
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากดั (มหาชน) 

และบริษัทย่อย 
 

งบการเงินสาํหรับงวดสามเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 

และ 

รายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 



 

 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ  ผู้ถือหุ้นบริษทั โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) 

และบริษทัย่อย (“กลุ่มบริษทั”)  และของเฉพาะบริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) ตามลาํดบั 

ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 งบกาํไร

ขาดทุนรวมและงบกาํไรขาดทุนเฉพาะกิจการ งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ    

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และ 

งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั รวมถึงหมายเหตุซ่ึง

ประกอบดว้ยสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญัและเร่ืองอ่ืน ๆ 
 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและการนาํเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ีโดยถูกตอ้ง

ตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจาํเป็น

เพื่อให้สามารถจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็น

สาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด 
 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี 
 

ขา้พเจ้าเป็นผูรั้บผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการดังกล่าวจากผลการ

ตรวจสอบของขา้พเจา้ ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ซ่ึงกาํหนดให้ขา้พเจา้ปฏิบติัตาม

ขอ้กาํหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบติังานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่า       

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่       
 

การตรวจสอบรวมถึงการใชว้ิธีการตรวจสอบเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงหลกัฐานการสอบบญัชีเก่ียวกบัจาํนวนเงินและการเปิดเผย

ขอ้มูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบท่ีเลือกใชข้ึ้นอยูก่บัดุลยพินิจของผูส้อบบญัชี ซ่ึงรวมถึงการประเมินความเส่ียงจาก

การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดในการ

ประเมินความเส่ียงดงักล่าว ผูส้อบบญัชีพิจารณาการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัทาํและการนาํเสนองบการเงิน 

 



โดยถูกตอ้งตามท่ีควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงค์

ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความ

เหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีท่ีจดัทาํข้ึนโดยผูบ้ริหาร 

รวมทั้งการประเมินการนาํเสนองบการเงินโดยรวม 
 

ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของ

ขา้พเจา้ 
 

ความเห็น 
 

ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ี แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะ

กิจการของกลุ่มบริษทั และบริษทั ตามลาํดบั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 ผลการดาํเนินงานรวมและผลการดาํเนินงาน

เฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั โดย

ถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 

เร่ืองอ่ืนๆ 

 

ขา้พเจา้ขอให้สังเกตเก่ียวกบัการท่ีกลุ่มบริษทัได้เปล่ียนแปลงรอบระยะเวลาบญัชีจากส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน เป็น

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ส่งผลใหง้บกาํไรขาดทุนรวม งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของ

ผูถื้อหุน้รวม และงบกระแสเงินสดรวมสาํหรับงวดส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ครอบคลุมระยะเวลาสามเดือนเท่านั้น 

ขณะท่ีขอ้มูลเปรียบเทียบเป็นขอ้มูลสําหรับระยะเวลาสิบสองเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 ซ่ึงทาํให้ขอ้มูลท่ี

นาํเสนอในรอบระยะเวลาดงักล่าวไม่สามารถเปรียบเทียบกนัได ้ดงันั้นกลุ่มบริษทัไดน้าํเสนอขอ้มูลเพิ่มเติมในหมาย

เหตุประกอบงบการเงินขอ้ 36 ในรูปแบบของงบกาํไรขาดทุนรวมสําหรับระยะเวลาสิบสองเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2557 และ 2556 ซ่ึงขา้พเจา้ไม่ไดต้รวจสอบและแสดงความเห็นต่อขอ้มูลเพิ่มเติมดงักล่าว 

 

 

 

 

(วีระชยั รัตนจรัสกลุ) 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

เลขทะเบียน 4323 
 

บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั 

กรุงเทพมหานคร 

27 กมุภาพนัธ์ 2558 
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บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
 

31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน
สินทรัพย์ หมายเหตุ 2557 2557 2557 2557

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 7,710,644       6,289,847       2,920,551       2,052,840        
เงินลงทุนระยะส้ัน 6 587,780          1,342,450       62,385            66,393             
ลูกหน้ีการคา้ 4, 7 4,439,868       4,243,971       - -
ลูกหน้ีอ่ืน 8 349,537          428,153          366                 12,799             
ลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 10,802            6,774              466,639          495,690           
เงินให้กูร้ะยะส้ันแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 - - 1,462,280       2,083,753        
ส่วนของเงินให้กูร้ะยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั

ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 4 2,073              2,073              6,573              607,723           
ตน้ทุนสัญญารอการตดับญัชี 9 190,275          203,385          - -
สินคา้คงเหลือ 10 770,657          659,058          - -
วสัดุและของใชส้ิ้นเปลืองสาํหรับเรือเดินทะเล 673,102          696,790          - -
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 227,591          195,651          4,925              4,591               
สินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขาย 11 - 149,416          - -
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 445,649          368,125          2,106              2,377               
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 15,407,978     14,585,693     4,925,825       5,326,166        

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินให้กูร้ะยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 - - 694,508          734,876           
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 12 - - 23,328,744     27,733,152      
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 13 5,804,516       4,861,412       42,368            42,368             
เงินลงทุนในกิจการร่วมคา้ 14 1,298,022       1,110,618       19,984            17,968             
ค่าความนิยม 15 984,598          978,620          - -
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 16 27,260,692     26,924,236     179,374          182,404           

17 225,765          246,558          49,360            53,396             
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 18 202,677          178,083          104,492          80,275             
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 19 437,609          445,506          1,691              511                  
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 36,213,879     34,745,033     24,420,521     28,844,950      
รวมสินทรัพย์ 51,621,857     49,330,726     29,346,346     34,171,116      

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน

งบการเงินเฉพาะกจิการ

(พันบาท)

งบการเงินรวม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
 

31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2557 2557 2557 2557

หน้ีสินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบญัชี 20 8,525              4,244              - -
เงินกูร้ะยะส้ัน 20 473,279          284,044          - -
เจา้หน้ีการคา้ 1,702,766       1,229,828       6,584              9,686               
เจา้หน้ีอ่ืน 193,288          152,607          - 61                    
เจา้หน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 5,698              7,576              55,407            365,001           
เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 190,640          171,248          - -
เงินกูร้ะยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,20 - - 1,287,653       5,816,657        
ส่วนของเงินกูร้ะยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระ

   ภายในหน่ึงปี 20 2,463,544       2,272,635       300,000          360,000           
ส่วนของหุ้นกูท่ี้ถึงกาํหนดไถ่ถอนภายในหน่ึงปี 20 1,999,627       1,999,445       1,999,627       1,999,445        
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินท่ีถึงกาํหนด

20 6,693              6,264              - -
เงินค่าหุ้นคา้งชาํระท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 57,310            66,047            - -
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 165,548          154,030          - -
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 1,464,823       1,580,745       43,413            102,685           
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 322,807          363,114          16,647            137,308           
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 9,054,548       8,291,827       3,709,331       8,790,843        

หน้ีสินไม่หมุนเวียน
เงินกูร้ะยะยาว 20 7,734,090       7,156,341       480,000          580,000           

20 1,998,700       1,998,569       1,998,700       1,998,569        
20 9,332              9,186              - -

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 18 195,860          163,757          - -
21 155,016          111,663          13,196            12,343             

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 10,092,998     9,439,516       2,491,896       2,590,912        
รวมหนีสิ้น 19,147,546     17,731,343     6,201,227       11,381,755      

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน

   ชาํระภายในหน่ึงปี

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน

(พันบาท)

หุ้นกู ้- สุทธิ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
 

31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2557 2557 2557 2557

ส่วนของผู้ถอืหุ้น
ทุนเรือนหุ้น

ทุนจดทะเบียน 22 1,544,106       1,544,106       1,544,106       1,544,106        
ทุนท่ีออกและชาํระแลว้ 1,301,175       1,293,235       1,301,175       1,293,235        

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 9,282,187       9,161,644       9,282,187       9,161,644        
กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้ - ทุนสาํรองตามกฎหมาย 23 110,340          98,830            110,340          98,830             
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 12,452,026     12,308,809     12,461,989     12,243,423      

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 1,332,079       863,262          (10,572)           (7,771)             

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท 24,477,807     23,725,780     23,145,119     22,789,361      
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 7,996,504       7,873,603       - -
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 32,474,311     31,599,383     23,145,119     22,789,361      

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 51,621,857     49,330,726     29,346,346     34,171,116      

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุน

สาํหรับงวด สาํหรับปี สาํหรับงวด สาํหรับปี

สามเดือนส้ินสุดวนัท่ี ส้ินสุดวนัท่ี สามเดือนส้ินสุดวนัท่ี ส้ินสุดวนัท่ี

31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน
หมายเหตุ 2557 2557 2557 2557

รายได้
รายไดจ้ากการบริการ

ค่าระวาง 2,213,697               6,887,489            - -
ค่าบริการจากธุรกิจนอกชายฝ่ัง 3,234,735               10,088,183          - -
ค่าบริการและค่านายหนา้ 64,307                    253,963               - -

รายไดจ้ากการขาย 693,937                  4,201,603            - -
รวมรายได้ 25 6,206,676               21,431,238          - -

ต้นทุน
ตน้ทุนการให้บริการ

ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานเก่ียวกบัเรือเดินทะเล 2,136,311               6,219,423            - -
ค่าใชจ่้ายในการบริการจากธุรกิจนอกชายฝ่ัง 2,830,048               8,233,895            - -
ค่าใชจ่้ายในการให้บริการและค่านายหนา้ 36,726                    132,790               - -

ตน้ทุนขาย 567,346                  3,386,129            - -
รวมต้นทุน 5,570,431               17,972,237          - -

กําไรขั้นต้น 636,245                  3,459,001            - -
รายไดจ้ากการดาํเนินงานอ่ืน 26 158,320                  339,593               355,697                  760,061                
กําไรก่อนค่าใช้จ่าย 794,565                  3,798,594            355,697                  760,061                

ค่าใชจ่้ายในการขาย 44,491                    315,222               - -
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 580,152                  2,237,976            69,159                    336,988                
รวมค่าใช้จ่าย 624,643                  2,553,198            69,159                    336,988                

กําไรจากการดําเนินงาน 25 169,922                  1,245,396            286,538                  423,073                
ส่วนแบ่งกาํไรจากบริษทัร่วมและกิจการร่วมคา้ 13, 14 258,063                  1,186,091            - -
กําไรก่อนต้นทุนทางการเงนิและภาษีเงนิได้ 427,985                  2,431,487            286,538                  423,073                
ตน้ทุนทางการเงิน 128,044                  491,859               79,978                    332,627                
กําไรก่อนภาษีเงนิได้ 299,941                  1,939,628            206,560                  90,446                  
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้(ผลประโยชน์) 28 91,038                    314,353               (23,516)                   (16,009)                 
กําไรสุทธิสําหรับงวด/ปี 208,903                  1,625,275            230,076                  106,455                

งบการเงนิรวม

(พนับาท)

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุน

สาํหรับงวด สาํหรับปี สาํหรับงวด สาํหรับปี

สามเดือนส้ินสุดวนัท่ี ส้ินสุดวนัท่ี สามเดือนส้ินสุดวนัท่ี ส้ินสุดวนัท่ี

31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน
หมายเหตุ 2557 2557 2557 2557

การปันส่วนกําไรสุทธิ
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั 154,727                  1,015,229            230,076                  106,455                
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 54,176                    610,046               - -

208,903                  1,625,275            230,076                  106,455                

กําไรต่อหุ้น 
กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 29 0.12                        0.88                     0.18                        0.09                      
กาํไรต่อหุ้นปรับลด (บาท) 0.12                        0.85                     0.17                        0.09                      

(พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

สาํหรับงวด สาํหรับปี สาํหรับงวด สาํหรับปี

สามเดือนส้ินสุดวนัท่ี ส้ินสุดวนัท่ี สามเดือนส้ินสุดวนัท่ี ส้ินสุดวนัท่ี

31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน
2557 2557 2557 2557

กําไรสุทธิสําหรับงวด/ปี 208,903                 1,625,275             230,076                 106,455              
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินของบริษทัยอ่ย 552,573                 579,458                - -
ผลต่างจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรม

ของเงินลงทุนเผือ่ขาย 32,469                   8,137                    (3,502)                   8,137                   
สาํรองสาํหรับการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ (416)                       462                       - -
ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัองคป์ระกอบ

ของกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน (6,493)                    (1,627)                  701                        (1,627)                 
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด/ปี 578,133                 586,430                (2,801)                   6,510                   

รวมกําไรเบ็ดเสร็จสําหรับงวด/ปี 787,036                 2,211,705             227,275                 112,965              

การปันส่วนกําไรเบ็ดเสร็จ
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั 596,371                 1,389,781             227,275                 112,965              
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 190,665                 821,924                - -

787,036                 2,211,705             227,275                 112,965              

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

 ผลตา่งจาก ผลตา่งจากการ สาํรอง

การแปลงคา่ เปลี่ยนแปลงใน ส่วนทุนจาก การเปลี่ยนแปลง สาํรอง รวม ส่วนของ

งบการเงินของ มูลคา่ยตุิธรรม การปรับ ส่วนไดเ้สียของ สาํหรับ องคป์ระกอบอื่น รวมส่วน ส่วนไดเ้สีย

ทุนที่ออก ส่วนเกิน ทุนสาํรอง บริษทัยอ่ย ของเงินลงทุน โครงสร้าง บริษทัใหญ่ การจ่ายโดยใช้ ของส่วนของ ของผูถ้ือหุน้ ที่ไม่มีอาํนาจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ และชาํระแลว้ มูลคา่หุน้สามญั ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ในตา่งประเทศ เผื่อขาย ธุรกิจ ในบริษทัยอ่ย หุน้เป็นเกณฑ์ ผูถ้ือหุน้ ของบริษทั ควบคุม ผูถ้ือหุน้

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กนัยายน 2557

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2556 991,838       5,232,142      93,500           11,298,910     (1,904,393)   (14,281)          (50,030)         2,474,924      828                507,048           18,123,438        7,318,081      25,441,519    

รายการกบัผู้ถือหุ้นที่บนัทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถอืหุ้น
ออกหุน้สามญั 22 301,397       3,929,502      - - - - - - - - 4,230,899          - 4,230,899      
เงินปันผลจ่ายจากบริษทัยอ่ยใหแ้ก่ส่วนไดเ้สียที่ไม่มี

   อาํนาจควบคุม - - - - - - - - - - - (159,361)        (159,361)        
เงินทุนที่ไดร้ับจากผูถ้ือหุน้ที่ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย - - - - - - - - - - - 4,118             4,118             
การลดลงของส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม

   ของบริษทัยอ่ย - - - - - - - 5,080             - 5,080               5,080                (47,041)          (41,961)          
การเปลี่ยนแปลงส่วนไดเ้สียของบริษทัใหญ่ในบริษทัยอ่ย - - - - - - - (23,418)          - (23,418)            (23,418)             - (23,418)          
การสูญเสียการควบคุมจากการจาํหน่ายงบการเงินของบริษทัยอ่ย - - - - - - - - - - - (64,118)          (64,118)          

รวมเงินทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้น 301,397       3,929,502      - - - - - (18,338)          - (18,338)            4,212,561          (266,402)        3,946,159      

กาํไรเบด็เสร็จสําหรับปี
กาํไรสุทธิสาํหรับปี - - - 1,015,229       - - - - - - 1,015,229          610,046         1,625,275      
กาํไรเบด็เสร็จอื่น - - - - 367,580       6,510             - - 462                374,552           374,552             211,878         586,430         

รวมกาํไรเบด็เสร็จสําหรับปี - - - 1,015,229       367,580       6,510             - - 462                374,552           1,389,781          821,924         2,211,705      

โอนไปสาํรองตามกฎหมาย 23 - - 5,330             (5,330)            - - - - - - - - -
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กนัยายน 2557 1,293,235    9,161,644      98,830           12,308,809     (1,536,813)   (7,771)            (50,030)         2,456,586      1,290             863,262           23,725,780        7,873,603      31,599,383    

(พันบาท)

กาํไรสะสม

งบการเงินรวม
องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

 ผลตา่งจาก ผลตา่งจากการ สาํรอง  
การแปลงคา่ เปลี่ยนแปลงใน ส่วนทุนจาก การเปลี่ยนแปลง สาํรอง รวม ส่วนของ

งบการเงินของ มูลคา่ยตุิธรรม การปรับ ส่วนไดเ้สียของ สาํหรับ องคป์ระกอบอื่น รวมส่วน ส่วนไดเ้สีย

ทุนที่ออก ส่วนเกิน ทุนสาํรอง บริษทัยอ่ย ของเงินลงทุน โครงสร้าง บริษทัใหญ่ การจ่ายโดยใช้ ของส่วนของ ของผูถ้ือหุน้ ที่ไม่มีอาํนาจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ และชาํระแลว้ มูลคา่หุน้สามญั ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ในตา่งประเทศ เผื่อขาย ธุรกิจ ในบริษทัยอ่ย หุน้เป็นเกณฑ์ ผูถ้ือหุน้ ของบริษทั ควบคุม ผูถ้ือหุน้

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2557 1,293,235    9,161,644      98,830           12,308,809     (1,536,813)   (7,771)            (50,030)         2,456,586      1,290             863,262           23,725,780        7,873,603      31,599,383    

รายการกบัผู้ถือหุ้นที่บนัทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถอืหุ้น
ออกหุน้สามญั 22 7,940           120,543         - - - - - - - - 128,483             - 128,483         
เงินทุนที่ไดร้ับจากผูถ้ือหุน้ที่ไม่มี

   อาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย - - - - - - - - - - - 1,334             1,334             
การลดลงของส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม

   ของบริษทัยอ่ย - - - - - - - 25,973           - 25,973             25,973               (69,098)          (43,125)          
การเปลี่ยนแปลงส่วนไดเ้สียของบริษทัใหญ่ในบริษทัยอ่ย - - - - - - - 1,200             - 1,200               1,200                - 1,200             

รวมเงินทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้น 7,940           120,543         - - - - - 27,173           - 27,173             155,656             (67,764)          87,892           

กาํไรเบด็เสร็จสําหรับงวด
กาํไรสุทธิสาํหรับงวด - - - 154,727         - - - - - - 154,727             54,176           208,903         
กาํไรเบด็เสร็จอื่น - - - - 416,084       25,976           - - (416)               441,644           441,644             136,489         578,133         

รวมกาํไรเบด็เสร็จสําหรับงวด - - - 154,727         416,084       25,976           - - (416)               441,644           596,371             190,665         787,036         

โอนไปสาํรองตามกฎหมาย 23 - - 11,510           (11,510)          - - - - - - - - -
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 1,301,175    9,282,187      110,340         12,452,026     (1,120,729)   18,205           (50,030)         2,483,759      874                1,332,079         24,477,807        7,996,504      32,474,311    

งบการเงินรวม
องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้

กาํไรสะสม

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

ผลต่างจากการ

เปลี่ยนแปลงใน รวม

มูลค่ายตุิธรรม องคป์ระกอบอื่น

ทุนที่ออก ส่วนเกิน ทุนสาํรอง ของเงินลงทุน ของส่วนของ รวมส่วนของ

หมายเหตุ และชาํระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เผื่อขาย ผูถ้ือหุน้ ผูถ้ือหุน้

สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน 2557

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่  1 ตุลาคม 2556 991,838          5,232,142       93,500            12,142,298     (14,281)            (14,281)               18,445,497     

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถอืหุ้น
ออกหุน้สามญั 22 301,397          3,929,502       - - - - 4,230,899       

รวมเงินทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้น 301,397          3,929,502       - - - - 4,230,899       

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี
กาํไรสุทธิสาํหรับปี - - - 106,455          - - 106,455          
กาํไรเบด็เสร็จอื่น - - - - 6,510               6,510                  6,510              

รวมกําไรเบ็ดเสร็จสําหรับปี - - - 106,455          6,510               6,510                  112,965          

โอนไปสาํรองตามกฎหมาย 23 - - 5,330              (5,330)            - - -
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กันยายน 2557 1,293,235       9,161,644       98,830            12,243,423     (7,771)              (7,771)                 22,789,361     

งบการเงินเฉพาะกิจการ

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้

กาํไรสะสม

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

ผลต่างจากการ

เปลี่ยนแปลงใน รวม

มูลค่ายตุิธรรม องคป์ระกอบอื่น

ทุนที่ออก ส่วนเกิน ทุนสาํรอง ของเงินลงทุน ของส่วนของ รวมส่วนของ

หมายเหตุ และชาํระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เผื่อขาย ผูถ้ือหุน้ ผูถ้ือหุน้

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2557

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่  1 ตุลาคม 2557 1,293,235       9,161,644       98,830            12,243,423     (7,771)              (7,771)                 22,789,361     

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถอืหุ้น
ออกหุน้สามญั 22 7,940              120,543          - - - - 128,483          

รวมเงินทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้น 7,940              120,543          - - - - 128,483          

กําไรเบ็ดเสร็จสําหรับงวด
กาํไรสุทธิสาํหรับงวด - - - 230,076          - - 230,076          
กาํไรเบด็เสร็จอื่น - - - - (2,801)              (2,801)                 (2,801)            

รวมกําไรเบ็ดเสร็จสําหรับงวด - - - 230,076          (2,801)              (2,801)                 227,275          

โอนไปสาํรองตามกฎหมาย 23 - - 11,510            (11,510)          - - -
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 1,301,175       9,282,187       110,340          12,461,989     (10,572)            (10,572)               23,145,119     

กาํไรสะสม

(พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด 

สาํหรับงวดสามเดือน สาํหรับปี สาํหรับงวดสามเดือน สาํหรับปี

ส้ินสุดวนัท่ี ส้ินสุดวนัท่ี ส้ินสุดวนัท่ี ส้ินสุดวนัท่ี

31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน
หมายเหตุ 2557 2557 2557 2557

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน
กาํไรสุทธิสาํหรับงวด/ปี 208,903                   1,625,275        230,076                  106,455           
รายการปรับปรุง
ค่าเส่ือมราคา 16 400,258                   1,443,406        4,002                      17,491             
ค่าตดัจาํหน่ายค่าใชจ่้ายในการซ่อมเรือ

คร้ังใหญ่รอตดับญัชี 16 95,392                     324,877           - -
ค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 17 21,865                     90,858             4,036                      16,181             
ค่าตดัจาํหน่ายค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 893                          3,611               - -
ค่าตดัจาํหน่ายดอกเบ้ียรับรอตดับญัชี (115)                         - - -
หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ 7 1,484                       9,967               - -
ค่าเผ่ือสุทธิ (กลบัรายการ) หน้ีสงสยัจะสูญและสาํรอง

สาํหรับภาษีมูลค่าเพ่ิมท่ีคาดวา่จะไม่ไดรั้บคืน 4,611                       (52,368)            - -
การดอ้ยค่าของเงินให้กูร้ะยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 27 - - 39,617                    506,901           
กลบัรายการค่าเผ่ือมูลค่าสินคา้ลดลง 10 (12,190)                    (289,168)          - -
กลบัรายการการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 27 - - (1,341)                     (505,867)         
(กลบัรายการ) การดอ้ยค่าสุทธิของเงินลงทุนในกิจการร่วมค้ 27 - - (2,016)                     1,813               
การดอ้ยค่าและตดัจาํหน่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์

และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 54,114                     15,017             - -
ตน้ทุนทางการเงิน 128,044                   491,859           79,978                    332,627           
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้(ผลประโยชน์) 28 91,038                     314,353           (23,516)                   (16,009)           
ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 27 10,062                     9,910               - -
กาํไรสุทธิจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์

และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 26 (5,180)                      (5,247)              - (612)                
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะสั้น 26 - (1,606)              - (1,606)             
เงินปันผลรับจากบริษทัร่วม 26 - - - (9,800)             
เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย 26 - - (328,643)                 (507,749)         
(กาํไร) ขาดทุนสุทธิจากการจาํหน่ายเงินลงทุนใน

บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และกิจการร่วมคา้ (38,148)                    9,249               - 10,144             

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด 

สาํหรับงวดสามเดือน สาํหรับปี สาํหรับงวดสามเดือน สาํหรับปี

ส้ินสุดวนัท่ี ส้ินสุดวนัท่ี ส้ินสุดวนัท่ี ส้ินสุดวนัท่ี

31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน
หมายเหตุ 2557 2557 2557 2557

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน (ต่อ)
กาํไรสุทธิจากการจาํหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น 26 - (110)                 - (110)                
ส่วนแบ่งกาํไรจากบริษทัร่วมและกิจการร่วมคา้ 13, 14 (258,063)                  (1,186,091)       - -
ขาดทุน (กาํไร) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจาก
   เงินลงทุนระยะสั้นและเงินกู้ (8,841)                      29,421             17,869                    (37,498)           
(กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดข้ึนจริงจากเงินกู้ - (1,411)              80,608                    18,903             
ขาดทุนจากการครบกาํหนดชาํระตามสญัญาแลกเปล่ียน

สกุลเงินและอตัราดอกเบ้ีย 4,401                       4,865               4,401                      4,865               
ค่าใชจ่้ายจากการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 96                            462                  - -
 698,624                   2,837,129        105,071                  (63,871)           

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นดาํเนินงาน
ลูกหน้ีการคา้ (146,555)                  (1,268,223)       - -
ลูกหน้ีอ่ืน 78,616                     (152,977)          12,433                    -
ลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (53,126)                    1,069,992        46,395                    19,499             
สินคา้คงเหลือ (108,769)                  1,007,186        - -
วสัดุและของใชส้ิ้นเปลืองสาํหรับเรือเดินทะเล 77,050                     (303,492)          - -
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ (27,883)                    (9,938)              (333)                        1,342               
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (62,585)                    93,569             460                         (9,875)             
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 19,941                     28,334             (1,180)                     187                  
เจา้หน้ีการคา้ 448,861                   (184,711)          (3,102)                     (3,646)             
เจา้หน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (2,126)                      (6,951)              296,260                  60,592             
เจา้หน้ีอ่ืน (80,941)                    (124,441)          (327)                        (142)                
เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 16,226                     55,030             - -
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย (49,468)                    94,079             - -
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย (111,335)                  116,462           (50,667)                   31,706             
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (44,780)                    188,860           (120,661)                 97,036             
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 41,361                     6,960               853                         1,223               
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินของบริษทัต่างประเทศ 70,557                     33,198             - -

เงินสดไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 763,668                   3,480,066        285,202                  134,051           
จ่ายตน้ทุนทางการเงิน (158,617)                  (495,112)          (353,952)                 (238,636)         
จ่ายภาษีเงินได้ (32,990)                    (402,325)          (190)                        (1,751)             

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 572,061                   2,582,629        (68,940)                   (106,336)         

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด 

สาํหรับงวดสามเดือน สาํหรับปี สาํหรับงวดสามเดือน สาํหรับปี

ส้ินสุดวนัท่ี ส้ินสุดวนัท่ี ส้ินสุดวนัท่ี ส้ินสุดวนัท่ี

31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน
หมายเหตุ 2557 2557 2557 2557

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายซ้ือท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 

และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (205,944) (6,757,408)       (358)                        (1,196)             
เงินสดจ่ายเพ่ือซ่อมเรือคร้ังใหญ่ (81,737)                    (200,625)          - -
เงินสดจ่ายเงินให้กูร้ะยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - (756,894)                 (1,550)             
เงินสดจ่ายเงินให้กูร้ะยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - (15,000)           
เงินสดจ่ายลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และกิจการร่วมคา้ (649,413)                  (113,144)          (767,801)                 (4,528,827)
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะสั้น - 1,606               - 1,606               
เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย - - 328,643                  401,246           
เงินปันผลรับจากบริษทัร่วม - 64,844             - 9,800               
เงินปันผลรับจากกิจการร่วมคา้ - 173,075           - -
เงินสดรับจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์

และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 19,380                     8,590               - 612                  
เงินสดรับ (เงินสดจ่าย) จากเงินลงทุนระยะสั้น 817,061                   (816,935)          - 2,717               
เงินสดรับคืนจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย

บริษทัร่วม และกิจการร่วมคา้ 2,403                       49,328             - 49,328             
เงินสดรับคืนจากการลดทุนของบริษทัยอ่ย - - 264,693                  -
เงินสดรับคืนจากเงินให้กูร้ะยะยาว - 112,924           - 112,924           
เงินสดรับคืนจากเงินให้กูร้ะยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 1,296,489               1,155,969        
เงินสดรับคืนจากเงินให้กูร้ะยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 500                  612,257                  318,211           
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (98,250)                    (7,477,245)       977,029                  (2,494,160)      

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากเงินกูร้ะยะยาว 1,144,976                1,525,219        - -
เงินสดรับ (จ่ายคืน) สุทธิจากเงินกูร้ะยะสั้น 189,235                   (681,630)          - -
เงินสดจ่ายคืนเงินกูร้ะยะยาวและหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน (526,080)                  (1,453,904)       (160,000)                 (220,000)         
เงินปันผลจ่ายจากบริษทัยอ่ยให้แก่ส่วนไดเ้สียท่ี

ไม่มีอาํนาจควบคุม - (159,361)          - -
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผูถื้อหุ้น - (88) - (88)                  
เงินสดรับจากการเพ่ิมทุนเรือนหุ้น 22 128,483                   4,230,899        128,483                  4,230,899        
เงินสดรับจากการเพ่ิมเงินลงทุนจากส่วนไดเ้สียท่ี

ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 1,334                       396,698           - -
เงินสดจ่ายสุทธิจากสญัญาแลกเปล่ียน

สกุลเงินและอตัราดอกเบ้ีย (4,401)                      (4,865)              (4,401)                     (4,865)             
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 933,547                   3,852,968        (35,918)                   4,005,946        

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด 

สาํหรับงวดสามเดือน สาํหรับปี สาํหรับงวดสามเดือน สาํหรับปี

ส้ินสุดวนัท่ี ส้ินสุดวนัท่ี ส้ินสุดวนัท่ี ส้ินสุดวนัท่ี

31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน
หมายเหตุ 2557 2557 2557 2557

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ 1,407,358                (1,041,648)       872,171                  1,405,450        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม 2557 และ 2556 6,285,603                7,446,247        2,052,840               650,977           
ผลกระทบจากการสูญเสียการควบคุมจากการจาํหน่าย

งบการเงินของบริษทัยอ่ย - (90,560)            - -
ผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียนของเงินตราต่างประเทศ 9,158                       (28,436)            (4,460)                     (3,587)             
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที ่31 ธันวาคม / 30 กันยายน 7,702,119                6,285,603        2,920,551               2,052,840        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที ่31 ธันวาคม / 30 กันยายน ประกอบด้วย
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 7,710,644                6,289,847        2,920,551               2,052,840        
เงินเบิกเกินบญัชี (8,525)                      (4,244)              - -

7,702,119                6,285,603        2,920,551               2,052,840        

รายการที่ไม่ใช่เงินสด
หน้ีสินคา้งชาํระค่าซ่อมเรือคร้ังใหญ่ 3,703                       8,440               - -
หน้ีสินคา้งชาํระจากการซ้ือท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์

และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 82,384                     255,981           206                         409                  
เงินปันผลรับหกักลบลบหน้ีกบัเงินกูร้ะยะสั้นจากบริษทัยอ่ย - - - 106,503           
เงินปันผลคา้งจ่าย 3,985                       3,985               3,985                      3,985               
เพ่ิม (จาํหน่าย) เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยโดยการหกักลบลบหน้ีกบั

เงินกูย้ืมระยะสั้นและลูกหน้ี/เจา้หน้ีบริษทัยอ่ย 12 - - (4,908,857)              1,492,274        
จาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วม และกิจการร่วมคา้

โดยการหกักลบลบหน้ีกบัเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 12 (152,138)                  - - -
การจ่ายคืนเงินกูร้ะยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยการหกั

กลบลบหน้ีกบัเงินให้กูร้ะยะสั้นและเงินให้กูร้ะยะยาวแก่

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - 29,046             
การซ้ือกิจการร่วมคา้โดยแลกเปล่ียนกบัเงินลงทุน

ในบริษทัร่วมและกิจการร่วมคา้ 13 168,646                   - - -

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  

 

หมายเหตุ สารบญั 
 

1 ขอ้มูลทัว่ไป 

2 เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงิน 

3 นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 

4 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

6 เงินลงทุนระยะสั้น 

7 ลูกหน้ีการคา้ 

8 ลูกหน้ีอ่ืน 

9 ตน้ทุนสญัญารอการตดับญัชี 

10 สินคา้คงเหลือ 

11 สินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขาย 

12 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

13 เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

14 เงินลงทุนในกิจการร่วมคา้ 

15 ค่าความนิยม 

16 ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 

17 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

18 ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

19 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 

20 หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 

21 ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 

22 ทุนเรือนหุน้ และใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

23 สาํรอง 

24 การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์

25 ส่วนงานดาํเนินงาน 

26 รายไดจ้ากการดาํเนินงานอ่ืน 

27 ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ 

28 ภาษีเงินได ้

29 กาํไรต่อหุน้ 

30 เงินปันผล 

31 สิทธิประโยชนจ์ากการส่งเสริมการลงทุน 
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บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  

 

หมายเหตุ   สารบญั 

 

32 เคร่ืองมือทางการเงิน 

33 ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึน 

34 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

35 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ียงัไม่ไดใ้ช ้

36 ขอ้มูลเพิ่มเติม (ไม่ไดต้รวจสอบ) 
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บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 

 

งบการเงินน้ีไดรั้บการอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2558 

 

1 ข้อมูลทัว่ไป 

 

บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย และมีท่ีอยูจ่ด

ทะเบียนตั้ งอยู่ เลขท่ี  26/26-27 อาคารอรกานต์ ชั้ น  8 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี  เขตปทุมวัน 

กรุงเทพมหานคร 10330 

 

บริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเม่ือวนัท่ี 25 กนัยายน 2538 

 

บริษทัและบริษทัยอ่ย (“กลุ่มบริษทั”) ประกอบธุรกิจหลกัในธุรกิจเจา้ของเรือเดินทะเลประเภทเทกอง ธุรกิจบริการท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการเดินเรือทะเล ธุรกิจบริการนํ้ามนัและก๊าซนอกชายฝ่ัง ผลิตและจาํหน่ายปุ๋ย ถ่านหิน และธุรกิจบริการ

คลงัเก็บสินคา้และขนส่ง ซ่ึงธุรกิจของกลุ่มบริษทัสามารถแบ่งออกเป็น 4 ประเภทหลกั คือ ธุรกิจขนส่ง ธุรกิจ

โครงสร้างพื้นฐาน ธุรกิจพลงังาน และธุรกิจการถือหุน้เพื่อการลงทุน 

 

รายละเอียดของบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และกิจการร่วมคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 30 กนัยายน 2557 ไดเ้ปิดเผยไว้

ในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 12 และ 13 และ 14 

 

2 เกณฑ์การจัดทาํงบการเงนิ 

 

(ก) เกณฑ์การถอืปฏบิติั 

 

งบการเงินน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทย (“มาตรฐานการรายงานทางการเงิน”) 

รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ (“สภาวิชาชีพบญัชี”) กฎระเบียบและประกาศ

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง   

 

สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบบั ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงาน

ของกลุ่มบริษัท/บริษัท และมีผลบังคบัใช้ตั้ งแต่รอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวนัท่ี 1  มกราคม 2557 

ดงัต่อไปน้ี 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  เร่ือง 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2555) การนาํเสนองบการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2555) งบกระแสเงินสด 
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บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  เร่ือง 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2555) ภาษีเงินได ้

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2555) สัญญาเช่า 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2555) รายได ้

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2555) ผลประโยชน์ของพนกังาน 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2555) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน 

เงินตราต่างประเทศ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2555) การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2555) เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2555) ส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2555) งบการเงินระหวา่งกาล 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2555) การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 2 

(ปรับปรุง 2555)  

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 3 

(ปรับปรุง 2555) 

การรวมธุรกิจ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 5 

(ปรับปรุง 2555) 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พ่ือขายและการ 

ดาํเนินงานท่ียกเลิก 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 8 

(ปรับปรุง 2555) 

ส่วนงานดาํเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 4  

การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 10 

งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 17 

การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 18 

การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 15 สัญญาเช่าดาํเนินงาน-ส่ิงจูงใจท่ีใหแ้ก่ผูเ้ช่า 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 การประเมินเน้ือหาสัญญาเช่าท่ีทาํข้ึนตามรูปแบบกฎหมาย 

 

ในเบ้ืองตน้การปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ขา้งตน้นั้น มีผลให้เกิดการ

เปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทัในบางเร่ือง การเปล่ียนแปลงน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญั

ต่องบการเงิน  
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บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  

 

นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ขา้งตน้  สภาวิชาชีพบญัชีได้ออกและ

ปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัอ่ืน ๆ ซ่ึงมีผลบงัคบัสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงั

วนัท่ี 1 มกราคม 2558 เป็นตน้ไป และไม่ไดมี้การนาํมาใชส้าํหรับการจดัทาํงบการเงินน้ี   มาตรฐานการรายงานทาง

การเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ขอ้ 35 

 

(ข) เกณฑ์การวดัมลูค่า 

 

งบการเงินน้ีจดัทาํข้ึนโดยถือหลกัเกณฑก์ารบนัทึกตามราคาทุนเดิม ยกเวน้ท่ีกล่าวไวใ้นนโยบายการบญัชี 

 

(ค) สกลุเงินทีใ่ช้ในการดาํเนินงานและการนําเสนองบการเงิน 

 

งบการเงินน้ีจดัทาํและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการดาํเนินงานของบริษทั ขอ้มูล

