolidated financial statements 

 
Fair value - 
Derivatives 

 Amortized 
cost 

  
Total 

Financial liabilities as at December 31, 2020    
Bank overdrafts and short-term loans from financial institutions -  75,000,000  75,000,000 
Trade accounts payables -  29,238,580  29,238,580 
Accrued construction cost -  260,533  260,533 
Advance received from customers -  10,791,294  10,791,294 
Accrued expenses -  18,723,123  18,723,123 
Lease liabilities -  37,212,599  37,212,599 
Long-term loans from bank -  80,238,145  80,238,145 
 -  251,464,274  251,464,274 

 

 (Unit : Baht) 
 Separate financial statements 

 
Fair value - 
Derivatives 

 
FVOCI 

 Amortized 
cost 

 
Total 

Financial assets as at December 31, 2020     
Cash and cash equivalents -  -  19,701,615  19,701,615 
Trade and other receivables -  -  48,731,168  48,731,168 
Unbilled complete construction in  
       progress -  -  63,580,888  63,580,888 
Lease receivable -  -  8,180,309  8,180,309 
 -  -  140,193,980  140,193,980 
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 (Unit : Baht) 
 Separate financial statements 

 
Fair value - 
Derivatives 

 Amortized 
cost 

 
Total 

Financial liabilities as at December 31, 2020    
Bank overdrafts and short-term loans from financial institutions -  75,000,000  75,000,000 
Trade accounts payables -  33,955,024  33,955,024 
Accrued construction cost -  260,533  260,533 
Advance received from customers -  10,791,294  10,791,294 
Accrued expenses -  17,120,669  17,120,669 
Lease liabilities -  37,212,599  37,212,599 
Long-term loans from bank -  80,238,145  80,238,145 
 -  254,578,264  254,578,264 

 
7. RELATED PARTY TRANSACTIONS 

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

 financial statement)       
Shipbuilding income   21.3  13.2  Based on each subcontractor work order 
Ship repair income  0.38  0.04  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  1.1  1.5  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  27.4  28.4  Baht 300 - 450 per day per person and agreed upon basis 
Purchase material  2.7  0.6  Cost plus margin 10-150% 
Interest expense  0.3  0.3  Interest rate 1.45% 

Transactions with related parties        
Ship repair income   9.2  36.8  Price close to that charged to ordinary customers  
Service income and sales  0.8  1.08  Price close to that charged to ordinary customers  
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The outstanding balances as at December 31, 2020 and 2019 between the Company and the related 
companies are as follows: 

(Unit: Baht) 
 Relationship  Consolidated financial statements  Separate financial statements 
   2020  2019  2020  2019 

Trade accounts receivable - related parties          
Seatran Ferry Co., Ltd. Common directors  552,413  12,672,997  427,223  12,265,327 
Seatran Discovery Co., Ltd. Common directors                         -  321,000                      -  321,000 
Seatran Travel Co., Ltd. Common directors                         -  6,206                      -  - 
   552,413  13,000,203  427,223  12,586,327 
Other current receivables - related parties         
Eco Marine Co., Ltd. Subsidiary  -  -  66,252  37,422 
Asimar Marine Co., Ltd. Subsidiary  -  -  37,381  42,761 
General Marine Co., Ltd. Subsidiary  -  -  7,000  7,000 
Seatran Ferry Co., Ltd.  Common directors  2,090,449  800  2,090,449  800 
  2,090,449  800  2,201,082  87,983 
Unbilled  complete construction in progress - related parties       
Seatran Ferry Co., Ltd. Common directors  5,764,930  959,101  5,764,930  959,101 
Eco Marine Co., Ltd. Subsidiary                       -  -  9,891,562  13,234,851 
   5,764,930  959,101  15,656,492  14,193,952 
Trade accounts payable - related parties          
Eco Marine Co., Ltd. Subsidiary  -  -  353,564  101,361 
Asimar Marine Co., Ltd. Subsidiary  -  -  2,865,535  2,193,848 
General Marine Co., Ltd.  Subsidiary  -  -  1,983,394  - 
   -  -  5,202,493  2,295,209 
Accrued interest - related parties          
Eco Marine Co., Ltd. Subsidiary  -  -  9,326  16,224 
Asimar Marine Co., Ltd. Subsidiary  -  -  3,193  3,202 
General Marine Co., Ltd. Subsidiary  -  -  1,228  6,158 
   -  -  13,747  25,584 
   -  -  5,216,240  2,320,793 

Long-term loans - related parties          
Eco Marine Co., Ltd. Subsidiary  -  -  10,000,000  12,400,000 
Asimar Marine Co., Ltd. Subsidiary  -  -  2,600,000  2,600,000 
General Marine Co., Ltd. Subsidiary  -  -  1,000,000  5,000,000 
   -  -  13,600,000  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   -  -  (11,400,000)  (2,000,000) 
Long-term loans- related parties, ending balance   -  -  13,600,000  20,000,000 
Less  Current portion   -  -  (8,600,000)  (20,000,000) 
         Net   -  -  5,000,000  - 
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As at December 31, 2020 and as at December 31, 2019, the Company has long-term loans with 3 
subsidiaries totaling Baht 13.60 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 5 February, 
2021 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 
persons who are defined under the Securities and Exchange Act. The management remuneration for the 
years ended December 31, 2020 and 2019 are as follows;  
 (Unit : Baht) 
  Consolidated financial statements  Separate financial statements 
  2020  2019  2020  2019 
Short-term employee benefits  14,424,825  14,621,540  14,424,825  14,621,540 
Post employee benefits  274,358  599,000  274,358  599,000 
Total  14,699,183  15,220,540  14,699,183  15,220,540 

 
8. TRADE AND OTHER CURRENT RECEIVABLES 

(Unit: Baht) 
  Consolidated financial statements  Separate financial statements 

  2020  2019  2020  2019 
Trade accounts receivable - related parties         
Trade accounts receivable - ship repair  427,223  12,586,327  427,223  12,586,327 
Trade accounts receivable - service  125,190  413,876  -  - 
Total  552,413  13,000,203  427,223  12,586,327 
Trade accounts receivable - non-related parties         
Trade accounts receivable - ship repair  26,283,760  31,136,474  26,283,760  31,136,474 
Trade accounts receivable - shipbuilding  22,807,064  6,576,178  22,807,064  6,576,178 
Trade accounts receivable - service  2,137,096  15,430,955  1,992,950  15,228,550 
Total  51,227,920  53,143,607  51,083,774  52,941,202 
Less: Allowance for doubtful accounts  (11,365,467)  (12,520,107)  (11,365,467)  (12,520,107) 

Net  39,862,453  40,623,500  39,718,307  40,421,095 
Total trade accounts receivable - net  40,414,866  53,623,703  40,145,530  53,007,422 
Other current receivables - related parties  2,090,449  800  2,201,082  87,983 
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(Unit: Baht) 
  Consolidated financial statements  Separate financial statements 

  2020  2019  2020  2019 
Other current receivables - unrelated parties         
   Advance payment for purchase of goods  3,091,002  3,188,295  2,961,002  1,326,925 
   Prepaid expenses  2,263,977  2,751,014  2,232,193  2,735,861 
   Revenue department receivables  2,903,985  3,372,659  557,046  971,696 
   Other  866,710  1,846,330  634,315  1,156,164 
Total other current receivables - unrelated parties  9,125,674  11,158,298  6,384,556  6,190,646 
Total trade and other current receivables - net  51,630,989  64,782,801  48,731,168  59,286,051 

