
  
บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วสิส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
รายงานการสอบทานและข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2561 

 
 
 
 



 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอ   ผูถื้อหุน้และคณะกรรมการ 
 บริษทั เอเชียน มารีน เซอร์วสิส์ จ  ากดั (มหาชน)  
 
 ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และงบก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จรวมส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู ้
ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และหมายเหตุประกอบ
งบการเงินรวมแบบยอ่ ของบริษทั เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และงบแสดงฐานะ
การเงิน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 
กนัยายน 2561 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นและงบกระแสเงินสดส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 กันยายน 2561 และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ ของบริษทั เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จ  ากัด 
(มหาชน) ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ี
ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการให้
ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้  
 
ขอบเขตการสอบทาน 
 ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทาง
การเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบด้วย การใช้วิธีการ
สอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวธีิการสอบ
ทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ท าใหข้า้พเจา้ไม่สามารถได้
ความเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนัยส าคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบได้จากการตรวจสอบ ดังนั้นข้าพเจา้จึงไม่ได้แสดง
ความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 
 
ข้อสรุป 
 ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ได้จดัท าข้ึนตาม
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
 

 
(นายพจน์   อศัวสันติชยั) 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 4891 
บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร  
6 พฤศจิกายน 2561 



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

 
(หน่วย : พนับาท)

ณ วนัท่ี 30 ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 30 ณ วนัท่ี 31
กนัยายน 2561 ธนัวาคม 2560 กนัยายน 2561 ธนัวาคม 2560

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวยีน
     เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 26,257             60,694             19,438             31,062             
     ลูกหน้ีการคา้
       กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4, 5 3,570               7,822               3,921               8,429               
       กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 91,174             51,848             40,906             51,552             
       หกั: ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (10,345) (10,421) (10,345) (10,421)
       รวมลูกหน้ีการคา้ 5 84,399             49,249             34,482             49,560             
     รายไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกช าระ
        กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 23,798             37,247             56,777             37,247             
        กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 60,436             31,123             60,111             31,123             
       รวมรายไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกช าระ 6 84,234             68,370             116,888           68,370             
     ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 -                   -                   5,113               4,849               
     สินคา้คงเหลือ 7 73,744             47,250             73,288             46,759             
     สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน
        เงินจ่ายล่วงหนา้เพ่ือซ้ือสินคา้ 10,051             3,198               10,001             3,198               
        อ่ืน ๆ 9,510               6,200               8,905               6,418               
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 288,195           234,961           268,115           210,216           
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
     เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยซ่ึงบนัทึกโดยวิธีราคาทุน 8 -                   -                   26,882 26,882
     ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 9 430,331           423,465           429,219 422,251
     สิทธิการเช่าท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง 10 25,113 25,914 25,113 25,914
     สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 11 11,884             12,971             11,884             12,971             
     สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 13 11,768 12,678 11,530 12,459
     ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย 10,429             9,943               8,822               7,982               
     สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 12 13,501 13,873 13,501 13,873
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 503,026 498,844 526,951 522,332
รวมสินทรัพย์ 791,221 733,805 795,066 732,548

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

หมายเหตุ
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บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วสิส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2561

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

(หน่วย : พนับาท)

ณ วนัท่ี 30 ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 30 ณ วนัท่ี 31
กนัยายน 2561 ธนัวาคม 2560 กนัยายน 2561 ธนัวาคม 2560

 หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวยีน
     เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น
         จากสถาบนัการเงิน 14 104,000           20,000             104,000           20,000             
     เจา้หน้ีทรัสตรี์ซีท 14 5,531               28,460             5,531               28,460             
     เจา้หน้ีการคา้
        กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 -                   1,030               12,148 15,117
        กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 57,041             41,150             55,676 40,047
        รวมเจา้หน้ีการคา้ 57,041             42,180             67,824 55,164
     ดอกเบ้ียคา้งจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 -                   -                   236 -                   
     ตน้ทุนงานก่อสร้างคา้งจ่าย 885                  262                  885                  262                  
     ประมาณการหน้ีสินจากการรับประกนัผลงาน 15 5,983               10,180             5,983               10,180             
     หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงินท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 914                  1,027               914 1,027
     เงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 16 20,598             11,881             20,598 11,881
     หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน
        ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 19,290             16,588             17,879             15,611             
        ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 710                  7,193               -                   7,020               
        อ่ืน ๆ 13,034             13,213             8,865               11,995             
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 227,986           150,984           232,715           161,600           
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
     หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนด
         ช าระภายในหน่ึงปี 790                  1,442               790 1,442
     เงินกูย้มืระยะยาว - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 -                   -                   15,780 -                   
     เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร 16 107,206           88,260             107,206 88,260
     ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 17 11,044             10,450             9,850 9,352
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 119,040           100,152           133,626 99,054
รวมหนีสิ้น 347,026           251,136           366,341 260,654

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

หมายเหตุ
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บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วสิส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2561

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

(หน่วย : พนับาท)

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

กนัยายน 2561 ธนัวาคม 2560 กนัยายน 2561 ธนัวาคม 2560

             หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

   ทุนเรือนหุน้ 

     ทุนจดทะเบียน 

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

     ทุนท่ีออกและช าระแลว้

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

     ก  าไรสะสม 

        จดัสรรแลว้ 

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

        ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 158,146 196,984 144,605 187,774

     ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่ 442,266 481,104 428,725 471,894

     ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 1,929               1,565               -                   -                   

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 444,195 482,669 428,725 471,894

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 791,221 733,805 795,066 732,548

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ
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บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วสิส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2561



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

(หน่วย : พนับาท)

งบการเงนิรวม

2561 2560 2561 2560

รายได้

   รายไดจ้ากการรับจา้ง 111,816 149,488 105,490 147,103

   รายไดอ่ื้น 1,793 3,400 1,634 3,692

รวมรายได้ 113,609 152,888 107,124 150,795

ค่าใชจ่้าย

   ตน้ทุนในการรับจา้ง 86,168 94,938 85,609 94,790

   ค่าใชจ่้ายในการขาย 1,392 2,903 1,392 2,869

   ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 22,085 24,444 19,805 22,254

   ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 4 3,710 4,340 3,710 4,340

   ตน้ทุนทางการเงิน 2,251 1,620 2,480 1,616

รวมค่าใชจ่้าย 115,606 128,245 112,996 125,869

ก าไร (ขาดทุน)  ก่อนค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ (1,997)                24,643               (5,872)                24,926               

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ 13 (713)                   4,703 (1,458)                4,708                 

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด (1,284)                19,940               (4,414)                20,218               

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน

รายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้น

    ก  าไรหรือขาดทุน

    ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั

         - สุทธิจากภาษีเงินได้ -                     -                     -                     -                     

ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมส าหรับงวด (1,284)                19,940               (4,414)                20,218               

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

วนัท่ี 30 กนัยายน วนัท่ี 30 กนัยายน

หมายเหตุ

- 5 -
บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วสิส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2561

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

(หน่วย : พนับาท)

งบการเงนิรวม

2561 2560 2561 2560

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด

   ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (1,485) 19,916  (4,414) 20,218  

   ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 201                    24  -      -      

(1,284) 19,940  (4,414) 20,218  

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมส าหรับงวด

   ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (1,485) 19,916  (4,414) 20,218  

   ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 201                    24  -      -      

(1,284) 19,940  (4,414) 20,218  

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้

   ก  าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวดส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (1,485) 19,916  (4,414) 20,218  

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

   ก  าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท/หุน้) (0.01) 0.08  (0.02) 0.08  

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

หมายเหตุ

ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2561

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 กนัยายน วนัท่ี 30 กนัยายน
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บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วสิส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

(หน่วย : พนับาท)

งบการเงนิรวม

2561 2560 2561 2560

รายได้

   รายไดจ้ากการรับจา้ง 382,161 494,064 370,733 488,808

   รายไดอ่ื้น 5,891                 10,208               6,661 11,410

รวมรายได้ 388,052 504,272 377,394 500,218

ค่าใชจ่้าย

   ตน้ทุนในการรับจา้ง 271,882 330,247 273,483 329,558

   ค่าใชจ่้ายในการขาย 6,730 8,832 6,707 8,738

   ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 75,919 75,318 69,505 68,884

   ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 4 12,404 13,888 12,404 13,888

   ตน้ทุนทางการเงิน 5,408 4,651 5,624 4,636

รวมค่าใชจ่้าย 372,343 432,936 367,723 425,704

ก าไร (ขาดทุน)  ก่อนค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ 15,709               71,336               9,671                 74,514               

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ 13 2,478 14,070 1,134                 14,098               

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด 13,231               57,266               8,537                 60,416               

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน

รายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้น

    ก  าไรหรือขาดทุน

    ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั

         - สุทธิจากภาษีเงินได้ (47) (3,982) (48) (4,023)

ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมส าหรับงวด 13,184               53,284               8,489 56,393

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 กนัยายน วนัท่ี 30 กนัยายน

หมายเหตุ

- 7 -
บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วสิส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

ส าหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2561

งบการเงนิเฉพาะกิจการ



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

(หน่วย : พนับาท)

งบการเงนิรวม

2561 2560 2561 2560

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด

   ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 12,867               57,312               8,537  60,416  

   ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 364  (46) -                     -                     

13,231  57,266  8,537  60,416  

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมส าหรับงวด

   ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 12,820               53,335               8,489 56,393

   ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 364  (51) -                     -                     

13,184  53,284  8,489 56,393

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้

   ก  าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวดส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 12,867               57,312               8,537                 60,416               

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

   ก  าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท/หุน้) 0.05                   0.22                   0.03                   0.23                   

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

วนัท่ี 30 กนัยายน วนัท่ี 30 กนัยายน

หมายเหตุ

บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วสิส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

