
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากดั (มหาชน) 

และบริษัทย่อย 
 

งบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ 

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 

และ 

รายงานการสอบทานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอ  คณะกรรมการบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากดั (มหาชน) 

 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2565                 

งบกาํไรขาดทุนรวมและงบกาํไรขาดทุนเฉพาะกิจการ งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะ

กิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ        

และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ           

หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ (“ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล”) ของบริษทั โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จาํกัด 

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

ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ี ตามมาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงิน

ระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้  

ขอบเขตการสอบทาน 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดย

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็น

ผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักวา่

การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนยัสาํคญัทั้งหมดซ่ึงอาจ

พบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 
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ข้อสรุป 

 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงที่เป็นเหตุให้เชื่อว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าว ไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี     

ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

 

 

 

 

(วีระชยั รัตนจรัสกลุ) 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

เลขทะเบียน 4323 
 

บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั 

กรุงเทพมหานคร 

11 พฤษภาคม 2565 



บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 8,683,592        8,273,581        1,667,654        2,999,036        

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอื�น 3 1,908,071        3,209,354        1,349,946        2,630,318        

ลูกหนี�การคา้ 2,4 2,677,834        3,201,819        -               -               

ลูกหนี�หมุนเวียนอื�น 540,923           406,207           25,904             2,600               

ลูกหนี� กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 2 731,789           731,755           257,993           235,772           

เงินใหกู้ย้ืมระยะสั�นแก่กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 2 1,250,888        1,182,431        4,143,558        3,338,101        

ส่วนของเงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั

ที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 2 -               -               150,000           150,000           

เงินใหกู้ย้ืมระยะสั�นแก่กิจการอื�น 3 13,700             -               -               -               

สินคา้คงเหลือ 1,133,152        1,027,368        -               -               

วสัดุและของใชสิ้�นเปลืองสาํหรับเรือเดินทะเล 664,263           403,714           -               -               

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 297,062           107,042           9,937               6,878               

สินทรัพยห์มุนเวียนอื�น 240,120           218,784           17,630             16,838             

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 18,141,394      18,762,055      7,622,622        9,379,543        

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอื�น 3, 13 284,004           284,814           -               -               

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 5 1,396,013        1,455,580        61,200             61,200             

เงินลงทุนในบริษทัย่อย 5 -               -               23,370,395      23,276,395      

เงินลงทุนในการร่วมคา้ 5 1,712,018        1,697,786        467,296           467,296           

เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 2 35,668             36,168             -               -               

อสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน 6 183,635           186,575           -               -               

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 7 15,187,652      15,294,698      124,801           127,233           

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 7 265,473           246,959           10,910             7,673               

ค่าความนิยม 3,776               3,203               -               -               

276,705           284,620           287                  335                  

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 203,194           193,554           19,867             1,570               

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�น 636,337           501,069           33,382             2,991               

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 20,184,475      20,185,026      24,088,138      23,944,693      

รวมสินทรัพย์ 38,325,869      38,947,081      31,710,760      33,324,236      

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื�นนอกจากค่าความนิยม

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหว่างกาลนี�
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บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

หนี�สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั�นจากสถาบนัการเงิน 8 348,586           348,164           -               -               

เจา้หนี�การคา้ 1,880,455        1,426,825        -               1,739               

เจา้หนี�หมุนเวียนอื�น 181,095           212,599           4,844               5,212               

เจา้หนี� กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 2 23,855             27,263             2,565               2,565               

เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 249,715           222,582           390                  423                  

เงินกูย้ืมระยะสั�นจากกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 2, 8 -               -               365,040           366,541           

ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 8 1,123,447        1,126,973        -               -               

ส่วนของหุน้กูที้�ถึงกาํหนดไถ่ถอนภายในหนึ�งปี 8 711,744           1,499,818        711,744           1,499,818        

ส่วนของหนี� สินตามสญัญาเช่าที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 8 105,548           96,025             1,478               295                  

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 15,889             54,201             -               -               

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 1,369,556        1,440,970        64,609             131,028           

หนี� สินทางการเงินหมุนเวียนอื�น 32,197             22,938             -               -               

หนี� สินหมุนเวียนอื�น 225,457           140,364           7,280               5,403               

รวมหนี�สินหมุนเวียน 6,267,544        6,618,722        1,157,950        2,013,024        

หนี�สินไม่หมุนเวียน

เงินกูย้ืมระยะยาว 8 3,009,612        3,303,425        -               -               

8 3,465,423        4,172,379        3,465,424        4,172,379        

หนี� สินตามสญัญาเช่า 8 168,921           158,304           9,843               7,732               

หนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 15,504             28,690             -               -               

ประมาณการหนี� สินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 224,656           217,546           27,949             26,515             

หนี� สินไม่หมุนเวียนอื�น 46,586             47,744             -               -               

รวมหนี�สินไม่หมุนเวียน 6,930,702        7,928,088        3,503,216        4,206,626        

รวมหนี�สิน 13,198,246      14,546,810      4,661,166        6,219,650        

หุน้กู ้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหว่างกาลนี�
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บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุน้

ทุนจดทะเบียน

    (หุ้นสามญัจาํนวน 1,998,446,888 หุ้น มลูค่า 1 บาทต่อหุ้น) 1,998,447        1,998,447        1,998,447        1,998,447        

ทุนที�ออกและชาํระแลว้

    (หุ้นสามญัจาํนวน 1,822,464,564 หุ้น มลูค่า 1 บาทต่อหุ้น) 1,822,465        1,822,465        1,822,465        1,822,465        

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 16,060,017      16,060,017      16,060,017      16,060,017      