ทางการเงินทั้งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อให้แสดงเป็นหลกัพนับาท ยกเวน้ท่ีระบุไวเ้ป็น

อยา่งอ่ืน 

 

(ง) การประมาณการและการใช้ดุลยพนิิจ 

 

ในการจดัทาํงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจ การประมาณและ

ขอ้สมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการกาํหนดนโยบายการบญัชีและจาํนวนเงินท่ีเก่ียวกบัสินทรัพย ์

หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้ายท่ีไดร้ายงานไว ้ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณการไว ้

 

ประมาณการและขอ้สมมติฐานท่ีใชใ้นการจดัทาํงบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอยา่งต่อเน่ือง การปรับประมาณการ

ทางบญัชีจะบนัทึกในงวดบญัชีท่ีประมาณการดงักล่าวไดรั้บการทบทวนและในงวดอนาคตท่ีไดรั้บผลกระทบ 
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หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  

 

ขอ้มูลเก่ียวกับการประมาณการ ความไม่แน่นอนและข้อสมมติฐานท่ีสําคญัในการกาํหนดนโยบายการบัญชี 

มีผลกระทบสําคญัต่อการรับรู้จาํนวนเงินในงบการเงินซ่ึงประกอบด้วยหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปน้ี  

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 12 

และ 15 และ 16 

ข้อสมมติฐานสําคัญสําหรับการประมาณการในการคิดลด

กระแสเงินสดในอนาคต    

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 21 การวดัมูลค่าของภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน ์

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 24 การวดัมูลค่าของการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 32 การตีมูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงิน 

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 33 ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน 

 

(จ) การเปลีย่นรอบระยะเวลาบญัชี 

 

ท่ีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้นของบริษทั เม่ือวนัท่ี 30 มกราคม 2557 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัการเปล่ียนแปลงรอบ

ระยะเวลาบญัชีของบริษทัจากเดิมเร่ิมตน้วนัท่ี 1 ตุลาคม และส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน เป็นเร่ิมตน้วนัท่ี 1 มกราคม 

และส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ซ่ึงบริษทัไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนแปลงรอบระยะเวลาบญัชีดงักล่าวกบักรมพฒันาธุรกิจ

การคา้ กระทรวงพาณิชย ์และไดรั้บการอนุมติัจากกรมสรรพากรเสร็จส้ินแลว้ ซ่ึงส่งผลใหร้อบระยะเวลาบญัชีแรกท่ี

เปล่ียนแปลงของบริษทัส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 โดยงบการเงินสําหรับงวดส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ได้

ถูกจดัทาํสาํหรับระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2557 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ดงันั้นตวัเลขซ่ึงแสดงเปรียบเทียบใน

งบกาํไรขาดทุน งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแสเงินสด จึงไม่

สามารถเปรียบเทียบกนัได ้

 

3 นโยบายการบญัชีทีสํ่าคญั 

 

นโยบายการบญัชีท่ีนาํเสนอดงัต่อไปน้ีไดถื้อปฏิบติัโดยสมํ่าเสมอสาํหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาท่ีรายงาน  

 

(ก) เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงินรวม 

 

งบการเงินรวมประกอบด้วยงบการเงินของบริษทั บริษทัย่อย บริษทัร่วมและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั (รวมกัน

เรียกวา่ “กลุ่มบริษทั”) และส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในบริษทัร่วมและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 

การรวมธุรกิจ  

กลุ่มบริษทับนัทึกบญัชีสําหรับการรวมธุรกิจตามวิธีซ้ือ ยกเวน้ในกรณีท่ีเป็นการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุม

เดียวกนั 
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หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  

 

การควบคุม หมายถึงอาํนาจในการกาํหนดนโยบายทางการเงินและการดาํเนินงานของกิจการเพื่อให้ได้มาซ่ึง

ประโยชน์จากกิจกรรมของกิจการนั้น  ในการพิจารณาอาํนาจในการควบคุม กลุ่มบริษทัตอ้งนาํสิทธิในการออก

เสียงท่ีเกิดข้ึนมารวมในการพิจารณา วนัท่ีซ้ือกิจการคือวนัท่ีอํานาจในการควบคุมนั้ นได้ถูกโอนไปยงัผูซ้ื้อ           

การกาํหนดวนัท่ีซ้ือกิจการและการพิจารณาว่าอาํนาจควบคุมได้ถูกโอนจากฝ่ายหน่ึงไปยงัอีกฝ่ายหน่ึงหรือไม่      

ตอ้งใชดุ้ลยพินิจเขา้มาเก่ียวขอ้ง 

 

ส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ รวมถึงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์โอน หน้ีสินท่ีกลุ่มบริษทัตอ้งชาํระให้แก่เจา้ของเดิม 

และส่วนไดเ้สียในส่วนของเจา้ของท่ีออกโดยกลุ่มบริษทั ทั้งน้ีส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ยงัรวมถึงมูลค่ายุติธรรมของ

หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนและมูลค่าของโครงการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑท่ี์ออกแทนโครงการของผูถู้กซ้ือเม่ือรวมธุรกิจ 

หากการรวมธุรกิจมีผลใหส้ิ้นสุดความสมัพนัธ์ของโครงการเดิมระหวา่งกลุ่มบริษทัและผูถู้กซ้ือ ใหใ้ชร้าคาท่ีตํ่ากว่า

ระหว่าง มูลค่าจากการยกเลิกสัญญาตามท่ีระบุในสัญญา และมูลค่าองคป์ระกอบนอกตลาดหักออกจากส่ิงตอบ

แทนท่ีโอนให ้และรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายอ่ืน 

 

หน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนของบริษทัท่ีถูกซ้ือท่ีรับมาจากการรวมธุรกิจ รับรู้เป็นหน้ีสินหากมีภาระผกูพนัในปัจจุบนัซ่ึง

เกิดข้ึนจากเหตุการณ์ในอดีต และสามารถวดัมูลค่ายติุธรรมไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 

 

กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมตามอตัราส่วนไดเ้สียในสินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุไดท่ี้ไดรั้บมาจากผู ้

ถูกซ้ือ 

 

ต้นทุนท่ีเก่ียวข้องกับการซ้ือของกลุ่มบริษัทท่ีเกิดข้ึนจากผลของการรวมธุรกิจ เช่น ค่าท่ีปรึกษากฎหมาย 

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพและค่าท่ีปรึกษาอ่ืนๆ ถือเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดข้ึน 

 

การรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน 

 

การรวมธุรกิจของกิจการหรือการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนับนัทึกบญัชีโดยใชว้ิธีเสมือนว่าเป็นวิธีการ

รวมส่วนไดเ้สีย และตามแนวปฏิบติัท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบญัชีในปี 2552 

 

บริษทัย่อย 

 

บริษทัยอ่ยเป็นกิจการท่ีอยู่ภายใตก้ารควบคุมของกลุ่มบริษทั  การควบคุมเกิดข้ึนเม่ือกลุ่มบริษทัมีอาํนาจควบคุมทั้ง

ทางตรงหรือทางออ้มในการกาํหนดนโยบายทางการเงินและการดาํเนินงานของกิจการนั้น เพื่อไดม้าซ่ึงประโยชน์

จากกิจกรรมของบริษทัยอ่ย  งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดถู้กรวมอยูใ่นงบการเงินรวม นบัแต่วนัท่ีมีการควบคุมจนถึง

วนัท่ีการควบคุมส้ินสุดลง  
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หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  

 

นโยบายการบญัชีของบริษทัยอ่ยไดถู้กเปล่ียนตามความจาํเป็นเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของกลุ่มบริษทั ผลขาดทุน

ในบริษทัยอ่ยจะตอ้งถูกปันส่วนไปยงัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมแมว้่าการปันส่วนดงักล่าวจะทาํใหส่้วนไดเ้สีย

ท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมมียอดคงเหลือติดลบกต็าม 

 

การสูญเสียอาํนาจควบคุม 

 

เม่ือมีการสูญเสียอาํนาจควบคุม กลุ่มบริษทัจะตดัรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในบริษทัย่อย ส่วนได้เสียท่ีไม่มี

อาํนาจควบคุมและส่วนประกอบอ่ืนในส่วนของเจา้ของท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัยอ่ยนั้น   กาํไรหรือขาดทุนท่ีเกิดข้ึน

จากการสูญเสียอาํนาจควบคุมในบริษทัยอ่ยรับรู้ในงบกาํไรขาดทุน  ส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ยเดิมท่ียงัคงเหลืออยูใ่ห้

วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีสูญเสียอาํนาจควบคุม และจดัประเภทเงินลงทุนเป็นเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้

เสียหรือเงินลงทุนเผือ่ขาย ข้ึนอยูก่บัระดบัของอิทธิพลท่ีคงเหลืออยู ่ 

 

บริษทัร่วม และกิจการท่ีควบคุมร่วมกัน (เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียในตราสารทุน-การบัญชีด้านผู้ลงทุน)  

 

บริษทัร่วมซ่ึงเป็นกิจการท่ีกลุ่มบริษทัมีอิทธิพลอย่างมีนัยสําคญัแต่ไม่มีอาํนาจควบคุมในการตดัสินใจเก่ียวกบั

นโยบายทางการเงินและการดาํเนินงาน  การมีอิทธิพลอยา่งมีนยัสาํคญัถูกสันนิษฐานว่ามีอยูเ่ม่ือกลุ่มบริษทัมีอาํนาจ

ในการออกเสียงในกิจการอ่ืนในอตัราตั้งแต่ร้อยละ 20 ถึง ร้อยละ 50 กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัเป็นกิจการท่ีกลุ่ม

บริษทัมีส่วนร่วมในการควบคุมการดาํเนินงานตามท่ีตกลงไวใ้นสัญญา และในการตดัสินใจทางการเงินและการ

ปฏิบติัการเชิงกลยทุธ์ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบเป็นเอกฉนัท ์

 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม และกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั บนัทึกในงบการเงินรวมโดยใชว้ิธีส่วนไดเ้สีย (เงินลงทุนตาม

วีธีส่วนไดเ้สียในตราสารทุน - การบญัชีดา้นผูล้งทุน) โดยรับรู้รายการเร่ิมแรกดว้ยราคาทุน รวมถึงตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัการซ้ือท่ีเกิดจากการทาํรายการดงักล่าว 

 

งบการเงินรวมไดร้วมส่วนแบ่งของกลุ่มบริษทัในงบกาํไรขาดทุน และกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนของบริษทัท่ีถูก

ลงทุนภายหลงัจากการปรับปรุงนโยบายการบญัชีใหเ้ป็นไปตามนโยบายของกลุ่มบริษทั นบัจากวนัท่ีอิทธิพลอยา่งมี

นัยสําคญัไดมี้ข้ึน จนถึงวนัท่ีอิทธิพลอย่างมีนัยสําคญันั้นส้ินสุดลง เม่ือส่วนแบ่งผลขาดทุนท่ีกลุ่มบริษทัไดรั้บมี

จาํนวนเกินกว่าส่วนไดเ้สียในบริษทัท่ีไปลงทุนนั้น มูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัจะถูกทอนลงจน

เป็นศูนยแ์ละจะไม่รับรู้ส่วนแบ่งผลขาดทุนอีกต่อไป  เวน้แต่กรณีท่ีกลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือตอ้ง

จ่ายเงินเพื่อชาํระภาระผกูพนัแทนในนามของผูถู้กลงทุน 
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การตัดรายการในงบการเงินรวม 

 

ยอดคงเหลือและรายการบญัชีระหวา่งกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายไดห้รือค่าใชจ่้ายท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงซ่ึงเป็นผลมาจาก

รายการระหว่างกิจการในกลุ่ม ถูกตดัรายการในการจดัทาํงบการเงินรวม  กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงซ่ึงเป็นผลมาจาก

รายการกบับริษทัร่วมและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัถูกตดัรายการกบัเงินลงทุนเท่าท่ีกลุ่มบริษทัมีส่วนได้เสียใน

กิจการท่ีถูกลงทุนนั้น  ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงถูกตดัรายการในลกัษณะเดียวกบักาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง แต่เท่าท่ี

เม่ือไม่มีหลกัฐานการดอ้ยค่าเกิดข้ึน    

 

(ข) สกลุเงินต่างประเทศ  
 

รายการบัญชีท่ีเป็นสกลุเงินต่างประเทศ 
 

รายการบญัชีท่ีเป็นสกุลเงินต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานของแต่ละบริษทัในกลุ่มบริษทั

โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินและเป็นสกุลเงินต่างประเทศ ณ วนัท่ีรายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการ

ดาํเนินงาน โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีรายงาน   
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่เป็นตวัเงินซ่ึงเกิดจากรายการบญัชีท่ีเป็นสกุลเงินต่างประเทศซ่ึงบนัทึกตามเกณฑ์ราคา

ทุนเดิม แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ  
 

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดข้ึนจากการแปลงค่าใหรั้บรู้เป็นกาํไรหรือขาดทุนในงวดบญัชีนั้น 
 

หน่วยงานในต่างประเทศ  
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินของหน่วยงานในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีรายงาน 
 

ค่าความนิยมและรายการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมท่ีเกิดจากการซ้ือหน่วยงานในต่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงินบาท

โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีรายงาน  
 

รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายของหน่วยงานในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนท่ีใกลเ้คียงกบัอตัรา

แลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
 

ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดจากการแปลงค่า บนัทึกในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน และแสดงเป็นรายการผลต่าง

จากการแปลงค่างบการเงินของบริษทัย่อยในต่างประเทศในส่วนของผูถื้อหุ้น จนกว่ามีการจาํหน่ายเงินลงทุนนั้น

ออกไป 
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(ค) การป้องกนัความเส่ียง 
 

การป้องกันความเส่ียงจากรายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศท่ีจะมใีนอนาคต 
 

กาํไรหรือขาดทุนจากสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้และสัญญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ  ท่ีถูกใช้

ในการป้องกนัความเส่ียงของรายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนในอนาคต  จะถูกบนัทึกรอไวใ้น

บญัชีจนกว่ารายการท่ีคาดไวเ้กิดข้ึน  หากรายการท่ีไดรั้บการป้องกนัความเส่ียงไดรั้บการรับรู้เป็นสินทรัพยห์รือ

หน้ีสิน รายการดงักล่าวจะไดรั้บการแปลงค่าโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนล่วงหนา้ตามสญัญา 
 

สินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีค่าเป็นเงินตราต่างประเทศ และไดรั้บการป้องกนัความเส่ียงดว้ยสัญญาซ้ือขายเงินตรา

ต่างประเทศล่วงหนา้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนล่วงหนา้ตามสญัญา 
 

การป้องกันความเส่ียงจากอัตราดอกเบีย้ 
 

ผลต่างท่ีเกิดจากสญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียรับรู้และบนัทึกโดยปรับปรุงกบัดอกเบ้ียจ่ายของเงินกูย้มืท่ีไดรั้บการ

ป้องกนัความเส่ียงนั้น  ในกรณีของสัญญาซ้ือขายอตัราดอกเบ้ียล่วงหนา้  จาํนวนเงินท่ีไดรั้บหรือจ่ายเม่ือชาํระดว้ย

เงินสด ซ่ึงเป็นกาํไรหรือขาดทุนจะถูกบนัทึกรอไวใ้นบญัชีและรับรู้ตลอดช่วงอายขุองสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีเป็นตวั

เงินโดยการปรับปรุงกบัดอกเบ้ียรับหรือดอกเบ้ียจ่าย ในกรณีของสัญญาซ้ืออตัราดอกเบ้ียชนิดสามารถเลือกใชสิ้ทธิ  

ส่วนเพิ่มท่ีจ่ายจะรวมเป็นสินทรัพยอ่ื์นหรือหน้ีสินอ่ืนในงบแสดงฐานะการเงิน และจะตดับญัชีเป็นดอกเบ้ียรับหรือ

ดอกเบ้ียจ่ายตลอดอายขุองสญัญา 

 

การป้องกันความเส่ียงจากราคานํา้มนัและค่าระวางเรือ 

 

ผลต่างท่ีเกิดจากสัญญาแลกเปล่ียนราคานํ้ ามนัถูกรับรู้และบนัทึกโดยปรับปรุงกบัราคาตน้ทุนของนํ้ ามนัท่ีไดรั้บการ

ป้องกนัความเส่ียงนั้น ในกรณีของสัญญาซ้ือขายค่าระวางเรือล่วงหน้า จาํนวนเงินท่ีไดรั้บหรือจ่ายเม่ือชาํระดว้ย 

เงินสด ซ่ึงเป็นกาํไรหรือขาดทุนจะถูกบนัทึกรอไวใ้นบญัชีและรับรู้ตลอดช่วงอายขุองสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีเป็นตวั

เงินโดยการปรับปรุงกบัรายไดค่้าระวาง ในกรณีของสัญญาซ้ือค่าระวางเรือชนิดสามารถเลือกใชสิ้ทธิ ส่วนเพิ่มท่ีจ่าย

จะรวมเป็นสินทรัพยอ่ื์นหรือหน้ีสินอ่ืนในงบแสดงฐานะการเงิน และจะตดับญัชีเป็นดอกเบ้ียรับหรือดอกเบ้ียจ่าย

ตลอดอายขุองสญัญา 

 

(ง) เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบดว้ย เงินสด เงินฝากธนาคารประเภทเผือ่เรียก และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมี

สภาพคล่องสูง เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารซ่ึงตอ้งชําระคืนเม่ือทวงถามถือเป็นส่วนหน่ึงของเงินสดและรายการ

เทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสด 
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(จ) ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน 

 

 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนแสดงในราคาตามใบแจง้หน้ีหกัค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 

 

 ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวติัการชาํระหน้ี และการคาดการณ์เก่ียวกบัการชาํระหน้ีใน

อนาคตของลูกคา้  หน้ีสูญจะถูกตดัจาํหน่ายออกจากบญัชีเม่ือเกิดข้ึน 

 

(ฉ) สินค้าคงเหลอื 

 

 สินคา้คงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากวา่ 

 

 ราคาทุนของสินคา้คาํนวณโดยใชว้ิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั ราคาทุนสินคา้ประกอบดว้ยตน้ทุนซ้ือ ตน้ทุนแปลงสภาพ

หรือตน้ทุนอ่ืนเพ่ือให้สินคา้อยู่ในสถานท่ีและสภาพปัจจุบนั ในกรณีของสินคา้ท่ีผลิตเองและสินคา้ระหว่างผลิต 

ราคาทุนของสินคา้ไดร้วมการปันส่วนของค่าโสหุย้การผลิตอยา่งเหมาะสมโดยคาํนึงถึงระดบักาํลงัการผลิตตามปกติ   

 

มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บเป็นการประมาณการราคาท่ีจะขายไดจ้ากการดาํเนินธุรกิจปกติหกัดว้ยค่าใชจ่้ายท่ีจาํเป็นสาํหรับ

การขายนั้น 

 

(ช) วสัดุและของใช้ส้ินเปลอืงสําหรับเรือเดนิทะเล 

 

วสัดุและของใชส้ิ้นเปลืองสําหรับเรือเดินทะเลส่วนใหญ่ประกอบดว้ยนํ้ ามนั วสัดุและของใชส้ิ้นเปลืองประจาํเรือ

เดินทะเล นํ้ามนัแสดงตามราคาทุนโดยวิธีเขา้ก่อนออกก่อน วสัดุและของใชส้ิ้นเปลืองประจาํเรือเดินทะเลแสดงตาม

ราคาทุนโดยใชว้ิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั ส่วนวสัดุและของใชส้ิ้นเปลืองประจาํเรือขุดเจาะแสดงตามราคาทุนเร่ิมแรก

โดยใชห้ลกัเกณฑร์าคาเฉพาะเจาะจง วสัดุและของใชส้ิ้นเปลืองประจาํเรือเดินทะเล และเรือขดุเจาะท่ีซ้ือเพื่อเปล่ียนแทน

วสัดุส้ินเปลืองท่ีถูกใชไ้ปในระหว่างปีแสดงเป็นค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานเก่ียวกบัเรือเดินทะเล และค่าใชจ่้ายใน

การบริการจากธุรกิจนอกชายฝ่ังในงบกาํไรขาดทุน 

 

(ซ) สินทรัพย์ทีถ่อืไว้เพือ่ขาย 

 

สินทรัพย ์(หรือกลุ่มสินทรัพยท่ี์ยกเลิกซ่ึงประกอบดว้ยสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน) ท่ีคาดว่ามูลค่าตามบญัชีท่ีจะไดรั้บคืน

ส่วนใหญ่มาจากการขายมากกว่ามาจากการใชป้ระโยชน์จากสินทรัพยน์ั้นต่อไป จดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไว้

เพื่อขาย  สินทรัพย ์(หรือส่วนประกอบของกลุ่มสินทรัพยท่ี์ยกเลิก) วดัมูลค่าดว้ยจาํนวนท่ีตํ่ากว่าระหว่างมูลค่าตาม

บญัชีกบัมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการขาย ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสาํหรับกลุ่มสินทรัพยท่ี์ยกเลิกนาํไปปันส่วน
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ให้กบัค่าความนิยมเป็นลาํดบัแรก แลว้จึงปันส่วนให้กบัยอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินตามสัดส่วน ยกเวน้

ไม่ปันส่วนรายการขาดทุนให้กบัสินคา้คงเหลือ สินทรัพยท์างการเงิน สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี และ

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสําหรับการลดมูลค่าในคร้ังแรกและผลกาํไรและขาดทุน

จากการจากการวดัมูลค่าในภายหลงัรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน ผลกาํไรรับรู้ไม่เกินยอดผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า

สะสมท่ีเคยรับรู้ 

 

(ฌ) เงินลงทุน 
 

เงินลงทุนในบริษทัย่อย บริษัทร่วม และกิจการท่ีควบคุมร่วมกัน 
 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทับนัทึกบญัชี

โดยใชว้ิธีราคาทุน สาํหรับการบนัทึกบญัชีเงินลงทุนในบริษทัร่วมและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัในงบการเงินรวมใช้

วิธีส่วนไดเ้สีย 
 

เงินลงทุนในตราสารหนีแ้ละตราสารทุนอ่ืน 
 

ตราสารหน้ีซ่ึงกลุ่มบริษทัตั้งใจและสามารถถือจนครบกาํหนดจดัประเภทเป็นเงินลงทุนท่ีจะถือจนครบกาํหนด  เงิน

ลงทุนท่ีจะถือจนครบกาํหนด แสดงในราคาทุนตดัจาํหน่ายหักดว้ยขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุน  ผลต่าง

ระหว่างราคาทุนท่ีซ้ือมากบัมูลค่าไถ่ถอนของตราสารหน้ีจะถูกตดัจ่ายโดยวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงตลอดอายขุอง

ตราสารหน้ีท่ีเหลือ 
 

ตราสารหน้ีและตราสารทุนซ่ึงเป็นหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด  นอกเหนือจากท่ีถือไวเ้พื่อคา้หรือตั้งใจถือ

ไวจ้นครบกาํหนดจดัประเภทเป็นเงินลงทุนเผื่อขาย ภายหลงัการรับรู้มูลค่าเร่ิมแรก เงินลงทุนเผื่อขายจะแสดงใน

มูลค่ายุติธรรม และการเปล่ียนแปลงท่ีไม่ใช่ผลขาดทุนจากการด้อยค่าและผลต่างจากการแปลงค่าเงินตรา

ต่างประเทศของรายการท่ีเป็นตวัเงิน บนัทึกโดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้ ส่วนผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าและผลต่าง

จากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศรับรู้ในงบกาํไรขาดทุน  เม่ือมีการตดัจาํหน่ายเงินลงทุน จะรับรู้ผลกาํไรหรือ

ขาดทุนสะสมท่ีเคยบนัทึกโดยตรงในส่วนของผูถื้อหุ้นเขา้งบกาํไรขาดทุน ในกรณีท่ีเป็นเงินลงทุนประเภทท่ีมี

ดอกเบ้ีย จะตอ้งบนัทึกดอกเบ้ียในงบกาํไรขาดทุนโดยวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
 

เงินลงทุนในตราสารทุนซ่ึงไม่ใช่หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดแสดงในราคาทุนหักขาดทุนจากการดอ้ยค่า 

เงินฝากประจาํแสดงดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายโดยวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
 

มูลค่ายุติธรรมของหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดท่ีจดัประเภทเป็นเงินลงทุนเผื่อขายจะใชร้าคาเสนอซ้ือ ณ 

วนัท่ีรายงาน 
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บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  

 

การจาํหน่ายเงินลงทุน 
 

เม่ือมีการจาํหน่ายเงินลงทุน  ผลต่างระหวา่งจาํนวนเงินสุทธิท่ีไดรั้บและมูลค่าตามบญัชีและรวมถึงกาํไรหรือขาดทุน

สะสมท่ีเคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุน้ จะถูกบนัทึกในงบกาํไรขาดทุน 
 

ในกรณีท่ีกลุ่มบริษทัจาํหน่ายเงินลงทุนท่ีถืออยูบ่างส่วน การคาํนวณตน้ทุนสําหรับเงินลงทุนท่ีจาํหน่ายไปจะใชว้ิธี

ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัปรับใชก้บัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนท่ีถืออยูท่ ั้งหมด 
 

(ญ) ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ 
 

การรับรู้และการวัดมลูค่า 
 

สินทรัพย์ท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของกิจการ 
 

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์แสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า (ถา้มี) 
 

ราคาทุนรวมถึงตน้ทุนทางตรงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการได้มาของสินทรัพย ์ตน้ทุนของการก่อสร้างสินทรัพยท่ี์กิจการ

ก่อสร้างเอง ซ่ึงรวมถึงตน้ทุนของวสัดุ แรงงานทางตรง และตน้ทุนทางตรงอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัหาสินทรัพย์

เพื่อใหสิ้นทรัพยน์ั้นอยูใ่นสภาพท่ีพร้อมจะใชง้านไดต้ามความประสงค ์ตน้ทุนในการร้ือถอน การขนยา้ย การบูรณะ

สถานท่ีตั้ งของสินทรัพยแ์ละต้นทุนการกู้ยืม สําหรับอุปกรณ์ท่ีไม่สามารถทาํงานได้โดยปราศจากโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ใหบ้นัทึกค่าสิทธิการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึงของอุปกรณ์นั้น 
  

ส่วนประกอบของรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์แต่ละรายการท่ีมีอายกุารใหป้ระโยชน์ไม่เท่ากนัตอ้งบนัทึกแต่ละ

ส่วนประกอบท่ีมีนยัสาํคญัแยกออกจากกนั  
 

กาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการ

จาํหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ โดยรับรู้สุทธิเป็นรายไดอ่ื้นหรือค่าใชจ่้ายในการบริหารใน

งบกาํไรขาดทุน 
 

สินทรัพย์ท่ีเช่า 
 

การเช่าซ่ึงกลุ่มบริษทัไดรั้บความเส่ียงและผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพยสิ์นท่ีเช่าเป็นส่วนใหญ่นั้น ให้จดั

ประเภทเป็นสัญญาเช่าการเงิน  ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ท่ีไดม้าโดยทาํสัญญาเช่าการเงินบนัทึกเป็นสินทรัพยด์ว้ย

มูลค่ายติุธรรมหรือมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่จาํนวนใดจะตํ่ากว่า หกัดว้ยค่า

เส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า  ค่าเช่าท่ีชาํระจะแยกเป็นส่วนท่ีเป็นตน้ทุนทางการเงิน และส่วนท่ีจะหกั

จากหน้ีสินตามสัญญาเช่า เพื่อให้อตัราดอกเบ้ียแต่ละงวดเป็นอตัราคงท่ีสาํหรับยอดคงเหลือของหน้ีสิน ตน้ทุนทาง

การเงินจะบนัทึกโดยตรงในงบกาํไรขาดทุน 

29 



บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  

 

ต้นทุนท่ีเกิดขึน้ในภายหลงั 

 

ตน้ทุนในการเปล่ียนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบญัชีของรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์  

ถา้มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากส่วนประกอบนั้น และ

สามารถวดัมูลค่าตน้ทุนของรายการนั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ  ส่วนประกอบท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดัจาํหน่ายตามมูลค่า

ตามบญัชี  ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนในการซ่อมบาํรุงท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ท่ีเกิดข้ึนเป็นประจาํจะรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเม่ือ

เกิดข้ึน 

 

ค่าเส่ือมราคา 

 

ค่าเส่ือมราคาคาํนวณจากมูลค่าเส่ือมสภาพ ซ่ึงประกอบดว้ยราคาทุนของสินทรัพยห์รือตน้ทุนในการเปล่ียนแทนหกั

ดว้ยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย ์ 

 

ค่าเส่ือมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุน คํานวณโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุการให้ประโยชน์

โดยประมาณของส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ต่ละรายการ ประมาณการอายกุารให้ประโยชน์ของสินทรัพยแ์ต่ละ

ประเภทแสดงไดด้งัน้ี 

 

อาคารและโรงงาน 3 - 20  ปี 

ส่วนปรับปรุงอาคาร 3 - 20  ปี 

เรือสนบัสนุนนอกชายฝ่ัง 5 - 30  ปี 

เรือเดินทะเล (เรือใชแ้ลว้และเรือใหม่) 2 - 24 ปี 

เรือขดุเจาะมือสอง 1 - 20 ปี 

ค่าใชจ่้ายในการซ่อมเรือคร้ังใหญ่ 2 - 5  ปี 

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 1 - 15  ปี 

เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์เคร่ืองใชส้าํนกังาน 2 - 10  ปี 

รถยนต ์ 3 - 10  ปี 

เรือยนต ์ 10 ปี 

เรือขนถ่านหิน 15 - 29 ปี 

  

ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาสาํหรับท่ีดินและสินทรัพยท่ี์อยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง 

  

วิธีการคิดค่าเส่ือมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ และมูลค่าคงเหลือภายหลังจากหมดอายุการให้

ประโยชน ์ถูกทบทวนทุกส้ินรอบปีบญัชี และปรับปรุงหากมีความเหมาะสม 
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บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  

 

(ฎ) ค่าความนิยม 

 

ค่าความนิยม คือตน้ทุนของเงินลงทุนท่ีสูงกวา่มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนท่ีกลุ่มบริษทัมีส่วนแบ่งในสินทรัพยสุ์ทธิ

ท่ีระบุไดข้องบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วม ณ วนัท่ีไดม้าซ่ึงบริษทันั้น ค่าความนิยมท่ีเกิดจากการไดม้าซ่ึงบริษทัยอ่ยถูก

แสดงแยกบรรทดัไวใ้นงบแสดงฐานะการเงินรวม ค่าความนิยมท่ีเกิดจากการไดม้าซ่ึงบริษทัร่วมและกิจการร่วมคา้

จะรวมไวใ้นบญัชีเงินลงทุนในบริษทัร่วมและกิจการร่วมคา้ และจะถูกทดสอบการดอ้ยค่าโดยรวมเป็นส่วนหน่ึงของ

เงินลงทุนในบริษทัร่วมและกิจการร่วมคา้ 

 

ค่าความนิยมท่ีรับรู้แยกออกมาต่างหากจะตอ้งถูกทดสอบการดอ้ยค่าทุกปี และแสดงดว้ยราคาทุนหกัขาดทุนจากการ

ดอ้ยค่าสะสม ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของค่าความนิยมท่ีรับรู้แลว้จะไม่มีการกลบัรายการ ทั้งน้ีมูลค่าคงเหลือตาม

บญัชีของค่าความนิยมจะถูกรวมในการคาํนวณกาํไรหรือขาดทุนเม่ือมีการขายกิจการ 

 

ค่าความนิยมถูกปันส่วนโดยหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดสําหรับการทดสอบการดอ้ยค่า การปันส่วนจะปัน

ให้กับหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดหรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดซ่ึงคาดว่าจะได้รับ

ประโยชนจ์ากการรวมธุรกิจท่ีค่าความนิยมนั้นเกิดข้ึน 

 

(ฏ) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  

 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

 

สิทธิการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีไดม้าจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยตน้ทุนในการไดม้าและการดาํเนินการให้

โปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นสามารถใชง้านได ้ 

 

สินทรัพย์ไม่มตัีวตนอ่ืน 

 

เคร่ืองหมายทางการคา้และความสัมพนัธ์กับลูกคา้ท่ีได้มาจากการรวมธุรกิจถูกบนัทึกเป็นสินทรัพยด์้วยมูลค่า

ยติุธรรม ณ วนัท่ีไดม้า เคร่ืองหมายทางการคา้และความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ มีระยะเวลาการให้ประโยชน์ท่ีจาํกดัและ

แสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี) 

 

ค่าตัดจาํหน่าย 

 

ค่าตดัจาํหน่ายคาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยห์รือตน้ทุนในการเปล่ียนแทนหกัดว้ยมูลค่าคงเหลือ 

31 



บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  

 

ค่าตดัจาํหน่ายรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายกุารให้ประโยชน์ โดยเร่ิมตดัจาํหน่ายเม่ือสินทรัพย์

นั้นพร้อมท่ีจะให้ประโยชน์ ซ่ึงโดยส่วนใหญ่จะสะท้อนรูปแบบการใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจาก

สินทรัพยไ์ดใ้กลเ้คียงท่ีสุด ระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชนส์าํหรับปีปัจจุบนัและปีเปรียบเทียบแสดงไดด้งัน้ี 

 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์  1  -  10 ปี 

เคร่ืองหมายทางการคา้และความสมัพนัธ์กบัลูกคา้  5  -  8.2 ปี 

 

วิธีการตดัจาํหน่าย ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์และมูลค่าคงเหลือจะไดรั้บการทบทวนทุกส้ินรอบปีบญัชี

และปรับปรุงตามความเหมาะสม  
 

(ฐ) การด้อยค่า 

 

ยอดสินทรัพยต์ามบญัชีของกลุ่มบริษทัไดรั้บการทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานว่ามีขอ้บ่งช้ีการดอ้ยค่าหรือไม่ ในกรณี

ท่ีมีขอ้บ่งช้ีจะทาํการประมาณมูลค่าสินทรัพยท่ี์คาดวา่จะไดรั้บคืน  

 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้เม่ือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์หรือมูลค่าตามบญัชีของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิด 

เงินสดสูงกวา่มูลค่าท่ีจะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึกในงบกาํไรขาดทุน 

 

เม่ือมีการลดลงในมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนเผือ่ขาย ซ่ึงบนัทึกโดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้ และมีหลกัฐานชดัเจน

ว่าสินทรัพยด์งักล่าวมีการดอ้ยค่า ยอดขาดทุนสะสมซ่ึงเคยบนัทึกโดยตรงในส่วนของผูถื้อหุ้นจะถูกบนัทึกในงบ

กาํไรขาดทุนโดยไม่ตอ้งปรับกบัยอดสินทรัพยท์างการเงินดงักล่าว  ยอดขาดทุนสะสมท่ีบนัทึกในงบกาํไรขาดทุน

เป็นผลต่างระหว่างราคาทุนท่ีได้มากับมูลค่ายุติธรรมในปัจจุบนัของสินทรัพย ์ หักขาดทุนจากการด้อยค่าของ

สินทรัพยท์างการเงินนั้น ซ่ึงเคยรับรู้แลว้ในงบกาํไรขาดทุน  

 

การคาํนวณมลูค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน 

 

มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของเงินลงทุนเผือ่ขาย คาํนวณโดยอิงมูลค่ายติุธรรม 

 

มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน หมายถึง มูลค่าท่ีจะไดรั้บจากการใชง้านของ

สินทรัพยห์รือมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยห์กัตน้ทุนในการขายแลว้แต่มูลค่าใดจะสูงกว่า  ในการประเมินมูลค่าท่ีจะ

ไดรั้บจากการใชง้านของสินทรัพย ์ ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บในอนาคตจะถูกคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนั

โดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนภาษีเพื่อใหส้ะทอ้นการประเมินมูลค่าของเงินตามเวลาในตลาดปัจจุบนั และความเส่ียงท่ีมีต่อ

สินทรัพย ์ สาํหรับสินทรัพยท่ี์ไม่ก่อใหเ้กิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอ่ื์น จะพิจารณามูลค่าท่ีคาดว่าจะ

ไดรั้บคืนรวมกบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดท่ีสินทรัพยน์ั้นเก่ียวขอ้งดว้ย 
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การกลบัรายการด้อยค่า 

 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงินจะถูกกลบัรายการเม่ือมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนเพิ่มข้ึนในภายหลงั  

และการเพิ่มข้ึนนั้นสัมพนัธ์โดยตรงกบัเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนภายหลงัการรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีเคยรับรู้แลว้ใน

งบกาํไรขาดทุน  สาํหรับสินทรัพยท์างการเงินท่ีบนัทึกโดยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่ายและตราสารหน้ีท่ีจดัประเภทเป็น

เงินลงทุนเผื่อขาย การกลบัรายการจะถูกบนัทึกในงบกาํไรขาดทุน สําหรับตราสารทุนท่ีจดัประเภทเป็นเงินลงทุน

เผือ่ขาย การกลบัรายการจะถูกรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

  

ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยมจะไม่มีการกลบัรายการ ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่

สินทรัพยท์างการเงินอ่ืนท่ีเคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุกวนัท่ีรายงานว่ามีขอ้บ่งช้ีว่าขาดทุนนั้นลดลง

หรือไม่มีอยูแ่ลว้หรือไม่  ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการ หากมีการเปล่ียนแปลงประมาณการท่ีใชใ้นการ

คาํนวณมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน  ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการเพียงเท่าท่ีมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์