 
The agings of the outstanding balances of trade accounts receivable as at December 31, 2020 and 

2019, as classified by due dates, are as follows: 
(Unit: Baht) 

 Consolidated financial statements  Separate financial statements 

  2020  2019  2020  2019 

Trade receivables         

Age of receivables        
Undue 30,603,628  23,433,301  30,383,940  23,204,824 
Not over 3 months 6,547,230  6,648,836  6,519,731  6,261,032 
Over 3 months to 6 months 3,118,246  8,313,017  3,118,246  8,313,017 
Over 6 months to 12 months 2,015,099  21,172,478  1,992,950  21,172,478 
Over 12 months 9,496,130  6,576,178  9,496,130  6,576,178 

Total 51,780,333  66,143,810   51,510,997  65,527,529 
Less: Allowance for doubtful accounts (11,365,467)  (12,520,107)  (11,365,467)  (12,520,107) 
Net 40,414,866  53,623,703  40,145,530  53,007,422 
Other current receivables - related parties 2,090,449  800  2,201,082  87,983 
Other current receivables - unrelated parties        
    Advance payment for purchase of goods 3,091,002  3,188,295  2,961,002  1,326,925 
    Prepaid expenses 2,263,977  2,751,014  2,232,193  2,735,861 
    Revenue department receivables 2,903,985  3,372,659  557,046  971,696 
    Other 866,710  1,846,330  634,315  1,156,164 
Total other current receivable - unrelated parties 9,125,674  11,158,298  6,384,556  6,190,646 
Total trade and other current receivables 51,630,989  64,782,801  48,731,168  59,286,051 
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The movements of allowance for doubtful accounts were as follows :- 
   (Unit: Baht) 
 Consolidated financial statements  Separate financial statements 
 2020  2019  2020  2019 

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 5) (1,944,061)  -  (1,944,061)  - 
Balance as restated (14,464,168)  (10,355,908)  (14,464,168)  (10,355,908) 
Doubtful debt recovered 3,000,000  1,500  3,000,000  1,500 
Write-off bad debtors -  3,523,339  -  3,523,339 
(Increase) decrease of allowance 98,701  (5,689,038)  98,701  (5,689,038) 
Ending Balance (11,365,467)  (12,520,107)  (11,365,467)  (12,520,107) 

 
The Company has long time outstanding balances of trade accounts receivable as at December 31, 

2020 totaling Baht 9.5 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 11.4  million (As at 
December 31, 2019 : Baht 12.5 million). These accounts are followed up by the Company.  

 
9. LEASE RECEIVABLES 
  Movements of the lease receivables account for the year ended December 31, 2020 are 

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

Separate financial statements 
 2020  2019 
Lease receivables 8,346,000  - 
Less: Deferred interest income (165,691)  - 
Total 8,180,309  - 
Less: Current portion (3,731,165)  - 
Lease receivables - net 4,449,144  - 
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On January 8, 2020, the Company has entered into a ship purchase agreement with another 
company at a price of Baht 9.63 million (Included Vat), 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.  

 
10. UNBILLED COMPLETE CONSTRUCTION IN PROGRESS/ADVANCES RECEIVED FROM 

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

 2020  2019  2020  2019 
Revenue recognized in the years  - Shipbuilding 86,389,379  44,653,416  107,656,477  57,888,268 

- Ship repair 373,279,191  364,916,842  373,654,450  364,955,086 
 - Service 20,255,837  21,050,043  (5,512,375)  4,286,330 

- Sale equipment for 
  marine service 

 
135,000  

 
-  

 
- 

 
 

- 

 480,059,407  430,620,301  475,798,552  427,129,684 
        
Aggregate amount of cost incurred  72,149,740  37,838,652  75,431,192  49,151,204 

Unbilled complete construction  
 in progress for  - Shipbuilding 

 
22,502,178 

  
3,933,416 

  
21,737,294  

 
17,168,268 

  - Ship repair 41,843,594  25,558,906  41,843,594  25,558,906 
  - Service -  17,120,238  -  2,912,274 
 64,345,772  46,612,560  63,580,888  45,639,448 

Advances received from customers - Shipbuilding 10,791,294  125,000  10,791,294  - 
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11. INVENTORIES 
(Unit: Baht) 

 Consolidated financial statements  Separate financial statements 
 2020  2019  2020  2019 

Raw materials 33,202,120  43,397,527  32,952,666  43,174,637 
Work in process 521,501  7,151,632  446,538  7,097,912 
Goods in transit 2,231,627  -  2,231,627  - 
Total  35,955,248  50,549,159  35,630,832  50,272,549 
Less : Allowance for stock obsolescence (1,255,721)  (1,235,772)  (1,255,721)  (1,235,772) 
Net 34,699,527  49,313,387  34,375,111  49,036,777 

 
   Allowance for stock obsolescence of inventories is changed during the years as follows : 

(Unit: Baht) 
  Consolidated financial statements  Separate financial statements 

  2020  2019  2020  2019 
Beginning balance  (1,235,772)  (1,125,975)  (1,235,772)  (1,125,975) 
Increase  (19,949)  (109,797)  (19,949)  (109,797) 
Decrease  -  -  -  - 
Ending balance  (1,255,721)  (1,235,772)  (1,255,721)  (1,235,772) 

 
12. ASSETS HELD FOR SALE   

Movements of the other assets held for sale account for the year ended December 31, 2020 and 
2019 are summarized below. 

 (Unit : Baht) 
 Consolidated financial statements/ 

Separate financial statements 
 2020  2019 

Value of ship -  43,000,000 
Less Allowance for impairment -  (34,530,882) 
Net book value -  8,469,118 
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The Company has sold such assets to another company in the amount of Baht 9.63 million 
(Included Vat). The buyer has agreed to pay to the Company for 30 installments as stated in Note 9. 

The movements of allowance for impairment during the years were as follows :- 
     (Unit : Baht) 
  Consolidated financial statements/ 

 Separate financial statements 
  2020  2019 
Beginning balance  -  34,400,941 
Increase  -  129,941 
Ending balance  -  34,530,882 

 
13. INVESTMENTS IN SUBSIDIARIES ACCOUNTED FOR UNDER THE COST METHOD 

These represent investments in ordinary shares in the following subsidiaries. 
  (Unit: Baht) 
  Consolidated financial statements 
  Paid-up capital  Shareholding 

percentage 
 Cost  Carrying amounts based on 

equity method 
 Dividend 

Company’s name  2020  2019  2020  2019  2020  2019  2020  2019  2020  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  4,610,889  4,911,172  -  - 
Less Allowance for impairment          (5,115,021)  (5,115,021)  -  -  -  - 
          4,884,979  4,884,979  4,610,889  4,911,172  -  - 
Asimar Marine Co., Ltd.  5.0  5.0  100  100  4,998,200  4,998,200  7,189,179  7,180,243  -  - 
Eco Marine Co., Ltd.  18.25  18.25  93  93  16,999,300  16,999,300  19,704,447  19,239,112  -  8,159,916 
Asian Marine Joint Venture Co., Ltd.  0.25  -  80  -  197,500  -  140,920  -  -  - 
              27,079,979  26,882,479  31,645,435  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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14. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT 
   (Unit : Baht) 
 Consolidated financial statements 
  Book value                                   Transactions  Book value 
 as at December 