ส าหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2561

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด

- 8 -



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

(หน่วย : พนับาท)

ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่
อ านาจควบคุม

ทนุเรือนหุ้นท่ีออก จดัสรรแลว้ - ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร
หมายเหตุ และช าระแลว้ ส ารองตามกฎหมาย รวม รวม

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม 2561 258,291 25,829 196,984 481,104 1,565                        482,669
ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับงวดเกา้เดือน -                           -                           12,820 12,820 364                          13,184
เงินสดปันผลจ่าย 19 -                           -                           (51,658) (51,658) -                           (51,658)                    
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2561 258,291 25,829 158,146 442,266 1,929                        444,195

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม 2560 258,291 25,829 152,008 436,128 1,497 437,625
ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับงวดเกา้เดือน -                           -                           53,335 53,335 (51)                           53,284
เงินสดปันผลจ่าย 19 -                           -                           (30,995) (30,995) -                           (30,995)                    
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2560 258,291 25,829 174,348 458,468 1,446 459,914

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

ก าไรสะสม

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

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2561

งบการเงนิรวม 
ส่วนของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

. (หน่วย : พนับาท)

ทนุเรือนหุ้นท่ีออก จดัสรรแลว้ - ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร
หมายเหตุ และช าระแลว้ ส ารองตามกฎหมาย รวม

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม 2561 258,291                               25,829 187,774 471,894
ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับงวดเกา้เดือน 8,489 8,489
เงินสดปันผลจ่าย 19 -                                      -                                      (51,658)                               (51,658)                            
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2561 258,291                               25,829 144,605 428,725

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม 2560 258,291                               25,829 144,520 428,640
ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับงวดเกา้เดือน -                                      -                                      56,393 56,393
เงินสดปันผลจ่าย 19 -                                      -                                      (30,995)                               (30,995)                            
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2560 258,291                               25,829 169,918 454,038

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

- 10 -
บริษทั เอเชียน มารีน เซอร์วสิส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2561

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ก าไรสะสม



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม

2561 2560 2561 2560

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

ก าไรส าหรับงวด 13,231               57,266               8,537                 60,416               

ปรับกระทบก าไรส าหรับงวดเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด าเนินงาน: -

ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญโอนกลบั (4)                       (5)                       (4)                       (5)                       

ค่าสินคา้เส่ือมสภาพ (ลดลง) (1,109)                (5)                       (1,109)                (5)                       

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 29,249               28,750               29,009               28,492               

ขาดทุน (ก าไร) จากการขายสินทรัพยถ์าวร (154)                   (221)                   (154)                   (209)                   

ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายทรัพยสิ์น 1,193                 549                    793                    467                    

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 97                      524                    97                      524                    

ส ารองหน้ีสินรับประกนัผลงาน 1,200                 -                     1,200                 -                     

ส ารองหน้ีสินรับประกนัผลงาน (โอนกลบั) (138)                   (1,065)                (138)                   (866)                   

(ก าไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 155                    (179)                   155                    (179)                   

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 965                    1,008                 868                    939                    

ดอกเบ้ียรับ (43)                     (250)                   (28)                     (92)                     

ดอกเบ้ียจ่าย 5,204                 4,371                 5,440                 4,371                 

ภาษีเงินได้ 2,478                 14,070               1,134                 14,098               

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์

และหน้ีสินด าเนินงาน 52,324               104,813             45,800               107,951             

สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง

ลูกหน้ีการคา้ (35,146) (34,821) 15,082  (33,894)

รายไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกช าระ (15,864)              39,746               (48,518)              40,565               

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                     62                      (264)                   (1,388)                

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน
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บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วสิส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

ส าหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2561

ส าหรับงวดเกา้เดือน

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

ส าหรับงวดเกา้เดือน



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม

2561 2560 2561 2560

สินคา้คงเหลือ (25,385)              1,380                 (25,420)              3,075                 

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินคา้ (6,853)                (8,942)                (6,803)                (8,942)                

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (3,310)                (1,878)                (2,487)                (813)                   

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 275                    362                    275                    362                    

หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)

เจา้หน้ีทรัสตรี์ชีทเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (22,929)              (53,060)              (22,929)              (53,060)              

เจา้หน้ีการคา้ 14,861               (151)                   12,660               (2,484)                

ตน้ทุนงานก่อสร้างคา้งจ่าย 623                    (2,267)                623                    (2,267)                

เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ -                     (10,538)              -                     (10,538)              

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 2,386                 10,734               (999)                   9,903                 

เงินสดรับ (จ่าย) จากการด าเนินงาน (39,018)              45,440               (32,980)              48,470               

เงินสดรับดอกเบ้ีย 43                      235                    28                      92                      

จ่ายภาษีเงินได้ (17,597)              (13,277)              (16,035)              (12,368)              

ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่ายรับคืน 8,701                 1,701                 8,006                 -                     

จ่ายหน้ีสินรับประกนัผลงาน (5,259)                (250)                   (5,259)                (250)                   

เงินสดจ่ายภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน (430)                   (275)                   (430)                   (275)                   

เงินสดสุทธิจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน (53,560)              33,574               (46,670)              35,669               

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน 

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

เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยถ์าวร (35,102)              (22,787)              (34,959)              (22,702)              

เงินสดรับจากการขายสินทรัพยถ์าวร 265                    243                    265                    213                    

เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (58)                     -                     (58)                     -                     

เงินสดสุทธิจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน (34,895)              (19,597)              (34,752)              (19,542)              

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

ส าหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2561

ส าหรับงวดเกา้เดือน ส าหรับงวดเกา้เดือน
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บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วสิส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงนิรวม

2561 2560 2561 2560
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน
เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 84,000               30,072               84,000               30,072               
ช าระคืนเจา้หน้ีเช่าซ้ือ (765)                   (2,690)                (765)                   (2,690)                
รับเงินกูย้มืระยะยาว -  กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                     -                     15,780               -                     
รับเงินกูย้มืระยะยาว 37,300               (3,461)                37,300               (3,461)                
จ่ายช าระคืนเงินกูย้มืระยะยาว (9,637)                -                     (9,637)                -                     
จ่ายเงินปันผล (51,500)              (30,871)              (51,500)              (30,871)              
จ่ายดอกเบ้ีย (5,225)                (4,354)                (5,225)                (4,354)                

เงินสดสุทธิจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน 54,173               (11,304)              69,953               (11,304)              
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ (34,282)              2,673                 (11,469)              4,823                 
ก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง

จากเงินฝากธนาคารสกุลเงินตราต่างประเทศ (155)                   179                    (155)                   179                    
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 60,694               36,897               31,062               8,568                 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 26,257               39,749               19,438               13,570               
ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เติม: -
1. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบดว้ย

เงินสด 216                    227                    181                    192                    
เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์ 20,037               18,039               13,904               11,166               
                              - กระแสรายวนั 5,930                 3,409                 5,279                 2,138                 
เงินฝากประจ า อายไุม่เกิน 3 เดือน 74                      74                      74                      74                      
เงินลงทุนในตัว๋แลกเงิน อายไุม่เกิน 3 เดือน -                     18,000               -                     -                     

26,257               39,749               19,438               13,570               

2. รายการท่ีไม่ใช่เงินสดประกอบดว้ย
ซ้ือสินทรัพยถ์าวรภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน -                     3,550                 -                     3,550                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

ส าหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2561

ส าหรับงวดเกา้เดือน ส าหรับงวดเกา้เดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน

บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วสิส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

- 13 -
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บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วสิส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

วนัที ่30 กนัยายน 2561 
 

1. ข้อมูลทัว่ไป 
 1.1 ภูมิล ำเนำและสถำนะทำงกฎหมำย  

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

   บริษทัมีท่ีอยูต่ำมท่ีไดจ้ดทะเบียนไวด้งัน้ี 
   128 หมู่ 3 ถนนสุขสวสัด์ิ ต ำบลแหลมฟ้ำผำ่ อ ำเภอพระสมุทรเจดีย ์จงัหวดัสมุทรปรำกำร 

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

2.1 หลกัเกณฑใ์นกำรจดัท ำงบกำรเงินระหวำ่งกำล 
 งบกำรเงินระหวำ่งกำลน้ีไดจ้ดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง กำร
รำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงกำล และตำมข้อก ำหนดของคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำด
หลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) ไทย ซ่ึงไดก้ ำหนดเพื่อเป็นกำรให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจำกงบกำรเงินประจ ำปีท่ีน ำเสนอ
คร้ังล่ำสุด โดยเน้นกำรให้ข้อมูลเพิ่มเติมท่ีเป็นปัจจุบนัเก่ียวกับกิจกรรม เหตุกำรณ์ และสถำนกำรณ์
ใหม่ๆ เพื่อไม่ใหข้อ้มูลท่ีน ำเสนอซ ้ ำซอ้นกบัขอ้มูลท่ีไดร้ำยงำนไปแลว้ งบกำรเงินระหวำ่งกำลน้ีควรอ่ำน
ควบคู่กบังบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 

   งบกำรเงินระหวำ่งกำลน้ีไดจ้ดัท ำข้ึนโดยใชเ้กณฑร์ำคำทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยำ่งอ่ืน
ในนโยบำยกำรบญัชี 

   งบกำรเงินระหวำ่งกำลฉบบัภำษำไทยเป็นงบกำรเงินฉบบัท่ีบริษทัใชเ้ป็นทำงกำรตำมกฎหมำย 
งบกำรเงินฉบบัภำษำองักฤษแปลมำจำกงบกำรเงินฉบบัภำษำไทยดงักล่ำว 