จะไม่เกินกว่ามูลค่าตามบญัชีภายหลงัสุทธิจากค่าเส่ือมราคาหรือค่าตดัจาํหน่าย เสมือนหน่ึงไม่เคยมีการบนัทึก

ขาดทุนจากการดอ้ยค่ามาก่อน 

 

(ฑ) หน้ีสินทีม่ีภาระดอกเบีย้ 

 

หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียจะถูกบนัทึกเร่ิมแรกในมูลค่ายติุธรรมหกัค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัการเกิดหน้ีสิน ภายหลงัจากการ

บนัทึกเร่ิมแรก หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียจะแสดงโดยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย  ผลต่างระหวา่งยอดหน้ีเร่ิมแรกและยอด

หน้ีเม่ือครบกาํหนดไถ่ถอนจะบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนตลอดอายกุารกูย้มืโดยใชว้ิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

 

(ฒ) เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน 

 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนแสดงในราคาทุน 

 

(ณ) ผลประโยชน์ของพนักงาน 

 

โครงการสมทบเงิน 

 

โครงการสมทบเงินเป็นโครงการผลประโยชน์พนักงานหลงัออกจากงาน ซ่ึงกิจการจ่ายสมทบเป็นจาํนวนเงินท่ี

แน่นอนไปอีกกิจการหน่ึงแยกต่างหาก และจะไม่มีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัโดยอนุมานท่ีจะตอ้ง

จ่ายสมทบเพิ่มเติม ภาระผูกพนัในการสมทบเขา้โครงการสมทบเงินจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายพนักงานในรอบ

ระยะเวลาท่ีพนกังานไดท้าํงานใหก้บักิจการ 
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โครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไว้ 

 

โครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวเ้ป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานนอกเหนือจากโครงการสมทบเงิน 

การคาํนวณนั้นจดัทาํโดยนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัอิสระโดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้มูลค่าปัจจุบนั

ของภาระผูกพนัผลประโยชน์คาํนวณจากการคิดลดกระแสเงินสดท่ีจะจ่ายออกไปในอนาคตโดยใชอ้ตัราดอกเบ้ีย

ตามพนัธบตัรรัฐบาลท่ีใช้สกุลเงินเดียวกบัสกุลเงินของภาระผูกพนัและมีอายุการครบกาํหนดชาํระใกลเ้คียงกบั

ระยะเวลาท่ีตอ้งจ่ายผลประโยชน์เม่ือเกษียณอาย ุกาํไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั

ท่ีเกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ และการเปล่ียนสมมติฐานทางสถิติถูกรับรู้ในงบกาํไรขาดทุน 

 

ผลประโยชน์อ่ืนของพนักงาน 

 

บริษทัของกลุ่มบริษทัท่ีให้บริการสนบัสนุนงานสาํรวจและขดุเจาะแก่อุตสาหกรรมปิโตรเคมีนอกชายฝ่ังไดจ้ดัให้มี

ผลตอบแทนเพื่อจูงใจพนักงานสําหรับพนักงานบางส่วน พนักงานมีสิทธิท่ีจะได้รับผลตอบแทนดังกล่าวเม่ือ

พนักงานได้ทาํงานกบักิจการจนครบตามระยะเวลาขั้นตํ่าท่ีจะได้รับสิทธิ ประมาณการตน้ทุนของผลตอบแทน

ดงักล่าวจะถูกบนัทึกคา้งจ่ายตลอดระยะเวลาขั้นตํ่าท่ีจะไดรั้บสิทธิโดยไม่ไดคิ้ดลดใหเ้ป็นมูลค่าปัจจุบนั เน่ืองจากไม่

มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัจากการใชว้ิธีอตัราคิดลด 

 

ผลประโยชน์เม่ือเลิกจ้าง  

 

ผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้งรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือกลุ่มบริษทัแสดงเจตนาผกูพนัอยา่งชดัเจนเก่ียวกบัการเลิกจา้ง และไม่

มีความเป็นไปได้ท่ีจะยกเลิก มีรายละเอียดอย่างเป็นทางการทั้ งการเลิกจ้างก่อนวนัเกษียณตามปกติ หรือการ

สนับสนุนการออกจากงานโดยสมคัรใจ ผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้งรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือกลุ่มบริษทัเสนอให้มีการ

ออกจากงานโดยสมคัรใจ และมีความเป็นไปไดท่ี้จะไดรั้บการตอบรับขอ้เสนอนั้น และสามารถประมาณจาํนวนของ

การยอมรับขอ้เสนอไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล มีการคิดลดกระแสเงินสดหากระยะเวลาการจ่ายผลประโยชน์เกินกว่า 12 

เดือนนบัจากวนัท่ีรายงาน 

 

ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

 

ภาระผูกพนัผลประโยชน์ระยะสั้ นของพนักงานวดัมูลค่าโดยมิไดคิ้ดลดกระแสเงินสดและรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือ

พนกังานทาํงานให ้
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หน้ีสินรับรู้ดว้ยมูลค่าท่ีคาดว่าจะจ่ายชาํระสาํหรับแผนระยะสั้นในการจ่ายโบนสัเป็นเงินสด หากกลุ่มบริษทัมีภาระ

ผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัโดยอนุมานท่ีจะตอ้งจ่ายอนัเป็นผลมาจากการท่ีพนกังานไดท้าํงานให้ในอดีต

และภาระผกูพนัน้ีสามารถประมาณไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 

 

การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 

 

กลุ่มบริษทัดาํเนินโครงการผลตอบแทนพนกังานโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ท่ีชาํระดว้ยตราสารทุน โดยท่ีกิจการไดรั้บ

บริการจากพนกังาน เป็นส่ิงตอบแทนสาํหรับตราสารทุน (สิทธิซ้ือหุ้น) ท่ีกิจการออกให้ มูลค่ายติุธรรมของบริการ

ของพนกังานเพื่อแลกเปล่ียนกบัการให้สิทธิซ้ือหุน้จะรับรู้เป็นค่าใชจ่้าย จาํนวนรวมท่ีตดัเป็นค่าใชจ่้ายจะอา้งอิงจาก

มูลค่าของยติุธรรมของสิทธิซ้ือหุน้ท่ีออกใหโ้ดย 

 

• รวมเง่ือนไขทางการตลาด 

• ไม่รวมผลกระทบของการบริการและเง่ือนไขการไดรั้บสิทธิท่ีไม่ใช่เง่ือนไขการตลาด (ตวัอยา่งเช่น ความสามารถ

ทาํกาํไร การเติบโตของกาํไรตามท่ีกาํหนดไว ้และ พนกังานจะยงัเป็นพนกังานของกิจการในช่วงเวลาท่ีกาํหนด) 

และ 

• ไม่รวมผลกระทบของเง่ือนไขการไดรั้บสิทธิท่ีไม่ใช่เง่ือนไขการบริการหรือผลงาน (ตวัอยา่งเช่น ขอ้กาํหนดดา้น

ความปลอดภยัของพนกังาน) 

 

เง่ือนไขการไดรั้บสิทธิท่ีไม่ใช่เง่ือนไขทางตลาดจะรวมอยูใ่นขอ้สมมติฐานเก่ียวกบัจาํนวนของสิทธิซ้ือหุ้นท่ีคาดว่า

จะไดรั้บสิทธิ ค่าใชจ่้ายทั้งหมดจะรับรู้ตลอดระยะเวลาไดรั้บสิทธิ ซ่ึงเป็นไปตามเง่ือนไขการไดรั้บสิทธิท่ีกาํหนดไว ้

กลุ่มบริษทัจะทบทวนการประเมินจาํนวนของสิทธิซ้ือหุ้นท่ีคาดว่าจะไดรั้บสิทธิ ซ่ึงข้ึนกบัเง่ือนไขการไดรั้บสิทธิท่ี

ไม่ใช่เง่ือนไขการตลาด  และจะรับรู้ผลกระทบของการปรับปรุงประมาณการเร่ิมแรกในงบกาํไรหรือขาดทุนพร้อม

กบัการปรับปรุงรายการไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ีส้ินรอบระยะเวลาการรายงาน 

 

เม่ือมีการใชสิ้ทธิ บริษทัจะออกหุ้นใหม่ ส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บสุทธิของตน้ทุนในการทาํรายการทางตรงจะเครดิตไปยงั

ทุนเรือนหุน้ (มูลค่าตามบญัชี) และส่วนเกินมูลค่าหุน้เม่ือมีการใชสิ้ทธิ 

 

กรณีท่ีกลุ่มบริษทัให้สิทธิซ้ือตราสารทุนแก่พนักงานของกลุ่มบริษทั และปฏิบติัเหมือนการเพิ่มทุนอย่างหน่ึง  

กลุ่มบริษทัตอ้งวดัมูลค่ายุติธรรมของบริการของพนักงาน โดยอา้งอิงกบัมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนท่ีออกให ้

มูลค่าของตราสารทุนเหล่านั้นตอ้งวดั ณ วนัท่ีให้สิทธิ ซ่ึงจะรับรู้ตลอดระยะเวลาท่ีไดรั้บสิทธิ เช่นเดียวกนักบัการ

เพิ่มข้ึนของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย และบนัทึกไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้ 
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หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  

 

(ด) ประมาณการหน้ีสิน 

 

ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้ก็ต่อเม่ือกลุ่มบริษทัมีภาระหน้ีสินตามกฎหมายท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนัหรือท่ีก่อตวัข้ึนอนั

เป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ายไป

เพื่อชาํระภาระหน้ีสินดงักล่าว  ประมาณการหน้ีสินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดท่ีจะจ่ายในอนาคตโดยใช้

อตัราคิดลดในตลาดปัจจุบนัก่อนคาํนึงถึงภาษีเงินได ้ เพื่อให้สะทอ้นจาํนวนท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนัซ่ึง

แปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อหน้ีสิน 

 

ประมาณการค่าใช้จ่ายจากสัญญาท่ีเสียเปรียบหรือก่อให้เกิดภาระ 

 

ประมาณการค่าใชจ่้ายของสญัญาท่ีเสียเปรียบหรือก่อใหเ้กิดภาระแก่กลุ่มบริษทัจะบนัทึกเม่ือประโยชนท่ี์กลุ่มบริษทั

พึงไดรั้บน้อยกว่าตน้ทุนท่ีจาํเป็นในการดาํเนินการตามขอ้ผูกพนัในสัญญา  การประมาณค่าใชจ่้ายรับรู้ดว้ยมูลค่า

ปัจจุบนัของตน้ทุนสุทธิท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนเม่ือส้ินสุดสัญญา หรือ ตน้ทุนสุทธิท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนเม่ือดาํเนินสัญญาต่อ 

แลว้แต่มูลค่าใดจะตํ่ากวา่ 

 

(ต) ทุนเรือนหุ้น 

 

หุ้นสามญั 

 

หุ้นสามญัจดัประเภทเป็นส่วนของผูถื้อหุ้น  ตน้ทุนส่วนเพิ่มท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการออกหุ้นสามญัและสิทธิซ้ือ

หุน้ สุทธิจากผลกระทบทางภาษี รับรู้เป็นรายการหกัจากส่วนของทุน  

 

(ถ) รายได้ 

 

รายไดท่ี้รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้ และส่วนลดพิเศษ 

 

รายได้จากการให้บริการ 

 

กลุ่มบริษทัรับรู้ค่าระวางเรือแต่ละเท่ียวเป็นรายไดเ้ม่ือเท่ียวเรือส้ินสุดลงและรับรู้รายไดค่้าระวางเรือของเท่ียวท่ียงัอยู่

ระหว่างการเดินทาง ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน โดยกลุ่มบริษทัจะรับรู้รายไดต้ามสัดส่วนของระยะเวลาท่ีเรือ

ไดเ้ดินทางไปแลว้ เทียบกบัระยะเวลาท่ีตอ้งใชใ้นการเดินเรือทั้งหมดของเท่ียวเรือนั้น ค่าระวางท่ีแสดงอยูใ่นงบกาํไร

ขาดทุนเป็นยอดสุทธิหลงัหกัค่านายหนา้ท่ีเก่ียวขอ้ง 
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หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  

 

กลุ่มบริษทัรับรู้รายไดจ้ากการให้บริการนอกชายฝ่ังแก่ลูกคา้เม่ือไดใ้ห้บริการโดยอา้งอิงตาม (ก) อตัราค่าบริการ

รายวนัตามสญัญา และจาํนวนวนัท่ีดาํเนินงานในระหวา่งงวด หรือ (ข) อตัราค่าบริการท่ีตกลงกนัตามสญัญา 

 

กิจกรรมการเคล่ือนยา้ยอุปกรณ์เก่ียวกบัเรือขดุเจาะ เป็นการเคล่ือนยา้ยเรือขดุเจาะจากสถานท่ีหน่ึงไปยงัอีกสถานท่ี

หน่ึงภายใตส้ญัญาบริการ สญัญาบริการบางสญัญาไดร้วมค่าธรรมเนียมการเคล่ือนยา้ยอุปกรณ์เก่ียวกบัเรือขดุเจาะซ่ึง

จะมีการจ่าย ณ วนัเร่ิมตน้สัญญา ในกรณีท่ีค่าธรรมเนียมการเคล่ือนยา้ยอุปกรณ์เรือขุดเจาะรวมถึงค่าปรับปรุง

โดยทัว่ไปหรือเจาะจงสาํหรับเรือขดุเจาะหรืออุปกรณ์เพื่อใหเ้ป็นไปตามท่ีผูรั้บบริการตอ้งการ ค่าธรรมเนียมดงักล่าว

จะรับรู้เป็นรายไดต้ลอดอายขุองสัญญา ในกรณีท่ีค่าธรรมเนียมการเคล่ือนยา้ยอุปกรณ์เรือขุดเจาะรวมค่าใชจ่้ายใน

การเร่ิมดาํเนินงาน ณ วนัเร่ิมต้นของสัญญา ค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะรับรู้เป็นรายได้ในงวดเดียวกันกับท่ีเกิด

ค่าใชจ่้าย 

 

การขายสินค้า 

รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เม่ือไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของสินคา้ท่ีมีนัยสําคญัไป

ให้กบัผูซ้ื้อแลว้  และจะไม่รับรู้รายไดถ้า้ฝ่ายบริหารยงัมีการควบคุมหรือบริหารสินคา้ท่ีขายไปแลว้นั้นหรือมีความ

ไม่แน่นอนท่ีมีนยัสําคญัเก่ียวกบัการไดรั้บชาํระเงิน ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึน หรือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีจะตอ้งรับ

คืนสินคา้ 

 

ค่านายหน้า 

ค่านายหน้าจากการให้บริการแก่เรือและค่าบริการต่างๆ รับรู้เป็นรายไดเ้ม่ือบริษทัไดใ้ห้บริการแลว้เสร็จและเรียก

เกบ็เงิน 

 

รายได้ค่าเช่า 

รายไดค่้าเช่ารับรู้ตามเกณฑค์งคา้งตามจาํนวนท่ีระบุในสญัญาเช่า 

 

เงินปันผลรับ 

เงินปันผลรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนในวนัท่ีกลุ่มบริษทัมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล 

 

ดอกเบีย้รับ 

ดอกเบ้ียรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนตามเกณฑค์งคา้ง   
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หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  

 

(ท) ต้นทุนทางการเงิน 

 

ตน้ทุนทางการเงินประกอบดว้ยดอกเบ้ียจ่ายและตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกูย้มื  

 

ตน้ทุนการกูย้มืท่ีไม่ไดเ้ก่ียวกบัการไดม้า  การก่อสร้างหรือ การผลิตสินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไข รับรู้ในงบกาํไรขาดทุน

โดยใชว้ิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

 

(ธ) สัญญาเช่าดาํเนินงาน  

 

รายจ่ายภายใตส้ญัญาเช่าดาํเนินงานรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายสุญัญาเช่า 

 

ค่าเช่าท่ีอาจเกิดข้ึนตอ้งนาํมารวมคาํนวณจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายตามระยะเวลาท่ีคงเหลือของสญัญาเช่า เม่ือไดรั้บ

การยนืยนัการปรับค่าเช่า 

 

(น) ภาษเีงินได้ 

 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปีประกอบดว้ยภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัไดแ้ก่ภาษีท่ีคาด

ว่าจะจ่ายชําระหรือได้รับชําระ โดยคาํนวณจากกําไรหรือขาดทุนประจําปีท่ีต้องเสียภาษี โดยใช้อัตราภาษีท่ี

ประกาศใชห้รือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีท่ีเก่ียวกบัรายการในปีก่อนๆ 

 

ในการกาํหนดมูลค่าของภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั บริษทัตอ้งคาํนึงถึงผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษีท่ีไม่

แน่นอนและอาจทาํใหจ้าํนวนภาษีท่ีตอ้งจ่ายเพิ่มข้ึน และมีดอกเบ้ียท่ีตอ้งชาํระ บริษทัเช่ือวา่ไดต้ั้งภาษีเงินไดค้า้งจ่าย

เพียงพอสาํหรับภาษีเงินไดท่ี้จะจ่ายในอนาคต ซ่ึงเกิดจากการประเมินผลกระทบจากหลายปัจจยั รวมถึง การตีความ

ทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต  การประเมินน้ีอยู่บนพื้นฐานการประมาณการและขอ้สมมติฐาน 

และอาจจะเก่ียวขอ้งกับการตดัสินใจเก่ียวกับเหตุการณ์ในอนาคต ขอ้มูลใหม่ๆอาจจะทาํให้บริษทัเปล่ียนการ

ตดัสินใจโดยข้ึนอยูก่บัความเพียงพอของภาษีเงินไดค้า้งจ่ายท่ีมีอยู ่การเปล่ียนแปลงในภาษีเงินไดค้า้งจ่ายจะกระทบ

ต่อค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นงวดท่ีเกิดการเปล่ียนแปลง 

 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกโดยคาํนวณจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดข้ึนระหว่างมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์

และหน้ีสินและจาํนวนท่ีใช้เพื่อความมุ่งหมายทางภาษี  ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีจะไม่ถูกรับรู้เม่ือเกิดจากผล

แตกต่างชัว่คราวต่อไปน้ี  การรับรู้ค่าความนิยมในคร้ังแรก  การรับรู้สินทรัพยห์รือหน้ีสินในคร้ังแรกซ่ึงเป็นรายการ

ท่ีไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อกาํไรขาดทุนทางบญัชีหรือทางภาษี และผลแตกต่างท่ี

เก่ียวขอ้งกบัเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัหากเป็นไปไดว้า่จะไม่มีการกลบัรายการในอนาคต

อนัใกล ้
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การวดัมูลค่าของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีต้องสะท้อนถึงผลกระทบทางภาษีท่ีจะเกิดจากลักษณะวิธีการท่ี 

กลุ่มบริษทัคาดว่าจะไดรั้บผลประโยชน์จากสินทรัพยห์รือจะจ่ายชาํระหน้ีสินตามมูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ีส้ินรอบ

ระยะเวลาท่ีรายงาน  

 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีวดัมูลค่าโดยใชอ้ตัราภาษีท่ีคาดว่าจะใชก้บัผลแตกต่างชัว่คราวเม่ือมีการกลบัรายการโดย

ใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน  

 

สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่นอนว่ากาํไรเพื่อเสียภาษีใน

อนาคตจะมีจาํนวนเพียงพอกบัการใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวดงักล่าว  สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดั

บญัชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าท่ีประโยชนท์างภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้ริง  

 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหกักลบไดเ้ม่ือกิจการมีสิทธิตาม

กฎหมายท่ีจะนําสินทรัพยภ์าษีเงินได้ของงวดปัจจุบันมาหักกลบกับหน้ีสินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและ 

ภาษีเงินไดน้ี้ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนัสาํหรับหน่วยภาษีเดียวกนั หรือสาํหรับหน่วยภาษี

ต่างกนัแต่กิจการมีความตั้งใจจะจ่ายชาํระหน้ีสินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะ

รับคืนสินทรัพยแ์ละจ่ายชาํระหน้ีสินในเวลาเดียวกนั  

 

(บ) กาํไรต่อหุ้น  

 

กลุ่มบริษทัแสดงกาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและกาํไรต่อหุ้นปรับลดสําหรับหุ้นสามญั กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณ

โดยการหารกาํไรหรือขาดทุนของส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทั ด้วยจาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วง

นํ้ าหนกัท่ีออกจาํหน่ายระหว่างปี กาํไรต่อหุ้นปรับลดคาํนวณโดยการหารกาํไรหรือขาดทุนของส่วนท่ีเป็นของผูถื้อ

หุ้นสามญัท่ีปรับปรุงดว้ยจาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักท่ีออกจาํหน่าย และผลกระทบของตราสารท่ีอาจ

เปล่ียนเป็นหุน้สามญัปรับลดทั้งหมดซ่ึงรวมถึงสิทธิซ้ือหุน้ 

 

(ป) การจ่ายเงินปันผล 

 

เงินปันผลท่ีจะจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทัจะรับรู้เป็นหน้ีสินในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดท่ีมี

การอนุมติัโดยคณะกรรมการของบริษทัสําหรับเงินปันผลระหว่างกาล และเม่ือมีการอนุมติัโดยผูถื้อหุ้นของบริษทั

สาํหรับเงินปันผลประจาํปี 
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บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  

 

(ผ) รายงานทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

 

ผลการดาํเนินงานของส่วนงานท่ีรายงานต่อประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารของกลุ่มบริษทั (ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้น

การดาํเนินงาน) จะแสดงถึงรายการท่ีเกิดข้ึนจากส่วนงานดาํเนินงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการท่ีไดรั้บการปันส่วน

อยา่งสมเหตุสมผล 
 

4 บุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 

เพื่อวตัถุประสงคใ์นการจดัทาํงบการเงิน บุคคลหรือกิจการจะถูกพิจารณาเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักลุ่ม

บริษทั หากกลุ่มบริษทัมีอาํนาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม หรือมีอิทธิพลอยา่งมีสาระสาํคญั

ต่อบุคคลหรือกิจการในการตัดสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลับกัน หรือกลุ่มบริษัทอยู่ภายใต ้

การควบคุมเดียวกนัหรืออยู่ภายใตอิ้ทธิพลอยา่งมีสาระสําคญัเดียวกนักบับุคคลหรือกิจการนั้น การเก่ียวขอ้งกนัน้ีอาจ

เป็นบุคคลหรือเป็นกิจการ 

 

ความสมัพนัธ์กบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ยกเวน้บริษทัยอ่ย บริษทัร่วมและกิจการร่วมคา้ท่ีไดเ้ปิดเผยไวแ้ลว้ใน

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 12 และ 13 และ 14 มีดงัน้ี 

 

ช่ือกจิการ ประเทศทีจ่ัดตั้ง 

/สัญชาต ิ

ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

ผูบ้ริหารสาํคญั  หลายสญัชาติ บุคคลท่ีมีอาํนาจและความรับผิดชอบในการวางแผน สั่ง

การและควบคุมกิจกรรมต่างๆ ของกิจการไม่ว่าทางตรง

หรือทางออ้ม ทั้งน้ี รวมถึงกรรมการของกลุ่มบริษทั/บริษทั 

(ไม่วา่จะทาํหนา้ท่ีในระดบับริหารหรือไม่) 

SKI Energy Resources Inc. (“SERI”) ฟิลิปปินส์ กิจการร่วมค้าของกลุ่มบริษัทสําหรับงวดส้ินสุดวันท่ี  

31 ธันวาคม 2557 (สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2557: 

บ ริ ษั ท ร่ วม ขอ ง Merton Group (Cyprus) Limited ซ่ึ ง เป็ น

บริษทัร่วมของบริษทั) 
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บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  

 

นโยบายการกาํหนดราคาสาํหรับแต่ละประเภทรายการอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี  

 

รายการ นโยบายการกาํหนดราคา 

รายไดค่้าบริการสารสนเทศและค่าเช่า ราคาปกติท่ีใหบ้ริการกบับุคคลภายนอก 

   สาํนกังานและอุปกรณ์สาํนกังาน  

รายไดค่้าบริการจากธุรกิจนอกชายฝ่ัง ราคาปกติท่ีใหบ้ริการกบับุคคลภายนอก 

รายไดค่้าบริการ ราคาปกติท่ีใหบ้ริการกบับุคคลภายนอก 

รายไดค่้าบริหารจดัการ ราคาตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่ม 

ดอกเบ้ียรับ/ดอกเบ้ียจ่าย อา้งอิงกบัอตัราตลาด/ตน้ทุนการกูย้มืของบริษทัท่ีใหเ้งินกู ้

ค่าธรรมเนียมการบริหารและการจดัการ ราคาตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่ม 

ค่าใชจ่้ายบริการสารสนเทศและค่าบริการ ราคาปกติท่ีรับบริการจากบุคคลภายนอก 

ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานเก่ียวกบั ราคาปกติท่ีรับบริการจากบุคคลภายนอก 

   เรือเดินทะเล ค่าใชจ่้ายในการบริการจากธุรกิจ  

   นอกชายฝ่ัง และตน้ทุนขาย  

 

รายการท่ีมีสาระสําคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 สรุปไดด้งัน้ี  

 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 สาํหรับงวด    สาํหรับงวด   

 สามเดือน  สาํหรับปี  สามเดือน  สาํหรับปี 

 ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี 

 31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน 

 2557  2557  2557  2557 

 (พันบาท) 

บริษทัย่อย        

รายไดค่้าบริการสารสนเทศและค่าเช่า        

   สาํนกังานและอุปกรณ์สาํนกังาน -  -  4,534  16,982 

รายไดค่้าบริการ -  -  160  624 

ดอกเบ้ียรับ -  -  4,732  26,541 

ค่าใชจ่้ายบริการสารสนเทศ        

   และค่าบริการ -  -  481  1,740 

ดอกเบ้ียจ่าย -  -  33,661  140,695 
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บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  

 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 สาํหรับงวด    สาํหรับงวด   

 สามเดือน  สาํหรับปี  สามเดือน  สาํหรับปี 

 ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี 

 31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน 

 2557  2557  2557  2557 

 (พันบาท) 

ผู้บริหารสําคญั        

ค่าตอบแทนผู้บริหารสําคญั        

   ผลประโยชนร์ะยะสั้น 48,997  207,903  14,048  72,706 

   ผลประโยชนห์ลงัการจา้งงาน 2,660  7,590  2,130  5,142 

รวมค่าตอบแทนผู้บริหารสําคญั 51,657  215,493  16,178  77,848 

 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญัประกอบดว้ยเงินเดือน ผลประโยชนอ่ื์น ค่าตอบแทนอ่ืน และค่าเบ้ียประชุม 

 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 สาํหรับงวด    สาํหรับงวด   

 สามเดือน  สาํหรับปี  สามเดือน  สาํหรับปี 

 ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี 

 31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน 

 2557  2557  2557  2557 

 (พันบาท) 

บริษทัร่วมและกจิการร่วมค้า        

รายไดค่้าบริการสารสนเทศและค่าเช่า        

   สาํนกังานและอุปกรณ์สาํนกังาน 11,335  36,508  1,984  8,127 

รายไดค่้าบริการจากธุรกิจนอกชายฝ่ัง 691,913  2,701,004  -  - 

รายไดค่้าบริการ -  -  50  211 

ดอกเบ้ียรับ 45  207  45  207 

รายไดอ่ื้น 313  -  313  - 

ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานเก่ียวกบั        

   เรือเดินทะเล -  1,570  -  - 

ค่าใชจ่้ายในการบริการจาก        

   ธุรกิจนอกชายฝ่ัง 4,780  15,926  -  - 
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บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  

 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 สาํหรับงวด    สาํหรับงวด   

 สามเดือน  สาํหรับปี  สามเดือน  สาํหรับปี 

 ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี 

 31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน 

 2557  2557  2557  2557 

 (พันบาท) 

ตน้ทุนขาย 29,416  13,909  -  - 

ค่าธรรมเนียมการบริหารและการจดัการ 1,890  2,741  -  - 

 

ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 มีดงัน้ี 

 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน 

 หมายเหต ุ 2557  2557  2557  2557 

  (พันบาท) 

ลูกหน้ีการค้า   

บริษทัร่วมและกิจการร่วมคา้  7 1,094,436  1,426,808  -  - 

         

ลูกหน้ีกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั         

บริษทัยอ่ย  -  -  465,676  494,865 

บริษทัร่วมและกิจการร่วมคา้   258,857  6,774  963  825 

กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั  -  243,617  -  - 

  258,857  250,391  466,639  495,690 

หัก  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ  (248,055)  (243,617)  -  - 

สุทธิ  10,802  6,774  466,639  495,690 
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บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  

 

งบการเงินรวม 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ยอดคา้งรับจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัไดร้วมเงินจ่ายล่วงหนา้สําหรับค่าหุ้นใน SKI Energy 

Resources Inc. (“SERI”) กิจการร่วมคา้แห่งหน่ึง (30 กันยายน 2557 : กิจการอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องกัน) รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 5 

ลา้นเหรียญสหรัฐฯ และดอกเบ้ียคา้งรับจาํนวน 2.5 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ ซ่ึงถูกตั้งสํารองไวเ้ต็มจาํนวนแลว้ เน่ืองจาก

ผูบ้ริหารคาดวา่ SERI จะไม่มีเงินทุนในการดาํเนินงานเพียงพอใหผ้ลิตถ่านหินจนผา่นจุดคุม้ทุนได ้

 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน 

 2557  2557  2557  2557 

 (พันบาท) 

เงินให้กู้ระยะส้ันแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั        

บริษทัยอ่ย -  -  1,462,280  2,083,753 

บริษทัร่วมและกิจการร่วมคา้ 141,741  -  -  - 

กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  139,205  -  - 

 141,741  139,205  1,462,280  2,083,753 

หัก  ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (141,741)  (139,205)  -  - 

สุทธิ -  -  1,462,280  2,083,753 

 

บริษทั 

 

เงินใหกู้ร้ะยะสั้นแก่บริษทัยอ่ยมีกาํหนดเวลาชาํระคืนเม่ือทวงถามและไม่มีหลกัประกนั โดยส่วนใหญ่คิดดอกเบ้ียใน

อตัราร้อยละ 4.6 ต่อปี (30 กันยายน 2557: ร้อยละ 3.0 และร้อยละ 4.6 ต่อปี) 

 

งบการเงินรวม 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 Soleado Holdings Pte. Ltd. (“Soleado”) ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยท่ีบริษทัถือหุ้นทั้งหมด มีเงิน

ให้กูร้ะยะสั้นและเงินให้กูท่ี้สามารถแปลงสภาพให้แก่ SERI ซ่ึงเป็นกิจการร่วมคา้ (30 กันยายน 2557: เป็นกิจการอ่ืน

ท่ีเกี่ยวข้องกัน) ในสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ จาํนวน 4.3 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ หรือคิดเป็นเงินบาทจาํนวน 141.7 ลา้น

บาท (30 กันยายน 2557: 4.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือคิดเป็นเงินบาท จํานวน 139.2 ล้านบาท) เงินให้กู้ดังกล่าวไม่มี

หลกัประกนัและสามารถเรียกคืนไดเ้ม่ือทวงถาม และถูกตั้งสาํรองไวเ้ตม็จาํนวนแลว้ 
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บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  

 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน 

 2557  2557  2557  2557 

 (พันบาท) 

เงินให้กู้ระยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั        

บริษทัยอ่ย -  -  3,977,053  4,578,953 

บริษทัร่วมและกิจการร่วมคา้  588,814  2,073  2,073  2,073 

กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  576,245  -  - 

 588,814  578,318  3,979,126  4,581,026 

หัก  ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (586,741)  (576,245)  (3,278,045)  (3,238,427) 

สุทธิ 2,073  2,073  701,081  1,342,599 

 

บริษทั 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัไดใ้ห้เงินกูร้ะยะยาวในสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ และสกุลเงินบาทซ่ึงเป็นเงินให้กูท่ี้

ไม่มีหลกัประกนัแก่บริษทัยอ่ย เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 3,977 ลา้นบาท (30 กันยายน 2557: 4,579 ล้านบาท) เงินใหกู้น้ี้

มีอตัราดอกเบ้ียคงท่ี (30 กันยายน 2557: อัตราดอกเบีย้คงท่ี) และมีกาํหนดชาํระคืนเป็นรายเดือน  

 

นอกจากน้ี บริษทัยงัให้เงินกูร้ะยะยาวไม่มีหลกัประกนัแก่บริษทัร่วมแห่งหน่ึงจาํนวน 2.1 ลา้นบาท (30 กันยายน 2557: 

2.1 ล้านบาท) ซ่ึงมีอตัราดอกเบ้ียท่ีธนาคารพาณิชยเ์รียกเก็บจากลูกคา้รายใหญ่ชั้นดีประเภทเงินเบิกเกินบญัชี (“MOR”) 

บวกส่วนเพ่ิม (30 กันยายน 2557: อัตราดอกเบีย้ MOR บวกส่วนเพ่ิม) 

 

ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 บริษทัตั้งสํารองค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินให้กูร้ะยะยาวแก่

บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงเพิ่มเติมจาํนวน 39.6 ลา้นบาท เน่ืองจากเงินลงทุนของบริษทัยอ่ยส่วนหน่ึงไดถู้กพิจารณาว่าดอ้ยค่า 

ผูบ้ริหารของบริษทัจึงไดป้ระเมินการดอ้ยค่าของเงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยใช้มูลค่าจากการ 

ใชป้ระโยชนข์องผลตอบแทนจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย โดยพิจารณาตามแผนทางกลยทุธ์ของบริษทัยอ่ยดงักล่าวซ่ึงมี

การทบทวนเป็นประจาํทุกปี 
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บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  

 

งบการเงินรวม 

 

เม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม 2552 Soleado ไดเ้ขา้ทาํสัญญาให้วงเงินกูแ้ก่ Merton Investments NL BV (“MIN”) ในวงเงินให้

กูย้ืมแก่ MIN ไม่เกิน 15 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ โดยมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ี เงินกูด้งักล่าวมีระยะเวลาครบกาํหนด 3 ปี จาก

วนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2552 ซ่ึงเป็นวนัเบิกถอนเงินคร้ังแรก โดย MIN จะนาํเงินกูด้งักล่าวไปให ้SERI กูย้มืต่อ เงินกูท้ ั้ง 2 

วงเงินกูย้มืดงักล่าว จะถูกเบิกถอนตามความกา้วหนา้ของการก่อสร้างเหมืองถ่านหินของ SERI ในประเทศฟิลิปปินส์  

 

หลักประกันของวงเงินกู้ท่ี Soleado ให้แก่ MIN รวมถึงการจํานําหุ้นทั้ งหมดใน MIN ท่ีถือโดย Merton Group 

(Cyprus) Limited (“Merton”) การจาํนาํหุน้ทั้งหมดใน SERI ท่ีถือโดย MIN การจาํนาํเงินฝากธนาคารของ MIN การ

โอนสิทธิดอกเบ้ียของ MIN และผลประโยชน ์และการจาํนองอสงัหาริมทรัพยแ์ละสินทรัพยข์อง SERI 

 

เม่ือวนัท่ี 25 สิงหาคม 2554 MIN และ Soleado ตกลงกนัว่า MIN จะมอบสิทธิท่ีมีเหนือเงินท่ีให้ SERI กูแ้ก่ Soleado 

โดยยอดคงคา้งทั้งเงินตน้และดอกเบ้ียทั้งหมด ณ วนัท่ี 23 สิงหาคม 2554 จาํนวน 20.3 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ จะถูก

แปลงเป็นทุนใน  SERI โดยการขอปรับโครงสร้างการถือหุ้นของ SERI จะข้ึนอยู่กับการได้รับอนุมัติจาก

คณะกรรมการกาํกับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศฟิลิปปินส์ อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากคาํร้องท่ี

เก่ียวขอ้งกบัขอ้กาํหนดการถือครองหุน้โดยชาวต่างชาติในบริษทัฟิลิปปินส์ท่ีประกอบธุรกิจเหมืองแร่ยงัไม่มีขอ้สรุป 

การขอปรับโครงสร้างการถือหุ้นท่ีเสนอโดย SERI Soleado และผูถื้อหุ้นของ SERI คร้ังแรกจึงถูกปฏิเสธโดย

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศฟิลิปปินส์ นอกจากน้ี จากการท่ีกลุ่มผูถื้อหุ้นของ 

SERI ไม่สามารถให้ความสนับสนุนทางการเงินไดต้ามท่ีควร จึงทาํให้ SERI ยงัไม่สามารถผลิตถ่านหินให้ไดถึ้ง

จุดคุม้ทุนของกระแสเงินสด ประกอบกบักิจการยงัอยูใ่นระหว่างการปรับโครงสร้างใหม่ เพื่อความรอบคอบ ค่าเผื่อ

การดอ้ยค่าสําหรับเงินให้กูค้งคา้ง รวมถึงดอกเบ้ียคา้งรับและเงินจ่ายค่าหุ้นล่วงหน้า จึงถูกตั้งข้ึนเต็มจาํนวนเพื่อ

สาํรองสาํหรับการท่ีอาจจะไม่ไดรั้บชาํระหน้ีคืน  
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บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  

 

รายการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ร้ะยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 

มีดงัต่อไปน้ี 

 

 

งบการเงนิรวม 

 งบการเงนิ 

เฉพาะกจิการ 

 (พันบาท) 

เงินให้กู้ระยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั    

ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม 2557 2,073  1,342,599 

ชาํระคืน -  (612,257) 

กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดข้ึนจริง -  10,357 

การดอ้ยค่าของเงินใหกู้ร้ะยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  (39,618) 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557 2,073  701,081 

หัก  ส่วนของเงินใหกู้ร้ะยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (2,073)  (6,573) 