31, 2019 
 Additions  Deduction  Transferred in  Transferred out  as at December 

31, 2020 
Cost             

 Land  86,081,287  -  -  -  -  86,081,287 
 Floating dockyards  310,187,228  -  -  8,458,109  -  318,645,337 
 Building, building improvement            
     and other constructions  301,300,825  -  (4,889,865)  68,520,567  -  364,931,527 
 Machinery and equipment 226,274,169  3,531,171  (10,103,280)  3,990,759  -  223,692,819 
 Furnitures and fixtures  29,375,613  703,362  (3,477,640)  30,513  -  26,631,848 
 Vehicles  43,486,772  5,015,000    (5,318,631)  5,241,640  (6,061,747)  42,363,034 
 Construction in progress  72,044,879  15,945,438    -  -  (84,020,038)  3,970,279 

Total 1,068,750,773  25,194,971  (23,789,416)  86,241,588  (90,081,785)  1,066,316,131 
Less  Accumulated depreciation             
 Floating dockyards  (199,984,076)  (9,723,977)  -  -  -  (209,708,053) 
 Building, building improvement            
     and other constructions  (199,686,703)  (11,538,263)  4,645,372  -  -  (206,579,594) 
 Machinery and equipment (162,328,138)  (12,543,654)  9,443,266  -  -  (165,428,526) 
 Furnitures and fixtures  (26,156,961)  (1,226,682)  3,432,155  -  -  (23,951,488) 
 Vehicles  (37,333,222)  (717,146)  5,123,085  (3,988,715)  2,203,796  (34,712,202) 
  Total  (625,489,100)  (35,749,722)  22,643,878  (3,988,715)  2,203,796  (640,379,863) 
 Equipment, net  443,261,673          425,936,268 

 
   (Unit : Baht) 
 Consolidated financial statements 
 Book value                                  Transactions   Book value 
 as at December 

 31, 2018 
 Additions  Deduction  Transferred in  Transferred out  as at December 

31, 2019 
Cost             
 Land  86,081,287  -  -  -  -  86,081,287 
 Floating dockyards  306,639,112  -  -  3,548,116  -  310,187,228 
 Building, building improvement            
     and other constructions  299,168,048  -  -  2,132,777  -  301,300,825 
 Machinery and equipment 213,664,120  2,387,376  (1,287,896)  11,510,569  -  226,274,169 
 Furnitures and fixtures  29,265,664  1,464,876  (1,390,026)  35,099  -  29,375,613 
 Vehicles  43,120,659  1,255,621  (1,117,107)  227,599  -  43,486,772 
 Construction in progress  57,610,814  32,166,117  -  -  (17,732,052)  72,044,879 

Total 1,035,549,704  37,237,990  (3,795,029)  17,454,160  (17,732,052)  1,068,750,773 
Less  Accumulated depreciation             
 Floating dockyards  (191,343,223)  (8,640,853)  -  -  -  (199,984,076) 
 Building, building improvement            
     and other constructions  (189,320,285)  (10,366,418)  -  -  -  (199,686,703) 
 Machinery and equipment (151,611,007)  (11,960,100)  1,242,969  -  -  (162,328,138) 
 Furnitures and fixtures  (25,829,968)  (1,682,905)  1,355,912  -  -  (26,156,961) 
 Vehicles  (36,858,457)  (1,591,871)  1,117,106  -  -  (37,333,222) 
  Total  (594,962,940)  (34,242,147)  3,715,987  -  -  (625,489,100) 
 Equipment, net  440,586,764          443,261,673 

Depreciation for the year            
2020 (Baht 28.11 million included in cost of services, and the rest in administrative expenses)  35,749,722 

2019 (Baht 24.88 million included in cost of services, and the rest in administrative expenses)  34,242,147 
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   (Unit : Baht) 
 Separate financial statements 
  Book value                                   Transactions  Book value 
 as at December 

31, 2019 
 Additions  Deduction  Transferred in  Transferred out  as at December 

31, 2020 
Cost             

 Land  86,081,287  -  -  -  -  86,081,287 
 Floating dockyards  310,187,228  -  -  8,458,109  -  318,645,337 
 Building, building improvement            
     and other constructions  278,175,187  -  (4,889,865)  68,520,567  -  341,805,889 
 Machinery and equipment 225,129,449  3,464,021  (10,059,545)  3,990,759  -  222,524,684 
 Furnitures and fixtures  28,944,635  637,667  (3,459,940)  30,513  -  26,152,875 
 Vehicles  23,614,217  -    (5,318,631)  5,241,640  (6,061,747)  17,475,479 
 Construction in progress  72,044,880  15,945,438    -  -  (84,020,038)  3,970,280 

Total 1,024,176,883  20,047,126  (23,727,981)  86,241,588  (90,081,785)  1,016,655,831 
Less  Accumulated depreciation             
 Floating dockyards  (199,984,076)  (9,723,977)  -  -  -  (209,708,053) 
 Building, building improvement            
     and other constructions  (176,561,075)  (11,538,263)  4,645,372  -  -  (183,453,966) 
 Machinery and equipment (161,274,963)  (12,484,728)  9,400,009  -  -  (164,359,682) 
 Furnitures and fixtures  (25,771,330)  (1,204,904)  3,414,457  -  -  (23,561,777) 
 Vehicles  (18,156,775)  (503,983)  5,123,085    (3,988,715)  2,203,796  (15,322,592) 
  Total  (581,748,219)  (35,455,855)  22,582,923    (3,988,715)  2,203,796  (596,406,070) 
 Equipment, net  442,428,664          420,249,761 

 
   (Unit : Baht) 
 Separate financial statements 
 Book value                                  Transactions   Book value 
 as at December 

 31, 2018 
 Additions  Deduction  Transferred in  Transferred out  as at December 

31, 2019 
Cost             
 Land  86,081,287  -  -  -  -  86,081,287 
 Floating dockyards  306,639,112  -  -  3,548,116  -  310,187,228 
 Building, building improvement            
     and other constructions  276,042,410  -  -  2,132,777  -  278,175,187 
 Machinery and equipment 212,390,890  2,322,091  (1,094,101)  11,510,569  -  225,129,449 
 Furnitures and fixtures  28,773,313  1,433,256  (1,297,033)  35,099  -  28,944,635 
 Vehicles  23,248,104  1,255,621  (1,117,107)  227,599  -  23,614,217 
 Construction in progress  57,610,815  32,166,117  -  -  (17,732,052)  72,044,880 

Total 990,785,931  37,177,085  (3,508,241)  17,454,160  (17,732,052)  1,024,176,883 
Less  Accumulated depreciation             
 Floating dockyards  (191,343,223)  (8,640,853)  -  -  -  (199,984,076) 
 Building, building improvement            
     and other constructions  (166,194,657)  (10,366,418)  -  -  -  (176,561,075) 
 Machinery and equipment (150,479,652)  (11,848,099)  1,052,788  -  -  (161,274,963) 
 Furnitures and fixtures  (25,374,689)  (1,662,443)  1,265,802  -  -  (25,771,330) 
 Vehicles  (17,851,457)  (1,422,424)  1,117,106  -  -  (18,156,775) 
  Total  (551,243,678)  (33,940,237)  3,435,696  -  -  (581,748,219) 
 Equipment, net  439,542,253          442,428,664 

Depreciation for the year            
2020 (Baht  28.07  million included in cost of services, and the rest in administrative expenses)  35,749,722 
2019 (Baht  24.78  million included in cost of services, and the rest in administrative expenses)  34,242,147 
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As at December 31, 2020 and 2019, the Company capitalizes borrowing cost as the cost of 
construction amount of Bath 0.46 million and Bath 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 15). As at December 31, 2020, cost 
value and book value of those assets were Baht 254.5 million and Baht 106.0 million, respectively. (The 
Company only : Baht 231.4 million and Baht 106.0 million, respectively). 