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้ - ทุนสาํรองตามกฎหมาย 199,845           199,845           199,845           199,845           

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 3,082,438        2,102,746        8,946,722        8,989,971        

องคป์ระกอบอื�นของส่วนของผูถื้อหุน้ 956,498           1,080,588        20,545             32,288             

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ 22,121,263      21,265,661      27,049,594      27,104,586      

ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม 3,006,360        3,134,610        -               -               

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 25,127,623      24,400,271      27,049,594      27,104,586      

รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 38,325,869      38,947,081      31,710,760      33,324,236      

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหว่างกาลนี�
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บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุน (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

รายได้

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ

คา่ระวาง 3,164,894         1,725,118         -                -                

คา่บริการจากธุรกิจนอกชายฝั�ง 1,335,635         565,774            -                -                

คา่บริการและคา่นายหนา้ 245,674            170,731            -                -                

รายไดจ้ากการขาย 1,287,835         985,598            -                -                

รวมรายได้ 9 6,034,038         3,447,221         -                -                

ต้นทุน

ตน้ทุนการใหบ้ริการ

คา่ใชจ้่ายในการดาํเนินงานเกี�ยวกบัเรือเดินทะเล 1,869,461         1,409,520         -                -                

คา่ใชจ้่ายในการบริการจากธุรกิจนอกชายฝั�ง 1,495,502         586,623            -                -                

คา่ใชจ้่ายในการใหบ้ริการและคา่นายหนา้ 185,430            142,191            -                -                

ตน้ทุนขาย 1,034,515         769,603            -                -                

รวมต้นทุน 4,584,908         2,907,937         -                -                

กาํไรขั�นต้น 1,449,130         539,284            -                -                

รายไดอื้�น 11 93,094              187,451            89,292              212,563            

กาํไรก่อนค่าใช้จ่าย 1,542,224         726,735            89,292              212,563            

คา่ใชจ้่ายในการขาย 189,533            163,751            -                -                

คา่ใชจ้่ายในการบริหาร 437,480            328,457            86,910              49,221              

รวมค่าใช้จ่าย 627,013            492,208            86,910              49,221              

กาํไรจากการดําเนินงาน 915,211            234,527            2,382                163,342            

ส่วนแบ่งกาํไรของการร่วมคา้และบริษทัร่วมที�ใชว้ิธีส่วนไดเ้สีย 5 48,690              4,036                -                -                

กาํไรก่อนต้นทุนทางการเงนิและภาษีเงนิได้ 963,901            238,563            2,382                163,342            

ตน้ทุนทางการเงิน 105,160            104,057            60,803              50,087              

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงนิได้ 858,741            134,506            (58,421)             113,255            

คา่ใชจ้่าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ (5,636)               595                   (15,324)             (2,515)               

กาํไร (ขาดทุน) สําหรับงวด 864,377            133,911            (43,097)             115,770            

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

สาํหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� สาํหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที�

31 มีนาคม 31 มีนาคม

(พันบาท)

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหวา่งกาลนี�
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บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุน (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน)

ส่วนที�เป็นของบริษทัใหญ่ 12 979,841            189,123            (43,097)             115,770            

ส่วนที�เป็นของส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม (115,464)           (55,212)             -                -                

864,377            133,911            (43,097)             115,770            

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน (บาท) 

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั�นพื�นฐาน 12 0.54                  0.10                  (0.02)                 0.06                  

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

สาํหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� สาํหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที�

31 มีนาคม 31 มีนาคม

(พันบาท)

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหวา่งกาลนี�
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บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2565 2564 2565 2564

กาํไร (ขาดทุน) สําหรับงวด 864,377            133,911            (43,097)             115,770            

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื�น

รายการที�อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปลี�ยนจากการแปลงคา่งบการเงิน (73,634)             653,173            -                -                

 ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลคา่สินทรัพยท์างการเงิน (77,549)             2,101                (14,679)             2,884                

ภาษีเงินไดข้องรายการที�อาจถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้น

   กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 15,510              (420)                  2,936                (577)                  

รวมรายการที�อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาํไร

หรือขาดทุนในภายหลงั (135,673)           654,854            (11,743)             2,307                

รายการที�จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาํไรหรือ

ขาดทุนในภายหลงั

ผลขาดทุนจากการวดัมูลคา่ใหม่ของผลประโยชน์

   พนกังานที�กาํหนดไว้ (190)                  -                (190)                  -                

ผลขาดทุนจากเงินลงทุนในตราสารทุนที�กาํหนดใหว้ดัมูลคา่

    ดว้ยมูลคา่ยติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น (1,933)               (11,922)             -                -                

ภาษีเงินไดข้องรายการที�จะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้น

   กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 771                   (1,918)               38                     -                

รวมรายการที�จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาํไร

หรือขาดทุนในภายหลงั (1,352)               (13,840)             (152)                  -                

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื�นสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี (137,025)           641,014            (11,895)             2,307                

รวมกาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด 727,352            774,925            (54,992)             118,077            

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

    ส่วนที�เป็นของบริษทัใหญ่ 855,602            717,423            (54,992)             118,077            

    ส่วนที�เป็นของส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม (128,250)           57,502              -                -                

 727,352             774,925             (54,992)              118,077            

สาํหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� สาํหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที�

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

31 มีนาคม 31 มีนาคม

(พันบาท)

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหวา่งกาลนี�

8



บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ส่วนแบ่ง สาํรอง

ขาดทุน ส่วนทุนจาก การเปลี�ยนแปลง สาํรอง รวม ส่วนของ

ทุนเรือนหุ้น สาํรอง สาํรอง เบด็เสร็จอื�นของ การปรับ ส่วนไดเ้สียของ สาํหรับ องคป์ระกอบอื�น รวมส่วน ส่วนไดเ้สีย