 
2.2 สรุปนโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั 

   นโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญัท่ีใช้ในกำรจดัท ำงบกำรเงินระหวำ่งกำลเป็นนโยบำยเดียวกนักบัท่ี
ใชใ้นกำรจดัท ำงบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560  
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2.3 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัใชใ้นปีปัจจุบนั 
 บริษทัและบริษทัย่อยไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุง 2560 ท่ีออกโดย
สภำวชิำชีพบญัชี ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2561 
มำถือปฏิบติั มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวไดรั้บกำรปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มี
เน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งประเทศ โดยมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินดงักล่ำวไม่มีผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย  
 

2.4 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีออกใหม่และมีผลบงัคบัใชใ้นอนำคต 
ในระหวำ่งปี 2561 สภำวิชำชีพบญัชีไดอ้อกประกำศใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 

ซ่ึงลงประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแลว้ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีออกใหม่ 
โดยมีผลบงัคบัใช้ถือปฏิบติักับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 

มกรำคม 2562 มีดงัน้ี 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รำยไดจ้ำกสัญญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ ก ำหนดให้

กิจกำรใช้กบัสัญญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ทุกสัญญำ ยกเวน้สัญญำท่ีอยู่ในขอบเขตของมำตรฐำนกำรบญัชี
ฉบบัอ่ืน และไดก้ ำหนดหลกักำร 5 ขั้นตอนส ำหรับกำรรับรู้รำยไดท่ี้เกิดข้ึนจำกสัญญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ 
โดยกิจกำรจะรับรู้รำยไดใ้นจ ำนวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกิจกำรคำดว่ำจะมีสิทธิไดรั้บจำก
กำรแลกเปล่ียนสินคำ้หรือบริกำรท่ีไดส่้งมอบใหแ้ก่ลูกคำ้ และก ำหนดให้กิจกำรตอ้งใชดุ้ลยพินิจและ
พิจำรณำขอ้เท็จจริงและเหตุกำรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดในกำรพิจำรณำตำมหลกักำรในแต่ละขั้นตอน
หลกักำรส ำคญัของ มำตรฐำนฉบบัน้ีให้ขอ้ก ำหนดส ำหรับกำรรับรู้รำยได ้โดยให้ใช้แทนมำตรฐำน 
ต่อไปน้ี  

มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญำก่อสร้ำง 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รำยได ้
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 31  
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง รำยได ้- รำยกำรแลกเปล่ียน
เก่ียวกบับริกำรโฆษณำ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 13 
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ืองโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคำ้ 

  กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 15 
  (ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง สัญญำส ำหรับกำรก่อสร้ำง
อสังหำริมทรัพย ์

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 18 
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง กำรโอนสินทรัพยจ์ำกลูกคำ้ 
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โดยมีผลบงัคบัใช้ถือปฏิบติักับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 
มกรำคม 2563 มีดงัน้ี 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินในกลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน ซ่ึงระบุวิธีท่ีกิจกำรตอ้งใช้ใน
กำรจดัประเภทและวดัมูลค่ำสินทรัพยท์ำงกำรเงิน หน้ีสินทำงกำรเงิน และสัญญำท่ีจะซ้ือหรือจะขำย
รำยกำรท่ีไม่ใช่รำยกำรทำงกำรเงิน โดยก ำหนดให้กิจกำรรับรู้สินทรัพยท์ำงกำรเงินหรือหน้ีสินทำง
กำรเงินในงบแสดงฐำนะทำงกำรเงินของกิจกำรเม่ือกิจกำรเป็นคู่สัญญำตำมขอ้ก ำหนดของสัญญำของ
เคร่ืองมือทำงกำรเงินเหล่ำนั้น ณ วนัท่ีรับรู้รำยกำรเม่ือเร่ิมแรก กิจกำรตอ้งวดัมูลค่ำสินทรัพยท์ำง
กำรเงินหรือหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุนดว้ยมูลค่ำ
ยุติธรรม บวกหรือหักด้วยต้นทุนกำรท ำรำยกำรซ่ึงเก่ียวข้องโดยตรงกับกำรได้มำหรือกำรออก
สินทรัพยท์ำงกำรเงิน หรือหน้ีสินทำงกำรเงินนั้น มีดงัน้ี 

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

สุทธิในหน่วยงำนต่ำงประเทศ 
 กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 19 
 

เร่ือง กำรช ำระหน้ีสินทำงกำรเงินดว้ยตรำ
สำรทุน 

ปัจจุบนัฝ่ำยบริหำรของบริษทัและบริษทัย่อยอยู่ระหว่ำงกำรประเมินผลกระทบท่ีอำจมีต่อ 
งบกำรเงินในปีท่ีเร่ิมน ำมำตรฐำนดงักล่ำวมำถือปฏิบติั 

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

และบริษทัยอ่ยซ่ึงจดัตั้งข้ึนในประเทศไทยดงัต่อไปน้ี 
      อตัรำร้อยละของยอด  อตัรำร้อยละของยอดรำยได ้
    อตัรำร้อยละ  สินทรัพยท่ี์รวมอยูใ่น  ท่ีรวมอยูใ่นรำยไดร้วม 

ช่ือบริษทั  ลกัษณะธุรกิจ  ของกำรถือหุน้  สินทรัพยร์วม  ส ำหรับงวด 
    30 ก.ย.  

2561 
 31 ธ.ค. 

2560 
 30 ก.ย.  

2561 
 31 ธ.ค. 

2560 
 30 ก.ย.  

2561 
 30 ก.ย.  

2560 
    ร้อยละ  ร้อยละ  ร้อยละ  ร้อยละ  ร้อยละ  ร้อยละ 
บริษทั เจนเนอรัล มำรีน จ ำกดั  ตวัแทนจ ำหน่ำย

เคร่ืองจกัร เคร่ืองกล 
และอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง 
ในธุรกิจดำ้นเดินเรือ 

 100  100  0.83  0.88  0.14  0.36 

บริษทั อำชิมำ มำรีน จ ำกดั  รับเหมำงำนซ่อมเรือ  100  100  2.10  2.20  5.87  4.22 
บริษทั อีโค มำรีน จ ำกดั  ใหบ้ริกำรก ำจดัมลภำวะ

และรักษำส่ิงแวดลอ้ม 
 
 

 
93 

  
93 

 
8.49 

  
3.33 

 
13.26 

 
1.91 

  ยอดคงคำ้งและรำยกำรระหว่ำงกนัท่ีมีสำระส ำคญัของบริษทัและบริษทัยอ่ยไดต้ดัออกจำกงบกำรเงิน
รวมน้ีแลว้   
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4. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
 ในระหว่ำงงวด บริษทัและบริษทัย่อยมีรำยกำรธุรกิจท่ีส ำคญักบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกัน 
รำยกำรธุรกิจดงักล่ำวเป็นไปตำมเง่ือนไขทำงกำรคำ้และเกณฑ์ตำมสัญญำท่ีตกลงกนัระหว่ำงบริษทัและ
บริษทัเหล่ำนั้น ซ่ึงเป็นไปตำมปกติธุรกิจโดยสำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 

 ลำ้นบำท   
 ส ำหรับงวดสำมเดือน  

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 
 ส ำหรับงวดเกำ้เดือน  

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 
  

 2561  2560  2561  2560  นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
รายการธุรกจิกบับริษัทย่อย          
(ตดัออกจำกงบกำรเงินรวมแลว้)          
รำยไดค้่ำบริกำรต่อเรือ 13.6  4.6  39.6  5.9  ตำมท่ีตกลงในสญัญำ 
รำยไดค้่ำซ่อมเรือ 0.009  0.003  0.109  0.034  รำคำใกลเ้คียงกบัท่ีคิดกบัลูกคำ้ทัว่ไป 
รำยไดอ่ื้น 0.3  0.4  1.3  1.4  ค่ำควบคุมงำน และค่ำบริกำรส ำนกังำนเดือนละ  

7,000 - 50,000 บำท และค่ำเช่ำหอ้งเกบ็อุปกรณ์ 
เดือนละ 1,500 บำท และค่ำขำยวสัดุในรำคำตน้ทุน
บวกก ำไรร้อยละ 3 - 10 และรำยไดค้่ำบริกำรตน้ทุน
บวกก ำไร ร้อยละ 20 

ตน้ทุนในกำรรับจำ้ง 8.1  7.0  22.7  21.3  คนละ 300 - 450 บำทต่อวนัและตำมท่ีตกลงร่วมกนั 
ซ้ือวสัดุ 0.027  0.008  0.077  0.061  ตน้ทุนบวกก ำไรร้อยละ 10 - 150 
ดอกเบ้ียจ่ำย 0.2  -  0.2  -  อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 1.45 ต่อปี 

รายการธุรกจิกบับริษัททีเ่กีย่วข้องกนั          
รำยไดค้่ำซ่อมเรือ 20.4  10.9  46.3  23.5  รำคำใกลเ้คียงกบัท่ีคิดกบัลูกคำ้ทัว่ไป 
รำยไดค้่ำบริกำร -  0.1  -  0.4  รำคำใกลเ้คียงกบัท่ีคิดกบัลูกคำ้ทัว่ไป 
รำยไดอ่ื้น 0.2  -  0.7  -  รำคำใกลเ้คียงกบัท่ีคิดกบัลูกคำ้ทัว่ไป 
ตน้ทุนในกำรรับจำ้ง -  1.2  -  1.2  ตำมท่ีตกลงในสญัญำ 
ซ้ือวสัดุ 0.2  -  0.2  -  ตน้ทุนบวกก ำไรร้อยละ 10 
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  ยอดคงคำ้งระหว่ำงบริษทัและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 และ ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 
2560 มีรำยละเอียดดงัน้ี  