เงนิให้กู้ระยะยาว - สุทธิจากส่วนทีถ่งึกาํหนดชําระภายในหน่ึงปี -  694,508 

 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน 

 2557  2557  2557  2557 

 (พันบาท) 

เจ้าหน้ีกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั        

บริษทัยอ่ย -  -  55,407  365,001 

บริษทัร่วมและกิจการร่วมคา้  5,698  7,576  -  - 

 5,698  7,576  55,407  365,001 

        

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน 

 2557  2557  2557  2557 

 (พันบาท) 

เงินกู้ระยะส้ันจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั        

บริษทัยอ่ย -  -  1,287,653  5,816,657 

 -  -  1,287,653  5,816,657 
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บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  

 

บริษทั 

 

เงินกู้ระยะสั้ นจากบริษัทย่อยมีกําหนดเวลาชําระคืนเม่ือทวงถามและไม่มีหลักประกัน โดยคิดอัตราดอกเบ้ีย 

ร้อยละ 2.2 ต่อปี (30 กันยายน 2557: ร้อยละ 2.2 และร้อยละ 3.0 ต่อปี)  

 

5 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน 

 2557  2557  2557  2557 

 (พันบาท) 

เงินสดในมือ 11,713  10,501  30  30 

เงินฝากธนาคาร 7,698,931  6,279,346  2,920,521  2,052,810 

รวม 7,710,644  6,289,847  2,920,551  2,052,840 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 เงินฝากธนาคารมีอตัราดอกเบ้ียระหว่างร้อยละ 0 ถึง 5 ต่อปี (30 กันยายน 2557: ร้อยละ  

0 ถึง 5 ต่อปี) 

 

6 เงนิลงทุนระยะส้ัน 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน 

 2557  2557  2557  2557 

 (พันบาท) 

ตราสารทุน 68,903  56,208  56,208  56,208 

ตราสารหน้ี 1,297  1,297  1,297  1,297 

เงินฝากประจาํ 476,731  1,276,057  -  - 

เงินลงทุนอ่ืน 18,094  18,601  18,094  18,601 

 565,025  1,352,163  75,599  76,106 

การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมสะสม 22,755  (9,713)  (13,214)  (9,713) 

รวม 587,780  1,342,450  62,385  66,393 
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บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  

 

7 ลูกหนีก้ารค้า 

 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน 

 หมายเหต ุ 2557  2557  2557  2557 

  (พันบาท) 

กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั         

ลูกหน้ีการคา้ 4 1,094,436  1,426,808  -  - 
         

กจิการอ่ืนๆ         

ลูกหน้ีการคา้  2,991,345  2,576,378  -  - 

รายไดค้า้งรับ  546,033  428,572  -  - 

  3,537,378  3,004,950  -  - 

หัก  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ  (191,946)  (187,787)  -  - 

สุทธิ  3,345,432  2,817,163  -  - 

         

รวม  4,439,868  4,243,971  -  - 
        

หนีสู้ญและหนีส้งสัยจะสูญ 1,484  9,967  -  - 
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บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  

 

การวิเคราะห์อายขุองลูกหน้ีการคา้ มีดงัน้ี 

 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน 

 2557  2557  2557  2557 

 (พันบาท) 

กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั        

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 625,622  397,849  -  - 

เกินกาํหนดชาํระ :        

นอ้ยกวา่ 3 เดือน 468,814  646,699  -  - 

3 - 6 เดือน -  382,260  -  - 

 1,094,436  1,426,808  -  - 

        

กจิการอ่ืนๆ        

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 1,513,873  1,307,659  -  - 

เกินกาํหนดชาํระ :        

นอ้ยกวา่ 3 เดือน 974,871  921,771  -  - 

3 - 6 เดือน 267,120  122,560  -  - 

6 - 12 เดือน 53,809  46,657  -  - 

มากกวา่ 12 เดือน 181,672  177,731  -  - 

 2,991,345  2,576,378  -  - 

หัก  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (191,946)  (187,787)  -  - 

สุทธิ 2,799,399  2,388,591  -  - 

        

รวม 3,893,835  3,815,399  -  - 

 

บริษทัตั้งค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญไวเ้ตม็จาํนวนสาํหรับลูกหน้ีการคา้ท่ีผูบ้ริหารพิจารณาวา่จะไม่สามารถเรียกชาํระเงินได ้
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บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  

 

8 ลูกหนีอ่ื้น 

 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน 

  2557  2557  2557  2557 

  (พันบาท) 

เงินจ่ายล่วงหนา้สาํหรับค่าใชจ่้าย         

   ในการดาํเนินธุรกิจ  237,088  154,486  -  - 

ลูกหน้ีอ่ืน  74,271  217,752  11  - 

เงินทดรองจ่ายแก่พนกังาน  37,400  39,915  353  182 

รายไดด้อกเบ้ียคา้งรับ  778  16,000  2  12,617 

  349,537  428,153  366  12,799 

หัก  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ  -  -  -  - 

สุทธิ  349,537  428,153  366  12,799 

 

9 ต้นทุนสัญญารอการตดับญัชี 

 

 งบการเงนิรวม 

 31 ธนัวาคม  30 กนัยายน 

 2557  2557 

 (พันบาท) 

ณ วนัตน้งวด/ปี 203,385  261,202 

ตน้ทุนสญัญาตดัจาํหน่าย (16,686)  (65,711) 

ผลต่างจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 3,576  7,894 

ณ วนัส้ินงวด/ปี 190,275  203,385 
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บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  

 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน  2555 เงินจาํนวน 9.3 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ (เทียบเท่ากบั 286.7 ลา้นบาท) ซ่ึงจ่ายโดย Mermaid  

Subsea Services (International) Ltd. บริษัท ย่อยแห่ งห น่ึ งของบ ริษัท  เม อร์ เมด  มาริไท ม์  จํากัด  (ม ห าชน ) 

(“MMPLC”) ให้แก่ General Technology & Systems Co., Ltd. (“Gentas”) โดยการจ่ายดังกล่าวประกอบด้วย (ก) 

จาํนวน 0.3 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ (เทียบเท่ากบั 9.2 ลา้นบาท) เป็นการจ่ายสําหรับการซ้ือส่วนไดเ้สียร้อยละ 30 ใน 

Subtech Saudi Arabia ท่ีถือโดย Gentas (บันทึกในบัญชีลูกหน้ีอ่ืน) และ (ข) จํานวน 9.0 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

(เทียบเท่ากบั 277.5 ลา้นบาท) (บนัทึกในบญัชีตน้ทุนสัญญารอการตดับญัชี) เป็นการจ่ายสําหรับ (1) ค่าชดเชยการ

สูญเสียกาํไรของ Gentas ท่ีคาดวา่จะไดรั้บหาก Gentas ไม่ไดข้ายส่วนไดเ้สียร้อยละ 30 ใน Subtech Saudi Arabia ซ่ึง

กาํไรดงักล่าวเก่ียวเน่ืองกบัการไดรั้บสัญญาในการใหบ้ริการสาํรวจใตน้ํ้ า ซ่อมแซม และซ่อมบาํรุง เป็นระยะเวลา 5 

ปีท่ีทาํกบั Saudi Aramco (“สญัญา IRM”) ท่ีมีมูลค่ารายไดม้ากกวา่ 530 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ และ (2) เงินจ่ายล่วงหนา้

สาํหรับบริการท่ี Gentas ช่วยเหลือในการใหไ้ดม้าซ่ึงสญัญา IRM  

 

เงินจ่ายจาํนวน 9.0 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ เป็นตน้ทุนสัญญาที่เก่ียวขอ้งกบัการให้ไดม้าซ่ึงสัญญา IRM และจะ

ดาํเนินงานโดย Zamil Mermaid Offshore Services Co. (LLC) (“ZMOS”) ซ่ึงเป็นกิจการดาํเนินงานท่ีควบคุม

ร่วมกนั (Jointly-controlled operation) แห่งหน่ึงของ MMPLC โดยตน้ทุนสัญญารอการตดับญัชีจะบนัทึกตดั

จาํหน่ายตามสัดส่วนตลอดอายุของสัญญา ซ่ึงมีระยะเวลาโดยประมาณ 5 ปี นับจากวนัท่ีมีการรับรู้รายไดเ้ป็น

คร้ังแรก โดยรายไดท้ั้งหมดตามสัญญา IRM สาํหรับระยะเวลา 5 ปี คิดเป็นจาํนวนเงินรวมประมาณ 530 ลา้น

เหรียญสหรัฐฯ กลุ่มบริษทัคาดว่ารายไดท่ี้จะเกิดภายใตส้ัญญา IRM อยู่ระหว่างร้อยละ 60 ถึงร้อยละ 70 ของ

รายไดต้ามสัญญา IRM ตลอดช่วงระยะเวลาดงักล่าว 

 

เม่ือวนัท่ี 25 ตุลาคม 2555 ZMOS ไดรั้บงานตามสัญญา IRM โดย ZMOS เป็นกิจการท่ีตั้งข้ึนใหม่ซ่ึงมีการควบคุม

ร่วมกันระหว่างกลุ่มบริษทักับ Zamil Offshore Services Co. (“Zamil”) โดยท่ี ZMOS จะเรียกเก็บ Saudi Aramco 

ตามอตัราท่ีตกลงในสัญญา IRM และผูร่้วมคา้ทั้งสองฝ่ายจะเรียกเก็บ ZMOS สาํหรับตน้ทุนท่ีเกิดจากการดาํเนินงาน

ภายใตส้ญัญา IRM 
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บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  

 

10 สินค้าคงเหลือ  

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน 

 2557  2557  2557  2557 

 (พันบาท) 

        

สินคา้คงเหลือ 899,390  802,635  -  - 

เคร่ืองมือและวสัดุส้ินเปลือง 50,629  47,975  -  - 

รวม 950,019  850,610  -  - 

หัก  ค่าเผือ่มูลค่าสินคา้ลดลง (179,362)  (191,552)   -  - 

สุทธิ 770,657  659,058  -  - 

กลบัรายการค่าเผ่ือมูลค่าสินค้าลดลง (12,190)  (289,168)  -  - 

        

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 สินคา้คงเหลือมูลค่า 222 พนัลา้นดองเวียดนาม หรือคิดเป็นเงินบาทจาํนวน 355 ลา้นบาท 

(30 กันยายน 2557 : 170 พันล้านดองเวียดนาม หรือเทียบเท่ากับ 255 ล้านบาท) ไดถู้กนาํไปใชเ้พื่อเป็นหลกัประกนั

วงเงินกูก้บัธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึงจาํนวน 270 พนัลา้นดองเวียดนาม หรือ 432 ลา้นบาท 

11 สินทรัพย์ทีถื่อไว้เพ่ือขาย 

ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2557 สินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขายเป็นเงินลงทุนในบริษทัร่วม Merton Group (Cyprus) Ltd., 

(“Merton”) และเงินลงทุนใน Qing Mei Pte. Ltd. (“Qing Mei”) ซ่ึงเป็นกิจการร่วมคา้ ท่ีถือโดยบริษทัยอ่ยของบริษทั 

ซ่ึงบริษทัยอ่ยของบริษทัมีสิทธิตามสัญญาในการแลกเปล่ียนเงินลงทุนดงักล่าวกบัเงินลงทุนพร้อมกบัส่ิงตอบแทนอ่ืน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 การโอนหุ้นและการชาํระค่าตอบแทนในการแลกเปล่ียนเงินลงทุนดงักล่าวไดเ้สร็จส้ิน

เรียบร้อยแลว้ (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 12) 
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บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  

 

12 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย  

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 30 กนัยายน 2557 ประกอบดว้ยเงินลงทุนในบริษทัดงัต่อไปน้ี 

  ประเทศที่ อตัราร้อยละของหุ้นทีถื่อ 

ช่ือของบริษัทย่อย ประเภทกจิการ จดทะเบียน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 

   2557 2557 

กลุ่มการถือหุ้นเพ่ือการลงทุน     

- Soleado Holdings Pte. Ltd. (“Soleado”) เพ่ือการลงทุน ประเทศสิงคโปร์ 100.0 100.0 

ซ่ึงมีบริษทัยอ่ยดงัน้ี     

- Merton Investments NL BV (“MIN”)* เพ่ือการลงทุน ประเทศ 100.0 - 

 ซ่ึงมีกิจการร่วมคา้ดงัน้ี  เนเธอร์แลนด ์   

 - SKI Energy Resources Inc. เหมืองถ่านหิน ประเทศฟิลิปปินส์   

ซ่ึงมีบริษทัร่วมดงัน้ี     

- Merton Group (Cyprus) Limited* เหมืองถ่านหิน ประเทศไซปรัส   

- Baria Serece บริการท่าเรือเก่ียวกบั

การขนถ่ายสินคา้ 

ประเทศเวยีดนาม   

- Sino Grandness Food Industry  ผลิตและจาํหน่าย สาธารณรัฐ   

    Group Limited อาหารและเคร่ืองด่ืม ประชาชนจีน   

ซ่ึงมีกิจการร่วมคา้ดงัน้ี     

- Petrolift Inc.  บริการขนส่งทางทะเล ประเทศฟิลิปปินส์   

- Qing Mei Pte. Ltd.* เหมืองถ่านหิน ประเทศสิงคโปร์   

- บริษทั อะธีน โฮลด้ิงส์ จาํกดั เพ่ือการลงทุน ประเทศไทย 99.9 99.9 

- บริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย โฮลด้ิงส์  

 จาํกดั มหาชน (“PMTA”) 

” ประเทศไทย 99.9 99.9 

ซ่ึงมีบริษทัยอ่ยดงัน้ี     

- PM Thoresen Asia (Singapore)  

 Pte. Ltd. 

เพ่ือการคา้ทัว่ไป ประเทศสิงคโปร์ 100.0 100.0 

- Baconco Co., Ltd. ผลิตและจาํหน่ายปุ๋ย ประเทศเวยีดนาม 100.0 100.0 

     

กลุ่มขนส่ง      

- บริษทั พรีโม ชิปป้ิง จาํกดั (มหาชน)  

(“Premo”) 

รับจดัการเรือเดินทะเล ประเทศไทย 99.9 99.9 

- Thoresen Shipping Singapore Pte. Ltd.  ขนส่งสินคา้ระหวา่ง ประเทศสิงคโปร์ 100.0 100.0 

(“TSS”) ประเทศทางทะเล    

ซ่ึงมีบริษทัยอ่ยดงัน้ี     

- Thor Friendship Shipping Pte. Ltd. ” ประเทศสิงคโปร์ 100.0 100.0 
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บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  

 

  ประเทศที่ อตัราร้อยละของหุ้นทีถื่อ 

ช่ือของบริษัทย่อย ประเภทกจิการ จดทะเบียน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 

   2557 2557 

กลุ่มขนส่ง (ต่อ)     

- Thor Fortune Shipping Pte. Ltd. ขนส่งสินคา้ระหวา่ง

ประเทศทางทะเล 

ประเทศสิงคโปร์ 100.0 100.0 

- Thor Horizon Shipping Pte. Ltd. ” ประเทศสิงคโปร์ 100.0 100.0 

- Thoresen Shipping Denmark APS ใหบ้ริการเช่าเรือและรับ

ขนส่งสินคา้แหง้ 

เทกอง 

ประเทศเดนมาร์ก 100.0 100.0 

- Thoresen Shipping South Africa  

(PTY) Ltd. 

” ประเทศแอฟริกาใต ้ 100.0 100.0 

- บริษทั โทรีเซน (กรุงเทพ) จาํกดั รับจดัการเรือเดินทะเล ประเทศไทย 99.9 99.9 

- Thoresen Chartering (HK) Ltd.*** ขนส่งสินคา้ระหวา่ง ประเทศฮ่องกง 99.9 99.9 

 ประเทศทางทะเล    

- Thoresen Shipping Germany GmbH ” ประเทศเยอรมนี 100.0 100.0 

- บริษทั เฮราเคิลส์ ชิปป้ิง จาํกดั** ” ประเทศไทย 99.9 99.9 

- บริษทั เฮรอน ชิปป้ิง จาํกดั** ” ประเทศไทย 99.9 99.9 

- Thoresen Chartering (PTE) Ltd.*** นายหนา้เช่าเหมาเรือ ประเทศสิงคโปร์ 100.0 100.0 

- บริษทั โทรีเซน เซอร์วสิ  

เซ็นเตอร์ จาํกดั*** 

ใหบ้ริการดา้นการ

บริหารงาน 

ประเทศไทย 99.9 99.9 

- บริษทั เอเชีย โคด้ต้ิง เซอร์วสิเซส  

จาํกดั*** 

บริการทาสีเรือ ประเทศไทย 99.9 99.9 

- Thoresen Shipping FZE ตวัแทนเรือ ประเทศสหรัฐ 

อาหรับเอมิเรต 

100.0 100.0 

ซ่ึงมีบริษทัร่วมดงัน้ี     

- Sharjah Ports Services LLC บริการท่าเรือเก่ียวกบั ประเทศสหรัฐ   

 การขนถ่ายสินคา้ อาหรับเอมิเรต   
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บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  

 

  ประเทศที่ อตัราร้อยละของหุ้นทีถื่อ 

ช่ือของบริษัทย่อย ประเภทกจิการ จดทะเบียน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 

   2557 2557 

กลุ่มพลงังาน      

- บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จาํกดั  

(มหาชน) (“MMPLC”) 

ลงทุนในธุรกิจ

ใหบ้ริการนอกชายฝ่ัง 

ประเทศไทย 57.8 57.1 

ซ่ึงมีบริษทัยอ่ยดงัน้ี     

- บริษทั เมอร์เมด ซบัซี เซอร์วสิเซส  

(ไทยแลนด)์ จาํกดั (เดิมช่ือ  

บริษทั เมอร์เมด ออฟชอร์ เซอร์วสิเซส 

จาํกดั (“MOS”)) 

ใหบ้ริการธุรกิจ 

นอกชายฝ่ังท่ีเก่ียวกบั

อุตสาหกรรมนํ้ามนัและ

ก๊าซธรรมชาติ 

นอกชายฝ่ัง 

ประเทศไทย 100.0 100.0 

 ซ่ึงมีบริษทัยอ่ยดงัน้ี     

 - บริษทั ซีสเคป เซอร์เวยส์ ใหบ้ริการสาํรวจแผนท่ี ประเทศไทย 100.0 100.0 

                    (ประเทศไทย) จาํกดั ทางทะเลและการ    

 วางตาํแหน่งใน    

 อุตสาหกรรม    

 ปิโตรเลียม    

 - Seascape Surveys Pte. Ltd. ” ประเทศสิงคโปร์ 100.0 100.0 

  ซ่ึงมีบริษทัยอ่ยดงัน้ี     

 - PT Seascape Surveys  

 Indonesia 

” ประเทศอินโดนีเซีย 49.0 49.0 

 - Mermaid Offshore Services  

 Pte. Ltd. 

ใหบ้ริการดา้นการตลาด

สาํหรับธุรกิจสาํรวจและ

ขดุเจาะปิโตรเลียม 

ประเทศสิงคโปร์ 100.0 100.0 

- บริษทั เมอร์เมด ดริลล่ิงค ์จาํกดั ใหบ้ริการและ 

สนบัสนุนงานสาํรวจ 

และขดุเจาะแก่ธุรกิจ 

ปิโตรเคมี 

นอกชายฝ่ังทะเล 

ประเทศไทย 95.0 95.0 

 ซ่ึงมีบริษทัยอ่ยดงัน้ี     

 - บริษทั เอม็ ทีอาร์ - 1 จาํกดั ใหบ้ริการขดุเจาะแก่ ประเทศไทย 95.0 95.0 

 ธุรกิจปิโตรเคมี    

 - บริษทั เอม็ ทีอาร์ - 2 จาํกดั ” ประเทศไทย 95.0 95.0 

 - Mermaid Drilling (Malaysia)  

 Sdn. Bhd. 

” ประเทศมาเลเซีย 95.0 95.0 
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บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  

 

  ประเทศที่ อตัราร้อยละของหุ้นทีถื่อ 

ช่ือของบริษัทย่อย ประเภทกจิการ จดทะเบียน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 

   2557 2557 

กลุ่มพลงังาน (ต่อ)     

 - MTR-1 (Singapore) Pte. Ltd.   ใหบ้ริการขดุเจาะแก่ 

ธุรกิจปิโตรเคมี 

ประเทศสิงคโปร์ 95.0 95.0 

 - MTR-2 (Singapore) Pte. Ltd. ” ประเทศสิงคโปร์ 95.0 95.0 

- Mermaid Drilling (Singapore)  

       Pte. Ltd.  

ใหบ้ริการและ

สนบัสนุนงาน สาํรวจ

และขดุเจาะ 

ประเทศสิงคโปร์ 100.0 100.0 

 แก่ธุรกิจปิโตรเคมี    

 นอกชายฝ่ังทะเล    

 - MTR-3 (Singapore) Pte. Ltd. ” ประเทศสิงคโปร์ 100.0 100.0 

 - MTR-4 (Singapore) Pte. Ltd. ” ประเทศสิงคโปร์ 100.0 100.0 

 - Mermaid MTN Pte. Ltd. (เดิมช่ือ  ” ประเทศสิงคโปร์ 100.0 100.0 

           MTR-5 (Singapore) Pte. Ltd.)     

- Mermaid Maritime Mauritius Ltd. เพ่ือการลงทุน ประเทศมอริเชียส 100.0 100.0 

 ซ่ึงมีบริษทัยอ่ยดงัน้ี     

 - Mermaid International Ventures ” หมู่เกาะเคยแ์มน 100.0 100.0 

 ซ่ึงมีบริษทัยอ่ยดงัน้ี     

 - Mermaid Subsea services 

  (International) Ltd. 

ใหบ้ริการสาํรวจแผนท่ี

ทางทะเลและบริการ

ตรวจสอบใตน้ํ้าและ

รับเหมาสาํหรับธุรกิจ

สาํรวจและขดุเจาะ

ปิโตรเลียม 

ประเทศเซเชลส์ 100.0 100.0 

 ซ่ึงมีบริษทัยอ่ยดงัน้ี     

 - Subtech Saudi Arabia  ” ประเทศ 95.0 70.0 

 Limited  ซาอุดิอาระเบีย   

 - Mermaid Services LLC 

 (เดิมช่ือ Subtech Qatar Diving 

 and Marine Services LLC) 

” ประเทศกาตาร์ 49.0 49.0 

ซ่ึงมีบริษทัร่วมดงัน้ี     

 - Asia Offshore Drilling  

 Limited, 

ใหบ้ริการขดุเจาะแก่ 

ธุรกิจปิโตรเคมี 

ประเทศเบอร์มิวดา้   
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  ประเทศที่ อตัราร้อยละของหุ้นทีถื่อ 

ช่ือของบริษัทย่อย ประเภทกจิการ จดทะเบียน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 

   2557 2557 

กลุ่มพลงังาน (ต่อ)     

 ซ่ึงมีบริษทัยอ่ยดงัน้ี     

 - Asia Offshore Rig 1 Limited ใหบ้ริการขดุเจาะแก่

ธุรกิจปิโตรเคมี 

ประเทศเบอร์มิวดา้   

 - Asia Offshore Rig 2 Limited ” ประเทศเบอร์มิวดา้   

 - Asia Offshore Rig 3 Limited ” ประเทศเบอร์มิวดา้   

 ซ่ึงมีกิจการร่วมคา้ดงัน้ี     

 - Zamil Mermaid Offshore  ใหบ้ริการตรวจสอบ,  ประเทศ   

 Services Co. (LLC) ติดตั้ง และซ่อมแซม  ซาอุดิอาระเบีย   

 แก่ธุรกิจปิโตรเคมี    

 นอกชายฝ่ังทะเล    

กลุ่มโครงสร้างพืน้ฐาน     

- บริษทั ชิดลม มารีน เซอร์วสิเซส แอนด ์

     ซพัพลายส์ จาํกดั 

จดัหาอุปกรณ์สาํหรับจดั

วางสินคา้ในเรือเดินทะเล 

ประเทศไทย 99.9 99.9 

- บริษทั จีเอซี โทรีเซน โลจิสติกส์ จาํกดั คลงัเกบ็สินคา้ ประเทศไทย 51.0 51.0 

- บริษทั ยนิูค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จาํกดั 

(มหาชน) (“UMS”) (ลงทุนโดย  

บริษทั อะธีน โฮลด้ิง จาํกดั) 

จาํหน่ายถ่านหิน ประเทศไทย 88.7 88.7 

ซ่ึงมีบริษทัยอ่ยดงัน้ี     

- บริษทั ยเูอม็เอส ดิสทริบิวชัน่ จาํกดั บริหารจดัการดา้น 

ขนถ่ายสินคา้ 

ประเทศไทย 99.9 99.9 

- บริษทั ยเูอม็เอส ไลทเ์ตอร์ จาํกดั ขนส่งทางนํ้า ประเทศไทย 99.9 99.9 

- บริษทั ยเูอม็เอส เพลเลท  

     เอน็เนอร์ยี ่จาํกดั  

จาํหน่ายไมอ้ดัแท่ง 

ใชเ้ป็นเช้ือเพลิง 

ประเทศไทย 99.9 99.9 

- บริษทั ยเูอม็เอส พอร์ต เซอร์วิสเซส 

     จาํกดั 

บริการท่าเทียบเรือ ประเทศไทย 99.9 99.9 

- Baconco Co., Ltd. (ลงทุนโดย PMTA) ผลิตและจาํหน่ายปุ๋ย ประเทศเวยีดนาม 100.0 100.0 
 

 

* การแลกเปล่ียนหุ้นของ MIN ดว้ยหุ้นของ Merton และ Qing Mei ไดเ้สร็จส้ินแลว้ในระหว่างงวดสามเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 

** อยูใ่นกระบวนการจดทะเบียนเลิกกิจการ 

*** บริษทัหยดุการดาํเนินธุรกิจ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 30 กนัยายน 2557 
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การเคล่ือนไหวของเงินลงทุนในบริษทัย่อยในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 และสําหรับปี

ส้ินสุด 30 กนัยายน 2557 มีดงัต่อไปน้ี 

 

   งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

     31 ธนัวาคม  30 กนัยายน 

     2557  2557 

     (พันบาท) 

ณ วนัตน้งวด/ปี      27,733,152  21,265,656 

ลงทุนเพิ่ม        

 - จ่ายดว้ยเงินสด     767,801  4,528,827 

 - หกักลบกบัเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย  -  1,492,274 

จาํหน่ายเงินลงทุน        

 - รับชาํระดว้ยเงินสด  (264,693)  (59,471) 

 - หกักลบกบัเงินกูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ยและลูกหน้ี/เจา้หน้ีบริษทัยอ่ย  (4,908,857)  - 

กลบัรายการการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิ  1,341  505,866 

ณ วนัส้ินงวด/ปี  23,328,744  27,733,152 

 

รายการเคล่ือนไหวท่ีสาํคญัของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2557  มีดงัต่อไปน้ี 

 

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 

 

ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 บริษทัไดซ้ื้อหุ้นสามญัเพิ่มทุนจาํนวน 29.92 ลา้นหุ้นของ

TSS ในมูลค่าหุน้ละ 1 เหรียญสิงคโปร์ เป็นจาํนวนรวมเทียบเท่ากบั 767.80 ลา้นบาท 

 

ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของ Premo เม่ือวนัท่ี 7 ตุลาคม 2557 ผูถื้อหุน้ไดมี้มติอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนและทุนท่ี

ชาํระแลว้ จาก 7,393.55 ลา้นบาท เป็น 2,220.00 ลา้นบาท โดยการลดจาํนวนหุ้นสามญัจาก 73,935,500 หุ้น เป็น 

22,200,000 หุ้น ซ่ึงมีมูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท การจดทะเบียนการลดทุนท่ีชาํระแลว้ดงักล่าวไดเ้สร็จสมบูรณ์

แล้วเม่ือวนัท่ี 29 ธันวาคม 2557 ซ่ึงส่งผลให้บริษัทได้รับเงินสดจาํนวนเงิน 264.69 ล้านบาท และหักกลบกับ 

เงินกูย้มืระยะสั้นและลูกหน้ีท่ีบริษทัมีกบั Premo เป็นจาํนวนเงิน 4,908.86 ลา้นบาท 
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บริษทัย่อย -MMPLC 

 

เม่ือวนัท่ี 8 ตุลาคม 2557 Mermaid Subsea Services (International) Ltd. ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยไดล้งทุนเพิ่มใน Subtech 

Saudi Arabia Limited จากร้อยละ 70 เป็นร้อยละ 95 ซ่ึงส่งผลใหปั้จจุบนับริษทัถือหุน้ทางออ้มร้อยละ 95 ใน Subtech 

Saudi Arabia Limited 

 

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงอตัราร้อยละของหุน้ท่ีถือในบริษทัยอ่ยโดยไม่มีผลต่อการสูญเสียอาํนาจควบคุม มีดงัน้ี 

 ณ วนัท่ี 

 31 ธนัวาคม 2557 

 (พันบาท) 

มูลค่ายติุธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีโอนให ้ 9,577 

รายการปรับปรุงจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 81 

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมท่ีรับมา (890) 

มูลค่าของส่ิงตอบแทนสูงกวา่สินทรัพยสุ์ทธิท่ีรับมา 8,768 

 

บริษทัย่อย – Soleado 

 

ในระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 Soleado ใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัของ MMPLC จาํนวน 

5,375,000 หุน้ท่ีราคาเฉล่ียหุน้ละ 0.32 เหรียญสิงคโ์ปร์ เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 1.7 ลา้นเหรียญสิงคโปร์ หรือเทียบเท่า

กบั 42.8 ลา้นบาท 

 

การซื้อเงินลงทุนใน Merton Investment NL BV 

 

ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 Soleado ได้มาซ่ึงอํานาจควบคุมใน Merton Investment  

NL BV (“MIN”) โดยการซ้ือหุ้นทุนและสิทธิออกเสียงใน MIN ร้อยละ 100 ซ่ึง MIN ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 40 ใน 

SKI Energy Resources Inc. (“SERI”) ทาํให้กลุ่มบริษทัมีส่วนไดเ้สียใน MIN เพิ่มข้ึนจากเดิมร้อยละ 24.31 เป็นร้อยละ 

100 และส่วนไดเ้สียใน SERI เพิ่มข้ึนจากเดิมร้อยละ 9.72 เป็นร้อยละ 40 

 

ในการแลกเปล่ียนเงินลงทุนใน MIN Soleado ได้โอนหุ้นร้อยละ 24.31 ใน Merton Group (Cyprus) Limited 

(“Merton”) และหุ้นร้อยละ 33.33 ใน Qing Mei Pte. Ltd. (“Qing Mei”) (แสดงเป็นสินทรัพท่ีถือไว้เพ่ือขาย ณ วันท่ี  

30 กันยายน 2557 และดูหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 11) และไดรั้บชาํระเป็นเงินสดและเป็นตัว๋สญัญาใชเ้งินซ่ึง

ครบกาํหนดชาํระในสามปี 
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ขอ้มูลของส่ิงตอบแทนทั้งหมดท่ีโอนให้และมูลค่าท่ีรับรู้ ณ วนัท่ีซ้ือสําหรับสินทรัพยท่ี์ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมา 

แต่ละประเภทท่ีสาํคญั มีดงัน้ี 

 

    ณ วนัที ่ 

31 ธันวาคม 2557 

  หมายเหต ุ  (พนับาท) 

เงินลงทุนในกิจการร่วมคา้  14  168,646 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัอ่ืน  19  19,995 

เงินสด    2,403 

สินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขาย  11  (152,138) 

อ่ืนๆ    (758) 

กาํไรจากการจําหน่ายบริษทัร่วมและกจิการทีค่วบคุมร่วมกนั  26  38,148 

 

การวดัมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนใน MIN เป็นการวดัมูลค่าจากมูลค่าประเมินของเหมืองถ่านหินใน SERI ท่ีจดัทาํ

และรายงานโดยผูป้ระเมินอิสระ 

 

สาํหรับปีส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2557 

 

ในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 บริษทัไดซ้ื้อหุน้สามญัเพิ่มทุนในบริษทัยอ่ย ดงัน้ี 

 

1. หุน้สามญัเพิ่มทุนของ PMTA จาํนวน 93 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท เป็นจาํนวนรวม 930 ลา้นบาท โดยกลุ่ม

บริษทัยงัคงสดัส่วนการถือหุน้ใน PMTA ในสดัส่วนเดิมคือร้อยละ 99.99 

 

2. หุ้นสามญัเพิ่มทุนของ TSS จาํนวน 140.06 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 เหรียญสิงคโปร์ เป็นจาํนวนรวม 3,598.83 

ลา้นบาท โดยกลุ่มบริษทัยงัคงถือหุน้ในTSS ในสดัส่วนเดิมคือร้อยละ 100 

 

เม่ือวนัท่ี 12 กุมภาพนัธ์ 2557 Soleadoไดโ้อนหุ้นสามญัของ MMPLC ให้กบับริษทัจาํนวน 110 ลา้นหุ้น (คิดเป็น

สัดส่วนร้อยละ 7.79) เป็นจาํนวนเงิน 57.2 ลา้นเหรียญสิงคโปร์ (เทียบเท่ากบั 1,492 ลา้นบาท) ท่ีราคาตลาด 0.52 

เหรียญสิงคโปร์ต่อหุ้น โดยหักกลบลบหน้ีกบัเงินให้กูร้ะยะสั้นแก่ Soleadoในจาํนวนเดียวกนั ซ่ึงการโอนคร้ังน้ีมี

วตัถุประสงคเ์พื่อรักษาสถานะสัดส่วนการถือหุ้นของบริษทัไทยใน MMPLC และไม่มีการเปล่ียนแปลงสัดส่วนการ

ถือหุน้ใน MMPLC ของกลุ่มบริษทั 
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ในเดือนธันวาคม 2556 บริษัทได้ตกลงทําสัญญาซ้ือขายหุ้นกับ PT Pesona Sentra Utama และ Mika Rungtoya 

Trisnad เพื่อขายหุ้นของ PT Perusahaan Pelayaran Equinox (“Equinox”) เป็นจาํนวนรวม 1.5 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 

(เทียบเท่ากบัจาํนวนเงิน 49.32 ลา้นบาท) โดยบริษทัไดข้ายเงินลงทุนดงักล่าวในเดือนมกราคม 2557 และรับรู้ผล

ขาดทุนจากการจาํหน่ายเงินลงทุน เป็นจาํนวน 10.14 ลา้นบาทในงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  

30 กนัยายน 2557  

 

รายละเอียดของการจาํหน่ายมีดงัน้ี 

 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 (พันบาท) 

ส่ิงตอบแทนในการขาย 49,327 

มูลค่าตามบญัชีสุทธิของเงินลงทุน (59,471) 

ขาดทุนจากการจําหน่ายเงนิลงทุนในบริษทัย่อย (10,144) 

 

การจาํหน่ายเงินลงทุนดงักล่าวมีผลทาํให้อาํนาจควบคุมหมดไป ดงันั้นบริษทัได้ทาํการจาํหน่ายงบการเงินของ 

Equinox จากงบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีเกิดรายการและบนัทึกผลขาดทุนจากการจาํหน่ายเงินลงทุนเป็นจาํนวน 9.25 

ลา้นบาทในงบกาํไรขาดทุนรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 

 

บริษทัย่อย – Soleado 

 

ในเดือน สิงหาคม 2557 Soleado ใช้สิทธิซ้ือหุ้นของ MMLPC จาํนวน 4,187,000 หุ้น ท่ีราคาเฉล่ียหุ้นละ 0.39 

เหรียญสิงคโปร์ เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 1.6 ลา้นเหรียญสิงคโปร์ หรือเทียบเท่ากบั 42.0 ลา้นบาท 

 

การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

 

การดอ้ยค่าของเงินลงทุนบางส่วนไดถู้กหกักลบกบัการกลบัรายการดอ้ยค่าสาํหรับเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีเคยรับรู้

ในอดีต ซ่ึงหยดุดาํเนินงานแต่ยงัมีรายไดจ้ากกิจกรรมการลงทุน ผลจากการทบทวนมูลค่าท่ีบริษทัคาดวา่จะไดรั้บคืน

จากเงินลงทุนนั้นทาํใหบ้ริษทัไดก้ลบัรายการการดอ้ยค่าของเงินลงทุนเป็นจาํนวนเงิน 3.4 ลา้นบาท ในระหวา่งงวด

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ( สาํหรับปีส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2557: 505.9 ล้านบาท) 
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บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  

 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีบริษทัลงทุนทางตรง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 30 กนัยายน 2557 และเงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ยดงักล่าวสาํหรับงวดสามเดือนและสาํหรับปี 

ส้ินสุดวนัเดียวกนัตามลาํดบั มีดงัต่อไปน้ี 

 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ช่ือของบริษทัยอ่ย ทุนชาํระแลว้  ราคาทุน  การดอ้ยค่า  ราคาทุน-สุทธิ  เงินปันผลรับ 

 31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน 

 2557  2557  2557  2557  2557  2557  2557  2557  2557  2557 

 (ล้านบาท) 

บริษัทย่อยโดยตรง                    

Soleado Holdings Pte. Ltd. 3,092   3,092   3,092   3,092   -   -   3,092   3,092   -  - 

บริษทั อะธีน โฮลด้ิงส์ จาํกดั 100   100   100   100   (100)   (100)   -   -   -  - 

บริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย                     

   โฮลด้ิงส์ จาํกดั (มหาชน) 931  931   931   931   -   -   931   931  329  - 

บริษทั พรีโม ชิปป้ิง จาํกดั (มหาชน) 2,278  7,393  2,225  7,398  -  (1)  2,225  7,397  -  - 