ที�ออกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง ยงัไม่ไดจ้ดัสรร การแปลงค่า การเปลี�ยนแปลง การร่วมคา้ที�ใช้ โครงสร้าง บริษทัใหญ่ การจ่ายโดยใช้ ของส่วนของ ของผูถื้อหุ้น ที�ไม่มีอาํนาจ รวมส่วนของ

ชาํระแลว้ มูลค่าหุ้นสามญั ตามกฎหมาย (ขาดทุนสะสม) งบการเงิน ในมูลค่ายติุธรรม วิธีส่วนไดเ้สีย ธุรกิจ ในบริษทัยอ่ย หุ้นเป็นเกณฑ์ ผูถื้อหุ้น ของบริษทัใหญ่ ควบคุม ผูถื้อหุ้น

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� 31 มนีาคม 2564

ยอดคงเหลือ ณ วนัที�  1 มกราคม 2564 1,822,465    16,060,017        145,800       (1,669,103)       (2,310,512)      (507,377)            (1,177)            (50,030)       2,662,228      874              (205,994)        16,153,185        3,038,234    19,191,419        

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด

กาํไร (ขาดทุน) -          -                -          189,123           -              -                 -             -          -             -          -             189,123            (55,212)       133,911            

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื�น -          -                -          -               540,459           (12,159)              -             -          -             -          528,300         528,300            112,714       641,014            

รวมกาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด -          -                -          189,123           540,459           (12,159)              -             -          -             -          528,300         717,423            57,502         774,925            

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 มนีาคม 2564 1,822,465    16,060,017        145,800       (1,479,980)       (1,770,053)      (519,536)            (1,177)            (50,030)       2,662,228      874              322,306         16,870,608        3,095,736    19,966,344        

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� 31 มนีาคม 2565

ยอดคงเหลือ ณ วนัที�  1 มกราคม 2565 1,822,465    16,060,017        199,845       2,102,746        (908,229)         (615,725)            (1,584)            (50,030)       2,655,282      874              1,080,588      21,265,661        3,134,610    24,400,271        

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด

กาํไร (ขาดทุน) -          -                -          979,841           -              -                 -             -          -             -          -             979,841            (115,464)      864,377            

ขาดทุนเบด็เสร็จอื�น -          -                -          (149)                 (60,851)           (63,239)              -             -          -             -          (124,090)        (124,239)           (12,786)       (137,025)           

รวมกาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด -          -                -          979,692           (60,851)           (63,239)              -             -          -             -          (124,090)        855,602            (128,250)      727,352            

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 มนีาคม 2565 1,822,465    16,060,017        199,845       3,082,438        (969,080)         (678,964)            (1,584)            (50,030)       2,655,282      874              956,498         22,121,263        3,006,360    25,127,623        

กาํไร (ขาดทุน) สะสม

(พันบาท)

งบการเงินรวม

องคป์ระกอบอื�นของส่วนของผูถื้อหุ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหว่างกาลนี�
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บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

องคป์ระกอบอื�นของส่วนของผูถื้อหุน้

รวม

ทุนเรือนหุน้ สาํรอง องคป์ระกอบอื�น

ที�ออกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง การเปลี�ยนแปลง ของส่วนของ รวมส่วนของ

ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ในมูลค่ายติุธรรม ผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� 31 มนีาคม 2564

ยอดคงเหลือ ณ วนัที�  1 มกราคม 2564 1,822,465                16,060,017              145,800                   7,925,798                27,652                     27,652                     25,981,732              

กาํไรเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

กาํไร -                      -                      -                      115,770                   -                      -                      115,770                   

กาํไรเบด็เสร็จอื�น -                      -                      -                      -                      2,307                       2,307                       2,307                       

รวมกาํไรเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                      -                      -                      115,770                   2,307                       2,307                       118,077                   

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 มนีาคม 2564 1,822,465                16,060,017              145,800                   8,041,568                29,959                     29,959                     26,099,809              

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� 31 มนีาคม 2565

ยอดคงเหลือ ณ วนัที�  1 มกราคม 2565 1,822,465                16,060,017              199,845                   8,989,971                32,288                     32,288                     27,104,586              

กาํไรเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

ขาดทุน -                      -                      -                      (43,097)                   -                      -                      (43,097)                   

ขาดทุนเบด็เสร็จอื�น -                      -                      -                      (152)                        (11,743)                   (11,743)                   (11,895)                   

รวมขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                      -                      -                      (43,249)                   (11,743)                   (11,743)                   (54,992)                   

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 มนีาคม 2565 1,822,465                16,060,017              199,845                   8,946,722                20,545                     20,545                     27,049,594              

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

กาํไรสะสม

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหว่างกาลนี�
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บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด 864,377         133,911              (43,097)         115,770              

ปรับรายการที�กระทบกาํไร (ขาดทุน) เป็นเงินสดรับ (จ่าย)

คา่เสื�อมราคาและคา่ตดัจาํหน่าย ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

และอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน 381,757         364,815              3,109             3,008                  

(กลบัรายการ) ผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่ที�รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 1,466             (165)                    -            -                  

คา่ตดัจาํหน่ายและคา่เผื�อมูลคา่อื�น 8,196             27,667                -            -                  

ขาดทุนจากมูลคา่สินคา้ลดลง 409                394                     -            -                  

ตดัจาํหน่ายที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 13,730           1,362                  -            -                  

(กลบัรายการ) ผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่ (677)              21,180                -            -                  

ประมาณการหนี� สินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 9,408             8,068                  1,244             748                     