As at December 31, 2020 and 2019, the Company has mortgaged two floating dockyards, with a total 
net book value, of Baht 108.9 million and Baht 110.2 million, respectively, and land and construction thereon 
with a total net book value of Baht 193.5 million and 130 .4  million, respectively, and machinery, with a net 
book value of Baht 8.5 million and Baht 0.0 million, respectively, to secure the credit facilities and loans 
obtained from the financial institutions. (See notes 19 and 22) 

As at December 31, 2020 and 2019, the subsidiary has mortgaged two ships, with a total net book 
value of Baht 0.03 million, to secure the credit facilities and loans obtained from the financial institutions. (See 
note 19) 

As at December 31, 2020 and 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 
501.1 million and Baht 512.5 million, respectively. (The Company Only: As at December 31, 2020 and 2019, 
Baht 450.2 million and Baht 462.0 million, respectively). 
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15. 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 year 

ended December 31, 2020 are summarized below. 
  (Unit : Baht) 

  Consolidated     
    financial statements 

 Separate 
 financial statements 

Cost     
As at December 31, 2019  32,036,250  32,036,250 

Effects of the adoption of TFRS16 as at January 1, 2020  45,500,215  45,500,215 

Transfer from property, plant and equipment  6,061,746  6,061,746 

As at January 1, 2020  83,598,211  83,598,211 

Transfer to property, plant and equipment  (5,241,640)  (5,241,640) 

Addition  1,808,891  1,808,891 

Written-off  -  - 

As at December 31, 2020  80,165,462  80,165,462 

Accumulated depreciation      

As at December 31, 2019  (8,258,406)  (8,258,406) 

Effects of the adoption of TFRS16 as at January 1, 2020  (15,049,056)  (15,049,056) 

Transfer from property, plant and equipment  (2,203,796)  (2,203,796) 

As at January 1, 2020  (25,511,258)  (25,511,258) 

Transfer to property, plant and equipment  3,988,715  3,988,715 

Depreciation - written-off  (4,642,016)  (4,642,016) 

As at December 31, 2020  (26,164,559)  (26,164,559) 

Net book value     

As at December 31, 2019  23,777,844  23,777,844 

As at January 1, 2020  58,086,953  58,086,953 

As at December 31, 2020  54,000,903  54,000,903 
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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 December 31, 2020. 

 
16. INTANGIBLE ASSETS 

   (Unit : Baht) 
 Consolidated financial statements 
 Book value                           Transactions   Book value 
 as at December  Additions  Deduction  Transferred in  Transferred out  as at December 
 31, 2019          31, 2020 
Cost            
 Know - how for use in building             
   pollution control ships 4,806,653  -   -    -    -   4,806,653  
 Copy-right ship blue print 3,651,170  -   -    -    -   3,651,170  
 Software 21,559,767  -   (6,997,291)   -    -   14,562,476  
 Licence 464,070  538,172   -   230,873    -   1,233,115  
 Copy-right ship blue print in progress -  1,027,290   -    -    -   1,027,290 
  Total 30,481,660  1,565,462  (6,997,291)  230,873                   -   25,280,704 
Less Accumulated amortization            
 Know - how for use in building            
   pollution control ships (4,806,653)  -  -  -  -  (4,806,653) 
 Copy-right ship blue print in progress (1,084,491)  (365,117)  -  -  -  (1,449,608) 
 Software (14,046,767)  (1,346,219)  6,997,257  -  -  (8,395,729) 
 Licence (122,057)  (244,040)  -  -  -  (366,097) 
  Total (20,059,968)  (1,955,376)  6,997,257  -  -  (15,018,087) 
 Net book value  10,421,692           10,262,617 
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   (Unit : Baht) 
 Consolidated financial statements 
 Book value                          Transactions  Book value 
 as at December  Additions  Deduction  Transferred in  Transferred out  as at December 
 31, 2018          31, 2019 
Cost            
 Know - how for use in building            
   pollution control ships 4,806,653  -  -  -  -  4,806,653 
 Copy-right ship blue print  3,651,170  -  -  -  -  3,651,170 
 Software 21,237,679  322,088  -  -  -  21,559,767 
 Licence 464,070  -  -  -  -  464,070 
  Total 30,159,572  322,088  -  -  -  30,481,660 
Less Accumulated amortization            
 Know - how for use in building            
   pollution control ships (4,806,653)  -  -  -  -  (4,806,653) 
 Copy-right ship blue print  (719,374)  (365,117)  -  -  -  (1,084,491) 
 Software (12,711,244)  (1,335,523)  -  -  -  (14,046,767) 
 Licence (44,712)  (77,345)  -  -  -  (122,057) 
  Total (18,281,983)  (1,777,985)  -  -  -  (20,059,968) 
  Net book value Total 11,877,589          10,421,692 

Amortization for the years            
2020  1,955,376 

2019  1,777,985 

 
   (Unit : Baht) 
 Separate financial statements 

 Book value                           Transactions   Book value 
 as at December  Additions  Deduction  Transferred in  Transferred out  as at December 
 31, 2019          31, 2020 
Cost            
 Copy-right ship blue print 3,651,170  -  -  -  -  3,651,170  
 Software 21,559,767  -  (6,997,291)  -  -  14,562,476 
 Licence 464,070  388,172  -  230,873  -  1,083,115 
 Copy-right ship blue print in progress -  1,027,290  -  -  -  1,027,290 

  Total 25,675,007  1,415,462  (6,997,291)  230,873  -  20,324,051 
Less Accumulated amortization            
 Copy-right ship blue print (1,084,491)  (365,117)  -  -  -  (1,449,608) 
 Software (14,046,767)  (1,346,219)  6,997,257  -  -  (8,395,729) 
 Licence (122,057)  (236,273)  -  -  -  (358,330) 
  Total (15,253,315)  (1,947,609)  6,997,257  -  -  (10,203,667) 
 Net book value 10,421,692           10,120,384 
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   (Unit : Baht) 
 Separate financial statements 

 Book value                          Transactions  Book value 
      
 as at December  Additions  Deduction  Transferred in  Transferred out  as at December 
 31, 2018          31, 2019 
Cost            
 Copy-right ship blue print 3,651,170  -  -  -  -  3,651,170 
 Software 21,237,679  322,088  -  -  -  21,559,767 
 Licence 464,070  -  -  -  -  464,070 
  Total 25,352,919  322,088  -  -  -  25,675,007 
Less Accumulated amortization            
 Copy-right ship blue print (719,374)  (365,117)  -  -  -  (1,084,491) 
 Software (12,711,244)  (1,335,523)  -  -  -  (14,046,767) 
 Licence (44,712)  (77,345)  -  -  -  (122,057) 
  Total (13,475,330)  (1,777,985)  -  -  -  (15,253,315) 
 Net book value 11,877,589          10,421,692 

Amortization for the years            
2020  1,947,609 

2019  1,777,985 

 

As at December 31, 2020 and 2019, certain software items of the Company have been fully 
depreciated but are still in use. The original cost of those assets amounted to Baht 1 million. 