     (หน่วย: บำท) 
 ควำมสัมพนัธ ์  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

   ณ วนัท่ี 30  
กนัยำยน 2561 

 ณ วนัท่ี 31  
ธนัวำคม 2560 

 ณ วนัท่ี 30  
กนัยำยน 2561 

 ณ วนัท่ี 31  
ธนัวำคม 2560 

ลูกหนีก้ารค้า - กจิการที่เกีย่วข้องกนั          
บริษทั อีโค มำรีน จ ำกดั บริษทัยอ่ย  -  -  500,000  673,273 
บริษทั ซีทรำน เฟอร์ร่ี จ  ำกดั กรรมกำรร่วมกนั  3,473,502  7,822,283  3,327,982  7,755,729 
บริษทั ซีทรำน ดิสคฟัเวอร์ร่ี จ  ำกดั กรรมกำรร่วมกนั  93,090  -  93,090  - 
บริษทั ซีทรำน ทรำเวล จ ำกดั กรรมกำรร่วมกนั  3,103  -  -  - 
   3,569,695  7,822,283  3,921,072  8,429,002 
รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกช าระ          
บริษทั อีโค มำรีน จ ำกดั บริษทัยอ่ย  -  -  32,979,119  - 
บริษทั ซีทรำน เฟอร์ร่ี จ  ำกดั กรรมกำรร่วมกนั  22,739,463  37,221,672  22,739,463  37,221,672 
บริษทั ซีทรำน ดิสคฟัเวอร์ร่ี จ  ำกดั กรรมกำรร่วมกนั  -  24,859  -  24,859 
บริษทั ซีทรำน ด๊อคยำร์ด จ ำกดั กรรมกำรร่วมกนั  1,058,382  -  1,058,382  - 
   23,797,845  37,246,531  56,776,964  37,246,531 
ลูกหนีอ้ืน่ - กจิการที่เกีย่วข้องกนั          
บริษทั อีโค มำรีน จ ำกดั บริษทัยอ่ย  -  -  42,401  288,445 
บริษทั อำชิมำ มำรีน จ ำกดั บริษทัยอ่ย  -  -  5,063,970  4,553,134 
บริษทั เจนเนอรัล มำรีน จ ำกดั บริษทัยอ่ย  -  -  7,000  7,000 
   -  -  5,113,371  4,848,579 
เจ้าหนีก้ารค้า - กจิการที่เกีย่วข้องกนั          
บริษทั อีโค มำรีน จ ำกดั บริษทัยอ่ย  -  -  -  14,740 
บริษทั อำชิมำ มำรีน จ ำกดั บริษทัยอ่ย  -  -  12,147,510  14,072,347 
บริษทั ซีทรำน เฟอร์ร่ี จ  ำกดั กรรมกำรร่วมกนั  -  1,029,875  -  1,029,875 
   -  1,029,875  12,147,510  15,116,962 
          
เงนิกู้ยืมระยะยาว - กจิการที่เกีย่วข้องกนั          
บริษทั อีโค มำรีน จ ำกดั บริษทัยอ่ย  -  -  11,780,000  - 
บริษทั เจนเนอรัล มำรีน จ ำกดั บริษทัยอ่ย  -  -  4,000,000  - 
   -  -  15,780,000  - 
          
ดอกเบีย้ค้างจ่าย - กจิการที่เกีย่วข้องกนั          
บริษทั อีโค มำรีน จ ำกดั บริษทัยอ่ย  -  -  210,138  - 
บริษทั เจนเนอรัล มำรีน จ ำกดั บริษทัยอ่ย  -  -  25,981  - 
   -  -  236,119  - 
  
 ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 บริษทัมีเงินกู้ยืมระยะยำวกบับริษทัย่อย 2 แห่ง เป็นจ ำนวนเงินรวม 15.78 
ลำ้นบำท อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 1.45 ต่อปี ก ำหนดช ำระคืนเงินกูย้มืระยะยำวภำยในวนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 
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ค่าตอบแทนผู้บริหาร 
  ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำรเป็นผลประโยชน์ท่ีจ่ำยให้แก่ผูบ้ริหำรของบริษทั ประกอบดว้ยค่ำตอบแทนท่ี

เป็นตวัเงินไดแ้ก่ เงินเดือนและผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมไปถึงผลประโยชน์ตอบแทนในรูปอ่ืน ทั้งน้ี
ผูบ้ริหำรของบริษทัหมำยถึงบุคคลท่ีก ำหนดตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย  ์โดย
ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำรส ำหรับงวดสำมเดือนและเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 และ 2560 มีดงัน้ี 
 (หน่วย: บำท) 

 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน  ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2561  2560  2561  2560  2561  2560  2561  2560 

ผลประโยชนร์ะยะสั้น 3,677,323  4,290,980  3,677,323  4,290,980  12,305,315  13,737,373  12,305,315  13,737,373 

ผลประโยชนห์ลงัออกจำกงำน 33,002  49,408  33,002  49,408  99,006  150,752  99,006  150,752 

รวม 3,710,325  4,340,388  3,710,325  4,340,388  12,404,321  13,888,125  12,404,321  13,888,125 

 
5. ลูกหนีก้ารค้า 

 (หน่วย: บำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี 30 
กนัยำยน 2561 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2560 

 ณ วนัท่ี 30 
กนัยำยน 2561 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2560 

ลูกหนีก้ารค้า - กจิการที่เกีย่วข้องกนั        
ลูกหน้ีซ่อมเรือ 3,421,072  7,755,729  3,421,072  7,929,002 
ลูกหน้ีอ่ืน -  -  500,000  500,000 
ลูกหน้ีค่ำบริกำร 148,623  66,554  -  - 

รวม 3,569,695  7,822,283  3,921,072  8,429,002 

ลูกหนีก้ารค้า - กจิการที่ไม่เกีย่วข้องกนั        
ลูกหน้ีต่อเรือ 7,532,133  7,597,664  7,532,133  7,597,664 
ลูกหน้ีซ่อมเรือ 33,373,778  43,954,700  33,373,778  43,954,700 
ลูกหน้ีค่ำบริกำร 50,268,593  295,138  -  - 

รวม 91,174,504  51,847,502  40,905,911  51,552,364 
หกั: ค่ำเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (10,344,991)  (10,420,863)  (10,344,991)  (10,420,863) 

สุทธิ 80,829,513  41,426,639  30,560,920  41,131,501 

รวมลูกหน้ีกำรคำ้ - สุทธิ 84,399,208  49,248,922  34,481,992  49,560,503 
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  ยอดคงเหลือของลูกหน้ีกำรคำ้ ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 และ ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 แยกตำม
อำยหุน้ีท่ีคงคำ้งนบัจำกวนัท่ีถึงก ำหนดช ำระไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: บำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 30 

กนัยำยน 2561 
 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2560 

 ณ วนัท่ี 30  
กนัยำยน 2561 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2560 

อายุหนีค้้างช าระ        
 ยงัไม่ครบก ำหนด 59,707,933  12,643,585  18,584,945  12,323,623 
 ไม่เกิน 3 เดือน 19,698,458  35,535,278  10,404,230  35,666,821 
 มำกกวำ่ 3 เดือนถึง 6 เดือน 212,817  1,070,059  212,817  1,070,059 
 มำกกวำ่ 6 เดือนถึง 12 เดือน 4,780,000  -  4,780,000  500,000 
 มำกกวำ่ 12 เดือนข้ึนไป 10,344,991  10,420,863  10,844,991  10,420,863 
รวม 94,744,199  59,669,785  44,826,983  59,981,366 
หกั: ค่ำเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (10,344,991)  (10,420,863)  (10,344,991)  (10,420,863) 
สุทธิ 84,399,208  49,248,922  34,481,992  49,560,503 

 
  ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญมีกำรเปล่ียนแปลง ดงัน้ี 

 (หน่วย: บำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 30 

กนัยำยน 2561 
(ส ำหรับงวด 
เกำ้เดือน) 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2560 

(ส ำหรับปี) 

 ณ วนัท่ี 30  
กนัยำยน 2561 
(ส ำหรับงวด 
เกำ้เดือน) 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2560 

(ส ำหรับปี) 

ยอดตน้ปี (10,420,863)  (11,233,005)  (10,420,863)  (11,233,005) 
หน้ีสงสยัจะสูญไดรั้บคืน 4,500  5,500  4,500  5,500 
หน้ีสงสยัจะสูญ (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 71,372  806,642  71,372  806,642 
ยอดปลำยปี (10,344,991)  (10,420,863)  (10,344,991)  (10,420,863) 

 
ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 บริษทัมียอดลูกหน้ีกำรคำ้ซ่ึงมียอดคงคำ้งเป็นระยะเวลำนำน รวมเป็นจ ำนวน

เงินประมำณ 10.8 ลำ้นบำท จ ำนวน 7 รำย (ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 : 10.4 ลำ้นบำท จ ำนวน 6 รำย) บริษทั
ไดต้ั้งค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญไวแ้ลว้เป็นจ ำนวนเงินประมำณ 10.3 ลำ้นบำท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 : 10.4 
ลำ้นบำท) ขณะน้ีบริษทัก ำลงัอยูร่ะหวำ่งกำรด ำเนินกำรติดตำมลูกหน้ีดงักล่ำว  
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6. รายได้ทีย่งัไม่ได้เรียกช าระ/เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า 
       (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด 
วนัท่ี 30 กนัยำยน 