บริษทั ทอร์ ไดนามิค ชิปป้ิง จาํกดั -   -   -   -   -   -   -   -   -  10 

บริษทั ทอร์ อินทิกริต้ี ชิปป้ิง จาํกดั -   -   -   -   -   -   -   -   -  5 

บริษทั ทอร์ จูปิเตอร์ ชิปป้ิง จาํกดั -   -   -   -   -   -   -   -   -  111 

บริษทั ทอร์ วนิ ชิปป้ิง จาํกดั -   -   -   -   -   -   -   -   -  9 

บริษทั ทอร์ เวฟ ชิปป้ิง จาํกดั -   -   -   -   -   -   -   -   -  2 

Thoresen Shipping Singapore Pte. Ltd.  11,490   10,722   11,490   10,722   (499)   (499)   10,991   10,223   -  - 

Thoresen Chartering (HK) Ltd. 3   3   3    3    -   -   3   3   -  - 

Thoresen Shipping Germany GmbH 1   1   1    1    -   -   1   1   -  - 
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บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  

 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ช่ือของบริษทัยอ่ย ทุนชาํระแลว้  ราคาทุน  การดอ้ยค่า  ราคาทุน-สุทธิ  เงินปันผลรับ 

 31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน 

 2557  2557  2557  2557  2557  2557  2557  2557  2557  2557 

 (ล้านบาท) 

บริษทั ทอร์ เมอร์คิวร่ี ชิปป้ิง จาํกดั -   -   -   -   -   -   -   -   -  3 

บริษทั ทอร์ มารีเนอร์ ชิปป้ิง จาํกดั -   -   -   -   -   -   -   -   -  32 

บริษทั ทอร์ เมอร์แชนท ์ชิปป้ิง จาํกดั -   -   -   -   -   -   -   -   -  48 

บริษทั ทอร์ กปัตนั ชิปป้ิง จาํกดั -   -   -   -   -   -   -   -   -  5 

บริษทั เฮอร์มิส ชิปป้ิง จาํกดั -   -   -   -   -   -   -   -   -  2 

บริษทั ทอร์ ไพลอ็ต ชิปป้ิง จาํกดั -   -   -   -   -   -   -   -   -  4 

บริษทั ทอร์ มาสเตอร์ ชิปป้ิง จาํกดั -   -   -   -   -   -   -   -   -  6 

บริษทั ทอร์ คอมมานเดอร์ ชิปป้ิง จาํกดั -   -   -   -   -   -   -   -   -  6 

บริษทั ทอร์ ทรานสปอร์ตเตอร์ ชิปป้ิง จาํกดั -   -   -   -   -   -   -   -   -  8 

บริษทั เฮราเคิลส์ ชิปป้ิง จาํกดั 2   2   1    1    (1)   (1)   -  -   -  - 

บริษทั เฮรอน ชิปป้ิง จาํกดั 1   1   1    1   -  -  1  1   -  - 

บริษทั ทอร์ แชมเป้ียน ชิปป้ิง จาํกดั -   -   -   -   -   -   -   -   -  4 

บริษทั ทอร์ สกิปเปอร์ ชิปป้ิง จาํกดั -   -   -   -   -   -   -   -   -  5 

บริษทั ทอร์เซลเลอร์ ชิปป้ิง จาํกดั -   -   -   -   -   -   -   -   -  2 

บริษทั ทอร์ซนั ชิปป้ิง จาํกดั -   -   -   -   -   -   -   -   -  16 

บริษทั ทอร์สกาย ชิปป้ิง จาํกดั -   -   -   -   -   -   -   -   -  4 

บริษทั ทอร์ซี ชิปป้ิง จาํกดั -   -   -   -   -   -   -   -   -  3 

บริษทั ทอร์ โลตสั ชิปป้ิง จาํกดั -   -   -   -   -   -   -   -   -  14 
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บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  

 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ช่ือของบริษทัยอ่ย ทุนชาํระแลว้  ราคาทุน  การดอ้ยค่า  ราคาทุน-สุทธิ  เงินปันผลรับ 

 31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน 

 2557  2557  2557  2557  2557  2557  2557  2557  2557  2557 

 (ล้านบาท) 

บริษทั ทอร์ เทรดเดอร์ ชิปป้ิง จาํกดั -   -   -   -   -   -   -   -   -  3 

บริษทั ทอร์ แทรเวลเลอร์ ชิปป้ิง จาํกดั -   -   -   -   -   -   -   -   -  3 

บริษทั ทอร์ เวนเจอร์ ชิปป้ิง จาํกดั -   -   -   -   -   -   -   -   -  5 

บริษทั ทอร์ ไทรอมัพ ์ชิปป้ิง จาํกดั -   -   -   -   -   -   -   -   -  4 

บริษทั ทอร์ การ์เดียน ชิปป้ิง จาํกดั -   -   -   -   -   -   -   -   -  5 

บริษทั ทอร์ คอนฟิเดนซ์ ชิปป้ิง จาํกดั -   -   -   -   -   -   -   -   -  6 

บริษทั ทอร์เนปจูน ชิปป้ิง จาํกดั -   -   -   -   -   -   -   -   -  6 

บริษทั ทอร์ ทริบิวท ์ชิปป้ิง จาํกดั -   -   -   -   -   -   -   -   -  6 

บริษทั ทอร์ อลายอนัซ์ ชิปป้ิง จาํกดั -   -   -   -   -   -   -   -   -  16 

Thoresen Chartering (Pte) Ltd. 2   2   2   2    -   -   2   2    -  - 

บริษทั โทรีเซน เซอร์วสิ เซ็นเตอร์ จาํกดั 35   35   35   35    (35)   (35)   -   -   -  - 

บริษทั เอเชีย โคด้ต้ิง เซอร์วสิเซส จาํกดั 80   80   80   80    (1)   (1)   79   79    -  - 

Thoresen Shipping FZE 7   7   7   7    -   -   7   7    -  - 

บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จาํกดั (มหาชน) 1,413   1,413   5,889    5,889    -   -   5,889   5,889   -  155 

บริษทั ชิดลม มารีน เซอร์วิสเซน แอนด ์

ซพัพลายส์ จาํกดั 70   70   70   70    -   -   70   70    -  - 

บริษทั จีเอซี โทรีเซน โลจิสติกส์ จาํกดั 75   75   38   38    -   -   38   38    -  - 

 19,580  23,927  23,965  28,370  (636)  (637)  23,329  27,733  329  508 
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บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  

 

13 เงนิลงทุนในบริษทัร่วม  
 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 30 กนัยายน 2557 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนดงักล่าวสาํหรับงวดสามเดือนและสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัตามลาํดบั 

มีดงัต่อไปน้ี 
 

 งบการเงนิรวม 

 

ช่ือของบริษทัร่วม 

 

ราคาทุน  

 

มูลค่าตามวธีิส่วนไดเ้สีย  

 

การดอ้ยค่า  

มูลค่าตามวธีิ 

ส่วนไดเ้สีย - สุทธิ  

 

เงินปันผลรับ 

 31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน 

 2557  2557  2557  2557  2557  2557  2557  2557  2557  2557 

 (ล้านบาท) 

บริษทั เฟิร์นเล่ย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 18  18  60  60  -  -  60  60  -  - 

บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง แอนด ์โลจิสติกส์ จาํกดั 24  24  35  34  -  -  35  34  -  10 

Sharjah Ports Services LLC                            

(ถือหุน้โดย Thoresen Shipping FZE) 55  55  113  108  -  -  113  108  -  43 

Asia Offshore Drilling Limited  

(ถือหุน้โดย MMPLC) 2,964  2,964  4,557  4,253  -  -  4,557  4,253  -  - 

Baria Serece (ถือหุน้โดย Soleado) 334  334  432  406  -  -  432  406  -  12 

Sino Grandness Food Industry Group Limited                    

(ถือหุน้โดย Soleado) 607  -  607  -  -  -  607  -  -  - 

  4,002  3,395  5,804  4,861  -  -  5,804  4,861  -  65 

Sino Grandness Food Industry Group Limited เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศสิงคโปร์โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 มีราคาปิดอยูท่ี่ 0.45 เหรียญสิงคโปร์ต่อหุน้ 

ทาํใหมู้ลค่าตลาดของเงินลงทุนใน Sino Grandness Food Industry Group Limited ทั้งหมดเท่ากบั 679 ลา้นบาท 
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บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  

 
 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ช่ือของบริษทัร่วม ราคาทุน  การดอ้ยค่า  ราคาทุน – สุทธิ  เงินปันผลรับ 

 31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน 

 2557  2557  2557  2557  2557  2557  2557  2557 

 (ล้านบาท) 

บริษทั เฟิร์นเล่ย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 18  18  -  -  18  18  -   - 

บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง แอนด ์โลจิสติกส์ จาํกดั 24   24   -  -   24   24   -  10 

  42   42   -  -   42   42   -   10 
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บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  

 

รายการเคล่ือนไหวของเงินลงทุนในบริษทัร่วมในระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และสาํหรับปี

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 มีดงัต่อไปน้ี 

 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน 

  2557  2557  2557  2557 

  (พันบาท) 

ณ วนัตน้งวด/ปี  4,861,412  3,732,203  42,368  42,368 

ลงทุนเพิ่ม  606,661  34,257  -  - 

เงินปันผลรับ  -  (64,844)   -  - 

ส่วนแบ่งกาํไรในบริษทัร่วม  241,698  1,102,015  -  - 

การจดัประเภทรายการใหม่เป็น         

   สินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขาย  -  (39,471)  -  - 

ผลต่างจากการแปลงค่าเงินตรา         

   ต่างประเทศ  94,745  97,252  -  - 

ณ วนัส้ินงวด/ปี  5,804,516  4,861,412  42,368  42,368 

 

รายการเคล่ือนไหวของเงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีสําคญัของบริษทัระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2557 และสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 มีดงัต่อไปน้ี 

 

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557  

 

บริษทัย่อย – Soleado 

 

เม่ือวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2557 Soleado ไดเ้ขา้ลงนามในสัญญาซ้ือหุ้นจาํนวน 60,601,035 หุ้น ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 9 ของ

ทุนของ Sino Grandness Food Industry Group Limited (“SGFI”) ในราคา 0.4035 เหรียญสิงคโปร์ต่อหุน้ คิดเป็นเงิน

ลงทุนรวมทั้งส้ิน 24.45 ลา้นเหรียญสิงคโปร์ หรือ 606.66 ลา้นบาท โดยตามสัญญาซ้ือหุน้ Soleado จะมีตวัแทนเป็น

คณะกรรมการบริษทัใน SGFI และมีการกาํหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลและหากมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขและ

ขอ้ตกลงจะตอ้งผ่านการเห็นชอบจาก Soleado ซ่ึงการมีตวัแทนอยูใ่นคณะกรรมการบริษทัแสดงให้เห็นว่าบริษทัมี

อิทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญัใน SGFI ดงันั้น บริษทัจึงจดัประเภท SGFI เป็นบริษทัร่วม 

 

ค่าตอบแทนท่ีจ่ายทั้งหมดไดถู้กพิจารณาเทียบเท่ากบัมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุน ณ วนัท่ีซ้ือหุน้ของ SGFI และไม่มี

ค่าความนิยม 
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บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  

 

สาํหรับปีส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2557 
 

บริษทัย่อย - Thoresen Shipping FZE 
 

เม่ือวันท่ี  31 กรกฎาคม 2557 Thoresen Shipping FZE ได้จองหุ้นสามัญใหม่ของ Sharjah Ports Services LLC 

จาํนวน 39,200 หุ้น ในราคา 100 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เดอร์แฮมต่อหุ้น เป็นจาํนวนเงินลงทุนทั้งหมดมูลค่า 3.92 

ลา้นสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เดอร์แฮม หรือ 34.26 ลา้นบาท สัดส่วนการถือครองใน Sharjah Ports Services LLC ของ

กลุ่มบริษทัยงัคงเป็นร้อยละ 49 เช่นเดิม 

 

ส่วนแบ่งของกลุ่มบริษทัในผลประกอบการ สินทรัพยซ่ึ์งรวมถึงค่าความนิยม และหน้ีสินของบริษทัร่วมท่ีสําคญั 

มีดงัต่อไปน้ี 

 

  สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2557 

          อตัราร้อยละ  ส่วนแบ่ง 

        กาํไร  ของหุ้น  กาํไร 

ช่ือบริษัท  สินทรัพย์  หนีสิ้น  รายได้  (ขาดทุน)  ที่ถือ  (ขาดทุน) 

  (พันบาท)  (ร้อยละ)  (พันบาท) 

บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง             

 แอนด ์โลจิสติกส์ จาํกดั   161,233  87,863  41,280  4,309  49.0  2,112 

Baria Serece  1,302,593  193,007  172,125  58,769  20.0  11,754 

Asia Offshore Drilling Ltd.  24,921,149  11,962,405  1,902,083  665,888  33.8  224,805 

Sino Grandness Food             

    Industry Group Limited  13,930,683  5,580,774  2,681,315  (340,733)  9.0  -* 

            238,671 

บวก  อ่ืนๆ            3,027 

            241,698 

 

* ไม่มีส่วนแบ่งกาํไรจาก SGFI ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 เน่ืองจาก Soleado ไดซ้ื้อ 

SGFI มาเม่ือวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2557 
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บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  

 

 

  สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2557 

          อตัราร้อยละ  ส่วนแบ่ง 

        กาํไร  ของหุ้น  กาํไร 

ช่ือบริษัท  สินทรัพย์  หนีสิ้น  รายได้  (ขาดทุน)  ที่ถือ  (ขาดทุน) 

  (พันบาท)  (ร้อยละ)  (พันบาท) 

บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง             

 แอนด ์โลจิสติกส์ จาํกดั   154,239  85,154  122,317  13,530  49.0  8,181 

Baria Serece  1,163,510  182,043  488,165  176,958  20.0  35,392 

Asia Offshore Drilling Ltd.  24,663,178  12,613,997  6,620,588  2,965,496  33.8  1,001,152 

            1,044,725 

บวก  อ่ืนๆ            57,290 

            1,102,015 
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บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  

 

14 เงนิลงทุนในกจิการร่วมค้า 

 

เงินลงทุนในกิจการร่วมคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนดงักล่าวสาํหรับงวดสามเดือนและสําหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั

ตามลาํดบั มีดงัต่อไปน้ี 
 

 งบการเงนิรวม 

 

ช่ือของกิจการร่วมคา้ 

 

ราคาทุน 

  

มูลค่าตามวธีิส่วนไดเ้สีย 

  

การดอ้ยค่า 

 มูลค่าตามวธีิ 

ส่วนไดเ้สีย - สุทธิ 

  

เงินปันผลรับ 

 31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน 

 2557  2557  2557  2557  2557  2557  2557  2557  2557  2557 

 (ล้านบาท) 

Thoresen (Indochina) S.A. 9  9  129  122  -  -  129  122  -  - 

บริษทั กลัฟ เอเจนซ่ี คมัปะนี (ประเทศไทย) จาํกดั 11  11  11  9  -  -  11  9  -  - 

Petrolift Inc. (ถือหุน้โดย Soleado) 930  930  975  971  -  -  975  971  -  173 

Zamil Mermaid Offshore Services Co. (LLC)  

(ถือหุน้โดย MMPLC) 7  7  14  9  -  -  14  9  -  - 
SKI Energy Resources Inc. (ถือหุน้โดย MIN) 169  -  169  -  -  -  169  -  -  - 

  1,126  957  1,298  1,111  -  -  1,298  1,111  -  173 
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บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  

 

 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ช่ือของกิจการร่วมคา้ ราคาทุน  การดอ้ยค่า  ราคาทุน – สุทธิ  เงินปันผลรับ 

 31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน 

 2557  2557  2557  2557  2557  2557  2557  2557 

 (ล้านบาท) 

บริษทั กลัฟ เอเจนซ่ี คมัปะนี (ประเทศไทย) จาํกดั 11   11    -  (2)   11    9    -   - 

Thoresen (Indochina) S.A. 9  9  -  -  9  9  -  - 

  20   20    -  (2)   20    18    -   - 
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บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  

 
 

รายการเคล่ือนไหวของเงินลงทุนในกิจการร่วมคา้ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 มีดงัต่อไปน้ี 

 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน 

 2557  2557  2557  2557 

 (พันบาท) 

        

ณ วนัตน้งวด/ปี 1,110,618  1,306,463  17,968  19,781 

การลงทุนเพิ่ม 168,647  -  -  - 

เงินปันผลรับ -  (173,075)  -  - 

ส่วนแบ่งกาํไรในกิจการร่วมคา้ 16,365  84,076  -  - 

กลบัรายการ (การดอ้ยค่า) -  -  2,016  (1,813) 

การจดัประเภทรายการใหม่เป็น        

   สินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขาย -  (109,946)  -  - 

ผลต่างจากการแปลงค่าเงินตรา        

   ต่างประเทศ 2,392  3,100  -  - 

ณ วนัส้ินงวด/ปี 1,298,022  1,110,618  19,984  17,968 

 

รายการเคล่ือนไหวของเงินลงทุนในกิจการร่วมค้าท่ีสําคัญของบริษัทในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี  

31 ธนัวาคม 2557 มีดงัต่อไปน้ี 

 

บริษทัย่อย - Soleado 

 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 Soleado ซ้ือหุ้นร้อยละ 100 ใน MIN (หมายเหตุประกอบงบ

การเงินขอ้ 12) ซ่ึง MIN มีหุ้นร้อยละ 40 ของ SKI Energy Resources Inc. (“SERI”) ซ่ึงเป็นกิจการร่วมคา้แห่งหน่ึง 

มูลค่ายุติธรรมเร่ิมแรกของ SERI ใน MIN มีมูลค่าประมาณ 5.1 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ ซ่ึงอา้งอิงจากมูลค่าของเหมือง

ถ่านหินของ SERI ณ วนัท่ีซ้ือกิจการ 
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บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  

 

ส่วนแบ่งของกลุ่มบริษทัในผลการดาํเนินงาน สินทรัพยซ่ึ์งรวมถึงค่าความนิยม และหน้ีสินของกิจการร่วมคา้ 

มีดงัต่อไปน้ี 
 

  สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2557 

          อตัรา  ส่วนแบ่ง 

          ของการ  กาํไร 

ช่ือบริษัท  สินทรัพย์  หนีสิ้น  รายได้  กาํไร  ถือหุ้น  (ขาดทุน) 

  (พันบาท)  (ร้อยละ)  (พันบาท) 

Thoresen (Indochina) S.A.  260,186  8,932  67,610  9,598  50.0  4,799 

Petrolift Inc.  3,526,805  1,648,956  80,793  10,645  40.0  4,258 

            9,057 

บวก  อ่ืนๆ            7,308 

            16,365 

 

  สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2557 

          อตัรา  ส่วนแบ่ง 

          ของการ  กาํไร 

ช่ือบริษัท  สินทรัพย์  หนีสิ้น  รายได้  กาํไร  ถือหุ้น  (ขาดทุน) 

  (พันบาท)  (ร้อยละ)  (พันบาท) 

Thoresen (Indochina) S.A.  238,678  1,419  632,101  31,075  50.0  18,828 

Petrolift Inc.  3,439,244  1,612,973  1,050,704  171,173  40.0  58,587 

            77,415 

บวก  อ่ืนๆ            6,661 

            84,076 
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บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  

 

15 ค่าความนิยม  

 

รายการเคล่ือนไหวของค่าความนิยมในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 และปีส้ินสุดวนัท่ี 30 

กนัยายน 2557 มีดงัต่อไปน้ี 

 

 งบการเงนิรวม 

 31 ธนัวาคม  30 กนัยายน 

 2557  2557 

 (พันบาท) 

    

ราคาตามบญัชีตน้งวด/ปี 978,620  968,661 

การดอ้ยค่า -  - 

ผลต่างจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 5,978  9,959 

ราคาตามบญัชีส้ินงวด/ปี 984,598  978,620 

ค่าความนิยมไดถู้กปันส่วนใหแ้ก่หน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสด (“CGU”) ท่ีถูกกาํหนดตามส่วนงานทางธุรกิจ 

การปันส่วนของค่าความนิยมตามส่วนงานทางธุรกิจ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ 30 กนัยายน 2557 สามารถ

แสดงไดด้งัน้ี 

   กลุ่มโครงสร้าง   

 กลุ่มพลงังาน  พื้นฐาน  รวม 

 (พันบาท) 

      

การปันส่วนของค่าความนิยม 984,598  2,834,697  3,819,295 

หัก  การดอ้ยค่า -  (2,834,697)  (2,834,697) 

สุทธิ 984,598  -  984,598 
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บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  

 

ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2556 UMS และบริษทัย่อย (“กลุ่มบริษัท UMS”) มีผลขาดทุนสุทธิเป็น 

จาํนวนเงิน 375.5 ลา้นบาท และ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 กลุ่มบริษทั UMS มีหน้ีสินหมุนเวียนสูงกว่าสินทรัพย์

หมุนเวียนเป็นจาํนวนเงิน 555.2 ลา้นบาท นอกจากน้ี กลุ่มบริษทั UMS ยงัไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขบางประการ

ท่ีกาํหนดในสัญญาเงินกูท่ี้ทาํไวก้บัสถาบนัการเงิน ปัจจยัเหล่าน้ีจึงทาํให้เกิดขอ้สงสัยต่อมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน

จากกลุ่มบริษทั UMS ดงันั้นในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2556 คณะกรรมการของบริษทัจึงพิจารณาตั้ง

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเพิ่มเติมสาํหรับค่าความนิยม และความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ เป็นจาํนวนเงิน 516.0 ลา้นบาท และ 

79.8 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

 

มูลค่าการใช้ประโยชน์คาํนวณโดยการใช้วิธีรายได้ซ่ึงคาํนวณจากประมาณการกระแสเงินสดเหลือใช้ในช่วง

ระยะเวลา 5 ปีขา้งหน้า ตามแผนทางกลยุทธ์ของ UMS ท่ีได้รับอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั กระแสเงินสด

ภายหลงัปีท่ี 5 ถูกประมาณข้ึนภายใตส้มมติฐานว่าไม่มีอตัราการเติบโตและอตัราคิดลดท่ีร้อยละ 15 ซ่ึงเป็นตน้ทุน

ของเงินลงทุนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของ UMS 
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บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  

 

16 ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์  
 

 งบการเงนิรวม 

           เคร่ืองตกแต่ง           

       เรือเดินทะเล  ค่าใชจ่้าย  ติดตั้ง           

   อาคาร  ส่วน  เรือสนบัสนุน  ในการ  เคร่ืองจกัร           

   และ  ปรับปรุง  เรือกลเดินทะเล  ซ่อมเรือ  และอุปกรณ์      เรือขน  งานระหวา่ง   

 ท่ีดิน  โรงงาน  อาคาร  และเรือขดุเจาะ  คร้ังใหญ่  เคร่ืองใช ้  รถยนต ์  เรือยนต ์  ถ่านหิน  ก่อสร้าง  รวม 

 (พันบาท) 

ราคาทุน                      

ณ วนัที ่1 ตุลาคม 2556  606,808  1,397,479  198,821  26,687,688  1,706,007  3,917,154  141,305  27,575  140,374  206,302  35,029,513 

เพิ่มข้ึน -  350  1,271  4,343,357  187,540  196,089  29,633  1,634  -  2,416,373  7,176,247 

โอน -  4,830  50  -  -  233,926  2,615  2,958  -  (244,379)  - 

จาํหน่ายและตดัจาํหน่าย -  (10,462)  (5,659)  (25)  (361,732)  (62,666)  (7,624)  -  -  -  (448,168) 

การจาํหน่ายงบการเงิน 

  ของบริษทัยอ่ย -  -  (4,579)  80,219  -  (10,045)  (1,076)  -  -  -  64,519 

ผลต่างจากการแปลงค่า                      

  เงินตราต่างประเทศ 824  41,130  1,151  767,645  -  93,158  (613)  882  -  12,325  916,502 

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2557 และ                      

  1 ตุลาคม 2557 607,632  1,433,327  191,055  31,878,884  1,531,815  4,367,616  164,240  33,049  140,374  2,390,621  42,738,613 

เพิ่มข้ึน -  -  363  4,455  96,047  81,635  7,731  267  1,056  218,520  410,074 

โอน -  -  -  -  4,680  104,008  -  -  -  (108,688)  - 

จาํหน่ายและตดัจาํหน่าย -  -  -  -  -  (58,526)  (794)  -  (775)  -  (60,095) 

ผลต่างจากการแปลงค่า                      

  เงินตราต่างประเทศ 494  36,743  710  552,035  -  85,216  3,967  604  -  49,569  729,338 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557 608,126  1,470,070  192,128  32,435,374  1,632,542  4,579,949  175,144  33,920  140,655  2,550,022  43,817,930 
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บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  

 
 

 งบการเงนิรวม 

           เคร่ืองตกแต่ง           

       เรือเดินทะเล  ค่าใชจ่้าย  ติดตั้ง           

   อาคาร  ส่วน  เรือสนบัสนุน  ในการ  เคร่ืองจกัร           

   และ  ปรับปรุง  เรือกลเดินทะเล  ซ่อมเรือ  และอุปกรณ์      เรือขน  งานระหวา่ง   

 ท่ีดิน  โรงงาน  อาคาร  และเรือขดุเจาะ  คร้ังใหญ่  เคร่ืองใช ้  รถยนต ์  เรือยนต ์  ถ่านหิน  ก่อสร้าง  รวม 

ค่าเส่ือมราคาและขาดทุน (พันบาท) 

  จากการด้อยค่า                      

ณ วนัที ่1 ตุลาคม 2556 -  500,483  136,690  10,504,719  837,119  1,972,010  92,529  5,476  45,950  -  14,094,976 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี -  72,930  17,497  948,897  324,877  379,346  17,546  5,867  1,323  -  1,768,283 

การดอ้ยค่า - สุทธิ -  -  -  -  -  12,047  -  -  -  6,406  18,453 

กลบัรายการการดอ้ยค่า -  -  -  -  -  (3,515)  -  -  -  -  (3,515) 

จาํหน่ายและตดัจาํหน่าย -  (10,494)  (5,627)  (25)  (361,732)  (59,674)  (7,575)  -  -  -  (445,127) 

การจาํหน่ายงบการเงิน 

  ของบริษทัยอ่ย -  -  (3,514)  80,219  -  (9,134)  (780)  -  -  -  66,791 

ผลต่างจากการแปลงค่า                      

  เงินตราต่างประเทศ -  1,966  793  299,585  (26,596)  39,702  (1,130)  196  -  -  314,516 

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2557 และ                      

  1 ตุลาคม 2557 -  564,885  145,839  11,833,395  773,668  2,330,782  100,590  11,539  47,273  6,406  15,814,377 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด -  18,445  3,904  274,003  95,392  97,040  4,857  1,604  405  -  495,650 

การดอ้ยค่า - สุทธิ -  -  -  48,456  464  2,255  -  -  -  -  51,175 

กลบัรายการการดอ้ยค่า -  -  -  -  (1,667)  -  -  -  -  -  (1,667) 

จาํหน่ายและตดัจาํหน่าย -  -  -  -  -  (48,283)  (794)  -  (234)  -  (49,311) 

ผลต่างจากการแปลงค่า                      

  เงินตราต่างประเทศ -  11,978  570  197,202  (11,960)  47,151  1,850  223  -  -  247,014 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557 -  595,308  150,313  12,353,056  855,897  2,428,945  106,503  13,366  47,444  6,406  16,557,238 
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บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  

 
 

 งบการเงนิรวม 

           เคร่ืองตกแต่ง           

       เรือเดินทะเล  ค่าใชจ่้าย  ติดตั้ง           

   อาคาร  ส่วน  เรือสนบัสนุน  ในการ  เคร่ืองจกัร           

   และ  ปรับปรุง  เรือกลเดินทะเล  ซ่อมเรือ  และอุปกรณ์      เรือขน  งานระหวา่ง   

 ท่ีดิน  โรงงาน  อาคาร  และเรือขดุเจาะ  คร้ังใหญ่  เคร่ืองใช ้  รถยนต ์  เรือยนต ์  ถ่านหิน  ก่อสร้าง  รวม 

 (พันบาท) 

มูลค่าสุทธิทางบญัชี                      

ณ วนัที ่1 ตุลาคม 2556 606,808  896,996  62,131  16,182,969  868,888  1,945,144  48,776  22,099  94,424  206,302  20,934,537 

                      

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2557 และ                      

   1 ตุลาคม 2557  607,632  868,442  45,216  20,045,489  758,147  2,036,834  63,650  21,510  93,101  2,384,215  26,924,236 

                      

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557 608,126  874,762  41,815  20,082,318  776,645  2,151,004  68,641  20,554  93,211  2,543,616  27,260,692 
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บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  

 
 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

       เคร่ืองตกแต่ง     

     ส่วนปรับปรุง  ติดตั้งและ     

 ท่ีดิน  อาคาร  อาคาร  อุปกรณ์  รถยนต ์  รวม 

 (พันบาท) 

ราคาทุน            

ณ วนัที ่1 ตุลาคม 2556 99,947  203,746  91,963  69,186  2,806  467,648 

เพิ่มข้ึน -  -  213  1,158  -  1,371 

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2557 และ 1 ตุลาคม 2557 99,947  203,746  92,176  70,344  2,806  469,019 

เพิ่มข้ึน -  -  -  972  -  972 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557 99,947  203,746  92,176  71,316  2,806  469,991 
            

ค่าเส่ือมราคา            

ณ วนัที ่1 ตุลาคม 2556 -  129,714  73,888  62,716  2,806  269,124 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี -  9,395  5,368  2,728  -  17,491 

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2557 และ 1 ตุลาคม 2557 -  139,109  79,256  65,444  2,806  286,615 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด -  2,368  988  646  -  4,002 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557 -  141,477  80,244  66,090  2,806  290,617 
            

มูลค่าสุทธิทางบญัชี            

ณ วนัที ่1 ตุลาคม 2556 99,947  74,032  18,075  6,470  -  198,524 

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2557 และ 1 ตุลาคม 2557 99,947  64,637  12,920  4,900  -  182,404 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557 99,947  62,269  11,932  5,226  -  179,374 
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บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  

 

รายการเปล่ียนแปลงท่ีสําคญัของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ของกลุ่มบริษทัในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2557 และสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 มีดงัต่อไปน้ี 

 

การเพิม่ขึน้ การจําหน่าย และการตัดจําหน่ายทีสํ่าคญั 

 

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 

 

การเพิ่มข้ึนท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ ก) การจ่ายเงินสาํหรับการซ่อมเรือคร้ังใหญ่ของเรือเดินทะเลและแท่นขดุเจาะ ข) การจ่ายเงิน

สาํหรับอุปกรณ์ท่ีใชส้าํหรับเรือสนบัสนุนและเรือขดุเจาะและจ่ายเงินตามขั้นความสาํเร็จของอุปกรณ์ใหม่ท่ีอยูร่ะหว่าง

การก่อสร้างและติดตั้ง และ ค) การจ่ายเงินสาํหรับการก่อสร้างโกดงัสินคา้ 

 

สาํหรับปีส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2557 

 

การเพิ่มข้ึนท่ีสําคญั ไดแ้ก่ ก) การจ่ายเงินค่างวดสุดทา้ยสาํหรับซ้ือเรือเดินทะเลท่ีสร้างใหม่ ข) การจ่ายเงินสาํหรับการ

ซ่อมเรือคร้ังใหญ่ของเรือเดินทะเลและแท่นขดุเจาะ ค) การจ่ายเงินสาํหรับซ้ือเรือเดินทะเลใชแ้ลว้ ง) การจ่ายเงินสาํหรับ

อุปกรณ์ท่ีใชส้ําหรับเรือสนับสนุนและเรือขุดเจาะและจ่ายเงินตามขั้นความสําเร็จของอุปกรณ์ใหม่ท่ีอยู่ระหว่างการ

ก่อสร้างและติดตั้ง และ จ) การจ่ายเงินสาํหรับการก่อสร้างโกดงัสินคา้ 

 

การจาํหน่ายและการตดัจาํหน่ายท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ ก) การจาํหน่ายเรือเดินทะเลและเคร่ืองตรวจสอบใตน้ํ้ าซ่ึงเคล่ือนท่ีได้

โดยระบบรีโมทคอนโทรล และ ข) การยกเลิกสญัญาซ้ือเคร่ืองยนตห์ลกัสาํหรับเรือเดินทะเล 

 

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 30 กนัยายน 2557 ท่ีใชค้ ํ้าประกนัวงเงินกูต่้าง ๆ สามารถ

สรุปไดด้งัน้ี 

 

• เรือเดินทะเลจาํนวนหลายลาํ ซ่ึงมีมูลค่าตามบญัชี 312.1 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ (30 กันยายน 2557: 247.3 ล้านเหรียญ

สหรัฐฯ) ไดถู้กจาํนองไวก้บัสถาบนัการเงินหลายแห่งเพื่อคํ้าประกนัวงเงินกู ้โดยมีมูลค่าการจาํนองทั้งหมด 161.3  ลา้น

เหรียญสหรัฐฯ (30 กันยายน 2557: 131.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) 

 

• เรือวิศวกรรมโยธาใตน้ํ้ าจาํนวนหลายลาํ และเรือขุดเจาะนํ้ ามนั 1 ลาํ ซ่ึงมีมูลค่าตามบญัชี 176.0 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 

(30 กันยายน 2557: 201.7 ล้านเหรียญสหรัฐฯ)ไดถู้กจาํนองไวก้บัธนาคารหลายแห่งเพื่อคํ้าประกนัเงินเบิกเกินบญัชี

และวงเงินกูต่้างๆ โดยมีมูลค่าการจาํนองทั้งหมด 110.0 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ (30 กันยายน 2557: 1,129.5 ล้านบาท 

และ 110.0 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) 
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บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  

 

• เรือขนถ่านหินจาํนวนหลายลาํ ซ่ึงมีมูลค่าตามบญัชี 123.1 ลา้นบาท (30 กันยายน 2557:123.1 ล้านบาท) ไดถู้ก

จาํนองไวก้บัธนาคารแห่งหน่ึงเพ่ือเป็นหลกัประกนัเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูร้ะยะยาวโดยมีมูลค่าการ

จาํนองรวม 123.0 ลา้นบาท (30 กันยายน 2557: 125.0 ล้านบาท) 

 

• ท่ีดิน อาคาร และเคร่ืองจกัรบางส่วนของกลุ่มบริษทั ซ่ึงมีมูลค่าตามบญัชี 603.3 ลา้นบาทและ 2.5 ลา้นเหรียญ

สหรัฐฯ และ 79,421 ลา้นดองเวียดนาม ตามลาํดบั (30 กันยายน 2557: 602.8 ล้านบาทและ 2.6 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

และ 81,359 ล้านดองเวียดนาม) ไดถู้กจาํนองไวก้บัธนาคารหลายแห่งเพื่อคํ้าประกนัวงเงินกู ้วงเงินเบิกเกินบญัชี

ธนาคาร และหนังสือคํ้ าประกันโดยมีมูลค่าการจาํนองรวม 748.5 ล้านบาท และ 7.0 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (30 

กันยายน 2557: 905.0 ล้านบาท และ 7.0 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) 
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บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  

 

17 สินทรัพย์ไม่มตีวัตน  

 
 งบการเงนิรวม 

       โปรแกม   

       คอมพิวเตอร์   

 ความสมัพนัธ์  สินทรัพย ์  โปรแกรม  ระหวา่ง   

 กบัลูกคา้  ไม่มีตวัตนอ่ืน  คอมพิวเตอร์  ติดตั้ง  รวม 

 (พันบาท) 

ราคาทุน          

ณ วนัที่ 1 ตุลาคม 2556 563,851  8,256  322,906  6,095  901,108 

เพิ่มข้ึน -  -  18,970  -  18,970 

จาํหน่ายและตดัจาํหน่าย -  -  (5,156)  -  (5,156) 

ผลต่างจากการแปลงค่า          

   เงินตราต่างประเทศ -  -  3,294  -  3,294 

ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2557 และ           

   1 ตุลาคม 2557 563,851  8,256  340,014  6,095  918,216 

เพิ่มข้ึน -  -  1,413  -  1,413 

จาํหน่ายและตดัจาํหน่าย -  -  (19,709)  -  (19,709) 

ผลต่างจากการแปลงค่า          

   เงินตราต่างประเทศ 1,044  550  1,244  -  2,838 

ณ วนัที่  31 ธันวาคม 2557 564,895  8,806  322,962  6,095  902,758 

          

ค่าตัดจําหน่าย          

ณ วนัที่ 1 ตุลาคม 2556 354,727  4,639  225,314  -  584,680 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 51,249  1,126  38,483  -  90,858 

จาํหน่ายและตดัจาํหน่าย -  -  (4,775)  -  (4,775) 

ผลต่างจากการแปลงค่า          

   เงินตราต่างประเทศ (35)  (12)  942  -  895 

ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2557 และ           

   1 ตุลาคม 2557 405,941  5,753  259,964  -  671,658 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด 12,804  278  8,783  -  21,865 

การดอ้ยค่า - สุทธิ -  -  (133)  -  (133) 

จาํหน่ายและตดัจาํหน่าย -  -  18,995  -  18,995 

ผลต่างจากการแปลงค่า          

   เงินตราต่างประเทศ 1,044  402  (36,838)  -  (35,392) 

ณ วนัที่  31 ธันวาคม 2557 419,789  6,433  250,771  -  676,993 
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บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  

 

 
 งบการเงนิรวม 

       โปรแกม   

       คอมพิวเตอร์   

 ความสมัพนัธ์  สินทรัพย ์  โปรแกรม  ระหวา่ง   

 กบัลูกคา้  ไม่มีตวัตนอ่ืน  คอมพิวเตอร์  ติดตั้ง  รวม 

 (พันบาท) 