 
17. DEFERRED TAX ASSETS AND DEFERRED TAX LIABILITIES 

17.1 Changes in deferred tax assets and deferred tax liabilities for the year ended December 31, 2020  
 are 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  
 December 31, 

2019 
  In profit or loss  In other 

comprehensive income 
 December 31,  

2020 
Deferred tax assets:          
 Trade receivables 1,188,786  388,812  (614,945)  -  962,653 
 Inventories 247,154  -  3,990  -  251,144 
 Assets held for sale 6,906,176  -  (6,906,176)  -  - 
 Property, plant and equipment 214,376  -  36,896  -  251,272 
 Intangible assets 3,556  -  (3,597)  -  (41) 
 Warranty provisions 80,709  -  19,389  -  100,098 
 Employee benefit obligations 3,583,358  -  (284,316)  95,549  3,394,591 
 Lease liabilities   -  6,641,328  (80,566)  -  6,560,762 
 Operating lease 955,668  -  (955,668)  -  - 

Total 13,179,783  7,030,140  (8,784,993)  95,549  11,520,479  
 

Deferred tax liabilities:          
 Right-of-use assets -  (5,249,243)  235,300  -  (5,013,943) 

Total 13,179,783  1,780,897  (8,549,693)  95,549  6,506,536 
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   (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  
 December 31, 

2019 
  In profit or loss  In other 

comprehensive income 
 December 31,  

2020 
Deferred tax assets:          
 Trade receivables 1,188,786  388,812  (614,945)  -  962,653 
 Inventories 247,154  -  3,990  -  251,144 
 Assets held for sale 6,906,176  -  (6,906,176)  -  - 
 Property, plant and equipment 214,376  -  36,896  -  251,272 
 Intangible assets 3,556  -  (3,597)  -  (41) 
 Warranty provisions 80,709  -  19,389  -  100,098 
 Employee benefit obligations 3,387,570  -  (311,136)  103,481  3,179,915 
 Lease liabilities -  6,641,328  (80,566)  -  6,560,762 
 Operating lease 955,668  -  (955,668)  -  - 

Total 12,983,995  7,030,140  (8,811,813)  103,481  11,305,803    
Deferred tax liabilities:          
 Right-of-use assets -  (5,249,243)  235,300  -  (5,013,943) 
  12,983,995  1,780,897  (8,576,513)  103,481  6,291,860 

 
17.2 Tax expense (income) 

 17.2.1 Major components of tax expense (income) for the years ended December 31, 2020  
  and 2019 consisted of:   

 (Unit: Baht) 
 Consolidated financial statements  Separate financial statements 

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

Current tax expense:        
Income tax expense for the periods 182,869  2,783,576  -  2,533,955 

Deferred tax expense (income):        
Changes in temporary differences relating to the         
 original recognition and reversal  8,549,693  (1,770,342)  8,576,513  (1,721,850) 
Total 8,732,562  1,013,234  8,576,513  812,105 

Income tax relating to components of other        
 comprehensive income :        

 Deferred tax relating to actuarial losses from        
 defined employee benefit plans 95,549  727,171  103,481  824,012 
Total 95,549  727,171  103,481  824,012 
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 17.2.2 A numerical reconciliation between tax expense (income) and the product of accounting 
 profit multiplied by the applicable tax rate for the years ended December 31, 2020 and 2019 
 is as follows:  

  (Unit: Baht) 
  Consolidated financial statements  Separate financial statements 

  2020  2019  2020  2019 
         

Accounting profit (loss) for the year  39,429,386  2,073,517  39,002,076  12,587,184 
Add loss from subsidiary  344,465  2,442,882  -  - 

Total  39,773,851  4,516,399  39,002,376  12,587,184 
The applicable tax rate (%)  20  20  20   20 
Tax expense (income) at the applicable tax rate  7,954,770  903,280  7,800,415  2,517,437 
Reconciliation items:         

Tax effect of expenses that are not deductible in         
determining tax profit:         

- Expenses not allowed as expenses in determining 
taxable profit 

 
278,752  823,090  

 
146,231 

 
760,053 

- Expenses which is deductible increasing from actual 
payment 

 
(1,033,317)  (834,408)  

 
(1,025,866) 

 
(2,465,385) 

- Reversal of deferred tax assets with change in 
accounting policies  

 
955,668 

 
- 

 
955,668 

 
- 

- Unrecognized tax losses deferred tax assets  576,690  -  700,065  - 
- Others  -  121,272  -  - 

Total reconciliation items  777,793  109,954  776,098  (1,705,332) 
Total tax expense (income)  8,732,563  1,013,234  8,576,513  812,105 

  
 17.2.3 A numerical reconciliation between the average effective tax rate and the applicable  

  tax rate for the years ended December 31, 2020 and 2019 is summarized as follows:  
 

 (Unit: Baht ) 
 Consolidated financial statements 
 2020  2019 
 Tax amount 

(Baht) 
 Tax rate 

(%) 
 Tax amount 

(Baht) 
 Tax rate 

(%) 
Accounting profit (loss) before tax expense for the year 39,773,850    4,516,399   
Tax expense (income) at the applicable tax rate 7,954,770  20  903,280  20 
Reconciliation items 777,793  1.96  109,954  2.43 
Tax expense (income) at the average effective tax rate 8,732,563  21.96  1,013,234  22.43 
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 (Unit: Baht ) 
 Separate financial statements 
 2020  2019 
 Tax amount 

(Baht) 
 Tax rate 

(%) 
 Tax 

amount 
(Baht) 

 Tax rate 
(%) 

Accounting profit (loss) before tax expense for the year 39,002,076    12,587,184   
Tax expense (income) at the applicable tax rate 7,800,415  20  2,517,437  20 
Reconciliation items 776,098  1.99  (1,705,332)  (13.55) 
Tax expense (income) at the average effective tax rate 8,576,513  21.99  812,105  6.45 

 
18.  WITHHOLDING TAX  

This represents the withholding tax of the following years:  
   (Unit: Baht ) 
 Consolidated financial 

statements 
 Separate financial 

statements 
 2020  2019  2020  2019 

Year 2017 871,344  871,344  -  - 
Year 2018 8,878,968  9,827,812  8,878,968  8,878,968 
Year 2019 10,751,155  10,751,794  9,723,853  9,723,853 
Year 2020 9,686,106  -  8,997,407  - 

      Total 30,187,573  21,450,950  27,600,228  18,602,821 

 
The Company and its subsidiaries regard withholding tax as an asset since they have the right to 

claim for refund or during refundable process.  However, the net realizable value of withholding tax is 
subject to the exercise of the claim by the Company and its subsidiaries, and the result of the Company 
and its subsidiaries’ tax audit by the Revenue officials. 

 
19. BANK OVERDRAFTS AND SHORT-TERM LOANS FROM FINANCIAL INSTITUTIONS  

      (Unit: Baht) 
  Interest rate per annum 

 
 Consolidated financial 

statements 

 Separate financial 
statements 

  2020  2019  2020  2019  2020  2019 
Promissory notes   2.50 - 2.63  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 
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As at December 31, 2020 and 2019, the Company has bank overdraft facilities amounted to 
approximately 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 December 31, 2020 and 2019, the subsidiaries has bank overdraft facilities amounted to 
approximately Baht 2 million and short-term loans Baht 10 million, secured by the mortgage of the 
subsidiary’s two ships and secured by the parent company. 