ตน้ทุนทางการเงิน 105,160         104,057              60,803           50,087                

คา่ใชจ้่าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ (5,636)           595                     (15,324)         (2,515)                 

กาํไรสุทธิจากการจาํหน่ายที�ดิน อาคารและอุปกรณ์

และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (325)              (14,277)               -            -                  

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนอื�น 11 (4,292)           (3,149)                 (2,059)           (3,148)                 

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วมและกิจการร่วมคา้ 2, 11 -            -                  -            (14,972)               

ขาดทุน (กาํไร) สุทธิจากการเปลี�ยนแปลงมูลคา่ยตุิธรรมของ

สินทรัพยท์างการเงินที�วดัมูลคา่ดว้ยมูลคา่ยตุิธรรมผา่นกาํไรขาดทุน

ที�ยงัไม่เกิดขึ�นจริง 54,735           (125,989)             -            -                  

กาํไรสุทธิจากการจาํหน่ายสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอื�น (20,764)         (1,727)                 (33,164)         (117,372)             

ส่วนแบ่งกาํไรของการร่วมคา้ และบริษทัร่วมที�ใชว้ิธีส่วนไดเ้สีย

สุทธิจากภาษี 5 (48,690)         (4,036)                 -            -                  

ขาดทุน (กาํไร) จากอตัราแลกเปลี�ยนที�ยงัไม่เกิดขึ�นจริง 16,005           (1,583)                 22,176           (60,008)               

ขาดทุน (กาํไร) จากอตัราแลกเปลี�ยนที�เกิดขึ�นจริง (1,735)           (481)                    -            21,449                

 1,373,124      510,642              (6,312)           (6,953)                 

(พันบาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

สาํหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� สาํหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที�

31 มีนาคม 31 มีนาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหวา่งกาลนี�
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บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2565 2564 2565 2564

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน (ต่อ)

การเปลี�ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี�สินดาํเนินงาน

ลูกหนี�การคา้ 507,469         391,899              -            -                  

ลูกหนี�หมุนเวียนอื�น 281,695         136,115              (23,304)         (22,780)               

ลูกหนี� กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั (33)                9,425                  (22,221)         48,576                

สินคา้คงเหลือ (182,162)       67,824                -            -                  

วสัดุและของใชสิ้�นเปลืองสาํหรับเรือเดินทะเล (188,364)       (166,992)             -            -                  

คา่ใชจ้่ายจ่ายล่วงหนา้ (189,057)       (92,448)               (3,059)           (3,569)                 

สินทรัพยห์มุนเวียนอื�น (477,521)       (264,941)             1,281             (6,116)                 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�น (140,714)       46,610                (30,391)         (257)                    

เจา้หนี�การคา้ 454,774         181,417              (1,739)           -                  

เจา้หนี�หมุนเวียนอื�น (19,021)         16,475                (413)              14,431                

เจา้หนี� กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั (3,448)           17,966                -            1,139                  

เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 27,989           208,490              (33)                48                       

คา่ใชจ้่ายคา้งจ่าย (40,603)         37,808                (51,019)         (6,260)                 

หนี� สินหมุนเวียนอื�น 85,007           (6,968)                 1,877             104                     

หนี� สินไม่หมุนเวียนอื�น (1,158)           (680)                    -            -                  

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) การดาํเนินงาน 1,487,977      1,092,642           (135,333)       18,363                

จ่ายประมาณการหนี� สินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน (2,141)           (5,920)                 -            (4,800)                 

จ่ายภาษีเงินได้ (17,501)         (11,947)               (2,073)           (2,249)                 

กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมดาํเนินงาน 1,468,335      1,074,775           (137,406)       11,314                

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินสดรับสุทธิสาํหรับสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอื�น 1,263,765      554,399              1,279,556      467,120              

เงินปันผลรับจากสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอื�น 2,062             3,149                  2,059             3,148                  

เงินปันผลรับจากสินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอื�น 2,230             -                  -            -                  

เงินสดจ่ายจากสินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอื�น (90,694)         (6,157)                 -            -                  

เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิจากเงินใหกู้ย้มืระยะสั�นแก่กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั (68,500)         -                  (806,406)       281,360              

เงินสดจ่ายเงินใหกู้ย้มืระยะสั�นแก่กิจการอื�น (13,700)         -                  -            -                  

เงินสดจ่ายลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และการร่วมคา้ (500)              (43,517)               (94,000)         -                  

เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และการร่วมคา้ -            14,972                -            14,972                

เงินสดรับจากเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 35,771           -                  -            -                  

เงินสดจ่ายเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั (35,668)         -                  -            -                  

เงินสดรับจากการจาํหน่ายที�ดิน อาคารและอุปกรณ์

และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 66,940           32,179                -            -                  

ซื�อที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (401,939)       (672,906)             (167)              (484)                    

กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน 759,767         (117,881)             381,042         766,116              

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

สาํหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� สาํหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที�

31 มีนาคม 31 มีนาคม

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหวา่งกาลนี�
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บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ

เงินฝากธนาคารที�ติดภาระผูกพนัเงินกูย้มืระยะยาวลดลงสุทธิ 3,993             5,843                  -            -                  

เงินสดรับ (จ่าย) คืนสุทธิจากเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั�น 3,948             (68,074)               -            -                  

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว 8 -            306,323              -            -                  

เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาว (280,815)       (568,333)             -            -                  

เงินสดจ่ายหนี� สินตามสัญญาเช่า (29,892)         (35,790)               (505)              (505)                    

เงินสดรับจากการออกหุน้กู ้ 8 -            1,479,484           -            1,479,484           