 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด 
วนัท่ี 30 กนัยำยน 

 ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุด 
วนัท่ี 30 กนัยำยน 

 ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุด 
วนัท่ี 30 กนัยำยน 

 2561  2560  2561  2560  2561  2560  2561  2560 

รำยไดท่ี้รับรู้ในงวด - ต่อเรือ -  39,553,234  13,635,272  44,115,408  -  180,621,942  39,650,000  186,513,275 
                                 - ซ่อมเรือ 86,049,523  102,984,125  86,078,642  102,987,599  304,871,284  302,260,659  304,980,976  302,295,058 
                                 - งำนบริกำร 25,268,089  6,710,351  5,774,817  -  76,791,363  9,390,872  26,101,528  - 
                                 - จ ำหน่ำย  
 อุปกรณ์เดินเรือ 

 
497,935 

  
241,000 

  
- 

  
- 

  
497,935 

  
1,790,720 

  
- 

  
- 

 
   (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี 30 
กนัยำยน 2561 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2560 

 ณ วนัท่ี 30 
กนัยำยน 2561 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2560 

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

รำยไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกช ำระส ำหรับ - งำนต่อเรือ                                    -  -  32,950,000  - 
                                                      - งำนซ่อมเรือ 80,803,497  68,369,992  80,832,617  68,369,992 
                                                      - งำนบริกำร 3,430,060  -  3,105,060  - 
 84,233,557  68,369,992  116,887,677  68,369,992 

 
7. สินค้าคงเหลอื 

   (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 30 

กนัยำยน 2561 
 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวำคม 2560 
 ณ วนัท่ี 30 

กนัยำยน 2561 
 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวำคม 2560 
วตัถุดิบ 46,139,242  43,971,565  45,948,987  43,666,300 
งำนระหวำ่งท ำ 28,714,721  5,484,529  28,448,947  5,298,137 
รวม 74,853,963  49,456,094  74,397,934  48,964,437 
หกั: ค่ำเผ่ือกำรเส่ือมสภำพและกำรลดมูลค่ำของสินคำ้ (1,109,646)  (2,205,581)  (1,109,646)  (2,205,581) 
สุทธิ 73,744,317  47,250,513  73,288,288  46,758,856 
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  ค่ำเผือ่กำรเส่ือมสภำพและกำรลดมูลค่ำสินคำ้ มีกำรเปล่ียนแปลงในระหวำ่งงวด ดงัน้ี 
   (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี 30 
กนัยำยน 2561 
(ส ำหรับงวด 
เกำ้เดือน) 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2560 

(ส ำหรับปี) 

 ณ วนัท่ี 30 
กนัยำยน 2561 
(ส ำหรับงวด 
เกำ้เดือน) 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2560 

(ส ำหรับปี) 

ยอดตน้ปี (2,205,581)  (892,138)  (2,205,581)  (892,138) 
เพ่ิมข้ึน  -  (1,313,443)  -  (1,313,443) 
ลดลง 1,095,935  -  1,095,935  - 
ยอดปลำยปี (1,109,646)  (2,205,581)  (1,109,646)  (2,205,581) 

 
   (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561  2560  2561  2560 

มูลค่ำกำรกลบัรำยกำรมูลค่ำสินคำ้คงเหลือท่ีปรับลดลง        
        ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน  1,095,935  5,492  1,095,935  5,492 

 
8.   เงินลงทุนในบริษัทย่อยซ่ึงบันทกึโดยวธีิราคาทุน 
  เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยประกอบดว้ยเงินลงทุนในหุน้สำมญัของบริษทัดงัต่อไปน้ี  

  (หน่วย: บำท) 

  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ช่ือบริษทั  ทุนเรียกช ำระแลว้  สัดส่วนเงินลงทุน  รำคำทุน  รำคำตำมวธีิส่วนไดเ้สีย 

  ณ วนัท่ี 30 

กนัยำยน  

2561 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวำคม  

2560 

 ณ วนัท่ี 30 

กนัยำยน  

2561 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวำคม  

2560 

 ณ วนัท่ี 30 

กนัยำยน  

2561 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวำคม  

2560 

 ณ วนัท่ี 30 

กนัยำยน 

2561 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวำคม  

2560 

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

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย                  

บริษทั เจนเนอรัล มำรีน จ ำกดั  10.0  10.0  100  100  10,000,000  10,000,000  6,458,301  6,556,598 

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

          4,884,979  4,884,979  6,458,301  6,556,598 

บริษทั อำชิมำ มำรีน จ ำกดั  5.0  5.0  100  100  4,998,200  4,998,200  7,732,526  8,472,782 

บริษทั อีโค มำรีน จ ำกดั  18.25  18.25  93  93  16,999,300  16,999,300  26,232,680  21,273,760 

          26,882,479  26,882,479  40,423,507  36,303,140 
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9.  ทีด่ิน อาคาร และอุปกรณ์  
  รำยกำรเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 

2561 สรุปไดด้งัน้ี 
  (หน่วย: บำท) 

 
 

งบกำรเงินรวม  
 

งบกำรเงิน 
เฉพำะกิจกำร 

ราคาทุน    
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 986,216,644  941,445,855 
ซ้ือสินทรัพยเ์พิ่มระหวำ่งงวด 35,101,929  34,959,804 
รับโอนในระหวำ่งงวด 1,687,242  1,687,242 
โอนออกในระหวำ่งงวด (2,504,557)  (2,504,557) 
ขำยและตดัจ ำหน่ำยระหวำ่งงวด (2,971,146)  (2,957,646) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 1,017,530,112  972,630,698 
ค่าเส่ือมราคาสะสม    
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 562,751,024  519,194,972 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับงวด 27,303,285  27,063,406 
ค่ำเส่ือมรำคำสะสมส่วนท่ีขำยและตดัจ ำหน่ำย (2,855,261)  (2,846,713) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 587,199,048  543,411,665 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี    
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 423,465,620  422,250,883 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 430,331,064  429,219,033 

   
  ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยำยน 2561 และ ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 

บริษัทได้รวมต้นทุนกำรกู้ยืมเป็นต้นทุนของส่ิงปลูกสร้ำง เป็นจ ำนวน 0.6 ล้ำนบำท และ 0.1 ล้ำนบำท 
ตำมล ำดบั (โดยค ำนวณจำกอตัรำกำรตั้งข้ึนเป็นทุนอตัรำร้อยละ 4.35) 

  อำคำรบำงส่วนของบริษทัและบริษทัยอ่ยตั้งอยู่บนท่ีดินเช่ำ ตำมสัญญำเช่ำท่ีดินรำชพสัดุพร้อมส่ิง
ปลูกสร้ำงจำกกรมธนำรักษ์ ซ่ึงตอ้งยกกรรมสิทธ์ิให้แก่ผูใ้ห้เช่ำเม่ือส้ินสุดสัญญำเช่ำ (ดูหมำยเหตุ 10) ณ 
วนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 รำคำทุนและมูลค่ำสุทธิตำมบญัชีของสินทรัพยด์งักล่ำวมีจ ำนวน 188.9 ลำ้นบำท 
และ 49.7 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั (เฉพำะของบริษทั จ ำนวน 165.8 และ 49.7 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั) 

  ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 และ ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 บริษทัไดน้ ำอู่ลอยสองล ำ ซ่ึงมีมูลค่ำสุทธิ
ตำมบญัชี จ  ำนวน 112.3 ล้ำนบำท และ 118  ลำ้นบำท ตำมล ำดบั และท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงซ่ึงมีมูลค่ำ
สุทธิตำมบญัชีจ ำนวน 134.8 ลำ้นบำท และ 136.6 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั และเคร่ืองจกัรซ่ึงมีมูลค่ำสุทธิ 0.1 
ลำ้นบำท และ 0.1 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ไปจดจ ำนองไวก้บัธนำคำรเพื่อค ้ำประกนัวงเงินสินเช่ือและเงินกูย้ืม
ท่ีไดรั้บจำกสถำบนักำรเงิน (ดูหมำยเหตุ 14 และ 16) 
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  ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 และ ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 บริษทัย่อยได้น ำเรือสองล ำ ซ่ึงมีมูลค่ำ
สุทธิตำมบญัชีจ ำนวน 0.03 ลำ้นบำท ไปจดจ ำนองไวก้บัธนำคำรเพื่อค ้ำประกนัวงเงินสินเช่ือและเงินกูย้ืมท่ี
ไดรั้บจำกสถำบนักำรเงิน (ดูหมำยเหตุ 14) 

 ยำนพำหนะของบริษทัฯ ซ่ึงมีมูลค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 และ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
2560 จ ำนวน 4.6 ลำ้นบำท และ 5.4 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั อยูภ่ำยใตส้ัญญำเช่ำกำรเงินกบับริษทัลิสซ่ิงหลำยแห่ง 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 และ ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 บริษทัและบริษทัย่อยมีอำคำรและอุปกรณ์
จ ำนวนหน่ึงซ่ึงตดัค่ำเส่ือมรำคำหมดแลว้แต่ยงัใชง้ำนอยู ่รำคำทุนของสินทรัพยด์งักล่ำวมีจ ำนวน 435.6 ลำ้นบำท 
และ 417.9 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ (เฉพำะของบริษทั ณ วนัท่ี 30 กันยำยน 2561 และ ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 
จ ำนวน 385 ลำ้นบำท และ 367.4 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั) 

 
10. สิทธิการเช่าทีด่ินและส่ิงปลูกสร้าง       

 รำยกำรเปล่ียนแปลงของบญัชีสิทธิกำรเช่ำท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำง ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 
กนัยำยน 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ยอดตำมบญัชี  ค่ำตดัจ ำหน่ำย  ยอดตำมบญัชี 
 ณ วนัท่ี 31    ณ วนัท่ี 30 
 ธนัวำคม 2560    กนัยำยน 2561 
สิทธิกำรเช่ำท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำง (30ปี) 32,036,250    32,036,250 
หกั ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (6,122,656)  (800,906)  (6,923,562) 
มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี 25,913,594    25,112,688 
 