 
20. PROVISION FOR WARRANTY UNDER CONTRACT  
  The Company has set a provision for product warranty against any loss or damage that might occur 

for the ship building project delivery applied by warranty upon management criteria and experience.   
 (Unit : Baht) 
 Consolidated financial statements/ 

Separate financial statements 
 2020  2019 
Balance, at the beginning of the year 403,546  1,157,461 
Add Addition during the year 1,050,000  400,000 
Less Payment during the year (853,588)  (247,960) 
  Reversal (99,469)  (905,955) 
Balance, at the end of the year 500,489  403,546 

 In 2020 and 2019, the Company has set the provisions from the work guarantee amounting to Baht 
1.05  million and Baht 0.40 million, respectively, according to the estimates from the engineers.  
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21. LEASE LIABILITIES 
 The carrying amounts of lease liabilities and the movement for the year ended December 31, 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 37,419,269  37,419,269 
As at January 1, 2020 38,837,111  38,837,111 
Addition 1,808,891  1,808,891 
Addition of interest -  - 
Payments (3,433,403)  (3,433,403) 
Decrease from contract cancellation -  - 
As at December 31, 2020 37,212,599  37,212,599 
Less: current portion (2,018,253)  (2,018,253) 
Lease liabilities - net of current portion 35,194,346  35,194,346 

 
 The following are the amounts recognized in profit or loss: 

 (Unit : Baht) 
 Consolidated     

    financial statements 
 Separate 

 financial statements 
Depreciation of right-of-use assets 4,642,016  4,642,016 
Interest expense on lease liabilities 1,431,715  1,431,715 
Total 6,073,731  6,073,731 

 The Company and its subsidiaries had total cash outflows for leases of Baht 3.43 million  
(the separate: Baht 3.43 million)  and also had non-cash additions to right-of-use assets and lease liabilities 
of Baht 1.81 million (the separate: Baht 1.81 million). 

 
 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 December 31, 2020, 
the Company has the obligation to pay the outstanding lease payment under the agreement as follows: 
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   (Unit: Baht) 
Payable within  Consolidated financial statements/ 

Separate financial statements 
1 year  1,687,210 
1 to 5 years  7,761,160 
Over 5 years  40,681,840 
Total  50,130,210 

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

    (Unit : Baht) 
  Consolidated financial statements/ 

 Separate financial statements 
  2020  2019 
Loan from local commercial bank     
  Total long-term loans  80,238,145  107,856,265 
Less  Current portion    (20,598,120)  (20,598,120) 
 Long-term loans from bank-net  59,640,025  87,258,145 

 
 As at December 31, 2020 and 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 
 First agreement : Long-term loan amounted Baht 125 million divided into 2 parts as follows: 
 Loan for land and construction thereon amounted Baht 105 million, MLR-2.00 per annum, 108 
installments with Baht 0.98 million per installment, first installment will repay on the final business date 
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, MLR-2.25 per annum, 48 installments 
with Baht 0.42 million per installment, first installment will repay on the final business date of 13th 
month from the first withdrawal date from bank and finish within 60 months from the first withdrawal 
month. 
 Such long-term loans are guaranteed by land and construction thereon (See note 14). 
 Second agreement : Long-term loan amounted Baht 160 million for harbor improvement as 
follows: 

   - Month No. 1-36, MLR-1.90 per annum 
   - Month No. 37-60 MLR-1.65 per annum 
   - Month No. 61-120 MLR-1.40 per annum 
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 Later on December 26, 2017, the Company has reduced some parts of loan amount according to 
the credit agreement by the loan agreement from the bank in total Baht 72 million. 
 The total repayments are 108 installments, the first installment will be made on the final business 
date 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 14). 
 
Other significant practice according to agreement 
 The Company has to comply with the conditions as specified in the loan agreement on significant 
matters such as the Company has not to take the loan for other purposes except specified in the agreement 
and has not to transfer, sell, rent, dispose or coursing 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 hold the ratio of the 
ability to repay debt at the ratio of not less than 1.5 times. 

 
23. EMPLOYEE BENEFIT OBLIGATIONS 

 The Company and its subsidiaries’ obligations for employee benefits are as follows : 
   (Unit : Baht) 
 Consolidated financial statements  Separate financial statements 
 2020  2019  2020  2019 

Employee benefit obligations, balance forward 18,140,452  10,730,353  16,937,850  9,504,660 
Past service cost and interest        
- Change in post employment plan amendment -  2,865,606  -  2,734,502 

Current cost and interest 1,889,234  1,829,857  1,742,047  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 year (3,544,232)  (1,116,753)  (3,297,727)  (1,116,753) 
Employee benefit obligations, ending forward 16,990,802  18,140,452  15,899,575  16,937,850 
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 Expense recognized in the statements of comprehensive income for the years ended December 31, 
2020 and 2019 :- 

    (Unit : Baht) 
 Consolidated financial statements  Separate financial statements 
 2020  2019  2020  2019 

Past service costs and interest                  -  2,865,606                 -  2,734,502 
Current service costs        
  Cost of services 679,971  593,891  679,971  593,891 
  Distribution costs 81,521  66,358  81,521  66,358 
  Administrative expenses 828,035  750,472  698,816  640,318 
Total 1,589,527  1,410,721  1,460,308  1,300,567 
Interest on obligation 299,707  419,136  281,739  394,813 
Total 1,889,234  4,695,463  1,742,047  4,429,882 

 
  Assumptions in the estimates based on the actuarial principles 

 Percentage 
 Consolidated financial statements  Separate financial statements 
 2020  2019  2020  2019 

Discount rate 1.32 - 1.80  1.50 - 1.91  1.69  1.69 
Salary increase rate 3.00 - 6.00  3.00 - 6.00  5.00  5.00 
Employee turnover rate 1.91 - 57.30  1.91 - 57.30  5.73 - 34.38  5.73 - 34.38 
Mortality rate (Of Thai mortality table 2017) 105  105  105  105 

 
  Sensitivity analysis 

 The results of sensitivity analysis for significant assumptions that affect the present value of the 
long-term employee benefit obligations as at December 31, 2020 are summarized below:  
     (Unit: Million Baht) 
 

Percentage 
 Consolidated financial 

statements 
 Separate financial statements 

 Increase  Decrease  Increase  Decrease  Increase  Decrease 
Discount rate 1  1  (17.26)  20.51  (15.88)  19.01 
Salary increase rate 2  2  22.78  (15.46)  21.10  (14.37) 
Turnover rate 40  60  (14.02)  26.36  (12.95)  24.60 
Mortality rate 40  60  (18.22)  19.18  (16.90)  17.80 

    
 On April 5, 2019, the Labour Protection Act has been enacted in the Royal Gazette. The Labour 
Protection Act includes a requirement that an employee who is terminated after having been employed by 
the same employer for an uninterrupted period of 20 years or more, receives severance payment of 400 
days of wages at the most recent rate, which is increased from the current maximum rate of 300 days. 
This Act shall come into force after the expiration of thirty days from the enacted date in the Royal 
Gazette onwards. This change is considered a post-employment benefits plan amendment. The effect of 
the change is recognized past service costs as expenses in the income statement.  
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 During the year 2019, a subsidiary has transferred 4 employees to the Company. Regarding the 
transferring employees has resulted in the increase for recognizing actuarial losses of Baht 0.69 million, 
past service costs and interest from the revision of employee benefit plan in the increase amount of Baht 
0.15 million and current service costs and interest increased by Baht 0.03 million and Baht 0.01 million, 
respectively. 
 During the year 2019, long-term interest rate has significantly reduced that affected the discount 
rate assumed by the actuary from 2.80%. to 1.69%. The Company and its subsidiaries have considered to 
record the increase of employee benefit obligations in the amount of Baht 1.63 million (the Company : 
Baht 1.45 million) and to recognize the past service costs in other comprehensive income at the same 
amount.  