เงินสดจ่ายคืนหุน้กู ้ 8 (1,500,000)    (1,805,200)          (1,500,000)    (1,805,200)          

จ่ายตน้ทุนทางการเงิน (122,718)       (109,550)             (71,086)         (47,751)               

กระแสเงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงนิ (1,925,484)    (795,297)             (1,571,591)    (373,972)             

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�น (ลดลง) สุทธิ

ก่อนผลกระทบอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราตา่งประเทศ 302,618         161,597              (1,327,955)    403,458              

ผลตา่งอตัราแลกเปลี�ยนจากการแปลงคา่งบการเงิน

ของหน่วยงานตา่งประเทศ 102,610         105,085              -            -                  

ผลกระทบของอตัราแลกเปลี�ยนของเงินตราในสกุลตา่งประเทศ 4,783             (8,819)                 (3,427)           10,030                

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิ�มขึ�น (ลดลง) สุทธิ 410,011         257,863              (1,331,382)    413,488              

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม 8,273,581      4,477,176           2,999,036      568,983              

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ 31 มีนาคม 8,683,592      4,735,039           1,667,654      982,471              

รายการที�ไม่ใช่เงนิสด

หนี� สินคา้งชาํระจากการซื�อที�ดิน อาคารและอุปกรณ์

และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 15,574           7,035                  45                  -                  

เงินปันผลคา้งจ่าย 3,949             3,954                  3,949             3,954                  

เงินปันผลคา้งรับจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 75,341           -                  -            -                  

31 มีนาคม 31 มีนาคม

(พันบาท)

สาํหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� สาํหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที�

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหวา่งกาลนี�
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บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หมายเหตุ   สารบัญ 

 

1 เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาล 

2 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

3 สินทรัพยท์างการเงินอ่ืน 

4 ลูกหน้ีการคา้ 

5 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วมและการร่วมคา้ 

6 อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 

7 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

8 หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 

9 ส่วนงานดาํเนินงานและการจาํแนกรายได ้

10 สญัญาเช่า 

11 รายไดอ่ื้น 

12 กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ 

13 เคร่ืองมือทางการเงิน 

14 ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน 

15 เหตุการณ์อ่ืน 

16 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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           หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 

 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2565 

 

1 เกณฑ์การจัดทาํงบการเงินระหว่างกาล 

 

งบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่น้ีนาํเสนอรายการในงบการเงินในรูปแบบเดียวกบังบการเงินประจาํปีและจดัทาํหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินระหว่างกาลในรูปแบบย่อ (“งบการเงินระหว่างกาล”) ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง                     

การรายงานทางการเงินระหว่างกาล รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ กฎระเบียบและ

ประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง โดยงบการเงินระหว่างกาลน้ีเน้นการให้

ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่  ๆเพื่อไม่ใหซ้ํ้ าซอ้นกบัขอ้มูลท่ีไดน้าํเสนอไปแลว้ในงบการเงิน

ประจาํปี ดงันั้นการอ่านงบการเงินระหว่างกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของบริษทัและบริษทัย่อยสําหรับปี

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

 

ในการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารไดมี้การใชว้ิจารณญาณและการประมาณการในการถือปฏิบติัตาม

นโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทัซ่ึงผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณการไว ้ทั้งน้ี นโยบายการบญัชี 

วิธีการคาํนวณและแหล่งขอ้มูลสําคญัท่ีใชใ้นการประมาณการซ่ึงอาจมีความไม่แน่นอนนั้นไม่แตกต่างจากท่ีได้

อธิบายไวใ้นงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564  

 

2 บุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั  

 

เพื่อวตัถุประสงค์ในการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาล บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบั  

กลุ่มบริษทั หากกลุ่มบริษทัมีอาํนาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม หรือมีอิทธิพลอย่างมี

นัยสําคญัต่อบุคคลหรือกิจการในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลบักนั หรือกลุ่มบริษทัอยู่

ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัหรืออยูภ่ายใตอิ้ทธิพลอยา่งมีนยัสาํคญัเดียวกนักบับุคคลหรือกิจการนั้น การเก่ียวขอ้งกนัน้ี

อาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการ 

 

ความสัมพนัธ์ท่ีมีกบับริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และการร่วมคา้ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระสาํคญัไดเ้ปิดเผยในหมาย

เหตุขอ้ 5 สาํหรับบุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีความสัมพนัธ์เปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระสาํคญัและกลุ่มบริษทัมี

รายการระหวา่งกนัท่ีมีนยัสาํคญัในระหวา่งงวดมีดงัต่อไปน้ี  

 

 

 
 



บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ช่ือกจิการ/บุคคล                                     ประเทศที่จัดต้ัง / สัญชาติ               ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

ผูบ้ริหารสาํคญั  หลายสญัชาติ บุคคลท่ีมีอาํนาจและความรับผิดชอบในการวางแผน 

สั่งการและควบคุมกิจกรรมต่างๆ ของกิจการไม่วา่

ทางตรงหรือทางออ้ม ทั้งน้ี รวมถึงกรรมการของ

กลุ่มบริษัท (ไม่ว่าจะทําหน้าท่ีในระดับบริหาร

หรือไม่) 
บริษทั พี เอม็ แคปปิตอล จาํกดั                                 ไทย มีกรรมการของบริษทั 1 ท่านเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

บริษทั ซีเอม็ คอร์ปอเรท จาํกดั ไทย มีกรรมการของบริษทั 1 ท่านเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

บริษทั ไทยฟิล์มอินดสัตร่ี จาํกดั 

(มหาชน) 

ไทย มีกรรมการของบริษทั 2 ท่านเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

 