มูลค่าสุทธิทางบัญชี          

ณ วนัที่ 1 ตุลาคม 2556 209,124  3,617  97,592  6,095  316,428 

ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2557 และ           

   1 ตุลาคม 2557 157,910  2,503  80,050  6,095  246,558 

ณ วนัที่  31 ธันวาคม 2557 145,106  2,373  72,191  6,095  225,765 

 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

   โปรแกรม   

 โปรแกรม  คอมพิวเตอร์   

 คอมพิวเตอร์  ระหวา่งติดตั้ง  รวม 

 (พันบาท) 

ราคาทุน      

ณ วนัที่ 1 ตุลาคม 2556 186,376  6,095  192,471 

เพิ่มข้ึน -  -  - 

ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2557 และ 1 ตุลาคม 2557 186,376  6,095  192,471 

เพิ่มข้ึน -  -  - 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 186,376  6,095  192,471 

  
 

 
 

 
ค่าตัดจําหน่าย  

 
 

 
 

ณ วนัที่ 1 ตุลาคม 2556 122,894  -  122,894 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 16,181  -  16,181 

ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2557 และ 1 ตุลาคม 2557 139,075  -  139,075 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด 4,036  -  4,036 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 143,111  -  143,111 

      

มูลค่าสุทธิทางบัญชี  
 

 
 

 
ณ วนัที่ 1 ตุลาคม 25556 63,482  6,095  69,577 

ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2557 และ 1 ตุลาคม 2557 47,301  6,095  53,396 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 43,265  6,095  49,360 
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บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  

 

18 ภาษเีงนิได้รอการตดับญัชี 

 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 30 กนัยายน 2557 มีดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม 

 สินทรัพย์  หนีสิ้น  สุทธิ 

 31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน 

 2557  2557  2557  2557  2557  2557 

 (พันบาท) 

เงินลงทุนระยะสั้น 2,643  1,942  (7,194)  -  (4,551)  1,942 

ลูกหน้ีการคา้ 6,372  6,281  -  -  6,372  6,281 

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 14,943  28  (98,711)  (93,941)  (83,768)  (93,913) 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -  -  (63,750)  (69,363)  (63,750)  (69,363) 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์ 

   พนกังาน 

 

23,538  13,459  

 

-  -  

 

23,538  13,459 

ยอดขาดทุนยกไป 153,047  125,990  -  -  153,047  125,990 

อ่ืนๆ 16,242  31,935  (40,313)  (2,005)  (24,071)  29,930 

รวม 216,785  179,635  (209,968)  (165,309)  6,817  14,326 

หกักลบภาษีเงินได ้ (14,108)  (1,552)  14,108  1,552  -  - 

สินทรัพย์ (หนีสิ้น) ภาษเีงนิได้ 

   รอการตดับญัชีสุทธิ  202,677  178,083  

 

(195,860)  (163,757)  6,817  14,326 

 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 สินทรัพย์  หนีสิ้น  สุทธิ 

 31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน 

 2557  2557  2557  2557  2557  2557 

 (พันบาท) 

เงินลงทุนระยะสั้น 2,643  1,942  -  -  2,643  1,942 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -  -  (276)  (1,067)  (276)  (1,067) 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์ 

   พนกังาน 2,639  2,468  -  -  2,639  2,468 

ยอดขาดทุนยกไป 98,860  66,221  -  -  98,860  66,221 

อ่ืนๆ 626  10,711  -  -  626  10,711 

รวม 104,768  81,342  (276)  (1,067)  104,492  80,275 

หกักลบภาษีเงินได ้ (276)  (1,067)  276  1,067  -  - 

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชีสุทธิ  104,492  80,275  -  -  104,492  80,275 
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บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  

 

รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2557  

มีดงัต่อไปน้ี 

 

 งบการเงนิรวม 

   บนัทึกเป็นรายจ่าย/(รายไดใ้น)   

 

ณ วนัที ่1  

ตุลาคม 2557  

กาํไรหรือ 

ขาดทุน  

กาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน  

ผลต่างอตัรา

แลกเปล่ียน 

 การจาํหน่าย 

งบการเงินของ 

บริษทัยอ่ย 

 

ณ วนัที ่31 

ธันวาคม 2557 

 (พันบาท) 

เงินลงทุนระยะสั้น 1,942  -  (6,493)  -  -  (4,551) 

ลูกหน้ีการคา้ 6,281  91  -  -  -  6,372 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (93,913)  10,950  -  (805)  -  (83,768) 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (69,363)  5,635  -  (22)  -  (63,750) 

ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 13,459  10,079  -  -  -  23,538 

ยอดขาดทุนยกไป 125,990  27,057  -  -  -  153,047 

อ่ืนๆ 29,930  (54,001)  - 

 

- 

 

-  (24,071) 

รวม 14,326  (189)  (6,493) (827) -  6,817 
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บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  

 

 

 งบการเงนิรวม 

   บนัทึกเป็นรายจ่าย/(รายไดใ้น)   

 

ณ วนัที ่1  

ตุลาคม 2556  

กาํไรหรือ 

ขาดทุน  

กาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน  

ผลต่างอตัรา

แลกเปล่ียน 

 การจาํหน่าย 

งบการเงินของ 

บริษทัยอ่ย 

 

ณ วนัที ่30 

กนัยายน 2557 

 (พันบาท) 

เงินลงทุนระยะสั้น 3,569  -  (1,627)  -  -  1,942 

ลูกหน้ีการคา้ 14,043  (1,134)  -  -  (6,628)  6,281 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (85,229)  (8,689)  -  5  -  (93,913) 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (86,842)  17,480  -  (1)  -  (69,363) 

ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 9,275  4,184  -  -  -  13,459 

ยอดขาดทุนยกไป 166,675  (40,395)  -  (290)  -  125,990 

อ่ืนๆ 15,231  14,704  -  (5)  -  29,930 

รวม 36,722  (13,850)  (1,627) (291) (6,628)  14,326 

 

 

 

 

87 



บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  

 
 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

   บนัทึกเป็นรายจ่าย / (รายไดใ้น)   

 ณ วนัที ่ 

1 ตุลาคม 2557  

กาํไรหรือ

ขาดทุน  

กาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน 

 ณ วนัที ่ 

31 ธันวาคม 2557 

 (พันบาท) 

เงินลงทุนระยะสั้น 1,942  -  701  2,643 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (1,067)  791  -  (276) 

ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 2,468  171  -  2,639 

ยอดขาดทุนยกไป 66,221  32,639  -  98,860 

อ่ืนๆ 10,711  (10,085)  -  626 

รวม 80,275  23,516  701  104,492 

 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

   บนัทึกเป็นรายจ่าย / (รายไดใ้น)   

 ณ วนัที ่ 

1 ตุลาคม 2556  

กาํไรหรือ

ขาดทุน  

กาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน 

 ณ วนัที ่ 

30 กนัยายน 2557 

 (พันบาท) 

เงินลงทุนระยะสั้น 3,569  -  (1,627)  1,942 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (3,180)  2,113  -  (1,067) 

ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 2,224  244  -  2,468 

ยอดขาดทุนยกไป 58,928  7,293  -  66,221 

อ่ืนๆ 4,352  6,359  -  10,711 

รวม 65,893  16,009  (1,627)  80,275 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดจากผลแตกต่างชัว่คราวและยอดขาดทุนยกไปท่ีมิไดรั้บรู้ในงบการเงินมี

รายละเอียดดงัน้ี 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 31 ธนัวาคม

2557 

 30 กนัยายน 

2557 

 31 ธนัวาคม

2557 

 30 กนัยายน 

2557 

 (พันบาท) 

ผลแตกต่างชัว่คราว 1,518,170  1,511,412  782,749  775,497 

ขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ 285,199  286,086 

 

- 

 

- 

รวม 1,803,369  1,797,498 782,749 775,497 
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บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  

 

ขาดทุนทางภาษีจะส้ินอายใุนปี 2558 ถึง 2564 ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้ักภาษีท่ียงัไม่ส้ินอายตุามกฎหมายเก่ียวกบั

ภาษีเงินไดปั้จจุบนันั้น กลุ่มบริษทัและบริษทัยงัมิไดรั้บรู้รายการดงักล่าวเป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี

เน่ืองจากยงัไม่มีความเป็นไดค่้อนขา้งแน่ว่ากลุ่มบริษทัและบริษทัจะมีกาํไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์ทาง

ภาษีดงักล่าว 

 

19 สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอ่ืน  

 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน 

  2557  2557  2557  2557 

  (พันบาท) 

ค่าเช่าระยะยาวจ่ายล่วงหนา้          

   - สิทธิการใชท่ี้ดิน - สุทธิ  1,931  2,250  -  - 

ลูกหน้ีค่าสินไหมทดแทน  196,138  252,153  -  - 

เงินฝากสถาบนัการเงินติดภาระผกูพนั         

   เกินกวา่หน่ึงปี  131,899  129,533  -  - 

เงินใหกู้ร้ะยะยาวแก่กิจการอ่ืน  19,995  -  -  - 

สินทรัพยอ่ื์น  87,646  61,570  1,691  511 

รวม  437,609  445,506  1,691  511 

 

เงินฝากสถาบนัการเงินติดภาระผูกพนัที่มีอายเุกินกว่าหน่ึงปี เป็นเงินคํ้าประกนัภายใตส้ัญญาเงินกูร้ะยะยาวกบั

สถาบนัการเงินในประเทศแห่งหน่ึงซ่ึงกาํหนดว่าจาํนวนเงินฝากสถาบนัการเงินจะตอ้งคงไวไ้ม่ตํ่ากว่าจาํนวนของ

เงินตน้และดอกเบ้ียที่ตอ้งจ่ายในสองงวดภายหลงัส้ินสุดระยะเวลาปลอดชาํระเงินตน้สองปีในวนัท่ี 30 กนัยายน 

2556 

เงินให้กู้ระยะยาวแก่กิจการอ่ืน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 เงินให้กู้ระยะยาวแก่กิจการอ่ืนเป็นตัว๋สัญญาใช้เงินท่ีออกโดย Merton และ Britmar 

(Asia) Pte.Ltd. ด้วยราคาหน้าตัว๋เงินจาํนวน 0.76 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของส่ิงตอบแทนภายใต้

สญัญาจ่ายชาํระตามท่ีเปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 12 ตัว๋สัญญาใชเ้งินน้ีมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 1.5 

ต่อปี 
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บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  

 

20 หนีสิ้นทีม่ีภาระดอกเบีย้ 

 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน 

 หมายเหต ุ 2557  2557  2557  2557 

  (พันบาท) 

ส่วนทีห่มุนเวยีน         

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร  8,525  4,244  -  - 

เงินกูร้ะยะสั้น  473,279  284,044  -  - 

เงินกูร้ะยะสั้นจากกิจการ         

   ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 -  -  1,287,653  5,816,657 

ส่วนของเงินกูร้ะยะยาวท่ีถึง         

   กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี  2,463,544  2,272,635  300,000  360,000 

ส่วนของหุน้กูท่ี้ถึงกาํหนด         

   ไถ่ถอนภายในหน่ึงปี  1,999,627  1,999,445  1,999,627  1,999,445 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินท่ี         

   ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี  6,693  6,264  -  - 

  4,951,668  4,566,632  3,587,280  8,176,102 

         

ส่วนทีไ่ม่หมุนเวยีน         

เงินกูร้ะยะยาว  7,734,090  7,156,341  480,000  580,000 

หุน้กู ้  1,998,700  1,998,569  1,998,700  1,998,569 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน  9,332  9,186  -  - 

  9,742,122  9,164,096  2,478,700  2,578,569 

         

รวม  14,693,790  13,730,728  6,065,980  10,754,671 
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บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  

 

ระยะเวลาการครบกาํหนดของเงินกูร้ะยะยาว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 30 กนัยายน 2557 มีดงัต่อไปน้ี 

 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน 

  2557  2557  2557  2557 

  (พันบาท) 

ภายใน 1 ปี  2,463,544  2,272,635  300,000  360,000 

ระหวา่ง 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี  5,251,438  4,560,242  480,000  580,000 

มากกวา่ 5 ปี  2,482,652  2,596,099  -  - 

รวม  10,197,634  9,428,976  780,000  940,000 

 

ยอดคงเหลือของเงินกูร้ะยะยาว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 30 กนัยายน 2557 อยูใ่นสกลุเงินมีดงัต่อไปน้ี 

 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน 

  2557  2557  2557  2557 

  (พันบาท) 

บาท  1,155,980  1,355,654  780,000  940,000 

เหรียญสหรัฐฯ  9,041,654  8,073,322  -  - 

รวม  10,197,634  9,428,976  780,000  940,000 

 

บริษทั 

 

เงินกู้ระยะยาว 

 

เงินกูเ้พื่อการไถ่ถอนหุ้นกูแ้ปลงสภาพเป็นเงินกูจ้ากธนาคารพาณิชยใ์นประเทศในสกุลเงินบาท มียอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 

31 ธันวาคม 2557 จาํนวน 780 ลา้นบาท (30 กันยายน 2557: 940 ล้านบาท) มีระยะเวลาชาํระหน้ีคืนภายใน 5 ปี และไม่มี

หลกัประกนั อตัราดอกเบ้ียเงินกูเ้ป็นอตัราดอกเบ้ียลอยตวับวกส่วนเพิ่ม 
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หุ้นกู้ 

 

ในเดือนกรกฎาคม 2553 บริษทัไดอ้อกและเสนอขายหุ้นกูส้กุลเงินบาทประเภทไม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีหลกัประกนั

จาํนวน 2 ชุด ในราคาตามมูลค่ารวมเป็นจาํนวนเงิน 4 พนัลา้นบาท รายละเอียดของหุน้กู ้มีดงัต่อไปน้ี 

 

 

หุ้นกู้ 

 

จํานวนหน่วย 

ราคาตามมูลค่า/หน่วย 

(บาท) 

อตัราดอกเบีย้  

(ร้อยละต่อปี) 

วนัทีค่รบกาํหนด 

ไถ่ถอน 

     

ชุดท่ี 1 2,000,000                                 1,000                                         3.60                                                            9 กรกฎาคม 2558 

ชุดท่ี 2 2,000,000                                 1,000                                         3.82 29 มิถุนายน  2560 

 

หุน้กูส้กุลเงินบาทท่ีนาํออกขายนั้นมีราคาตามมูลค่าท่ีตราไวท่ี้ 1,000 บาทต่อหน่วย หุน้กูชุ้ดท่ีหน่ึงมีอาย ุ5 ปี นบัจาก

วนัท่ีออกหุ้นกู ้และหุ้นกูชุ้ดท่ีสองมีอาย ุ6 ปี 11 เดือน และ 20 วนันับจากวนัท่ีออก บริษทัจะจ่ายดอกเบ้ียทุก ๆ สาม

เดือน และจะไถ่ถอนหุน้กูท้ ั้งจาํนวน ณ วนัท่ีครบกาํหนด 

 

หุ้นกูชุ้ดท่ี 1 ท่ีมีมูลค่าสุทธิทางบญัชีจาํนวน 1,999.4 ลา้นบาทไดถู้กจดัประเภทเป็นหุ้นกูส่้วนท่ีถึงกาํหนดไถ่ถอน

ภายใน 1 ปี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 30 กนัยายน 2557 ตามวนัท่ีครบกาํหนดไถ่ถอน 

 

รายการเคล่ือนไหวของหุ้นกูใ้นระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 และปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

2557  มีดงัต่อไปน้ี 

 

  งบการเงนิรวมและ 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  งวดสามเดือน   

  ส้ินสุดวนัท่ี  ปีส้ินสุดวนัท่ี 

  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน 

  2557  2557 

  (พันบาท) 

ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม 2557 และ 2556  3,998,014  3,996,772 

ค่าตดัจาํหน่ายค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กู ้  313  1,242 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557 และ 30 กนัยายน 2557  3,998,327  3,998,014 
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หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  

 

งบการเงินรวม 

 

เงินกู้ระยะส้ัน 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 กลุ่มบริษทัมีเงินกูร้ะยะสั้ นในรูปแบบของตัว๋สัญญาใช้เงินและตัว๋เงินท่ีไม่มีหลกัประกนั 

และสญัญาทรัสตรี์ซีทจากสถาบนัการเงินในประเทศจาํนวน 473.3 ลา้นบาท (30 กันยายน 2557: 284.0 ล้านบาท) 

 

เงินกู้ระยะยาว 

 

รายการเคล่ือนไหวของเงินกูร้ะยะยาวในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และสาํหรับปีส้ินสุด

วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 มีดงัต่อไปน้ี 

 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน 

 2557  2557  2557  2557 

 (พันบาท) 

ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม 2557 และ 2556 9,428,976  8,907,201  940,000  1,160,000 

เพิ่มข้ึน 1,144,976  1,525,219  -  - 

ชาํระคืน (524,363)  (1,448,891)  (160,000)  (220,000) 

จดัประเภทใหม่เป็นเงินกูย้มืระยะสั้น -  202,676  -  - 

กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดข้ึนแลว้ -  12  -  - 

กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน -  700  -  - 

ผลต่างจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 146,970  238,099  -  - 

ค่าตดัจาํหน่ายค่าใชจ่้ายในการไดรั้บเงินกู ้ 1,075  3,960  -  - 

ณ วนัที ่ 31 ธันวาคม 2557 และ         

   30 กนัยายน 2557 10,197,634  9,428,976  780,000  940,000 

หัก ส่วนของเงินกูร้ะยะยาวท่ีถึงกาํหนด        

   ชาํระภายในหน่ึงปี (2,463,544)  (2,272,635)  (300,000)  (360,000)  

เงนิกู้ระยะยาว - สุทธิจากส่วนทีถ่งึ        

   กาํหนดชําระภายในหน่ึงปี 7,734,090  7,156,341  480,000  580,000 
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หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  

 
 

ก) เงินกูเ้พื่อซ้ือและก่อสร้างเรือเดินทะเล เรือขดุเจาะ เรือสนบัสนุนและอุปกรณ์ และเรือขนถ่านหิน 

 

- เงินกูเ้พื่อซ้ือและก่อสร้างเรือเดินทะเลเป็นเงินกูจ้ากสถาบนัการเงินต่างประเทศหลายแห่ง โดยกูใ้นสกุล

เงินเหรียญสหรัฐฯ มียอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 จาํนวน 161.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (30 

กันยายน 2557: 131.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) มีระยะเวลาชาํระหน้ีคืนภายใน 5 ถึง 17 ปี นบัจากวนัส่งมอบ

เรือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 อตัราดอกเบ้ียการกูย้มืและหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัมีดงัน้ี 

 

- เงินกูจ้าํนวน 27.1 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ (30 กันยายน 2557: 28.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) : อตัราดอกเบ้ีย

คงท่ีและอตัรา LIBOR บวกส่วนเพิ่ม เงินกูด้งักล่าวไดรั้บการคํ้าประกนัโดยการจาํนองเรือเดินทะเล 

2 ลาํ และคํ้าประกนัโดยบริษทั 

 

- เงินกู้จาํนวน 134.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (30 กันยายน 2557: 102.7  ล้านเหรียญสหรัฐฯ) : อัตรา

ดอกเบ้ีย LIBOR บวกส่วนเพิ่ม และไดรั้บการคํ้าประกนัโดยการจาํนองเรือเดินทะเลของกลุ่มบริษทั

จาํนวน 12 ลาํ และเรือท่ีสร้างใหม่หรือเรือใชแ้ลว้ซ่ึงไดม้าโดยใชว้งเงินกูย้มืเหล่าน้ี สญัญาประกนัภยั

ของเรือเดินทะเล ซ่ึงได้ทาํสัญญาคํ้ าประกนัเรือเดินทะเล จาํนําหรือเปล่ียนบญัชีธนาคาร และคํ้ า

ประกนัโดยบริษทั 

 

-  เงินกูส้าํหรับการซ่อมแซมพิเศษของเรือขดุเจาะเป็นเงินกูจ้ากธนาคารพาณิชยใ์นประเทศแห่งหน่ึงโดยกู้

ในสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ มียอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2557 จาํนวน 3.0 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

มีระยะเวลาชาํระหน้ีคืนภายใน 2 ปี โดยมีอตัราดอกเบ้ีย USD-LIBOR บวกส่วนเพิ่ม และไดรั้บการคํ้า

ประกนัโดยการจาํนองเรือขดุเจาะ และคํ้าประกนัโดยบริษทัยอ่ยหลายแห่ง เงินกูด้งักล่าวไดถู้กชาํระคืน

เตม็จาํนวนในระหวา่งงวดส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 

 

- เงินกูเ้พื่อซ้ือเรือสนบัสนุนและอุปกรณ์เป็นเงินกูจ้ากธนาคารพาณิชยใ์นประเทศ โดยกูใ้นสกุลเงินเหรียญ

สหรัฐฯ มียอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 จาํนวน 113.4 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ (30 กันยายน 2557: 

115.1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) มีระยะเวลาชาํระหน้ีคืนภายใน 8 ถึง 10 ปี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 เงินกู้

ดงักล่าวมีอตัราดอกเบ้ีย USD-LIBOR บวกส่วนเพิ่ม (30 กันยายน 2557: USD-LIBOR บวกส่วนเพ่ิม) 

เงินกูด้งักล่าวไดรั้บการคํ้าประกนัโดยการจาํนองเรือสนบัสนุน และคํ้าประกนัโดยบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง 

 

- เงินกูเ้พื่อซ้ือเรือขนถ่านหินเป็นเงินกูจ้ากธนาคารพาณิชยใ์นประเทศแห่งหน่ึงโดยกูใ้นสกุลเงินบาท มี

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 จํานวน 6.4 ล้านบาท (30 กันยายน 2557: 9.4 ล้านบาท) มี

ระยะเวลาชาํระคืนภายใน 7 ปี โดยมีอตัราดอกเบ้ีย MLR หักดว้ยส่วนลดและเงินกูด้งักล่าวไดรั้บการคํ้า

ประกนัโดยการจาํนองเรือขนถ่านหินทั้งหมด 
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 นอกจากน้ี เง่ือนไขของสัญญาเงินกูก้าํหนดว่าบริษทัและบริษทัย่อยตอ้งไม่นาํทรัพยสิ์นท่ีติดภาระคํ้ า

ประกนัไปก่อภาระผกูพนั หรือยนิยอมใหมี้การก่อภาระผกูพนัอ่ืนอีก เวน้แต่จะไดรั้บคาํยนิยอมจากผูใ้หกู้ ้

อยา่งเป็นทางการ อีกทั้งบริษทัและบริษทัยอ่ยจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้จาํกดัอ่ืนตามท่ีระบุไวใ้น

สญัญาเงินกู ้

 

ข) เงินกู้เพ่ือการก่อสร้างอาคารและคลงัสินคา้เป็นเงินกู้จากธนาคารพาณิชยใ์นประเทศโดยกู้ในสกุลเงินบาท 

มียอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 จาํนวน 46.5 ลา้นบาท (30 กันยายน 2557: 50.4 ล้านบาท) มีระยะเวลา

ชาํระหน้ีคืนภายใน 6.5 ถึง 8 ปี เงินกูน้ี้มีอตัราดอกเบ้ีย MLR หักดว้ยส่วนลด เงินกูด้งักล่าวไดร้ับการคํ้า

ประกนัโดยการจาํนองท่ีดินและอาคารของบริษทัย่อยและคํ้าประกนัโดยบริษทั 

 

ค) เงินกูเ้พื่อการก่อสร้างเคร่ืองจกัรและคลงัสินคา้และเงินทุนหมุนเวียนเป็นเงินกูจ้ากธนาคารพาณิชยใ์นประเทศ

โดยกูใ้นสกุลเงินบาท มียอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 จาํนวน 319.9 ลา้นบาท (30 กันยายน 2557: 

355.9 ล้านบาท) มีระยะเวลาชาํระหน้ีคืนภายใน 3 ถึง 7 ปี เงินกูด้งักล่าวมีอตัราดอกเบ้ีย MLR หักดว้ยส่วนลด

และไดรั้บการคํ้าประกนัโดยการจาํนองท่ีดินบางส่วนและอาคารก่อสร้างบนท่ีดินนั้นของบริษทัยอ่ย  

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 บริษทัในฐานะผูค้ ํ้ าประกนัเงินกู้ของบริษทัย่อย และบริษทัและ UMS ในฐานะผูกู้ไ้ม่

สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขบางประการท่ีกาํหนดในสัญญาเงินกู้ ภายใตม้าตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 

2555) เร่ือง การนาํเสนองบการเงิน กิจการตอ้งจดัประเภทหน้ีสินเป็นหน้ีสินหมุนเวียน หากกิจการไม่สามารถปฏิบติั

ตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดในสัญญาเงินกูร้ะยะยาวท่ีมีผลในหรือก่อนวนัท่ีท่ีออกรายงาน แมว้่าภายหลงัจากวนัท่ีท่ีออก

รายงาน และก่อนวนัท่ีท่ีงบการเงินไดรั้บการอนุมติัใหเ้ปิดเผยสู่สาธารณะ ผูใ้หกู้จ้ะยนิยอมไม่เรียกคืนเงินกู ้เน่ืองจาก

การไม่ปฏิบติัตามเง่ือนไข ดงันั้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีจะถึงกาํหนดชาํระเกิน 1 ปี 

จาํนวน 983.42 ล้านบาท (30 กันยายน 2557: 844.64 ล้านบาท) จึงถูกจดัประเภทเป็นหน้ีสินหมุนเวียน ปัจจุบัน

ผูบ้ริหารอยูใ่นระหว่างการเจรจากบัธนาคารท่ีเก่ียวขอ้ง และมีความเห็นว่าผลการเจรจาดงักล่าวจะไม่ส่งผลกระทบ

ทางลบอยา่งมีสาระสาํคญั 
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หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  

 

21 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 

 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  สาํหรับงวด    สาํหรับงวด   

  สามเดือน  สาํหรับปี  สามเดือน  สาํหรับปี 

  ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี 

  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน 

  2557  2557  2557  2557 

  (พันบาท) 

ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน  155,016  111,663  13,196  12,343 

มูลค่าท่ีรับรู้ในงบกาํไรขาดทุน  10,594  11,121  986  3,026 

 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน 

  2557  2557  2557  2557 

  (พันบาท) 

ภาระผูกพนัในงบแสดงฐานะการเงนิ         

   ประกอบด้วย         

   ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน  155,016  111,663  13,196  12,343 
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บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  

 

ผลประโยชน์เม่ือเกษยีณอาย ุ

 

รายการเคล่ือนไหวของภาระผกูพนัผลประโยชนเ์ม่ือเกษียณอายใุนระหวา่งปีมีดงัต่อไปน้ี 

 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน 

 2557  2557  2557  2557 

 (พันบาท) 

ยอดยกมาตน้งวด/ปี 111,663  108,640  12,343  11,121 

การจาํหน่ายงบการเงินของบริษทัยอ่ย -  (5,738)  -  - 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 10,169  26,824  904  3,404 

ตน้ทุนดอกเบ้ีย 425  1,929  82  307 

กาํไรตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั -  (17,632)  -  (685) 

โบนสัสะสม 5,990  -  -  - 

จดัประเภทรายการจากค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 25,197  -  -  - 

ผลประโยชนจ่์าย (419)  (4,160)  (133)  (1,804) 

ผลต่างจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 1,991  1,800  -  - 

ยอดคงเหลือส้ินงวด/ปี 155,016  111,663  13,196  12,343 

 

รายการท่ีรับรู้ในงบกาํไรขาดทุน มีดงัต่อไปน้ี 

 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน 

 2557  2557  2557  2557 

 (พันบาท) 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 10,169  26,824  904  3,404 

ตน้ทุนดอกเบ้ีย 425  1,929  82  307 

การตดัจาํหน่ายกาํไรตามหลกัคณิตศาสตร์        

   ประกนัภยั -  (17,632)  -  (685) 

รวม (แสดงอยู่ในค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัพนักงาน) 10,594  11,121  986  3,026 

 

ค่าใชจ่้ายดงักล่าวไดร้วมอยูใ่นตน้ทุนการใหบ้ริการ ค่าใชจ่้ายในการขาย และค่าใชจ่้ายในการบริหาร 
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บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  

 

สมมติฐานทางสถิติท่ีสาํคญัท่ีใช ้มีดงัต่อไปน้ี 

 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน 

 2557  2557  2557  2557 

 (ร้อยละ)  (ร้อยละ) 

อตัราคิดลด 2.1 - 3.8  2.1 - 3.8  3.47  3.47 

อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต 4 - 8  4 - 8  6  6 

อตัราการตาย 0.08 - 1.03  0.08 - 1.03  TMO2008*  TMO2008* 

อตัราการลาออก 0 - 34  0 - 34  0 - 23  0 - 23 

 

* Male and Female Thai Mortality Ordinary Table of 2008 คื อ ต าร างอัต ร าก าร ต าย ล่ าสุ ด จ าก  สํ านั ก งาน

คณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) 
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บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  

 

22 ทุนเรือนหุ้นและใบสําคญัแสดงสิทธิ 

 

   งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

   31 ธนัวาคม   30 กนัยายน  

 มูลค่าหุน้  2557  2557 

 ต่อหุน้  จาํนวนหุน้  บาท  จาํนวนหุน้  บาท 

 (บาท)  (พันหุ้น / พันบาท) 

ทุนจดทะเบยีน          

ณ วนัที ่1 ตุลาคม 2557 และ 2556 1         

-  หุน้สามญั 1  1,544,106  1,544,106  1,132,807  1,132,807 

ลดมูลค่าหุน้ 1  -  -  (1)  (1) 

ออกหุน้ใหม่ 1  -  -  411,300  411,300 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557 และ          

  30 กนัยายน 2557 - หุ้นสามัญ 1  1,544,106  1,544,106  1,544,106  1,544,106 

          

ทุนทีอ่อกและชําระแล้ว          

ณ วนัที ่1 ตุลาคม 2557 และ 2556 1         

-  หุน้สามญั 1  1,293,235  1,293,235  991,838  991,838 

ออกหุน้ใหม่ 1  -  -  298,111  298,111 

ใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ 1  7,940  7,940  3,286  3,286 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557 และ          

  30 กนัยายน 2557 - หุ้นสามัญ 1  1,301,175  1,301,175  1,293,235  1,293,235 

 

การลดทุนจดทะเบยีน 

 

เม่ือวนัท่ี 30 มกราคม 2557 ท่ีประชุมใหญ่สามญัประจาํปีของผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2557 ไดมี้การอนุมติัใหล้ดทุนจดทะเบียน

ท่ียงัไม่ไดช้าํระจาํนวน 641 หุ้น ซ่ึงถูกจดัสรรไวส้ํารองสําหรับการออกหุ้นท่ีจะออกใหม่ในปี 2556 เป็นผลให้ทุนจด

ทะเบียนของบริษทัลดลงจาก 1,132,807,060 บาท เป็น 1,132,806,419 บาท แบ่งออกเป็น หุ้นสามญั 1,132,806,419 หุ้น 

มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 
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บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  

 

การออกหุ้นสามัญและใบสําคญัแสดงสิทธิฯ 

 

เม่ือวนัท่ี 30 มกราคม 2557 ท่ีประชุมใหญ่สามญัประจาํปีของผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2557 ไดอ้นุมติัมติดงัต่อไปน้ี 

 

- เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัเป็นจาํนวน 411,299,416 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 

1,132,806,419 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จํานวน 1,544,105,835 บาท แบ่งเป็นหุ้นจํานวน 1,544,105,835 หุ้น  

มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท  

 

- ออกและเสนอขายหลกัทรัพยมี์รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 

- หุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษทัจาํนวนไม่เกิน 298,110,588 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท ควบคู่กบั 

- ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั คร้ังท่ี 4 (“TTA-W4” หรือ “ใบสําคญัแสดงสิทธิฯ”) 

จาํนวนไม่เกิน 99,370,196 หน่วย 

 

หลกัทรัพยด์งักล่าวจะถูกเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering : RO) ในอตัราส่วน 

10 หุ้นสามญัเดิม ต่อ 3 หุ้นสามญัใหม่ควบคู่กบั 1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ (10:3:1) ในราคาเสนอขายหุน้สามญั

เพิ่มทุนหุ้นละ 14 บาท ราคาเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิฯ หน่วยละศูนยบ์าท และมีราคาใช้สิทธิซ้ือหุ้นตาม

ใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ 18.5 บาทต่อหุน้ (เวน้แต่กรณีมีการปรับสิทธิ) ทั้งน้ี ผูถื้อหุน้เดิมท่ีใชสิ้ทธิจองซ้ือหุน้สามญัเพิ่ม

ทุนจะตอ้งใชสิ้ทธิจองซ้ือใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ทั้งหมดในคราวเดียวกนัและเป็นไปตามสดัส่วน 

 

- ใหจ้ดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนดงัต่อไปน้ี 

 

การเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุน 

 

- จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนใหม่จาํนวนไม่เกิน 298,110,588 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาทเสนอขายให้แก่  

ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอตัราส่วน 10 หุ้นสามญัเดิม ต่อ 3 หุ้นสามญัใหม่โดย

เสนอขายในราคาหุน้ละ 14 บาท  
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บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  

 

- ผูถื้อหุ้นเดิมมีสิทธิจองซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนตามอตัราส่วนท่ีกาํหนดไวข้า้งตน้ได ้โดย

แสดงความจาํนงจองซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิไดไ้ม่เกินร้อยละ 50 ของจาํนวนหุน้เดิมท่ีผูถื้อหุน้แต่ละ

รายนั้นถืออยู ่ทั้งน้ีผูถื้อหุน้เดิมท่ีจองซ้ือหุน้เกินกว่าสิทธิจะไดรั้บการจดัสรรหุน้ท่ีจองซ้ือเกินกว่าสิทธิก็ต่อเม่ือ

มีหุ้นท่ีเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมท่ีได้จองซ้ือตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น และการ

จดัสรรหุ้นท่ีจองซ้ือเกินกว่าสิทธิดงักล่าวจะเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นและอยู่ภายใตบ้งัคบัหลกัเกณฑ์

ขอ้จาํกดัการถือหุ้นของคนต่างดา้วตามท่ีระบุไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทั ซ่ึงปัจจุบนัอนุญาตให้คนต่างดา้วถือ

หุน้อยูใ่นบริษทั ไดไ้ม่เกินร้อยละ 49 ของจาํนวนหุน้ท่ีออกจาํหน่ายทั้งหมดของบริษทั 

 

- ในกรณีท่ีหุน้สามญัเพิ่มทุนเหลือจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม บริษทัจะจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนท่ีเหลืออยู่

ดงักล่าวแก่บุคคลในวงจาํกดั (“การเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจาํกดั”) โดยราคาเสนอขายหุ้นท่ี

ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจาํกดัน้ีจะไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด อยา่งไรก็ตาม ราคาเสนอขายหุ้นท่ีออก

ใหม่ต่อบุคคลในวงจาํกดัน้ีจะไม่ตํ่ากวา่ราคาเสนอขายหุน้ต่อผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วน 

 

การจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ 

 

- จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุน จาํนวนไม่เกิน 99,370,196 หุน้ เพื่อรองรับการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ คร้ัง

ท่ี 4 เพื่อซ้ือหุน้สามญัของบริษทั ท่ีจะเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัตามสดัส่วน 

 

การจดทะเบียนเพิ่มทุนไดรั้บการอนุมติัจากกรมพฒันาธุรกิจ กระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 14 มีนาคม 2557 

 

เม่ือวนัท่ี 13 มีนาคม 2557 บริษทัไดป้ระกาศการขายหุน้ใหก้บัผูถื้อหุน้เดิมจาํนวน 298,110,588 หุน้ เป็นผลใหไ้ดรั้บ

เงินสดจาํนวน 4,173.55 ลา้นบาท (ทุนท่ีชาํระแลว้จาํนวน 298.11 ลา้นบาทและส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญัจาํนวน 

3,875.44 ลา้นบาท) 

 

เม่ือวนัท่ี 19 มีนาคม 2557 บริษทัไดป้ระกาศผลของการออกและเสนอขายหลกัทรัพย ์TTA-W4 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมท่ี

ซ้ือหุน้สามญัท่ีออกใหม่และไดรั้บจดัสรร TTA-W4 จาํนวน 99,370,196 หน่วย ท่ีราคาเสนอขายจาํนวนศูนยบ์าทต่อ

หน่วย 

 

หุ้นสามญัท่ีออกใหม่และ TTA-W4 ไดมี้การซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเม่ือวนัท่ี 18 มีนาคม 2557 

และ 26 มีนาคม 2557 ตามลาํดบั 
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บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  

 

การใช้สิทธิของ TTA-W3 

 

ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัมีการจดทะเบียนทุนท่ีออกและชาํระแลว้จากการใช้

สิทธิ TTA-W3 จาํนวน 7.88 ลา้นหุ้น และไดรั้บเงินเป็นจาํนวน 127.45 ลา้นบาท (ทุนท่ีออกและชาํระแลว้จาํนวน 

7.88 ลา้นบาทและส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญัจาํนวน 119.57 ลา้นบาท) 

 

ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2557 บริษัทมีการจดทะเบียนทุนท่ีออกและชําระแล้วจากการใช้สิทธิ 

TTA-W3 จาํนวน 2.14 ลา้นหุน้ และไดรั้บเงินเป็นจาํนวน 36.18 ลา้นบาท (ทุนท่ีออกและชาํระแลว้จาํนวน 2.14 ลา้น

บาทและส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญัจาํนวน 34.04 ลา้นบาท) 

 