 
24. STATUTORY RESERVE 

Pursuant to Section 116 of the Public Limited Companies Act B.E. 2535, the Company is required 
to set aside to a statutory reserve at least 5 percent of its net profit for the period after deducting 
accumulated deficit brought forward (if any), until the reserve reaches 10 percent of the registered capital. 
The statutory reserve is not available for dividend distribution. 

 
25. EARNINGS PER SHARE 

Earnings per share is calculated by dividing the net profit for the period by the weighted average 
number of ordinary shares issued during the year. 
 Consolidated financial statements  Separate financial statements 

 2020  2019  2020  2019 

Profit for the years (Baht) 30,621,048  1,006,481  30,425,563  11,775,079 
Weighted average number of ordinary shares (Share) 258,291,087  258,291,087  258,291,087  258,291,087 
Basic earnings per share (Baht/Share) 0.119  0.004  0.118  0.046 

 
26. EXPENSE BY NATURE 

Significant expenses by nature are as follows :  
 (Unit : Baht) 
 For the year ended December 31 
 Consolidated statement of 

comprehensive income 
 Separate statement of 

comprehensive income 
  2020  2019  2020  2019 
Raw material and consumable used  196,781,367  147,063,311  192,524,785  146,618,952 
Change in material and work in process  14,593,911  (8,698,422)  14,641,717  (8,787,943) 
Depreciation and amortization   42,347,114  37,088,007  42,045,480  36,786,097 
Employee benefit cost  118,109,495  117,641,610  88,606,783  86,118,496 
Employee benefit after retired  1,589,527  4,276,327  1,460,308  4,035,069 
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27. 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 the performance of the Company’s operating segment. 

The Company and its subsidiaries’ business operations involve 2 principal segments: (1) Ship 
prepairing and (2) Ship building. These operations are mainly carried on in Thailand.  

Below is the consolidated financial information for the years ended December 31, 2020 and 2019 
of the Company and its subsidiaries by operating segments.  

                                                             (Unit: Million Baht)                                                                                                                           
 Consolidated financial statements 
 For the year ended December 31, 
 Ship repairing 

segment 
 Ship building 

segment 
 Other segments  Elimination of 

inter-segment 
revenues 

 Consolidation 

 2020  2019  2020  2019  2020  2019  2020  2019  2020  2019 
Revenue from external  customers 373.3  364.9  86.4  44.7  20.4  21.0  -  -  480.1  430.6 
Inter-segment revenues 0.4  -  21.2  13.2  30.2  29.0  (51.8)  (42.2)  -  - 
Total revenues 373.7  364.9  107.6  57.9  50.6  50.0  (51.8)  (42.2)  480.1  430.6 

Segment income (loss) 111.9  115.3  31.6  11.7  2.0  0.7  -  -  145.5  127.7 
Unallocated income and expenses:                    
 Interest income                 0.1  0.1 
 Other income                 13.6  10.1 
 Distribution costs and administrative 
       expenses 

                 
(112.3) 

  
(127.4) 

   Finance costs                 (7.5)  (8.4) 
 Income taxes expense                 (8.7)  (1.0) 
Profit (loss) for the year                 30.7  1.1 

Property, plant and equipment - net                 425.9  443.3 
Intangible assets                 10.3  10.4 
Leasehold right                 -  23.8 
Right-of-use assets                 54.0  - 
Unallocated assets                 228.1  277.6 
Total assets                 718.3  755.1 

 
28. PROVIDENT FUND 

The Company, its subsidiaries and their employees have jointly established a provident fund in 
accordance with the Provident Fund Act B.E. 2530. Employees, the Company and its subsidiaries 
contributed to the fund monthly at the rate of 5 percent of basic salary. The fund, which is managed by 
Tisco Bank Public Company Limited (2019 : Siam Commercial Bank Public Company Limited), will be 
paid to employees upon termination in accordance with the fund rules. For the years 2020 and 2019, the 
Company and its subsidiary contributed in the amount totaling Baht 4.5 million and Baht 4.6 million, 
respectively, (the Company only : Baht 4.3 million and Baht 4.3 million, respectively).  
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29. CAPITAL MANAGEMENT 
 The primary objective of the Company’s capital management is to ensure that it has an appropriate 
financial structure and preserves the ability to continue its business as a going concern. 
 According to the separate statements of financial position as at December 31, 2020 and 2019, the 
Company’s debt-to-equity ratio was 0.66 : 1 and 0.81 : 1, respectively. 
 

30. DIVIDEND 
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. Payment was scheduled on April 30, 2020. 
 
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. Payment was scheduled on May 3, 2019.  
 

31.  PRIVILEGES AND BENEFITS UNDER INVESTMENT PROMOTION 
The Company has received several tax privileges according to the Investment Promotion Act B.E. 

2520 approved on April 26, 2018, with the Promotional Certificate No. 61-0481-1-04-1-0 for improving 
the production efficiency to reduce the impact on the environment. It can be summarized as follows: 

1.  To approve a promoted person shall be granted permission to bring into the Country who are 
skilled workers or experts, spouses and dependents of persons in both types and in such 
numbers and for such periods of time as the Board may deem appropriate even in excess of 
such quotas or period of time permitted to stay in the country approved by the Board for the 
period of permitted stay in the country. 

2.  To be exempted from import duties for the machineries under the Board approval. 
3.  To be exempted from corporate income tax on the net profit derived from the promoted 

activity altogether not over 50 percent of the investment amount in order to improve the 
production efficiency excluding cost of land and working capital for a period of 3 years from 
the date income is first derived from such activity. 

4.  To be exempted from including the dividends derived from a promoted activity that is granted 
an exemption of corporate income tax under section 31 from calculating of taxable income. 

5.  To approve a promoted person to take out or remit abroad money in foreign currency. 
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32.  RECONCILIATION OF LIABILITIES ARISING FROM FINANCING ACTIVITIES 
Changes in the liabilities arising from financing activities for the years ended December 31, 2020 and 

2019 are as follows: 
(Unit : Baht) 

 Consolidated financial statements 

 Balance  Cash flows  The impact of   Non-cash transaction  Balance  
 as at January   Increase  adoption of  Increase  Acquisition of   Differences  as at December  
 1, 2020  (decrease)*  TFRS 16    subsidiary  on translation  31, 2020  

           of financial    
               
Short-term borrowings from                

financial institutions 140,000,000  (65,000,000)  -  -  -  -  75,000,000  
Long-term borrowings from  

financial institutions 107,856,265 
 

(27,618,120)  -  -  -  -  80,238,145 
 

Lease liabilities 1,417,842  (3,433,403)  37,419,269  1,808,891  -  -  37,212,599  
Total 249,274,107  (96,051,523)  37,419,269  1,808,891  -  -  192,450,744  

 
(Unit : Baht) 

 Consolidated financial statements 
 Balance  Cash flows  Non-cash transaction  Balance 
 as at January   Increase  Increase  Acquisition of   Differences  as at December 
 1, 2019  (decrease)*    subsidiary  on translation  31, 2019 

         of financial   
Short-term borrowings from financial institutions 87,000,000  53,000,000  -  -  -  140,000,000 
Long-term borrowings from financial institutions 128,454,385        (20,598,120)  -  -  -  107,856,265 
Lease liabilities 1,441,826  (1,189,405)  1,165,421  -  -  1,417,842 