รายการที่สําคญักบับุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565  2564  2565  2564 

 (พันบาท) 

บริษัทย่อย        

รายไดค่้าบริการสารสนเทศ ค่าเช่าสาํนกังานและ        

   อุปกรณ์สาํนกังาน ค่าบริการดา้นบญัชีและรายไดอ่ื้น -  -  8,586  4,201 

ดอกเบ้ียรับ -  -  23,113  10,939 

ค่าใชจ่้ายค่าบริการสารสนเทศและค่าบริการ -  -  17  22 
        

การร่วมค้า        

รายไดค่้าบริการสารสนเทศและค่าเช่าสาํนกังาน        

   และอุปกรณ์สาํนกังานและรายไดอ่ื้น 28,127  11,938  852  438 

รายไดค่้าบริการจากธุรกิจนอกชายฝ่ัง 460,805  438,120  -  - 
ดอกเบ้ียรับ 20,707  19,670  20,513  19,670 

รายไดเ้งินปันผล -  -  -  14,972 

ค่าใชจ่้ายในการบริการจากธุรกิจนอกชายฝ่ัง 158,434  139  -  - 

ตน้ทุนขาย 3,734  6,540  -  - 

ค่าใชจ่้ายในการขาย 22,097  9,446  -  - 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 30  -  -  - 
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รายการที่สําคญักบับุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565  2564  2565  2564 

 (พันบาท) 

บริษัทร่วม        

ดอกเบ้ียรับ 102  109  -  - 

ตน้ทุนขาย 841  2,241  -  - 

ค่าใชจ่้ายในการขาย 1,647  2,388  -  - 

        

ผู้บริหารสําคญั        

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั        

   ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังาน 50,288  44,308  18,960  15,812 

   ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 859  785  568  414 

รวมค่าตอบแทนผู้บริหารสําคัญ 51,147  45,093  19,528  16,226 
        

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญัประกอบดว้ยเงินเดือน ผลประโยชน์อ่ืนและค่าตอบแทนอ่ืน และค่าเบ้ียประชุม 
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

ยอดคงเหลือกบักจิการที่เกีย่วข้องกนั ณ วันที ่ หมายเหต ุ 2565  2564  2565  2564 

  (พันบาท) 

ลูกหน้ีการค้า         

การร่วมคา้  4 446,328  346,762  -  - 
         

ลูกหน้ีอื่นจากกจิการที่เกีย่วข้องกนั         

บริษทัยอ่ย  -  -  65,389  43,031 

บริษทัร่วม  2,896  2,166  -  - 

การร่วมคา้   728,893  729,589  193,148  193,285 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน  251,083  252,007  -  - 

  982,872  983,762  258,537  236,316 

หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่า  

จะเกิดข้ึน 

  

(251,083) 

  

(252,007) 

  

(544) 

  

(544) 

สุทธิ  731,789  731,755  257,993  235,772 
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  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

ยอดคงเหลือกบักจิการที่เกีย่วข้องกนั ณ วันที ่  2565  2564  2565  2564 

  (พันบาท) 

ตราสารทุนวัดมูลค่ายติุธรรมผ่าน         

   กาํไรหรือขาดทุน         

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน  158,130  188,250  158,130  188,250 

         

เงินให้กู้ยมืระยะส้ันแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั         

บริษทัยอ่ย                       -  -  2,907,927  2,174,470 

บริษทัร่วม  11,757  11,801  -  - 

การร่วมคา้  1,239,131  1,170,630  1,235,631  1,163,631 

รวม  1,250,888  1,182,431  4,143,558  3,338,101 

         

เงินให้กู้ยมืระยะยาวแก่กจิการที่เกีย่วข้องกนั 

ที่ถงึกาํหนดชําระภายในหน่ึงปี 

       

บริษทัยอ่ย  -  -  150,000  150,000 

         

เงินให้กู้ยมืระยะยาวแก่กจิการที่เกีย่วข้องกนั         

การร่วมคา้  35,668  36,168  -  - 

         

ผลขาดทุนด้านเครดติที่คาดว่าจะเกดิขึ้น งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2565  2564  2565  2564 

  (พนับาท) 

ลูกหน้ีอื่นจากกจิการที่เกีย่วข้องกนั         

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน  (924)  9,820  -  - 

 

 

        

 
  



บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

ยอดคงเหลือกบักจิการที่เกีย่วข้องกนั ณ วันที ่  2565  2564  2565  2564 

  (พันบาท) 

เจ้าหน้ีการค้า         

การร่วมคา้  -  21,164  -  - 

         

เจ้าหน้ีกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั         

บริษทัยอ่ย  -  -  2,565  2,565 

การร่วมคา้  3,398  4,996  -  - 

บริษทัร่วม   219  1,638  -  - 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน  20,238  20,629   -  - 

รวม  23,855  27,263  2,565  2,565 

         

เงินกู้ยมืระยะส้ันจากกจิการที่เกีย่วข้องกนั        

บริษทัยอ่ย -  -  365,040  366,541 
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3 สินทรัพย์ทางการเงินอ่ืน 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

 2565  2564  2565  2564 

 (พันบาท) 

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น        

ตราสารทุนวดัมูลค่ายติุธรรมผา่น 

   กาํไรหรือขาดทุน 968,187 

 

1,006,769 

 

668,512 

 

705,903 

ตราสารหน้ีวดัมูลค่ายติุธรรมผา่น 

   กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน    585,807 

 

1,861,722 

 

561,770 

 

1,802,545 

ตราสารหน้ีวดัมูลค่ายติุธรรมผา่น 

   กาํไรหรือขาดทุน 60,005 

 

- 

 

- 

 