การใช้สิทธิของ TTA-W4 

 

ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัมีการจดทะเบียนทุนท่ีออกและชาํระแลว้จากการใช้

สิทธิ TTA-W4 จาํนวน 0.06 ลา้นหุ้น และไดรั้บเงินเป็นจาํนวน 1.03 ลา้นบาท (ทุนท่ีออกและชาํระแลว้จาํนวน 0.06 

ลา้นบาทและส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญัจาํนวน 0.97 ลา้นบาท) 

 

ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2557 บริษัทมีการจดทะเบียนทุนท่ีออกและชําระแล้วจากการใช้สิทธิ 

TTA-W4 จาํนวน 1.14 ลา้นหุ้น และได้รับเงินเป็นจาํนวน 21.17 ลา้นบาท (ทุนท่ีออกและชาํระแล้วจาํนวน 1.14   

ลา้นบาทและส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญัจาํนวน 20.03 ลา้นบาท) 

 

รายการเคล่ือนไหวของจาํนวนสิทธิซ้ือหุน้ท่ีคงเหลือ และราคาใชสิ้ทธิถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีดงัต่อไปน้ี 

 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  ราคาใชสิ้ทธิ    ราคาใชสิ้ทธิ   

  ถวัเฉล่ีย    ถวัเฉล่ีย   

  ต่อหุน้  จาํนวนสิทธิ  ต่อหุน้  จาํนวนสิทธิ 

  (บาท)  (พันสิทธิ)  (บาท)  (พันสิทธิ) 

ณ วนัที ่1 ตุลาคม 2557  17.6  229,512  17.6  229,512 

สิทธิเลือกท่ีมีการใชสิ้ทธิ  18.5  (2)  18.5  (2) 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557  17.6  229,510  17.6  229,510 
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* เม่ือวนัท่ี 5 กุมภาพนัธ์ 2557 บริษทัไดป้รับปรุงราคาการใชสิ้ทธิและสัดส่วนของการใชสิ้ทธิใบสาํคญัแสดงสิทธิ

คร้ังท่ี 3 (“TTA-W3”) ดงัต่อไปน้ี 
 

ราคาใชสิ้ทธิเดิมก่อนการปรับปรุง : 17.0000 บาทต่อ 1 หุน้สามญั 

ราคาใชสิ้ทธิใหม่หลงัการปรับปรุง : 16.1655 บาทต่อ 1 หุน้สามญั 

สดัส่วนการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการปรับปรุง : 1 หน่วยต่อ 1.0000 หุน้สามญั 

สดัส่วนการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการปรับปรุง : 1 หน่วยต่อ 1.0516 หุน้สามญั 

23 สํารอง 

สาํรองประกอบดว้ย 

การจัดสรรกาํไรและ/หรือ กาํไรสะสม 

สํารองตามกฎหมาย 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน 

  2557  2557  2557  2557 

  (พันบาท) 

ยอดยกมาตน้งวด/ปี  98,830  93,500  98,830  93,500 

จดัสรรระหวา่งงวด/ปี  11,510  5,330  11,510  5,330 

ยอดคงเหลือส้ินงวด/ปี  110,340  98,830  110,340  98,830 

ตามบทบญัญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษทัมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษทัจะตอ้งจัดสรรทุนสํารอง 

(“สํารองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหลงัจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่า

สาํรองดงักล่าวมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน  เงินสาํรองน้ีจะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถอืหุ้น 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิ 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินแสดงในส่วนของเจา้ของประกอบดว้ยผลต่างการแปลงค่าทั้งหมดจากงบการเงิน

ของหน่วยงานในต่างประเทศ 

ผลต่างจากการเปลีย่นแปลงในมูลค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนเผ่ือขาย 

ผลต่างจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขายแสดงในส่วนของเจา้ของประกอบดว้ยผลรวม

การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนเผือ่ขายจนกระทัง่มีการตดัรายการหรือเกิดการดอ้ยค่า 
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การเปลีย่นแปลงส่วนได้เสียของบริษทัใหญ่ในบริษทัย่อย 

การเปล่ียนแปลงส่วนไดเ้สียของบริษทัใหญ่ในบริษทัยอ่ยในส่วนของผูถื้อหุน้ประกอบดว้ย ผลกระทบจากการปรับ

ลดสัดส่วนการถือหุน้ของบริษทัในบริษทัยอ่ย และผลต่างจากการเปล่ียนแปลงส่วนไดเ้สียของบริษทัใหญ่ในบริษทั

ยอ่ยโดยท่ีไม่ไดท้าํใหบ้ริษทัใหญ่สูญเสียอาํนาจในการควบคุม 

 

24 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 

 

ในระหว่างปี MMPLC มีโครงการให้สิทธิการซ้ือหุ้นสามญัจาํนวน 3 โครงการท่ีใช้ในการดาํเนินงาน โครงการ

ทั้งหมดดงักล่าวถือเป็นการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑท่ี์ชาํระดว้ยตราสารทุน 

 

(ก) โครงการใหสิ้ทธิการซ้ือหุน้สามญัแก่พนกังานปี 2552 (“ESOP 2009”) ไดรั้บการอนุมติัโดยผูถื้อหุน้ของ MMPLC 

เม่ือวนัท่ี 29 มกราคม 2552 โครงการดงักล่าวอนุมติัให้ออกสิทธิการซ้ือหุ้นสามญัให้แก่กรรมการในระดับ

บริหารของ MMPLC โดยสิทธิในการซ้ือหุ้นดงักล่าวสามารถใชสิ้ทธิไดทุ้ก 6 เดือน เร่ิมตั้งแต่วนัครบรอบปีท่ี 3 

นบัจากวนัท่ีสิทธิดงักล่าวไดอ้อก และจะหมดอายใุนปีท่ี 5 นบัจากวนัออกสิทธิ โดยสิทธิทั้งหมดท่ีออกจะถือว่า

หมดอายโุดยอตัโนมติั และจะไม่มีการออกสิทธิเพิ่มเติมภายใตโ้ครงการน้ี 

 

(ข) โครงการให้สิทธิการซ้ือหุ้นสามัญแก่พนักงานปี 2553 (“ESOP 2010”) ได้รับการอนุมัติโดยผูถื้อหุ้นของ 

MMPLC เม่ือวนัท่ี 28 มกราคม 2553 โครงการดงักล่าวอนุมติัใหอ้อกสิทธิการซ้ือหุน้สามญัใหแ้ก่กรรมการ (ไม่

ว่าจะทาํหนา้ท่ีในระดบับริหารหรือไม่) ของ MMPLC โดยสิทธิในการซ้ือหุ้นดงักล่าวสามารถใชสิ้ทธิไดทุ้ก 6 

เดือน เร่ิมตั้งแต่วนัครบรอบปีท่ี 3 นับจากวนัท่ีสิทธิดงักล่าวไดอ้อก และจะหมดอายุในปีท่ี 5 นบัจากวนัออก

สิทธิ โดยสิทธิทั้งหมดท่ีออกจะถือวา่หมดอายโุดยอตัโนมติั และจะไม่มีการออกสิทธิเพิ่มเติมภายใตโ้ครงการน้ี 

 

(ค) โครงการใหสิ้ทธิการซ้ือหุน้สามญัแก่พนกังานปี 2554 (“ESOP 2011”) ไดรั้บการอนุมติัโดยผูถื้อหุน้ของ MMPLC 

เม่ือวนัท่ี 25 มกราคม 2554 โครงการดงักล่าวอนุมติัให้ออกสิทธิการซ้ือหุ้นสามญัให้แก่กรรมการ (ไม่ว่าจะทาํ

หนา้ท่ีในระดบับริหารหรือไม่) ของ MMPLC โดยสิทธิในการซ้ือหุน้ดงักล่าวสามารถใชสิ้ทธิไดทุ้ก 6 เดือน เร่ิม

ตั้งแต่วนัครบรอบปีท่ี 3 นบัจากวนัท่ีสิทธิดงักล่าวไดอ้อก และจะหมดอายใุนปีท่ี 5 นบัจากวนัออกสิทธิ โดยสิทธิ

ทั้งหมดท่ีออกจะถือวา่หมดอายโุดยอตัโนมติั และจะไม่มีการออกสิทธิเพิ่มเติมภายใตโ้ครงการน้ี 
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MMPLC ให้สิทธิซ้ือหุ้นแก่กรรมการ(ไม่ว่าจะทาํหน้าท่ีในระดับบริหารหรือไม่)ท่ีได้รับเลือกของ MMPLC และ

บริษทัยอ่ย มูลค่าของสิทธิการซ้ือหุน้เท่ากบัราคาตลาดถวัเฉล่ียซ่ึงคาํนวณจากราคาตลาดถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัของหุน้ท่ี

ซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยสิ์งคโปร์ ในช่วง 15 วนัท่ีมีการซ้ือขายในตลาดติดต่อกนัก่อนวนัท่ีไดรั้บสิทธิ ผูไ้ดรั้บสิทธิ

ตอ้งเป็นพนกังานท่ีปฏิบติังานตลอด 3 ปี (ระยะเวลาการไดรั้บสิทธิ) และใชสิ้ทธิไดภ้ายหลงั 3 ปีนบัจากวนัท่ีไดรั้บ

สิทธิ กลุ่ม MMPLC ไม่มีภาระผกูพนัทางกฎหมายในการซ้ือสิทธิกลบัคืน หรือจ่ายชาํระสิทธิซ้ือหุน้เป็นเงินสด 

 

ซ่ึงไม่มีผูท่ี้ร่วมโครงการดงักล่าวท่ีไดรั้บสิทธิร้อยละ 5 หรือสูงกว่า ของจาํนวนสิทธิทั้งหมดของแต่ละโครงการและ

ไม่มีสิทธิการซ้ือหุ้นท่ีออกในราคาส่วนลด นอกจากน้ีกรรมการและผูถื้อหุ้นท่ีมีอาํนาตควบคุมของ MMPLC ถือ

สิทธิการซ้ือหุน้ตามโครงการดงักล่าวและไม่มีสิทธิการซ้ือหุน้ท่ีถือโดยบริษทัหรือบริษทัยอ่ยอ่ืนๆ รวมทั้งกรรมการ

และพนกังานของบริษทั 

 

รายการเคล่ือนไหวของจาํนวนสิทธิซ้ือหุน้ท่ีคงเหลือ และราคาใชสิ้ทธิถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีดงัต่อไปน้ี 

 

 งบการเงนิรวม 

 ราคาใชสิ้ทธิ   

 ถวัเฉล่ีย   

 เหรียญสิงคโปร์  จาํนวนสิทธิ 

 (ต่อหุ้น)  (พันสิทธิ) 

ณ วนัที ่1 ตุลาคม 2556 0.39  2,455 

สิทธิเลือกท่ีถูกริบ 0.28  (209) 

สิทธิเลือกท่ีใช ้ 0.27  (535) 

สิทธิเลือกท่ีหมดอาย ุ 0.27  (210) 

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2557 0.46  1,501 

    

    

ณ วนัที ่1 ตุลาคม 2557 0.46  1,501 

สิทธิเลือกท่ีใช ้ 0.21  (248) 

สิทธิเลือกท่ีหมดอาย ุ 0.72  (622) 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557 0.31  631 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 สิทธิซ้ือหุ้นคงเหลือจาํนวน 631,049 สิทธิ (30 กันยายน 2557: 937,562 สิทธิ) ท่ีสามารถใช้

สิทธิได ้ราคาหุ้นถวัเฉล่ียในระหว่างงวดตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2557 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 เท่ากบั 0.32 เหรียญ

สิงคโปร์ต่อหุน้ (สาํหรับปีส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2557: 0.44 เหรียญสิงคโปร์ต่อหุ้น) 
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สิทธิซ้ือหุน้คงเหลือ ณ วนัส้ินงวดสามเดือน/ปีแยกแสดงตามวนัท่ีหมดอายกุารใชสิ้ทธิ และมีราคาใชสิ้ทธิดงัต่อไปน้ี 

 

  งบการเงนิรวม 

  ราคาใชสิ้ทธิ  31  30 

  เหรียญ  ธนัวาคม  กนัยายน 

  สิงคโปร์  2557  2557 

  (ต่อหุ้น)  (พันหุ้น) 

วนัหมดอายกุารใชสิ้ทธิ        

16 พฤศจิกายน 2557  0.72  -  622 

1 ธนัวาคม 2558  0.40  315  316 

15 ธนัวาคม 2559  0.21  316  563 

    631  1,501 

 

มูลค่ายติุธรรมถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัของสิทธิการซ้ือหุ้นท่ีให้สิทธิระหว่างปี 2554 ประมาณโดยใชแ้บบจาํลองการวดั

มูลค่าแบบ Binomial Lattice มีมูลค่า 0.09 เหรียญสิงคโปร์ต่อสิทธิ ข้อมูลสําคญัท่ีใช้ในแบบจาํลองคือราคาหุ้น        

ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั ณ วนัใหสิ้ทธิ มูลค่า 0.23 เหรียญสิงคโปร์ ค่าความผนัผวนร้อยละ 45 อตัราผลตอบแทนของเงิน

ปันผลร้อยละศูนย ์ประมาณการอายขุองสิทธิ 3.85 ปี และอตัราดอกเบ้ียปราศจากความเส่ียงร้อยละ 3.015 ถึงร้อยละ 

3.081 ต่อปี  

 

ณ วนัท่ี 15 ธนัวาคม 2554 มีจาํนวนสิทธิท่ีใหแ้ก่กรรมการของ MMPLC (ไม่ว่าจะทาํหนา้ท่ีในระดบับริหารหรือไม่) 

จาํนวน 1,310,000 หน่วย โดยมีราคาใชสิ้ทธิท่ีราคาตลาดของหุ้น ณ วนัให้สิทธิมูลค่า 0.24 เหรียญสิงคโปร์ต่อหุ้น 

(ราคาหุ้น: 0.23 เหรียญสิงคโปร์ต่อหุ้น) (วนัหมดอายุการใช้สิทธิ :วนัท่ี 15 ธันวาคม 2559) จากการปฏิบติัตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 2 เร่ือง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ ซ่ึงมีผลบงัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 

2554 เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีดงักล่าว การใหสิ้ทธิซ้ือหุน้น้ีมีระยะเวลาใหไ้ดรั้บสิทธิ 3 ปีโดยค่าใชจ่้าย

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการดงักล่าวตดัจาํหน่ายตามวิธีเส้นตรงตลอด 3 ปี ค่าใชจ่้ายประมาณการดงักล่าวคาํนวณโดยนกั

คณิตศาสตร์ประกนัภยัและบนัทึกรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้สาํหรับงวด

สามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 จาํนวนเงิน 0.10 ลา้นบาทหรือ 2,902.8 เหรียญสหรัฐฯ (สําหรับปีส้ินสุด

วันท่ี 30 กันยายน 2557: 0.46 ล้านบาทหรือ 14,272.9 เหรียญสหรัฐฯ) 
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บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  

 

25 ส่วนงานดาํเนินงาน 

 

กลุ่มบริษทัไดน้าํเสนอขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานธุรกิจของกลุ่มบริษทั รูปแบบหลกัในการรายงานส่วน

งานธุรกิจ พิจารณาจากระบบการบริหารการจดัการและโครงสร้างการรายงานทางการเงินภายในของกลุ่มบริษทัเป็น

เกณฑใ์นการกาํหนดส่วนงาน 

 

 

ส่วนงานธุรกจิ 

 

กลุ่มบริษทัเสนอส่วนงานธุรกิจหลกั ดงัน้ี 

 

ส่วนงาน 1   กลุ่มขนส่ง 

ส่วนงาน 2    กลุ่มโครงสร้างพื้นฐาน 

ส่วนงาน 3    กลุ่มพลงังาน 

ส่วนงาน 4    กลุ่มการถือหุน้เพื่อการลงทุน 
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บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  

 

ข้อมูลเกีย่วกบัส่วนงานทีร่ายงาน 

 

รายได้และผลการดําเนินงานจากส่วนงานทางธุรกิจในงบการเงินรวมสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี  

31 ธนัวาคม2557 และสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 มีดงัต่อไปน้ี 

 

 งบการเงนิรวม 

 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2557 

         การตัดรายการ   

   กลุ่มโครงสร้าง    กลุ่มการถือหุ้น  ระหว่างส่วนงาน   

 กลุ่มขนส่ง  พืน้ฐาน  กลุ่มพลงังาน  เพ่ือการลงทุน  ทางธุรกจิ  รวม 

 (พันบาท) 

รายไดจ้ากการดาํเนินงาน 2,256,265  757,581  3,234,734  -  (41,904)  6,206,676 

รายไดร้ะหวา่งส่วนงานธุรกิจ (41,840)  (64)  -  -  41,904  - 

รายไดจ้ากบุคคลภายนอก 2,214,425  757,517  3,234,734  -  -  6,206,676 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 216,286  30,060  248,569  22,609  (9)  517,515 

กาํไรจากการดาํเนินงาน 72,511  61,661  29,461  252,894  (246,605)  169,922 

ส่วนแบ่งกาํไรในบริษทัร่วมและ       
 

 
 

 
 

   กิจการร่วมคา้ 14,196  14,049  229,818  -  -  258,063 

ตน้ทุนทางการเงิน  (41,328)  (17,045)  (28,085)  (79,978)  38,392  (128,044) 

ภาษีเงินได ้ (13,660)  (16,424)  (89,159)  29,204  (999)  (91,038) 

กาํไรสุทธิสาํหรับงวด 31,719  42,241  142,035  202,120  (209,212)  208,903 

 

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 12,903,864 

 

1,615,911 

 

12,468,660 

 

291,129 

 

(18,872) 
 

27,260,692 

 

สินทรัพยร์วม 17,660,740 
 

3,227,323 
 
25,162,367 

 
33,534,122 

 
(27,962,695) 

 
51,621,857 

            

รายการท่ีไม่เป็นตวัเงินอ่ืนท่ีมี 

   สาระสาํคญั  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   - ขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีดิน 

อาคารและอุปกรณ์และ

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 2,021 

 

51,025 

 

- 

 

- 

 

- 

 

53,046 

   - กลบัรายการขาดทุนจากการ

สาํรองดอ้ยค่าท่ีดิน อาคารและ

อุปกรณ์และสินทรัพย ์

ไม่มีตวัตน - 

 

(1,737) 

 

- 

 

- 

 

- 

 

(1,737) 
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บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  

 

 งบการเงนิรวม 

 สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 

         การตัดรายการ   

   กลุ่มโครงสร้าง    กลุ่มการถือหุ้น  ระหว่างส่วนงาน   

 กลุ่มขนส่ง  พืน้ฐาน  กลุ่มพลงังาน  เพ่ือการลงทุน  ทางธุรกจิ  รวม 

 (พันบาท) 

รายไดจ้ากการดาํเนินงาน 7,197,004  4,441,210  10,088,183  -  (295,159)  21,431,238 

รายไดร้ะหวา่งส่วนงานธุรกิจ (295,095)  (64)  -  -  295,159  - 

รายไดจ้ากบุคคลภายนอก 6,901,909  4,441,146  10,088,183  -  -  21,431,238 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 695,691  120,915  950,121  92,449  (35)  1,859,141 

กาํไรจากการดาํเนินงาน 551,493  308,511  741,134  859,030  (1,214,772)  1,245,396 

ส่วนแบ่งกาํไรในบริษทัร่วมและ            

   กิจการร่วมคา้ 157,548  33,579  994,964  -  -  1,186,091 

ตน้ทุนทางการเงิน  (124,398)  (76,836)  (125,234)  (332,627)  167,236  (491,859) 

ภาษีเงินได ้ (72,991)  (76,835)  (166,063)  2,726  (1,190)  (314,353) 

กาํไรสุทธิสาํหรับปี 511,652  188,419  1,444,801  529,129  (1,048,726)  1,625,275 

 

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 12,845,348 
 

1,600,093 
 

12,204,325 
 

291,463 
 

(16,993) 
 

26,924,236 

 

สินทรัพยร์วม 22,752,523 
 

3,240,167 
 

24,191,228 
 

37,468,125 
 

(38,321,317) 
 

49,330,726 

            

รายการท่ีไม่เป็นตวัเงินอ่ืนท่ีมี 

   สาระสาํคญั  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   - ขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีดิน

อาคารและอุปกรณ์และ

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - 

 

14,938 

 

- 

 

- 

 

- 

 

14,938 
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บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  

 

ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ 

 

กลุ่มบริษทัขยายการลงทุนและดาํเนินกิจการในต่างประเทศ โดยนําเสนอขอ้มูลเก่ียวกับการจาํแนกขอ้มูลทาง

ภูมิศาสตร์สาํหรับรายการรายไดจ้ากการขายและสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีมีมูลค่าเป็นสาระสาํคญั โดยรายไดจ้ากการ

ขายตามส่วนงานแยกตามท่ีตั้งทางภูมิศาสตร์ของลูกคา้ และรายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนตามส่วน

งานแยกตามสถานท่ีตั้งตามภูมิศาสตร์ของสินทรัพย ์

 

 งบการเงนิรวม 

 รายได้จากการขาย  สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 

 สาํหรับงวด       

 สามเดือน  สาํหรับปี     

 ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 

 31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน 

 2557  2557  2557  2557 

 (พันบาท) 

เอเชีย 4,246,641  16,968,083  35,841,147  34,565,242 

แอฟริกา 417,893  876,492  316  344 

อเมริกา 388,961  729,176  -  - 

ยโุรป 1,106,910  2,647,951  169,739  1,364 

อ่ืนๆ 46,271  209,536  -  - 

รวม 6,206,676  21,431,238  36,011,202  34,566,950 

 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 รายได้จากการขาย  สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 

 สาํหรับงวด       

 สามเดือน  สาํหรับปี     

 ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 

 31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน 

 2557  2557  2557  2557 

 (พันบาท) 

เอเชีย -  -  24,316,029  28,764,675 

รวม -  -  24,316,029  28,764,675 
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บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  

 

ลูกค้ารายใหญ่ 

 

รายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่จากส่วนงานกลุ่มบริษทัพลงังานสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 เป็น

จาํนวนเงินประมาณ 1,393.47  ลา้นบาท (สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2557: 3,799.83 ล้านบาท) จากรายไดร้วม

ของกลุ่มบริษทั 

 

26 รายได้จากการดาํเนินงานอ่ืน 
 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 

หมายเหต ุ

สาํหรับงวด

สามเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 

 31 ธนัวาคม 

2557  

สาํหรับปี

ส้ินสุดวนัท่ี  

30 กนัยายน 

2557  

สาํหรับงวด

สามเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 

2557  

สาํหรับปี

ส้ินสุดวนัท่ี  

30 กนัยายน 

2557 

  (พันบาท) 

รายไดจ้ากเงินปันผล  -  1,606  328,643  519,155 

กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน  73,338  181,474  8,999  154,583 

ดอกเบ้ียรับ  13,521  55,368  11,144  51,392 

กาํไรจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคาร  

   และอุปกรณ์ 

 

5,180 

 

5,247 

 

- 

 

612 

กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น  -  110  -  110 

กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนใน         

   บริษทัร่วมและกิจการร่วมคา้ 12 38,148  -  -  - 

รายไดอ่ื้น  28,133  95,788  6,911  34,209 

รวม  158,320  339,593  355,697  760,061 
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บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  

 

27 ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

 

งบกาํไรขาดทุนไดร้วมการวิเคราะห์ค่าใชจ่้ายตามหนา้ท่ี ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะไดเ้ปิดเผยตามขอ้กาํหนดในมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินฉบบัต่างๆ ดงัน้ี 

 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 สาํหรับงวด    สาํหรับงวด   

 สามเดือน  สาํหรับปี  สามเดือน  สาํหรับปี 

 ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี 

 31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน 

 2557  2557  2557  2557 

 (พนับาท) 

ค่าใช้จ่ายซ่ึงรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงาน        

    เกีย่วกบัเรือเดนิทะเล        

ค่าใชจ่้ายในการเดินเรือ 998,106  2,235,076  -  - 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัวสัดุและของใชส้ิ้นเปลืองสาํหรับ        

     เรือเดินทะเลและค่าใชจ่้ายในการซ่อมแซมบาํรุง        

     รักษาเรือ 80,562  257,814  -  - 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัลูกเรือและพนกังาน 146,100  472,416  -  - 

ค่าเช่าเรือ 646,415  2,369,735  -  - 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 214,963  686,575  -  - 

        

ค่าใช้จ่ายซ่ึงรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายบริการ        

    จากธุรกจินอกชายฝ่ัง        

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัวสัดุและของใชส้ิ้นเปลือง        

    สาํหรับเรือและค่าใชจ่้ายในการซ่อมแซมเรือ 561,829  1,758,662  -  - 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัลูกเรือ พนกังานและผูรั้บเหมา 1,112,706  4,088,603  -  - 

ค่าเช่าเรือและค่าเช่าอุปกรณ์ 781,100  1,084,940  -  - 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 239,970  919,314  -  - 

        

ค่าใช้จ่ายซ่ึงรวมอยู่ในต้นทุนขาย        

ตน้ทุนวตัถุดิบ 507,266  3,091,365  -  - 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัวสัดุและของใชส้ิ้นเปลือง        

    และค่าใชจ่้ายในการซ่อมแซมบาํรุงรักษา 9,547  39,400  -  - 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 19,739  100,826  -  - 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 16,553  73,820  -  - 
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บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  

 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 สาํหรับงวด    สาํหรับงวด   

 สามเดือน  สาํหรับปี  สามเดือน  สาํหรับปี 

 ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี 

 31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน 

 2557  2557  2557  2557 

 (พนับาท) 

ค่าใช้จ่ายซ่ึงรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการให้บริการ         

    การขายและการบริหาร        

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 265,957  1,342,465  4,449  202,807 

ค่าธรรมเนียมวชิาชีพ 58,126  154,863  4,912  27,223 

ค่าเช่าสาํนกังานและอุปกรณ์สาํนกังาน 15,312  54,933  2,218  6,989 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 46,029  179,432  8,038  33,673 

การดอ้ยค่าของเงินใหกู้ร้ะยะยาวแก่ 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 

 

- 

  

39,617 

 

506,901 

(กลบัรายการ) การดอ้ยค่าของเงินลงทุนใน         

 บริษทัยอ่ย บริษทัร่วมและกิจการร่วมคา้ -  -  (3,357)  (504,054) 

การดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์        

 และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 51,309  14,938  -  - 

ค่าตดัจาํหน่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 2,805  79  -  - 

ค่าตดัจาํหน่ายภาษีถูกหกั ณ ท่ีจ่าย 10,062  9,910  -  - 
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หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  

 

28 ภาษเีงนิได้ 

 

ภาษีเงินไดแ้สดงในงบกาํไรขาดทุนรวมและงบกาํไรขาดทุนเฉพาะกิจการคาํนวณจากกาํไรสุทธิทางภาษีจากกิจการ

ซ่ึงไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนและในอตัราภาษีท่ีใชบ้งัคบัอยู่ในประเทศไทยและอตัราเฉพาะเจาะจงของ แต่ละ

ประเทศสาํหรับการดาํเนินงานในต่างประเทศ กิจการท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน ไดแ้ก่ กาํไรจากการจาํหน่าย

สินทรัพย ์งานบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเดินเรือ เช่น ส่วนงานธุรกิจตวัแทนเรือ ส่วนงานบริการการขุดเจาะนอก

ชายฝ่ังท่ีอยูน่อกประเทศไทยและบริการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบับริการนอกชายฝ่ัง และธุรกิจการผลิตและจาํหน่ายปุ๋ยและ

ถ่านหิน 

 

ภาษเีงินได้รับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  สาํหรับงวด    สาํหรับงวด   

  สามเดือน  สาํหรับปี  สามเดือน  สาํหรับปี 

  ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี 

  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน 

 หมายเหต ุ 2557  2557  2557  2557 

  (พันบาท) 

ภาษเีงนิได้ของปีปัจจุบนั         

สาํหรับปีปัจจุบนั   90,849  300,503  -  - 

         

ภาษเีงนิได้รอการตดับญัชี         

การเปล่ียนแปลงของ 

ผลแตกต่างชัว่คราว 

 

18 
 

189 

  

13,850 

  

(23,516) 

  

(16,009) 

รวมค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้  

(ผลประโยชน์) 

  

91,038 

  

314,353 

  

(23,516) 

  

(16,009) 
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หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  

 

ภาษเีงินได้ทีรั่บรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน  

 

 งบการเงนิรวม 

 สาํหรับงวดสามเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 

 สาํหรับปี 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 

 

ก่อนภาษี

เงินได ้  

รายได้

(ค่าใชจ่้าย) 

ภาษีเงินได ้  

สุทธิจากภาษี

เงินได ้  

ก่อนภาษี

เงินได ้  

รายได้

(ค่าใชจ่้าย) 

ภาษีเงินได ้  

สุทธิจากภาษี

เงินได ้

 (พันบาท) 

ผลต่างจากการเปล่ียนแปลง            

   ในมูลค่ายติุธรรมของเงิน 

   ลงทุนเผือ่ขาย 32,469  (6,493)  25,976  8,137  (1,627)  6,510 

 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 สาํหรับงวดสามเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 

 สาํหรับปี 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 

 

ก่อนภาษี

เงินได ้  

รายได้

(ค่าใชจ่้าย) 

ภาษีเงินได ้  

สุทธิจากภาษี

เงินได ้  

ก่อนภาษี

เงินได ้  

รายได้

(ค่าใชจ่้าย) 

ภาษีเงินได ้  

สุทธิจากภาษี

เงินได ้

 (พันบาท) 

ผลต่างจากการเปล่ียนแปลง            

   ในมูลค่ายติุธรรมของเงิน 

   ลงทุนเผือ่ขาย (3,502)  701  (2,801)  8,137  (1,627)  6,510 
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การกระทบยอดเพือ่หาอัตราภาษทีีแ่ท้จริง   

 

 งบการเงนิรวม 

 สาํหรับงวดสามเดือน  สาํหรับปี 

 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557  ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 

 อตัราภาษี 

(ร้อยละ)  (พันบาท)  

อตัราภาษี 

(ร้อยละ)  (พันบาท) 

กาํไรก่อนภาษีเงินได ้   299,941    1,939,628 

จาํนวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20  59,988  20  387,926 

การลดภาษีเงินได-้ ภาษีเงินไดข้องปีปัจจุบนั -  -  (2)  (37,796) 

การลดภาษีเงินได-้ ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 5  14,982  -  (7,612) 

ภาษีเงินไดส่้วนต่างจากกิจการในต่างประเทศ 19  57,568  7  140,405 

รายไดท่ี้ไม่ตอ้งเสียภาษี (46)  (136,228)  (32)  (622,858) 

ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี 24  71,814  4  72,729 

การใชข้าดทุนทางภาษีท่ีเดิมไม่ไดบ้นัทึก (1)  (2,606)  (6)  (112,856) 

ผลขาดทุนในปีปัจจุบนัท่ีไม่รับรู้เป็น 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 11  32,019  23  443,584 

ภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายท่ีตดัจาํหน่าย (ไดรั้บคืน) -  148  -  (148) 

ภาษีงวดก่อนๆ ท่ีบนัทึกตํ่าไป (สูงไป) (7)  (20,876)  1  28,481 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 5  14,229  1  22,498 

รวม 30  91,038  16  314,353 

        

        

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 สาํหรับงวดสามเดือน  สาํหรับปี 

 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557  ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 

 อตัราภาษี 
(ร้อยละ)  (พันบาท)  

อตัราภาษี 
(ร้อยละ)  (พันบาท) 

กาํไรก่อนภาษีเงินได ้   206,560    90,446 

จาํนวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20  41,312  20  18,089 

รายไดท่ี้ไม่ตอ้งเสียภาษี (21)  (43,986)  (41)  (37,260) 

ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี 4  7,618  3  2,337 

ภาษีงวดก่อนๆ ท่ีบนัทึกตํ่าไป (สูงไป) (14)  (28,460)  1  825 

รวม (11)  (23,516)  (17)  (16,009) 
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การลดอัตราภาษเีงินได้นิติบคุคล 

 

พระราชกฤษฎีกาตามความในประมวลรัษฎากรว่าดว้ยการลดอตัราและยกเวน้รัษฎากร ฉบบัท่ี 530 พ.ศ. 2554 ลง

วนัท่ี 21 ธนัวาคม 2554 ให้ลดอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสําหรับกาํไรสุทธิเป็นระยะเวลาสามรอบระยะเวลาบญัชี

ไดแ้ก่ปี 2555 2556 และ 2557 จากอตัราร้อยละ 30 เหลืออตัราร้อยละ 23 สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชี 2555 ท่ีเร่ิมใน

หรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2555 และร้อยละ 20 ของกาํไรสุทธิสําหรับสองรอบระยะเวลาบญัชีถดัมา (2556 และ 

2557) ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2556 และ 2557 ตามลาํดบั พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวล

รัษฎากรว่าดว้ยการลดอตัราและยกเวน้รัษฎากร ฉบบัท่ี 577 พ.ศ. 2557 ลงวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2557 ขยายเวลาการ

ลดอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลร้อยละ 20 สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีปี 2558 ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2558 

 

กลุ่มบริษทัใชอ้ตัราภาษีเงินไดท่ี้ลดลงเหลือร้อยละ 20 ในการวดัมูลค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดั

บญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 ตามคาํช้ีแจงของสภาวิชาชีพบญัชีท่ีออกในปี 2555 
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29 กาํไรต่อหุ้น 
 

กาํไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน  

 

การคาํนวณกาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานสาํหรับปี คาํนวณจากกาํไรสาํหรับปีท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้สามญัของบริษทัและ

จาํนวนหุน้สามญัท่ีออกจาํหน่ายแลว้ระหวา่งปีโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั แสดงการคาํนวณดงัต่อไปน้ี 

 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 สาํหรับงวด    สาํหรับงวด   

 สามเดือน  สาํหรับปี  สามเดือน  สาํหรับปี 

 ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี 

 31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน 

 2557  2557  2557  2557 

 (พันบาท/พันหุ้น) 

กาํไรสุทธิสําหรับงวดสามเดือน/ปีทีเ่ป็นของ        

 ผู้ถือหุ้นสามญัของบริษัท (ขั้นพืน้ฐาน)  154,727  1,015,229  230,076  106,455 

        

จาํนวนหุน้สามญัคงเหลือ        

 ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม 2557 และ 2556 1,293,235  991,838  1,293,235  991,838 

ผลกระทบจากหุน้ท่ีออก        

 จาํหน่ายระหวา่งงวด/ปี 7,163  166,374  7,163  166,374 

จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลีย่        

 ถ่วงนํา้หนัก (ขั้นพืน้ฐาน)  1,300,398  1,158,212  1,300,398  1,158,212 

        

ผลกระทบจากการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญั

แสดงสิทธิ TTA-W3 

 

26,992 

 

25,456 

  

26,992 

 

25,456 

ผลกระทบจากการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญั

แสดงสิทธิ TTA-W4 

 

7,778 

 

5,413 

  

7,778 

 

5,413 

จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลีย่ 

 ถ่วงนํา้หนัก (ปรับลด) 1,335,168 

 

1,189,081 

 

1,335,168 

 

1,189,081 

กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน (บาท) 0.12  0.88  0.18  0.09 

กาํไรต่อหุ้นปรับลด (บาท) 0.12  0.85  0.17  0.09 
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30 เงนิปันผล 

 

ก) สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557 

 

PMTA 

 

เม่ือวนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2557 ท่ีประชุมคณะกรรมการของ PMTA ไดอ้นุมติัการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 เป็นจาํนวน 328.64 ลา้นบาท โดยเงินปันผลไดถู้กจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เม่ือ

วนัท่ี 16 ธนัวาคม 2557 

 

ข) สาํหรับปีส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2557 

 

MMPLC 

 

ท่ีประชุมใหญ่สามญัประจาํปีของผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2557 เม่ือวนัท่ี 28 มกราคม 2557 ผูถื้อหุ้นได้อนุมติัการ

จ่ายเงินปันผลประจาํปีเป็นจาํนวน 0.2630 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 371.6 ลา้นบาท โดยเงินปันผลไดถู้ก

จ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 21 กมุภาพนัธ์ 2557 

 

31 สิทธิพเิศษทีไ่ด้รับจากการส่งเสริมการลงทุน 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 30 กนัยายน 2557 บริษทัยอ่ยทางตรงแห่งหน่ึง และบริษทัยอ่ยทางออ้ม 6 แห่ง ไดรั้บ

สิทธิพิเศษจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ภายใตบ้ริการตรวจสอบโครงสร้างใตท้อ้งทะเล ให้บริการอุปกรณ์

ใตน้ํ้ า กิจการให้บริการตรวจสอบมลภาวะของนํ้ าทะเล รวมถึงกิจการให้บริการการขุดเจาะ การเป็นสํานกังานเพ่ือ

การลงทุน และการให้บริการท่าเรือ  สิทธิพิเศษท่ีสําคญัรวมถึงการได้รับยกเวน้อากรขาเขา้สําหรับการนําเขา้

เคร่ืองจกัรและการไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมเป็นระยะเวลา 8 ปี นบัตั้งแต่

วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมหรือวนัท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

 

นอกจากน้ี บริษทัยอ่ยท่ีประกอบกิจการเดินเรือทะเลแห่งหน่ึงไดรั้บสิทธิพิเศษจาก the Maritime and Port Authority of 

Singapore (“MPA”) ภายใตบ้ริการเดินเรือในประเทศและระหว่างประเทศ สิทธิพิเศษท่ีสําคญัรวมถึงการไดรั้บยกเวน้