Total 216,896,211  31,212,475  1,165,421  -  -  249,274,107 
 

(Unit : Baht) 
 Separate financial statements 

 Balance  Cash flows  The impact of   Non-cash transaction  Balance  
 as at January   Increase  adoption of  Increase  Acquisition of   Differences  as at December  
 1, 2020  (decrease)*  TFRS 16    subsidiary  on translation  31, 2020  

           of financial    
               
Short-term borrowings from                

financial institutions 140,000,000  (65,000,000)  -  -  -  -  75,000,000  
Long-term borrowings from  

financial institutions 107,856,265 
 

(27,618,120)  -  -  -  -  80,238,145 
 

Long-term borrowings from  
related - parties 20,000,000 

 
(6,400,000) 

 
-  -  -  -  13,600,000 

 

Lease liabilities 1,417,842  (3,433,403)  37,419,269  1,808,891  -  -  37,212,599  
Total 269,274,107  (102,451,523)  37,419,269  1,808,891  -  -  206,050,744  
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(Unit : Baht) 
 Separate financial statements 
 Balance  Cash flows  Non-cash transaction  Balance 
 as at January   Increase  Increase  Acquisition of   Translation on  as at December 
 1, 2019  (decrease)*    subsidiary  exchange rate  31, 2019 
Short-term borrowings from financial institutions 87,000,000  53,000,000  -  -  -  140,000,000 

Long-term borrowings from financial institutions 128,454,385        (20,598,120)  -  -  -  107,856,265 
Long-term borrowings from related - parties 13,000,000  7,000,000  -  -  -  20,000,000 
Lease liabilities 1,441,826  (1,189,405)  1,165,421  -  -  1,417,842 

Total 229,896,211  38,212,475  1,165,421  -  -  269,274,107 
 

* Financing cash flows included net proceeds and repayment of cash transactions in the statements of cash flows. 
 

33. COMMITMENTS AND CONTINGENT LIABILITIES  
 33.1  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 December 31,2020 and 2019, future minimum lease payments under these operating 
leases contracts were as follows: 

 (Unit : Baht) 
 Consolidated                                        

financial statements 
 Separate                                                 

financial statements 
 2020  2019  2020  2019 
Payable within:        

In up to 1 year 397,000  3,455,410  397,000  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 
 397,000  55,511,820  397,000  55,511,820 

    
   As at December 31, 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 5.2 to the interim financial statements. 
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 33.2  Commitments relating to ship building and ship repairing contracts 
   As at December 31, 2020 the Company has undelivered agreement related to unrendered 

ship building and ship repair contracts to be paid for another Baht 49.54 million with an advance 
received from the customer in the amount of Bath 10.79 million (See note 10). 

 
 33.3  Commitments for purchase of goods 

   As at December 31, 2020, the Company has outstanding commitments on the contracts to 
purchase machinery and equipment for ship repair of Baht 5.63 million and Singapore Dollar 0.01. 
 

 33.4  Guarantees 
 As at December 31, 2020, there were outstanding bank guarantees of approximately Baht 
27.99 million (The Company Only: Baht 22.90 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. 
 

33.5 Securities against credit facilities and loans as obtained from financial institutions 
   As at December 31, 2020, the Company’s credit facilities and loans obtained from banks at 

the amount of Baht 477 million have been secured by the mortgage of the Company’s two floating 
dockyards and land and construction thereon. 

   As at December 31, 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 secured by the parent company. 

 
34. FINANCIAL INSTRUMENTS 

34.1 Financial risk management and policies 
The Company and its subsidiaries’ financial instruments, principally comprise cash and 

cash equivalents, trade and other current receivable, unbilled complete construction in progress, 
lease receivables, loan, bank overdrafts and short-term loans from financial institutions, trade 
accounts and other payable, lease liabilities and long-term loans from bank. The financial risks 
associated with these financial instruments and how they are managed are described below.  

 
  34.1.1 Credit risk 

The Company and its subsidiaries are exposed to credit risk primarily with respect to trade 
and other current receivable and loans. The management manages the risk by adopting credit 
control policies and procedures, and therefore do not expect to incur material financial losses. The 
maximum exposure to credit risk is limited to the carrying amounts trade and other current 
receivables, lease receivable and loans as stated in the statements of financial position. 
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The Company is subject to concentrations of credit risk because the Company builds and 
repairs ships for general customers, in both the private and public sectors. The ability of these 
debtors to meet their obligations is related to the country’s economic conditions. 

 
  34.1.2 Interest rate risk 

The Company and its subsidiaries’ exposure to interest rate risk relate primarily to their 
cash at financial institutions, loans from subsidiaries, bank overdrafts and short-term loans from 
financial institutions, long-term loans from bank, and interest bearing. However, since most of the 
Company and its subsidiaries’ financial assets and liabilities bear floating interest rates or fixed 
interest rates which are close to the market rate, the interest rate risk is expected to be minimal.  

Significant financial assets and liabilities as at December 31, 2020 classified by type of 
interest rates are summarized in the table below, with those financial assets and liabilities that 
carry fixed interest rates further classified based on the maturity date, or the repricing date (if this 
occurs before the maturity date).  

 
 Fixed interest rates         

 Within  
1 year 

 1 - 5 
years 

 Over  
5 years 

 Floating 
interest rate 

 Non-interest 
bearing 

 Total  Effective 
interest rate 

 (Million Baht) (% p.a.) 
Financial assets              
Cash and cash equivalents 0.37             -             -  20.42  4.08  24.87  0.050 - 0.125 
 0.37             -             -  20.42  4.08  24.87   
              
 Fixed interest rates         
 Within  

1 year 
 1 - 5 

years 
 Over  

5 years 
 Floating 

interest rate 
 Non-interest 

bearing 
 Total  Effective 

interest rate 
 (Million Baht)  (% p.a.) 
Financial liabilities              
Promissory notes            -             -             -  75.00             -  75.00  2.50 - 2.63 
Long - term loans from bank            -             -             -  80.24             -  80.24  3.47 - 4.35 
            -             -             -  155.24             -  155.24   

   
  34.1.3 Foreign currency risk 

The Company’s and its subsidiaries’ exposure to foreign currency risk arise mainly from 
trading and service transactions that are denominated in foreign currencies.  

The balances of financial assets and liabilities denominated in foreign currencies as at 
December 31, 2020 are summarized below. 
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  Financial  Financial  Exchange rate 
Foreign currency  assets  liabilities  as at December 31, 2020 

  (Million)  (Million)  (Baht per 1 foreign currency unit) 
US dollar  0.37  -  29.8674 
Euro  0.12  -  36.4949 

 
 34.2 Fair values of financial instruments 

Since the majority of the Company and its subsidiaries’ financial assets and parts of their 
financial liabilities are short-term in nature, and lendings and loan borrowings carry floating 
interest rates, the fair value of these financial assets and liabilities is not expected to be materially 
different from the amounts presented in the statements of financial position. 

A fair value is the amount for which an asset can be exchanged or a liability settled between 
knowledgeable, willing parties in an arm’s length transaction. The fair value is determined by 
reference to the market price of the financial instrument or by using an appropriate valuation 
technique, depending on the nature of the instrument.  

 
35. RECLASSIFICATION 

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. 

 
36. APPROVAL OF FINANCIAL STATEMENTS 

These financial statements were authorized for issue by the Company’s Directors on 12 February,  2021. 
 

 