- 

ตราสารหน้ีอ่ืนวดัมูลค่าดว้ยราคาทุน 

   ตดัจาํหน่าย 91,043 

 

91,043 

 

91,043 

 

91,043 

เงินฝากประจาํ 104,778  114,263  -  - 

สินทรัพยอ์นุพนัธ์ 57,210  26,992  -  - 

 1,867,030  3,100,789  1,321,325  2,599,491 

การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรม 132,084  199,608  119,664  121,870 

ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (91,043)  (91,043)  (91,043)  (91,043) 

รวม 1,908,071  3,209,354  1,349,946  2,630,318 
        

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัอ่ืน 679,646  668,398  -  - 

ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (665,946)  (668,398)  -  - 

รวม 13,700  -  -  - 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

 2565  2564  2565  2564 

 (พันบาท) 

สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น        

ตราสารทุนวดัมูลค่ายติุธรรมผา่น 

   กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน             1,093,523 

 

1,006,130 

  

- 

  

- 

ตราสารทุนวดัมูลค่ายติุธรรมผา่น        

กาํไรหรือขาดทุน 99,892  100,260  -  - 

ตราสารหน้ีวดัมูลค่ายติุธรรมผา่น 

   กาํไรหรือขาดทุน 9,942 

 

9,974 

  

- 

  

- 

การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรม (873,004)  (785,030)  -  - 

ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (46,349)  (46,520)  -  - 

รวม 284,004  284,814  -  - 

        

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัอ่ืน 16,569  16,630  -  - 

ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (16,569)  (16,630)  -  - 

รวม -  -  -  - 

        

รวม 2,205,775  3,494,168  1,349,946  2,630,318 

 

เงินให้กู้ยมืระยะส้ันและเงินลงทุนในบริษทัอื่น  

 

กลุ่มบริษทัมีเงินให้กู้ยืมระยะสั้ นและเงินลงทุนในบริษทัแห่งหน่ึงซ่ึงจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

สิงคโปร์ (“บริษทัอ่ืน”) เงินกูย้ืมดงักล่าวถูกคํ้าประกนัดว้ยหุ้นบางส่วนของบริษทัอ่ืน รวมทั้งคํ้าประกนัโดยบริษทัยอ่ย

ของบริษทัอ่ืนสองแห่งและกรรมการท่านหน่ึงของบริษทัอ่ืน โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 12.0 ต่อปี และมีกาํหนดชาํระคืน

ในวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2561 

 

เม่ือวนัท่ี 20 กรกฎาคม 2561 กลุ่มบริษทัไดล้งนามในสัญญาเพื่อขยายวนัครบกาํหนดชาํระคืนเงินตน้ของเงินกูไ้ปเป็น

ไม่เกินวนัที่ 6 มกราคม 2562 โดยจะไดร้ับอตัราดอกเบ้ียของเงินกูร้้อยละ 15.0 ต่อปี นบัตั้งแต่วนัที่ 17 พฤษภาคม 

2561 
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ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 กลุ่มบริษทัยงัไม่ไดรั้บชาํระคืนเงินตน้และดอกเบ้ียตั้งแต่วนัท่ี 16 สิงหาคม 2562 จากบริษทัอ่ืน  

ซ่ึงกลุ่มบริษทัตกลงท่ีจะผอ่นผนัการดาํเนินการตามกฎหมายแก่บริษทัอ่ืนและบริษทัยอ่ยในการชาํระคืนเงินกูย้มืให้กับ

กลุ่มบริษทัจนถึงวนัที่ 31 ธันวาคม  2562 แม้ว่าปัจจุบนัการเจรจาเพื่อเรียกชาํระคืนเงินให้กู ้ย ืมดงักล่าวยงัอยู่

ระหว่างการดําเนินการ บริษัทอ่ืนยงัคงไม่สามารถจัดทาํแผนการชําระหน้ีคืนให้เป็นท่ีพึงพอใจแก่กลุ่มบริษทัได้ 

นอกจากน้ีหุน้ของบริษทัอื่นซ่ึงจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศสิงคโปร์ถูกทาํการหา้มซ้ือขายเป็นระยะ

เวลานานกว่า 6 เดือนโดยไม่มีความคืบหน้าใดๆ อีกทั้งยงัมีประเด็นเกิดข้ึนกบับริษทัอ่ืนในช่วงเวลาท่ีผ่านมาหลาย

ประเด็น อาทิเช่น ประเด็นในเร่ืองการจ่ายเงินเดือนให้แก่ประธานเจา้หน้าท่ีการเงิน ขอ้กงัวลในเร่ืองการวดัมูลค่า

สินทรัพยแ์ละความสามารถในการดาํเนินงานต่อเน่ืองของบริษทัอ่ืน รวมไปถึงระยะเวลาและความซับซ้อนในการ

ดําเนินการตามกฎหมายเนื่องจากสินทรัพยส์่วนใหญ่ของบริษทัอื่นถือครองโดยบริษทัย ่อยของบริษทัอื่นใน  

ประเทศจีน ดงันั้นกลุ่มบริษทัจึงตดัสินใจตั้งค่าเผื่อการดอ้ยค่าในเงินให้กูย้ืมระยะสั้นและเงินลงทุนแก่บริษทัอ่ืนส่วนท่ี

เหลือเตม็จาํนวนในปี 2564 

 

รายการเคล่ือนไหวในระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 2564 ของตราสารทุนและตราสารหน้ีท่ี

อยูใ่นความตอ้งการของตลาดมีดงัน้ี 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2565  2564  2565  2564 

 (ล้านบาท) 

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น        

ตราสารทุนวดัมูลค่ายุติธรรมผ่าน         

   กาํไรหรือขาดทุน 

       

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 1,166.0  1,071.4  787.4  453.2 