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรจากกิจการเดินเรือทะเลตั้งแต่ วนัท่ี 8 กนัยายน 2551 ถึงวนัท่ี 8 กนัยายน 2559  

 

เพื่อให้ได้รับสิทธิพิเศษดังกล่าว กลุ่มบริษทัจะต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขและขอ้กาํหนดท่ีเก่ียวขอ้งกับสิทธิและ

ประโยชนท่ี์ไดรั้บนั้นตามท่ีระบุไวใ้นบตัรส่งเสริมการลงทุน 
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บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  

 

32 เคร่ืองมือทางการเงนิ 

 

นโยบายการจัดการความเส่ียงทางด้านการเงิน 

กลุ่มบริษทัตอ้งเผชิญกบัความเส่ียงทางการเงินท่ีสาํคญัไดแ้ก่ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนของเงินตราต่างประเทศ

ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย ความเส่ียงจากราคานํ้ ามนั ความเส่ียงจากอตัราค่าระวางและความเส่ียงด้านการให้

สินเช่ือ กลุ่มบริษัทใช้เคร่ืองมือทางการเงินเพื่อลดความไม่แน่นอนของกระแสเงินสดในอนาคตท่ีเกิดจากการ

เปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย ราคานํ้ ามนั และอตัราค่าระวาง และเพื่อช่วยในการบริหารสภาพคล่อง

ของเงินสด 

การบริหารจัดการทุน  

วตัถุประสงคข์องกลุ่มบริษทัในการบริหารทุนของบริษทันั้นเพื่อดาํรงไวซ่ึ้งความสามารถในการดาํเนินงานอย่าง

ต่อเน่ืองของกลุ่มบริษทัเพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผูถื้อหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียอ่ืน และเพื่อดาํรง

ไวซ่ึ้งโครงสร้างของทุนท่ีเหมาะสมเพื่อลดตน้ทุนทางการเงินของทุน 

ในการดาํรงไวห้รือปรับโครงสร้างของทุน กลุ่มบริษทัอาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กบัผูถื้อหุ้น และออก 

หุน้สามญัใหม่หรือหุน้กู ้

ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบีย้ 

ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเป็นความเส่ียงหลกัท่ีตอ้งเผชิญเน่ืองจากกลุ่มบริษทัมีรายการซ้ือและใหบ้ริการส่วนใหญ่

เป็นเงินตราต่างประเทศ ส่วนความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียเป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากความผนัผวนในอนาคตของอตัรา

ดอกเบ้ียในตลาด ซ่ึงความผนัผวนดงักล่าวจะส่งผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษทั โดย

กลุ่มบริษทับริหารความเส่ียงดงักล่าว ดงัต่อไปน้ี 

ก) สัญญาแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศและอตัราดอกเบีย้  

บริษทัไดท้าํสัญญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศและอตัราดอกเบ้ียกบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงสําหรับหุ้นกู้

สกลุเงินบาท อาย ุ5 ปีและ 7 ปี และจะครบกาํหนดในปี 2558 และ 2560 มีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีเป็นสกลุเงินเหรียญ

สหรัฐฯ ร้อยละ 3.65 ต่อปีและ 3.60 ต่อปี ตามลาํดบั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 หุน้กูมี้ยอดคงเหลือจาํนวน 127.83 

ลา้นเหรียญสหรัฐฯ (30 กันยายน 2557: 127.83 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) โดยหุ้นกูน้ี้มียอดตามสกุลเงินเดิมจาํนวน 

4,000 ลา้นบาท (30 กันยายน 2557: 4,000 ล้านบาท) 
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บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  

 

บริษทัไดท้าํสัญญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศและอตัราดอกเบ้ียกบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงสําหรับเงินกู้

ระยะยาวซ่ึงมีกาํหนดชาํระคืนมากกว่า 5 ปี บริษทัไดแ้ลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียจากอตัราดอกเบ้ียคงท่ีสําหรับ

สกุลเงินบาทประจาํ 6 เดือนบวกร้อยละ 2 ต่อปี เป็นอตัราดอกเบ้ียสาํหรับสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ อตัรา LIBOR 

ประเภท 6 เดือนบวกร้อยละ 2.93 ต่อปี ในเดือนกนัยายน 2557 บริษทัไดย้กเลิกสัญญาบางส่วน (unwind) เพื่อให้

ภาระหน้ีสินบางจาํนวนกลบัไปเป็นเงินบาทเพื่อให้สอดคลอ้งกบัแหล่งเงินทุนของบริษทั ดงันั้น ณ วนัท่ี 31 

ธันวาคม 2557 ยอดคงเหลือของเงินกู้ระยะยาวจาํนวน 25.04 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (30 กันยายน 2557 แบ่ง

ออกเป็น 2 สกุลเงิน : 60 ล้านบาท และ 28.25 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) โดยเงินกูย้ืมน้ีมียอดตามสกุลเงินเดิมจาํนวน 

780 ลา้นบาท (30 กันยายน 2557 : 940 ล้านบาท) 

มูลค่ายุติธรรมสุทธิของสัญญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศและอตัราดอกเบ้ีย ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะ

การเงิน มีดงัต่อไปน้ี 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน 

  2557  2557  2557  2557 

  (พันบาท) 

สญัญาแลกเปล่ียนเงินตราต่าง         

   ประเทศและอตัราดอกเบ้ียท่ีเป็น         

   หน้ีสิน  325,627  277,945  325,627  277,945 

มูลค่ายติุธรรมของสัญญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศและอตัราดอกเบ้ียไดค้าํนวณโดยใชอ้ตัราท่ีกาํหนดโดย

ธนาคารคู่สญัญา โดยถือเสมือนวา่ไดย้กเลิกสญัญาเหล่านั้น ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน 
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บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ 30 กันยายน 2557 กลุ่มบริษทัและบริษทัมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน

เงินตราต่างประเทศซ่ึงเกิดจากการมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินซ่ึงกาํหนดในสกุลเงินต่างประเทศ มี

ดงัต่อไปน้ี 

  

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน 

 หมายเหต ุ 2557  2557  2557  2557 

  (พันบาท) 

เหรียญสหรัฐฯ         

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  4,442,962  3,861,714  506,113  555,921 

เงินลงทุนระยะสั้น  17,898  17,508  -  - 

ลูกหน้ีการคา้  2,830,674  446,421  -  - 

ลูกหน้ีจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  1,098,593  1,426,811  -  52,639 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่         

 กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  -  -  -  1,083,845 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาว         

 แก่บุคคลภายนอก  20,110  -  -  - 

เงินกูย้มืระยะสั้น  (219,329)  -  -  - 

เงินกูย้มืระยะสั้นจาก         

 กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  -  -  (1,219,394)  (1,197,406) 

เจา้หน้ีการคา้  (1,151,365)  (809,788)  (1,185)  (592) 

เจา้หน้ีอ่ืน  (127,685)  (244,923)  (27)  (26) 

เจา้หน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  (1,454)  (1,829)  (275)  (270) 

เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้  (459,046)  (216,039)  -  - 

เงินกูย้มืระยะยาว 20 (8,666,045)  (7,741,427)  -  - 

ยอดบญัชีในงบแสดงฐานะการเงิน 

ท่ีมีความเส่ียง 

        

  (2,214,687)  (3,261,552)  (714,768)  494,111 

         

สัญญาแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศ  

 

-  -  -  - 

สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ                                     -  -  -  - 

ความเส่ียงสุทธิ  (2,214,687)  (3,261,552)  (714,768)  494,111 
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บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  

 
 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน 

  2557  2557  2557  2557 

  (พันบาท) 

เหรียญสิงคโปร์         

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  167,378  63,747  266  273 

ลูกหน้ีการคา้  65  -  -  - 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่         

 กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  -  -  747,331  - 

เจา้หน้ีการคา้  (25,183)  (10,414)  -  - 

เจา้หน้ีอ่ืน  (4,262)  -  -  - 

เจา้หน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  -  -  (51,118)  (52,203) 

ยอดบญัชีในงบแสดงฐานะการเงิน         

 ท่ีมีความเส่ียง   137,998  53,333  696,479  (51,930) 

        

สญัญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ -  -  -  - 

สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ                                     -  -  -  - 

ความเส่ียงสุทธิ  137,998  53,333  696,479  (51,930) 
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บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  

 

 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน 

  2557  2557  2557  2557 

  (พันบาท) 
ดองเวยีดนาม         

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  151,756  263,120  -  - 

ลูกหน้ีการคา้  13,029  51,041  -  - 

เจา้หน้ีการคา้  (33,642)  (42,939)  -  - 

ยอดบญัชีในงบแสดงฐานะการเงิน         

ท่ีมีความเส่ียง             131,143  271,222  -  - 

         

สญัญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ  -  -  -  - 

สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ                                     -  -  -  - 

ความเส่ียงสุทธิ  131,143  271,222  -  - 

     

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน 

  2557  2557  2557  2557 

  (พันบาท) 
ปอนด์สเตอร์ลงิ         

เงินลงทุนระยะสั้น  18,093  15,929  18,093  15,929 

ยอดบญัชีในงบแสดงฐานะการเงิน         

ท่ีมีความเส่ียง             18,093  15,929  18,093  15,929 

         

สญัญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ   -  -  -  - 

สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ                                     -  -  -  - 

ความเส่ียงสุทธิ  18,093  15,929  18,093  15,929 
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บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  

 

 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน 

  2557  2557  2557  2557 

  (พันบาท) 
รูเปีย อนิโดนีเซีย          

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  6,823  13,141  -  - 

เจา้หน้ีการคา้  (19,549)  (26,363)  -  - 

เจา้หน้ีอ่ืน  (19,041)  (17,202)  -  - 

ยอดบญัชีในงบแสดงฐานะการเงิน         

ท่ีมีความเส่ียง             (31,767)  (30,424)  -  - 

         

สญัญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ  -  -  -  - 

สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ                                     -  -  -  - 

ความเส่ียงสุทธิ  (31,767)  (30,424)  -  - 

 

ข) สัญญาแลกเปลีย่นราคานํา้มัน 

 

ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 บริษทัย่อยได้ทาํสัญญาแลกเปล่ียนราคานํ้ ามนักับ

ธนาคารพาณิชย ์เพื่อป้องกนัความเส่ียงจากราคานํ้ ามนั ท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาระผูกพนัในการให้บริการตามสัญญา

ขนส่งระยะยาว ภายใตส้ัญญาแลกเปล่ียนราคานํ้ ามนัน้ี ราคานํ้ ามนัจะถูกกาํหนดอยูใ่นช่วง 365.0 เหรียญสหรัฐฯ 

ถึง 383.5 เหรียญสหรัฐฯ (30 กันยายน 2557 เป็น 572.0 ถึง 594.0 เหรียญสหรัฐฯ) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 

ปริมาณนํ้ามนัคงเหลือเท่ากบั 2,000 เมทริกตนั (30 กันยายน 2557 เป็น 6,000 เมทริกตัน) 
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มูลค่ายติุธรรมสุทธิของสญัญาแลกเปล่ียนราคานํ้ามนั ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน มีดงัต่อไปน้ี 

 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน 

 2557  2557  2557  2557 

 (พันเหรียญสหรัฐฯ) 

สญัญาแลกเปล่ียนราคานํ้ามนั - สุทธิ        

   เป็นสินทรัพย ์ 143  320  -  - 

 

ค) สัญญาซ้ือขายค่าระวางล่วงหน้า 

 

TSS ไดท้าํสัญญาซ้ือขายค่าระวางล่วงหนา้กบัสถาบนัการเงิน เพื่อป้องกนัความเส่ียงจากราคาค่าระวางสาํหรับเรือ

เดินทะเลเช่า ภายใตส้ัญญาซ้ือขายค่าระวางล่วงหนา้น้ี ราคาค่าระวางจะถูกกาํหนดอยูใ่นช่วง 8,750 เหรียญสหรัฐฯ 

ถึง 9,500 เหรียญสหรัฐฯต่อวนั (30 กันยายน 2557: 11,300 เหรียญสหรัฐฯ ถึง 14,200 เหรียญสหรัฐฯต่อวัน) ณ 

วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 บริษทัมีสัญญาซ้ือขายค่าระวางล่วงหน้าสําหรับขาย จาํนวน 420 วนั (30 กันยายน 2557:  

60 วัน) 

 

มูลค่ายติุธรรมสุทธิของสญัญาซ้ือขายค่าระวางล่วงหนา้ ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน มีดงัต่อไปน้ี 

 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน 

 2557  2557  2557  2557 

 (พันเหรียญสหรัฐฯ) 

สญัญาซ้ือขายค่าระวางล่วงหนา้ -        

   สุทธิท่ีเป็นสินทรัพย ์ 109  96  -  - 

 

ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

ความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือ คือความเป็นไปไดท่ี้เกิดผลขาดทุนทางการเงินจากการผดินดัของลูกคา้หรือคู่คา้ในการ

ชาํระภาระผกูพนัทางการเงินและขอ้ตกลงทางสญัญาใหแ้ก่กลุ่มบริษทัเม่ือถึงกาํหนด 

รายไดส่้วนใหญ่ของกลุ่มบริษทั ซ่ึงไดแ้ก่ค่าระวางเรือ ลูกคา้จะจ่ายให้ล่วงหนา้หรือจ่ายใหก่้อนสินคา้จะส่งถึงลูกคา้ 

ดงันั้น ผูบ้ริหารจึงมีความเห็นว่าความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือไม่เป็นสาระสําคญัและค่าใชจ่้ายในการป้องกนัความ

เส่ียงไม่คุม้กบัประโยชน์ท่ีไดรั้บ กลุ่มบริษทัไม่ไดท้าํสัญญาอนุพนัธ์ทางการเงินใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเส่ียงดา้นการ

ใหสิ้นเช่ือ 
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สาํหรับรายไดจ้ากการใหบ้ริการนอกชายฝ่ัง และรายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการ ผูบ้ริหารมีความเห็นว่าความเส่ียง

ด้านการให้สินเช่ือไม่เป็นสาระสําคญั บริษทัมีนโยบายท่ีเหมาะสมท่ีจะทาํให้เช่ือมัน่ได้ว่าบริษทัขายสินคา้และ

ใหบ้ริการแก่ลูกคา้ท่ีมีประวติัดา้นสินเช่ือท่ีเหมาะสม 

 

การกาํหนดมูลค่ายติุธรรม 

นโยบายการบญัชีและการเปิดเผยของกลุ่มบริษทั/บริษทั กาํหนดให้มีการกาํหนดมูลค่ายุติธรรมทั้งสินทรัพยแ์ละ

หน้ีสินทั้งทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน   มูลค่ายติุธรรม หมายถึง จาํนวนเงินท่ีผูซ้ื้อและผูข้ายตกลงแลกเปล่ียน

สินทรัพยห์รือชาํระหน้ีสินกนั ในขณะท่ีทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปล่ียนกนั  และสามารถ

ต่อรองราคากนัไดอ้ยา่งเป็นอิสระในลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั  วตัถุประสงคข์องการวดัมูลค่าและ/หรือ

การเปิดเผยมูลค่ายติุธรรมถูกกาํหนดโดยวิธีต่อไปน้ี   ขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัสมมติฐานในการกาํหนดมูลค่ายติุธรรม

ถูกเปิดเผยในหมายเหตุท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยแ์ละหน้ีสินนั้นๆ 

 

มูลค่ายติุธรรมของลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีระยะสั้นอ่ืนๆ เป็นมูลค่าท่ีใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชี 

 

มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินมีมูลค่ายติุธรรมใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีท่ีปรากฏในงบแสดง

ฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 30 กนัยายน 2557 

 

33 ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

 

33.1 ภาระผูกพนัฝ่ายทุน 

 

กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัฝ่ายทุนที่สําคญัจากสัญญาเกี่ยวกบัอาคาร เคร่ืองจกัร การก่อสร้างโกดงัเก็บสินคา้  

การสร้างเรือ การซ่อมเรือคร้ังใหญ่ และอุปกรณ์สาํหรับเรือ แต่ยงัไม่ไดรั้บรู้เป็นหน้ีสิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 

และ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 ดงัต่อไปน้ี 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน 

 2557  2557  2557  2557 

 (ล้าน) 

เหรียญสหรัฐฯ 374.4  372.1  -  - 

ดองเวยีดนาม 47,752.6  79,426.8  -  - 

บาท 1.9  1.9  -  - 
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33.2 ภาระผูกพนัอ่ืน 

 

ก) ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าดาํเนินงาน 

 

จาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีกลุ่มบริษทัตอ้งจ่ายในอนาคตตามสัญญาเช่าดาํเนินงานท่ีไม่สามารถยกเลิกไดข้องเรือและ

ท่ีดิน ดงัต่อไปน้ี 

 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน 

 2557  2557  2557  2557 

 (พันบาท) 

ภายใน 1 ปี 1,015,069  324,716  -  - 

ระหวา่ง 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 2,315,962  296,184  -  - 

มากกวา่ 5 ปี 160,620  99,164  -  - 

รวม 3,491,651  720,064  -  - 

 

ข) ภาระผูกพนัตามสัญญาซ้ือขายถ่านหิน 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 30 กนัยายน 2557 UMS ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัตามสัญญาซ้ือขายถ่าน

หินกบัผูผ้ลิตถ่านหินในต่างประเทศในปริมาณท่ีกาํหนดตามสัญญา บวกหรือหักร้อยละ 10 ราคาของถ่านหิน

สามารถเปล่ียนแปลงได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัคุณภาพของถ่านหินตามสูตรการคาํนวณท่ีระบุในสญัญา นอกจากน้ี UMS 

มีภาระผูกพนัตามสัญญาขายถ่านหินแก่ผูป้ระกอบการในประเทศในปริมาณท่ีกาํหนดบวกหรือหักร้อยละ 10 

ดว้ยราคาคงท่ีตามสญัญา 
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33.3 สัญญาทีสํ่าคญั 

 

สัญญาเช่าเรือเดนิทะเลและเรือขุดเจาะนํา้มัน 

 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน 

 2557  2557  2557  2557 

สญัญาใหเ้ช่าระยะยาว         

จาํนวนเรือเดินทะเลและเรือขดุเจาะนํ้ามนั 1  1  -  - 

ระยะเวลาท่ีเหลือ (เดือน) 15  18  -  - 

        

สญัญาเช่าระยะยาว         

จาํนวนเรือเดินทะเล 3  2  -  - 

ระยะเวลาท่ีเหลือ (เดือน) 14 - 60  5 - 26  -  - 
 

33.4 หนีสิ้นทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ 

 

ก) การคํา้ประกนั 

 

บริษทัและกลุ่มบริษทัไดค้ ํ้าประกนัเพ่ือประโยชนใ์นการประกอบธุรกิจตามปกติ ดงัต่อไปน้ี 

 

 31 ธันวาคม 2557 

 งบการเงนิรวม 

 ล้านบาท 

 

ล้านเหรียญ 

สหรัฐฯ 

 

ล้านดอง 

เวยีดนาม 

 ล้าน 

อาหรับเอมิเรตส์ 

เดอร์แฮม 

หนงัสือคํ้าประกนัท่ีธนาคารออกให ้        

   ในนามกลุ่มบริษทั 25.7  26.5  128,174.5  5.0 

        

ภาระคํ้าประกนัโดยกลุ่มบริษทัแก่        

   สถาบนัการเงินเพื่อคํ้าประกนัวงเงิน        

   สินเช่ือการซ้ือวตัถุดิบ สญัญาประกนั        

   ราคานํ้ามนัและสญัญาซ้ือขายค่าระวาง        

   ล่วงหนา้ 3.1  252.3  -  - 
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 31 ธันวาคม 2557 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ล้านบาท  ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

หนงัสือคํ้าประกนัท่ีธนาคารออกให ้    

   ในนามกลุ่มบริษทั 2.7  - 

    

ภาระคํ้าประกนัโดยกลุ่มบริษทัแก่สถาบนัการเงินเพื่อคํ้าประกนั    

   วงเงินสินเช่ือ การซ้ือวตัถุดิบ สญัญาประกนัราคานํ้ามนั    

   และสญัญาซ้ือขายค่าระวางล่วงหนา้  3.1  127.9 

 

 30 กนัยายน 2557 

 งบการเงนิรวม 

 ล้านบาท 

 

ล้านเหรียญ 

สหรัฐฯ 

 

ล้านดอง 

เวยีดนาม 

 ล้านอาหรับ 

เอมิเรตส์ 

เดอร์แฮม 

หนงัสือคํ้าประกนัท่ีธนาคารออกให ้        

   ในนามกลุ่มบริษทั 26.0  26.5  43,172.0  5.0 

        

ภาระคํ้าประกนัโดยกลุ่มบริษทัแก่        

   สถาบนัการเงินเพื่อคํ้าประกนัวงเงิน        

   สินเช่ือการซ้ือวตัถุดิบ สญัญาประกนั        

   ราคานํ้ามนัและสญัญาซ้ือขาย 

   ค่าระวางล่วงหนา้ 3.1 

 

226.2 

 

- 

 

- 

 

 30 กนัยายน 2557 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ล้านบาท  ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

หนงัสือคํ้าประกนัท่ีธนาคารออกให ้    

   ในนามกลุ่มบริษทั 3.1  - 

    

ภาระคํ้าประกนัโดยกลุ่มบริษทัแก่สถาบนัการเงินเพื่อคํ้าประกนั    

   วงเงินสินเช่ือ การซ้ือวตัถุดิบ สญัญาประกนัราคานํ้ามนั    

   และสญัญาซ้ือขายค่าระวางล่วงหนา้  3.1  97.1 
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ข) หนีสิ้นทีค่าดว่าจะเกดิขึน้อ่ืน 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงมีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนอ่ืนเป็นจาํนวนประมาณ 2 ลา้นเหรียญ

สหรัฐฯ (30 กันยายน 2557: 2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) 

 

34 เหตุการณ์ภายหลงัวนัทีใ่นงบการเงนิ 
 
บริษทั 

 

ท่ีประชุมคณะกรรมการ เม่ือวนัท่ี 7 มกราคม 2558 ไดอ้นุมติัให้เงินสนบัสนุนแก่ UMS ในรูปแบบของเงินกูย้ืมหรือ 

วงเงินสินเช่ือ เป็นจาํนวนเงินไม่เกิน 125 ลา้นบาท มีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.6 เพื่อสนับสนุนความตอ้งการเงินทุน

หมุนเวียนของ UMS 

 

ท่ีประชุมใหญ่สามญัประจาํปีของผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2558 เม่ือวนัท่ี 28 มกราคม 2558 ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัดงัต่อไปน้ี 

•  การจ่ายเงินปันผลประจาํปี เป็นจาํนวน 0.25 บาทต่อหุน้ รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 325.3 ลา้นบาท โดยเงินปันผลได้

ถูกจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 2558 

•  การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนท่ียงัไม่ได้นําออกจําหน่ายจํานวนรวม 

6,642,035 หุน้ ทาํให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษทัจากจาํนวน 1,544,105,835 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจาํนวน 

1,537,463,800 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจาํนวน 1,537,463,800 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

•  การเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัจาํนวน 739,383,450 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท จากทุนจดทะเบียน

ของบริษทัเดิมจาํนวน 1,537,463,800 บาท ทุนจดทะเบียนใหม่ของบริษทัจาํนวน 2,276,847,250 หุ้น แบ่ง

ออกเป็นหุน้สามญัจาํนวน 2,276,847,250 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท และแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์

สนธิขอ้ 4 ของบริษทั เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทั 

•  ใหอ้อกและเสนอขายหลกัทรัพยด์งัมีรายละเอียดต่อไปน้ี 

-  หุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษทัจาํนวนไม่เกิน 520,470,459 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท ควบกบั 

-  ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัท่ี 5 (“TTA-W5” หรือ “ใบสาํคญัแสดงสิทธิ”) จาํนวนไม่

เกิน 173,490,153 หน่วย 
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หลกัทรัพยด์งักล่าวจะเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering : RO) ใน

อตัราส่วน 15 หุน้สามญัเดิม ต่อ 6 หุน้สามญัใหม่ควบกบั 2 หน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิ(อตัราส่วน 15:6:2)

ราคา RO หุ้นละ 14 บาท ราคาเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิหน่วยละ 0  บาทและมีราคาใชสิ้ทธิซ้ือหุ้น

ตามใบสําคญัแสดงสิทธิ 18.5 บาทต่อหุ้น (เวน้แต่ในกรณีมีการปรับสิทธิ) ผูถื้อหุ้นเดิมท่ีใชสิ้ทธิจองซ้ือ

หุ้นสามญัเพิ่มทุนจะตอ้งใช้สิทธิจองซ้ือใบสําคญัแสดงสิทธิทั้งหมดในคราวเดียวกนัและเป็นไปตาม

สดัส่วน 

•  จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษทั ดงัต่อไปน้ี 

การเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุน 

-   จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนจาํนวนไม่เกิน 520,470,459 หุน้มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาทเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อ

หุน้เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ ในอตัราส่วน 15 หุน้สามญัเดิมต่อ 6 หุ้นสามญัใหม่ ราคาเสนอขายหุน้ละ 

14 บาท 

 

-  ผูถื้อหุ้นมีสิทธิจองซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนตามอตัราส่วนท่ีกาํหนดไวข้า้งตน้ได ้สิทธิ  

ดงักล่าวจะใชไ้ดไ้ม่เกินร้อยละ 20 ของจาํนวนหุน้ท่ีผูถื้อหุน้แต่ละรายนั้นถืออยู ่โดยผูถื้อหุน้เดิมท่ีจองซ้ือ

หุน้เกินกว่าสิทธิจะไดรั้บการจดัสรรหุน้ท่ีจองซ้ือเกินกว่าสิทธิก็ต่อเม่ือมีหุน้ท่ีเหลือจากการจดัสรรใหแ้ก่

ผูถื้อหุ้นเดิมท่ีได้จองซ้ือตามสิทธิครบถว้นทั้งหมดแลว้เท่านั้น การจดัสรรหุ้นท่ีจองซ้ือเกินกว่าสิทธิ 

จะตอ้งรักษาสัดส่วนการถือหุ้น ให้อยู่ภายใตข้อ้บงัคบัของบริษทัท่ีอนุญาตให้คนต่างดา้วถือหุ้นอยู่ใน

บริษทัไดไ้ม่เกินร้อยละ 49 ของจาํนวนหุน้ท่ีออกจาํหน่ายทั้งหมดของบริษทั 

 

-  ในกรณีท่ีมีหุ้นสามญัเพิ่มทุนเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม บริษทัจะดาํเนินการจดัสรรหุ้น

สามญัเพิ่มทุนท่ีเหลืออยูแ่ก่บุคคลในวงจาํกดั (“การเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจาํกดั”)ราคา

เสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจาํกดัน้ีจะไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 90 ของราคาตลาด อยา่งไรก็ตาม ราคา

เสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจาํกดัน้ีจะไม่ตํ่ากวา่ราคาเสนอขายหุน้ต่อผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วน 
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การจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

 

-  จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนไม่เกิน 173,490,153 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาทเพื่อรองรับการใชสิ้ทธิตาม

ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัคร้ังท่ี 5 

 

บริษทัอยูร่ะหวา่งดาํเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์

 

เม่ือวนัท่ี 5 กุมภาพนัธ์ 2558 บริษทัปรับราคาใชสิ้ทธิและอตัราใชสิ้ทธิใหม่สาํหรับ TTA-W3 และ TTA-W4 

ดงัน้ี 

 

TTA-W3 

ราคาใชสิ้ทธิเดิมก่อนการปรับสิทธิ  :  16.1655 บาท ต่อหุน้ 

ราคาใชสิ้ทธิใหม่หลงัการปรับสิทธิ  :  15.2628 บาท ต่อหุน้ 

อตัราใชสิ้ทธิเดิมก่อนการปรับสิทธิ  :  1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิ ต่อ 1.0516 หุน้สามญั 

อตัราใชสิ้ทธิใหม่หลงัการปรับสิทธิ  :  1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิ ต่อ 1.1138 หุน้สามญั 

 

TTA-W4 

ราคาใชสิ้ทธิเดิมก่อนการปรับสิทธิ  :  18.5000 บาท ต่อหุน้ 

ราคาใชสิ้ทธิใหม่หลงัการปรับสิทธิ  :  17.4669 บาท ต่อหุน้ 

อตัราใชสิ้ทธิเดิมก่อนการปรับสิทธิ  :  1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิ ต่อ 1.0000 หุน้สามญั 

อตัราใชสิ้ทธิใหม่หลงัการปรับสิทธิ  :  1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิ ต่อ 1.0591 หุน้สามญั 

 

งบการเงินรวม 

 

TSS 

 

เม่ือวนัท่ี 7 มกราคม 2557  TSS ได้จองซ้ือหุ้นสามัญใหม่ของบริษทัย่อยแห่งใหม่ Thoresen Shipping Arabia 

DMCC จาํนวน 10 หุน้ ในราคา 10,000 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เดอร์แฮมต่อหุน้ เป็นจาํนวนเงินลงทุนทั้งหมดมูลค่า 

100,000 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เดอร์แฮม สดัส่วนการถือครองของกลุ่มบริษทัเป็นร้อยละ 100 
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MMPLC 

 

การจ่ายเงินปันผล 

 

ท่ีประชุมสามญัประจาํปีของผูถื้อหุน้ของ MMPLC เม่ือวนัท่ี 27 มกราคม 2558 ผูถื้อหุน้ไดอ้นุมติัการจดัสรรเงินปัน

ผลจาํนวน 0.0047 เหรียญสหรัฐฯต่อหุน้ เป็นจาํนวนเงินรวม 6.7 ลา้นเหรียญสหรัฐฯเทียบเท่ากบั 218 ลา้นบาท โดย

เงินปันผลไดถู้กจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของ MMPLC เม่ือวนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 2558 

 

การเสนอจ่ายเงินปันผล 

 

ท่ีประชุมคณะกรรมการของ MMPLC เม่ือวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2558 ไดอ้นุมติัเสนอการจ่ายเงินปันผลประจาํปีเป็น

จาํนวน 0.0040 เหรียญสหรัฐฯต่อหุ้น หรือ เทียบเท่ากบั 0.1279 บาทต่อหุ้น เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 5.7 ลา้นเหรียญ

สหรัฐฯ หรือเทียบเท่ากบั 181 ลา้นบาท เงินปันผลจะถูกเสนอต่อท่ีประชุมใหญ่สามญัประจาํปีของผูถื้อหุน้ใน เดือน

เมษายน 2558 เพ่ือการพิจารณาและอนุมติั 

 

35 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีย่งัไม่ได้ใช้ 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่หลายฉบบัไดมี้การประกาศและยงัไม่มีผลบงัคบัใชแ้ละ

ไม่ได้นํามาใช้ในการจดัทาํงบการเงินน้ี มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่เหล่าน้ีอาจ

เก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั และถือปฏิบติักบังบการเงินสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงั

วนัท่ี 1 มกราคม ในปีดงัต่อไปน้ี กลุ่มบริษทั/บริษทัไม่มีแผนท่ีจะนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินเหล่าน้ีมาใช้

ก่อนวนัถือปฏิบติั 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ เร่ือง ปีทีม่ีผล

บงัคบัใช้ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2557) การนาํเสนองบการเงิน 2558 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2557) สินคา้คงเหลือ 2558 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2557) งบกระแสเงินสด 2558 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2557) นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการ

ทางบญัชีและขอ้ผดิพลาด 

2558 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2557) เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 2558 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2557) ภาษีเงินได ้ 2558 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2557) ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 2558 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ เร่ือง ปีทีม่ีผล

บงัคบัใช้ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2557) สญัญาเช่า 2558 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2557) รายได ้ 2558 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2557) ผลประโยชนข์องพนกังาน 2558 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2557) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัรา

แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

2558 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2557) ตน้ทุนการกูย้มื 2558 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2557) การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ี

เก่ียวขอ้งกนั 

2558 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 26 (ปรับปรุง 2557) การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์

เม่ือออกจากงาน 

2558 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2557) งบการเงินเฉพาะกิจการ 2558 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2557) เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 2558 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2557) กาํไรต่อหุน้ 2558 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2557) งบการเงินระหวา่งกาล 2558 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2557) การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 2558 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2557) ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน และ

สินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึน 

2558 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2557) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 2558 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2557) อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 2558 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 2 

(ปรับปรุง 2557) 

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ 2558 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 3 

(ปรับปรุง 2557) 

การรวมธุรกิจ 2558 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 5 

(ปรับปรุง 2557) 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พื่อขายและการ

ดาํเนินงานท่ียกเลิก 

2558 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 8 

(ปรับปรุง 2557)   

ส่วนงานดาํเนินงาน 2558 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 10  งบการเงินรวม 2558 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 11  การร่วมการงาน 2558 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 12  การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการ

อ่ืน 

2558 
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บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ เร่ือง ปีทีม่ีผล

บงัคบัใช้ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 การวดัมูลค่ายติุธรรม 2558 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 

2557) 

ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณีท่ีไม่มีความ

เก่ียวขอ้งอยา่งเฉพาะเจาะจงกบักิจกรรม

ดาํเนินงาน 

2558 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 

2557) 

สญัญาเช่าดาํเนินงาน-ส่ิงจูงใจท่ีใหแ้ก่ผูเ้ช่า 2558 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 25 (ปรับปรุง 

2557) 

ภาษีเงินได-้การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษี

ของกิจการหรือของผูถื้อหุน้ 

2558 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 

2557) 

การประเมินเน้ือหาสญัญาเช่าท่ีทาํข้ึนตาม

รูปแบบกฎหมาย 

2558 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบั

ท่ี 4 (ปรับปรุง 2557) 

การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่า

หรือไม่ 

2558 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบั

ท่ี 18 (ปรับปรุง 2557) 

การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 2558 

 

กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินในเบ้ืองตน้ถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนต่องบการเงินรวมหรืองบการเงินเฉพาะกิจการจากการถือ

ปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่เหล่าน้ีซ่ึงคาดว่าไม่มีผลกระทบท่ีมีสาระสําคญั

ต่องบการเงินในงวดท่ีถือปฏิบติั  
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บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  

 

36 ข้อมูลเพิม่เตมิ (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

ตามท่ีอธิบายในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ท่ี 2 (จ) เร่ืองการเปล่ียนรอบระยะเวลาบญัชีของบริษทั งบการเงินรวม

สําหรับระยะเวลาสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 ได้ถูกจดัทาํและนําเสนอเป็นคร้ังแรกสําหรับรอบระยะ 

เวลาใหม่ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2557 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ซ่ึงเป็นไปตามรูปแบบการนาํเสนองบการเงินท่ีกาํหนด 

 

เพื่อประโยชน์ต่อผูใ้ชง้บการเงินในการเปรียบเทียบและวิเคราะห์ขอ้มูลทางการเงิน บริษทัจึงไดจ้ดัทาํขอ้มูลเพิ่มเติม

ในรูปแบบงบกาํไรขาดทุนรวมสําหรับระยะเวลาสิบสองเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 โดยมี

รายละเอียดดงัต่อน้ี 

 

   งบกาํไรขาดทุนรวม 

 
 

 2557 

 

2556 

   (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

(ไม่ได้ตรวจสอบ) 

  (พันบาท) 

รายได้     
รายไดจ้ากการบริการ     

 ค่าระวาง  7,661,246  
 

4,975,885 

 ค่าบริการจากธุรกิจนอกชายฝ่ัง  10,664,400  
 

9,276,747  

 ค่าบริการและค่านายหนา้  245,457  
 

319,647  

รายไดจ้ากการขาย  3,770,150  
 

4,997,274  

รวมรายได้  22,341,253  
 

19,569,553  

      

     
ต้นทุน     
ตน้ทุนการใหบ้ริการ     

 ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานเก่ียวกบัเรือเดินทะเล  7,071,331  4,774,421  

 ค่าใชจ่้ายในการบริการจากธุรกิจนอกชายฝ่ัง  8,923,249  7,454,473  

 ค่าใชจ่้ายในการใหบ้ริการและค่านายหนา้  134,459  143,353  

ตน้ทุนขาย  3,023,431  4,278,584 

รวมต้นทุน  19,152,470  16,650,831 
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บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  

 

   งบกาํไรขาดทุนรวม 

 
 

 2557 

 

2556 

   (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

(ไม่ได้ตรวจสอบ) 

  (พันบาท) 

      
กาํไรขั้นต้น  3,188,783 

 
2,918,722 

รายไดจ้ากการดาํเนินงานอ่ืน  383,116  311,320 

กาํไรก่อนค่าใช้จ่าย  3,571,899  3,230,042 

      
ค่าใชจ่้ายในการขาย  281,902  304,251 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร  2,269,603  2,030,381 

การดอ้ยค่าและการตดัจาํหน่าย  89,103  4,884,949 

รวมค่าใช้จ่าย  2,640,608  7,219,581 

      
กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงาน  931,291  (3,989,539) 

ส่วนแบ่งกาํไรจากบริษทัร่วมและกิจการร่วมคา้  1,182,068  490,788 

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงนิและภาษเีงนิได้  2,113,359 
 

(3,498,751) 

      
ตน้ทุนทางการเงิน  494,165  511,298 

      
กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษเีงนิได้  1,619,194  (4,010,049) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้  212,277  357,737  

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิสําหรับปี  1,406,917  (4,367,786) 

การปันส่วนกาํไร (ขาดทุน) สุทธิ     
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทั  920,422 

 
(4,751,397) 

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม  486,495 
 

383,611 

   1,406,917 
 

(4,367,786) 

      
กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น     
กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน (บาท)  0.74 

 
(5.06) 

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ปรับลด (บาท)  0.72 
 

(5.06) 
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