นอกจำกน้ีบริษทัมีขอ้ตกลงในกำรจ่ำยช ำระค่ำเช่ำตำมสัญญำดงักล่ำวระยะเวลำ 30 ปี ตั้งแต่ปี 2555ถึง 

ปี 2585 
ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 บริษทัมีภำระผกูพนัในกำรจ่ำยค่ำเช่ำคงเหลือดงัน้ี 

   (หน่วย:บำท) 
จ่ำยช ำระภำยใน  งบกำรเงินรวม/งบกำรเงิน 

เฉพำะกิจกำร 
1 ปี  1,687,210 
มำกกวำ่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี  7,255,000 
มำกกวำ่ 5 ปี  44,562,420 
รวม  53,504,630 
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11. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
  รำยกำรเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 

สรุปไดด้งัน้ี 
   (หน่วย: บำท) 
 
 

งบกำรเงินรวม  
 

งบกำรเงิน 
เฉพำะกิจกำร 

ราคาทุน    
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 29,637,202  24,830,549 
ซ้ือสินทรัพยเ์พิ่มระหวำ่งงวด 58,300  58,300 
รับโอนในระหวำ่งงวด 2,626,170  2,626,170 
โอนออกในระหวำ่งงวด (2,626,170)  (2,626,170) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 29,695,502  24,888,849 
ค่าตัดจ าหน่ายสะสม    
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 16,666,423  11,859,770 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับงวด 1,145,513  1,145,513 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 17,811,936  13,005,283 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี    
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 12,970,779  12,970,779 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 11,883,566  11,883,566 

  
  ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 และ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 บริษทัมีซอฟทแ์วร์ซ่ึงตดัจ ำหน่ำยหมดแลว้

แต่ยงัใชง้ำนอยู ่รำคำทุนของสินทรัพยด์งักล่ำวมีจ ำนวน 8 ลำ้นบำท  
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12. สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอืน่  

  รำยกำรเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 
2561 สรุปไดด้งัน้ี 

   (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะบริษทั 

 ณ วนัท่ี 30 
กนัยำยน 2561 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2560 

 ณ วนัท่ี 30 
กนัยำยน 2561 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2560 

มูลค่ำเรือ 43,000,000  43,000,000  43,000,000  43,000,000 
หกั ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ (34,368,189)  (34,271,000)  (34,368,189)  (34,271,000) 
มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี 8,631,811  8,729,000  8,631,811  8,729,000 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 4,869,255  5,144,260  4,869,255  5,144,260 
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 13,501,066  13,873,260  13,501,066  13,873,260 

 
 ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำมีกำรเปล่ียนแปลงในระหวำ่งงวด ดงัน้ี 

 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 30  ณ วนัท่ี 31 
 กนัยำยน 2561  ธนัวำคม 2560 
 (ส ำหรับงวดเกำ้เดือน)  (ส ำหรับปี) 
ยอดตน้งวด 34,271,000  23,876,670 
เพิ่มข้ึน 97,189  10,394,330 
ยอดปลำยงวด 34,368,189  34,271,000 

 
 บริษทัมีกำรตั้งค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืนตำมกำรเส่ือมสภำพของทรัพยสิ์น โดย
ใช้สมมติฐำนตำมระยะเวลำและพิจำรณำประกอบกบักำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมโดยใช้รำคำตลำดหัก
ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย และในปี 2560 ไดป้รับมูลค่ำของสินทรัพยต์ำมรำคำประเมินโดยวิธีรำคำทุนทดแทน
มูลค่ำ 8.73 ลำ้นบำท 
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13. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนีสิ้นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

13.1 กำรเปล่ียนแปลงของสินทรัพยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีและหน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี 
ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

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

เบด็เสร็จอ่ืน 
 ณ 30 ก.ย 61 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี :        
          สินคำ้คงเหลือ 441,116  (219,187)  -  221,929 
          สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 6,854,200  19,438  -  6,873,638 
          ท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ 402,290  (37,127)  -  365,163 
          สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 80,591  (20,217)  -  60,374 
          ประมำณกำรหน้ีสินผลประโยชน์พนกังำน 2,089,256  106,628  11,948  2,207,832 
          ประมำณกำรหน้ีสินรับประกนัผลงำน 2,035,952  (839,295)  -  1,196,657 
  สญัญำเช่ำด ำเนินงำน 774,355  67,992  -  842,347 

รวม 12,677,760  (921,768)  11,948  11,767,940 

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

เบด็เสร็จอ่ืน 
 ณ 30 ก.ย 61 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี :        
          สินคำ้คงเหลือ 441,116  (219,187)  -  221,929 
          สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 6,854,200  19,438  -  6,873,638 
          ท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ 402,290  (37,127)  -  365,163 
          สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 80,591  (20,217)  -  60,374 
          ประมำณกำรหน้ีสินผลประโยชน์พนกังำน 1,870,370  87,674  11,968  1,970,012 
          ประมำณกำรหน้ีสินรับประกนัผลงำน 2,035,952  (839,295)  -  1,196,657 
  สญัญำเช่ำด ำเนินงำน 774,355  67,992  -  842,347 

รวม 12,458,874  (940,722)  11,968 11,948 11,530,120 
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  13.2 ค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินได ้
 13.2.1 ส่วนประกอบหลกัของค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินได ้ 
  ส ำหรับงวดสำมเดือนและเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 และ 2560 ประกอบดว้ย 

 (หน่วย:บำท) 

 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน  ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2561  2560  2561  2560  2561  2560  2561  2560 

ค่ำใชจ่้ำย(รำยได)้ภำษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นก ำไรขำดทุน :                

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั :                

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับงวด (599,426)  4,615,354  (1,352,064)  4,615,354  1,556,592  14,263,636  193,051  14,263,636 

ค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี :                

 กำรเปล่ียนแปลงของผลต่ำงชัว่ครำวท่ีรับรู้เม่ือเร่ิมแรก                

 และท่ีกลบัรำยกำร (113,037)  87,924  (106,719)  92,528  921,768  (193,296)  940,722  (165,599) 

 รวม (712,463)  4,703,278  (1,458,783)  4,707,882  2,478,360  14,070,340  1,133,773  14,098,037 

ภำษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบของก ำไรขำดทุน                

เบด็เสร็จอ่ืน :                

ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบั                

 ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั -  995,448  -  1,005,762  11,948  995,448  11,968  1,005,762 

 รวม -  995,448  -  1,005,762  11,948  995,448  11,968  1,005,762 

 
 13.2.2 กำรกระทบยอดระหวำ่งจ ำนวนค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ และผลคูณของก ำไรทำงบญัชีกบัอตัรำภำษีท่ี 

   ใช ้ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี 
 (หน่วย:บำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2561  2560  2561  2560 
ก ำไร (ขำดทุน) ทำงบญัชีส ำหรับงวด 15,628,452  71,336,050  9,670,505  74,514,283 
บวก ขำดทุนบริษทัยอ่ย 754,782  3,607,559  -  - 

 รวม 16,383,234  74,943,609  9,670,505  74,514,283 
อตัรำภำษีท่ีใช ้(%) 20%  20%  20%  20% 
ค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินไดค้  ำนวณตำมอตัรำภำษีท่ีใช ้ 3,276,647  14,988,722  1,934,101  14,902,857 
รำยกำรกระทบยอด        
ผลกระทบทำงภำษีของค่ำใชจ่้ำยท่ีไม่สำมำรถน ำมำหกัใน        
กำรค ำนวณก ำไรทำงภำษี        
- ค่ำใชจ่้ำยท่ีไม่อนุญำตให้ถือเป็นรำยจ่ำยในกำรค ำนวณ        
ก ำไรทำงภำษี (กลบัรำยกำร) 98,631  193,353  94,547  142,469 

- ค่ำใชจ่้ำยท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิมข้ึนจำกรำยจ่ำยท่ีจ่ำยจริง (896,918)  (1,111,735)  (894,875)  (947,289) 
รวมรำยกำรกระทบยอด (798,287)  (918,382)  (800,328)  (804,820) 
รวมค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินได ้ 2,478,360  14,070,340  1,133,773  14,098,037 
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 13.2.3 กำรกระทบยอดระหวำ่งอตัรำภำษีท่ีแทจ้ริงถวัเฉล่ียและอตัรำภำษีท่ีใช ้
  ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย:บำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 2561  2560 
 จ ำนวนภำษี 

(บำท) 
 อตัรำภำษี  

(%) 
 จ ำนวนภำษี 

(บำท) 
 อตัรำภำษี  

(%) 
ก ำไร (ขำดทุน) ทำงบญัชีก่อนค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับงวด 16,383,234    74,943,609   
ค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินไดต้ำมอตัรำภำษีท่ีใช ้ 3,276,647  20  14,988,722  20 
รำยกำรกระทบยอด (798,287)  (4.87)  (918,382)  (1.23) 
ค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินไดต้ำมอตัรำภำษีท่ีแทจ้ริงถวัเฉล่ีย 2,478,360  15.13  14,070,340  18.77 

 
 (หน่วย:บำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561  2560 
 จ ำนวนภำษี 

(บำท) 
 อตัรำภำษี  

(%) 
 จ ำนวนภำษี 

(บำท) 
 อตัรำภำษี  

(%) 
ก ำไร (ขำดทุน) ทำงบญัชีก่อนค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับงวด 9,670,505    74,514,283   

ค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินไดต้ำมอตัรำภำษีท่ีใช ้ 1,934,101  20  14,902,857  20 
รำยกำรกระทบยอด (800,328)  (8.28)  (804,820)  (1.08) 
ค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินไดต้ำมอตัรำภำษีท่ีแทจ้ริงถวัเฉล่ีย 1,133,773  11.72  14,098,037  18.92 

 
14. เงินเบิกเกนิบัญชีจากสถาบันการเงิน / เจ้าหนีท้รัสต์รีซีท 

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

กนัยำยน 2561 
 ณ วนัท่ี 31  
ธนัวำคม 2560 

 ณ วนัท่ี 30
กนัยำยน 2561 

 ณ วนัท่ี 31  
ธนัวำคม 2560 2561  2560 

ตัว๋สญัญำใชเ้งิน 4.25 - 4.30  5.42  104,000,000  20,000,000  104,000,000  20,000,000 
 รวม     104,000,000  20,000,000  104,000,000  20,000,000 
เจำ้หน้ีทรัสตรี์ซีท 3.70 - 3.95  4.30  5,531,094  28,460,018  5,531,094  28,460,018 

 
 ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 บริษทัมีวงเงินเบิกเกินบญัชีกบัธนำคำรเป็นจ ำนวนเงิน 38 ลำ้นบำท วงเงินกู้
ระยะสั้น 160 ล้ำนบำท และวงเงินทรัสต์รีซีท 110 ลำ้นบำท (ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 : วงเงินเบิกเกินบญัชี
ธนำคำร 38 ลำ้นบำท วงเงินกูร้ะยะสั้น 160 ลำ้นบำท และวงเงินทรัสตรี์ซีท 110 ลำ้นบำท) ค ้ำประกนัโดยกำรจด
จ ำนองอู่ลอยสองล ำและท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงของบริษทั 
 ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 บริษทัยอ่ยมีวงเงินเบิกเกินบญัชีกบัธนำคำรเป็นจ ำนวนเงิน 2 ลำ้นบำท วงเงินกู้
ระยะสั้น 10 ลำ้นบำท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 : วงเงินเบิกเกินบญัชีธนำคำร 2 ลำ้นบำท วงเงินกูร้ะยะสั้น 
10 ลำ้นบำท) ค  ้ำประกนัโดยเรือสองล ำของบริษทัยอ่ย และค ้ำประกนัโดยบริษทัใหญ่ 
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15. ประมาณการหนีสิ้นจากการรับประกนัผลงาน 
 บริษัทตั้ งประมำณกำรหน้ีสินจำกกำรรับประกันผลงำนจำกควำมเสียหำยท่ีอำจเกิดข้ึนส ำหรับ
โครงกำรต่อเรือท่ีไดส่้งมอบแลว้ โดยใชห้ลกัเกณฑแ์ละประสบกำรณ์ของฝ่ำยบริหำร  
 (หน่วย: บำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี  

30 กนัยำยน 2561 
(ส ำหรับงวด 
เกำ้เดือน) 

 ณ วนัท่ี  
31 ธนัวำคม 2560 

(ส ำหรับปี) 

 ณ วนัท่ี  
30 กนัยำยน 2561 

(ส ำหรับงวด 
เกำ้เดือน) 

 ณ วนัท่ี  
31 ธนัวำคม 2560 

(ส ำหรับปี) 

ยอดคงเหลือยกมำตน้งวด 10,179,758  1,462,819  10,179,758  1,264,075 
บวก ตั้งเพ่ิมระหวำ่งงวด 1,200,000  11,200,000  1,200,000  11,200,000 
หกั   จ่ำยช ำระระหวำ่งงวด (5,259,076)  (1,418,531)  (5,259,076)  (1,418,531) 
  โอนกลบั (137,400)  (1,064,530)  (137,400)  (865,786) 
ยอดคงเหลือยกไปปลำยงวด 5,983,282  10,179,758  5,983,282  10,179,758 

   
  ในปี 2561 และ 2560 บริษทัไดต้ั้งประมำณกำรหน้ีสินจำกกำรรับประกนัผลงำนตำมกำรประมำณกำร

ของวศิวกร จ ำนวน 1.20 ลำ้นบำท และ 11.20 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 
 
16. เงินกู้ยมืระยะยาวจากธนาคาร 

 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 30 

กนัยำยน 2561 
 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวำคม 2560 
เงินกูย้มืจำกธนำคำรพำณิชยใ์นประเทศ 127,803,915  100,141,305 
 รวม 127,803,915  100,141,305 
หกั เงินกูย้มืระยะยำวท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี (20,598,120)  (11,881,320) 
 สุทธิ 107,205,795  88,259,985 

  
  ณ 30 กนัยำยน 2561 และ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 บริษทัมีวงเงินกูย้ืมระยะยำวกบัธนำคำรในประเทศ 1 

แห่ง จ ำนวนสองสัญญำเป็นจ ำนวน 125 ลำ้นบำทและจ ำนวน 72 ลำ้นบำท 
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สัญญำท่ีหน่ึง เงินกูย้มืระยะยำววงเงิน 125 ลำ้นบำทแบ่งเป็นสองส่วนรำยละเอียดดงัน้ี 
   ส ำหรับเงินกูค้่ำท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงจ ำนวน 105 ลำ้นบำท อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ MLR - 2.00 

ต่อปี โดยช ำระคืนเงินตน้รวม 108 งวด งวดละ 0.98 ลำ้นบำท งวดแรกช ำระในวนัท ำกำรสุดทำ้ยของเดือนท่ี 13 
นบัตั้งแต่วนัเบิกรับเงินกูง้วดแรกจำกธนำคำรและเสร็จส้ินภำยใน 120 เดือนนบัตั้งแต่เดือนท่ีมีกำรเบิกรับเงินกู้
งวดแรก 

   ส ำหรับเงินกู้ค่ำปรับปรุงอู่เรือจ ำนวน 20 ลำ้นบำท อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ MLR - 2.25 ต่อปี โดย
ช ำระคืนเงินตน้รวม 48 งวด งวดละ 0.42 ลำ้นบำท งวดแรกช ำระในวนัท ำกำรสุดทำ้ยของเดือนท่ี 13 นบัตั้งแต่
วนัเบิกรับเงินกูง้วดแรกจำกธนำคำรและเสร็จส้ินภำยใน 60 เดือนนบัตั้งแต่เดือนท่ีมีกำรเบิกรับเงินกูง้วดแรก 

   เงินกูย้มืระยะยำวดงักล่ำวค ้ำประกนัโดยกำรจดจ ำนองท่ีดิน พร้อมส่ิงปลูกสร้ำง (ดูหมำยเหตุ 9) 
  สัญญำท่ีสอง เงินกูย้มืระยะยำววงเงิน 160 ลำ้นบำทเป็นเงินกูโ้ครงกำรปรับปรุงท่ำเรือมีรำยละเอียดดงัน้ี 
   - เดือนท่ี 1-36 คิดอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ MLR - 1.90 ต่อปี 
   - เดือนท่ี 37-60 คิดอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ MLR - 1.65 ต่อปี 
   - เดือนท่ี 61-120 คิดอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ MLR - 1.40 ต่อปี 

   ต่อมำวนัท่ี 26 ธนัวำคม 2560 บริษทัขอลดจ ำนวนเงินกูต้ำมสัญญำสินเช่ือลงบำงส่วนโดยตกลง
กูเ้งินจำกธนำคำรตำมสัญญำเป็นจ ำนวนเงินทั้งส้ิน 72 ลำ้นบำท 

   โดยผอ่นช ำระเงินตน้รวม 108 งวด งวดแรกช ำระในวนัท ำกำรสุดทำ้ยของเดือนท่ี 13 นบัตั้งแต่วนั
เบิกรับเงินกู้งวดแรกจำกธนำคำรและเสร็จส้ินภำยใน 120 เดือนนับตั้งแต่เดือนท่ีมีกำรเบิกรับเงินกู้งวดแรก
ภำยใตเ้ง่ือนไขกำรผอ่นช ำระ ดงัน้ี 

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

   งวดท่ี 108 ตกลงช ำระเท่ำกบัจ ำนวนตน้เงินกูแ้ละดอกเบ้ียท่ียงัคงคำ้งตำมสัญญำท่ีกูเ้งิน 
    ใหค้รบถว้น 

   เงินกูย้มืระยะยำวดงักล่ำวค ้ำประกนัโดยกำรจดจ ำนองอู่ลอยหน่ึงล ำ (หมำยเหตุ 9) 
 
  ขอ้ปฏิบติัอ่ืนท่ีส ำคญัตำมสัญญำ 
   บริษทัตอ้งปฏิบติัตำมเง่ือนไขท่ีสัญญำเงินกูก้  ำหนดในเร่ืองท่ีส ำคญั ไดแ้ก่ บริษทัตอ้งไม่น ำเงินกู้

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

   (หน่วย : บำท) 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี  

30 กนัยำยน 2561 

(ส ำหรับงวด 

เกำ้เดือน) 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวำคม 2560 

(ส ำหรับปี) 

 ณ วนัท่ี  

30 กนัยำยน 2561 

(ส ำหรับงวด 

เกำ้เดือน) 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวำคม 2560 

(ส ำหรับปี) 

ภำระผกูพนัของโครงกำรผลประโยชน์ ยกมำตน้งวด 10,450,079  5,137,042  9,351,851  4,523,552 

ตน้ทุนบริกำร  761,255  970,426  685,285  898,279 

ตน้ทุนดอกเบ้ียงวดปัจจุบนั 203,931  374,304  183,514  354,341 

ผลขำดทุนประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั 58,789  6,993,677  59,840  6,601,049 

ส่วนท่ีจ่ำยช ำระในงวด (430,430)  (3,025,370)  (430,430)  (3,025,370) 

ภำระผกูพนัของโครงกำรผลประโยชน์ ยกไปปลำยงวด 11,043,624  10,450,079  9,850,060  9,351,851 

    
   ข้อสมมุติหลกัในการประมาณการตามหลกัการคณติศาสตร์ประกนัภัย 

 ร้อยละ 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2561  2560  2561  2560 

อตัรำคิดลด 2.39 - 3.06  2.39 - 3.06  2.72  2.81 

อตัรำกำรเพ่ิมข้ึนของเงินเดือน 3.00 - 6.00  3.00 - 6.00  5  5 

อตัรำกำรหมุนเวียนพนกังำน  1.91 - 68.76   1.91 - 68.76  8.60 - 34.38  8.60 - 34.38 

อตัรำกำรมรณะ (อำ้งอิงจำกตำรำงมรณะไทย พ.ศ. 2560) 105  105  105  105 

    
18. การเสนอข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานด าเนินงาน 

  ขอ้มูลส่วนงำนด ำเนินงำนท่ีน ำเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรำยงำนภำยในของบริษทัท่ีผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจ
สูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนไดรั้บและสอบทำนอยำ่งสม ่ำเสมอเพื่อใชใ้นกำรตดัสินใจในกำรจดัสรรทรัพยำกร
และประเมินผลกำรปฏิบติังำนของส่วนงำนด ำเนินงำนของบริษทั 

  บริษทัและบริษทัยอ่ยด ำเนินกิจกำรใน 2 ส่วนงำนหลกัคือ (1) ส่วนงำนซ่อมเรือ และ (2) ส่วนงำนต่อ
เรือ และด ำเนินธุรกิจในส่วนงำนทำงภูมิศำสตร์หลกัในประเทศ  
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  ขอ้มูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำนด ำเนินงำนของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยส ำหรับงวดสำมเดือน
และเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 และ 2560 มีดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย : ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 

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

รำยไดจ้ำกภำยนอก 86.1  103.0  -  39.5  25.8  7.0  -  -  111.9  149.5 
รำยไดร้ะหวำ่งส่วนงำน -  -  13.6  4.6  8.1  7.0  (21.7)  (11.6)  -  - 
รำยไดท้ั้งส้ิน 86.1  103.0  13.6  44.1  33.9  14.0  (21.7)  (11.6)  111.9  149.5 
ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรด ำเนินงำน                    
   ตำมส่วนงำน 12.6  31.3  8.8  23.1  4.2  0.2  -  -  25.6  54.6 
รำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำยท่ีไม่ไดปั้นส่วน:                     
 ดอกเบ้ียรับ                 -  - 
 รำยไดอ่ื้น                 1.7  3.4 
 ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริหำร                 (27.1)  (31.7) 
 ตน้ทุนทำงกำรเงิน                 (2.3)  (1.6) 
 ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้                 0.8  (4.7) 
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับงวด                 (1.3)  20.0 

 
 (หน่วย : ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 

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

รำยไดจ้ำกภำยนอก 304.9  302.3  -  180.6  77.3  11.2  -  -  382.2  494.1 
รำยไดร้ะหวำ่งส่วนงำน 0.1  -  39.6  5.9  22.8  21.3  (62.5)  (27.2)  -  - 
รำยไดท้ั้งส้ิน 305.0  302.3  39.6  186.5  100.1  32.5  (62.5)  (27.2)  382.2  494.1 
ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรด ำเนินงำน                    
   ตำมส่วนงำน 80.7  101.2  18.5  60.7  11.0  1.9  -  -  110.2  163.8 
รำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำยท่ีไม่ไดปั้นส่วน:                     
 ดอกเบ้ียรับ                 -  0.2 
 รำยไดอ่ื้น                 5.8  10.0 
 ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริหำร                 (95.0)  (98.0) 
 ตน้ทุนทำงกำรเงิน                 (5.4)  (4.6) 
 ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้                 (2.4)  (14.1) 
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับงวด                 13.2  57.3 
                    
ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน                    
ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
สิทธิกำรเช่ำท่ีดิน  

                430.3 
11.9 
25.1 

 396.9 
13.9 
26.2 

สินทรัพยส่์วนกลำง                 323.9  265.0 
รวมสินทรัพย ์                 791.2  702.0 
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19. เงินปันผล 
 ส ำหรับปี 2561 

 เม่ือวนัท่ี 5 เมษำยน 2561 ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปีของบริษทัไดมี้มติอนุมติักำรจ่ำยเงินปันผล
ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนปี 2560 เป็นเงินสดในอตัรำหุ้นละ 0.20 บำท คิดเป็นจ ำนวนเงิน 51.66 ลำ้นบำท โดย
ก ำหนดจ่ำยเงินปันผลในวนัท่ี 2 พฤษภำคม 2561 

 
 ส ำหรับปี 2560 

 เม่ือวนัท่ี 4 เมษำยน 2560 ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปีของบริษทัไดมี้มติอนุมติักำรจ่ำยเงินปันผล
ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนปี 2559 เป็นเงินสดในอตัรำหุ้นละ 0.12 บำท คิดเป็นจ ำนวนเงิน 30.99 ลำ้นบำท โดย
ก ำหนดจ่ำยเงินปันผลในวนัท่ี 2 พฤษภำคม 2560 

 
20. สิทธิประโยชน์ตามบัตรส่งเสริมการลงทุน 

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

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

2.    ไดรั้บยกเวน้อำกรขำเขำ้ส ำหรับเคร่ืองจกัร ตำมท่ีคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุนพิจำรณำอนุมติั 
3. ไดรั้บกำรยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับก ำไรสุทธิท่ีไดจ้ำกกำรประกอบกิจกำรท่ีไดรั้บกำร     

ส่งเสริมรวมกนัไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่ำเงินลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภำพกำรผลิต โดย
ไม่รวมค่ำท่ีดินและทุนหมุนเวียน มีก ำหนดเวลำ 3 ปี นับแต่วนัท่ีมีรำยได้จำกกำรประกอบ
กิจกำรนั้น 

4. ไดรั้บกำรยกเวน้ไม่ตอ้งน ำเงินปันผลท่ีไดรั้บจำกกิจกำรส่งเสริมกำรลงทุน ซ่ึงไดรั้บยกเวน้ภำษี
เงินไดนิ้ติบุคคลตำมมำตรำ 31 ไปรวมค ำนวณเพื่อเสียภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล 

5. ไดรั้บอนุญำตใหน้ ำเงินหรือส่งเงินออกนอกรำชอำณำจกัรเป็นเงินตรำต่ำงประเทศได ้
  



“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 
“สอบทานแล้ว” 

- 35 - 
 

 

21. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจจะเกดิขึน้ 
 21.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าด าเนินงานและสัญญาบริการ 
   บริษทัและบริษทัย่อยไดท้  ำสัญญำเช่ำท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำง ห้องชุด และยำนพำหนะ และ

สัญญำบริกำรท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรจำ้งรถรับส่งพนกังำน สัญญำกำรจำ้งงำนและสัญญำบริกำรอ่ืน ๆ 
   ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีภำระผกูพนัในกำรจ่ำยค่ำเช่ำและค่ำบริกำร

ตำมสัญญำดงักล่ำวดงัน้ี 
(หน่วย: ลำ้นบำท) 

จ่ำยช ำระภำยใน  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  1 ปี  4.55  4.55 
 มำกกวำ่ 1 ปี ถึง 5 ปี  11.01  11.01 
  มำกกวำ่ 5 ปี  44.56  44.56 
  รวม  60.12  60.12 

 
 21.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาต่อเรือและสัญญาซ่อมเรือ 
   ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 บริษทัมีสัญญำต่อเรือและสัญญำซ่อมเรือซ่ึงยงัไม่ไดส่้งมอบหรือ

ใหบ้ริกำรจ ำนวนเงินประมำณ 15.91 ลำ้นบำท 
 

 21.3 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัการซ้ือสินค้า 
   ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 บริษทัมีภำระผกูพนัเก่ียวกบักำรซ้ือสินคำ้เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ใน

กำรซ่อมแซมเป็นจ ำนวน 1.47 ลำ้นบำท 
 
 21.4 ภาระผูกพนัทีเ่กีย่วกบัการก่อสร้าง 
   ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 บริษทัมีสัญญำก่อสร้ำงซ่ึงยงัไม่ไดส่้งมอบงำนจ ำนวนเงินประมำณ 

7.2 ลำ้นบำท 
 

21.5 การค า้ประกนั 
   ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 บริษทัและบริษทัย่อยมีหนงัสือค ้ำประกนัซ่ึงออกโดยธนำคำรใน

นำมบริษทัและบริษทัยอ่ย เหลืออยูเ่ป็นจ ำนวนเงิน 13.63 ลำ้นบำท (เฉพำะของบริษทั จ ำนวน 10.05 
ลำ้นบำท) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภำระผกูพนัทำงปฏิบติั บำงประกำรตำมปกติธุรกิจของบริษทัและบริษทั
ยอ่ย 
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 21.6 การค า้ประกนัวงเงินสินเช่ือและเงินกู้ยมืทีไ่ด้รับจากสถาบันการเงิน 
   ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 บริษทัมีวงเงินสินเช่ือและเงินกูย้ืมจำกธนำคำรจ ำนวน 505 ลำ้นบำท 

ค ้ำประกนัโดยกำรจดจ ำนองอู่ลอยสองล ำและท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงของบริษทัฯเป็นหลกัประกนั 
   ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 บริษทัยอ่ยมีวงเงินสินเช่ือและเงินกูย้มืจำกธนำคำรจ ำนวน 12 ลำ้นบำท 

ค ้ำประกนัโดยกำรจดจ ำนองเรือสองล ำของบริษทัยอ่ยและค ้ำประกนัโดยบริษทัใหญ่ 
 

22. การอนุมัติงบการเงิน 
 งบกำรเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยกรรมกำรของบริษทัเม่ือวนัท่ี 6 พฤศจิกำยน 2561 