ซ้ือระหวา่งงวด 141.5  13.0  141.5  13.0 

ขายระหวา่งงวด (176.9)  (9.3)  (176.9)  (9.3) 

ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (2.0)  -  (2.0)  - 

รายการปรับปรุงจากการปรับมูลค่า (52.4)  112.5  12.5  115.4 

ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนจากการ  

   แปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 

 

(1.6) 

  

27.3 

  

- 

  

- 

ณ วนัที่ 31 มีนาคม 1,074.6  1,214.9  762.5  572.3 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2565  2564  2565  2564 

 (ล้านบาท) 

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น (ต่อ)        

ตราสารหนีว้ดัมูลค่ายุติธรรมผ่าน 

   กาํไรหรือขาดทุน         

       

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 35.1  30.8  -  30.8 

ซ้ือระหวา่งงวด 85.0  -  -  - 

ขายระหวา่งงวด (60.0)  -  -  - 

รายการปรับปรุงจากการปรับมูลค่า (0.1)  -  -  - 

ณ วนัที่ 31 มีนาคม 60.0  30.8  -  30.8 

        

ตราสารหนีว้ดัมูลค่ายุติธรรมผ่าน                    

   กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน        

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 1,867.0  1,991.4  1,842.9  1,721.3 

ซ้ือระหวา่งงวด -  632.2  -  532.2 

ขายระหวา่งงวด (1,223.5)  (1,180.2)  (1,223.5)  (1,032.2) 

กาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (17.2)  28.7  (17.2)  28.7 

รายการปรับปรุงจากการปรับมูลค่า (14.7)  2.1  (14.7)  2.9 

ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่า 

เงินตราต่างประเทศ 

 

(0.1) 

  

0.8 

  

- 

  

- 

ณ วนัที่ 31 มีนาคม 611.5  1,475.0  587.5  1,252.9 
        

        

        

        

        

        

        

        

        

        



บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2565  2564  2565  2564 

 (ล้านบาท) 

สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น        

ตราสารทุนวดัมูลค่ายุติธรรมผ่าน 

   กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน            

       

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 178.9  213.4  -  - 

ซ้ือระหวา่งงวด 90.7  6.2  -  - 

ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ี 

   ยงัไม่เกิดข้ึนจริง 

 

- 

  

(11.7) 

  

- 

  

- 

รายการปรับปรุงจากการปรับมูลค่า (67.2)  10.9  -  - 

ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนจากการ 

   แปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 

 

(0.3) 

  

7.8 

  

- 

  

- 

ณ วนัที่ 31 มีนาคม 202.1  226.6  -  - 

        

ตราสารทุนวดัมูลค่ายุติธรรมผ่าน 

   กาํไรหรือขาดทุน         

       

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 95.9  -  -  - 

รายการปรับปรุงจากการปรับมูลค่า (23.6)  -  -  - 

ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนจากการ 

   แปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 

 

(0.3) 

  

- 

  

- 

  

- 

ณ วนัที่ 31 มีนาคม 72.0  -  -  - 

        

ตราสารหนีว้ดัมูลค่ายุติธรรมผ่าน                               

กาํไรหรือขาดทุน 

       

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 10.0  -  -  - 

ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ี 

   ยงัไม่เกิดข้ึนจริง 

 

(0.1) 

  

- 

  

- 

  

- 

ณ วนัที ่31 มีนาคม 9.9  -  -  - 

        

มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืนและสินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน รวมถึงมูลค่า                

ตามบญัชีในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการไดร้วมอยูใ่นหมายเหตุขอ้ 13 

 
 



บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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4 ลูกหนีก้ารค้า 

 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

 หมายเหต ุ 2565  2564  2565  2564 

  (พันบาท) 

กจิการที่เกีย่วข้องกนั         

ลูกหน้ีการคา้ 2 446,328  346,762  -  - 

รวม  446,328  346,762  -  - 

 
     

 
 

 

กจิการอ่ืนๆ         

ลูกหน้ีการคา้  1,712,841  2,228,752  -  - 

ลูกหน้ีเงินประกนัผลงาน  75,117  223,174  -  - 

สินทรัพยท่ี์เกิดสญัญา - รายไดค้า้งรับ  579,106  558,734  -  - 

  2,367,064  3,010,660  -  - 

หัก  ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ี 

           คาดวา่จะเกิดข้ึน 

  

(135,558) 

  

(155,603) 

  

- 

  

- 

สุทธิ  2,231,506  2,855,057  -  - 

         

รวม  2,677,834  3,201,819  -  - 

         

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  2565  2564  2565  2564 

  (พันบาท) 

ผลขาดทุนด้านเครดติที่คาดว่าจะเกดิขึ้น    

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 

    
 

 
 

กจิการที่เกีย่วข้องกนั         

ลูกหน้ีการคา้  (20,045)  4,763  -  - 

         

 

 



บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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การวิเคราะห์อายขุองลูกหน้ีการคา้ มีดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

 2565  2564  2565  2564 

 (พันบาท) 

กจิการที่เกีย่วข้องกนั        

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 236,950  290,634  -  - 

เกินกาํหนดชาํระ:        

นอ้ยกวา่ 3 เดือน 175,750  37,049  -  - 

3 - 6 เดือน 20,045  19,079  -  - 

6 - 12 เดือน 13,583  -  -  - 

รวม 446,328          346,762  -  - 
 

 

       

กจิการอ่ืนๆ        

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 1,023,329  1,024,793  -  - 

เกินกาํหนดชาํระ:        

นอ้ยกวา่ 3 เดือน 337,797  807,622  -  - 

3 - 6 เดือน 181,890  208,359  -  - 

6 - 12 เดือน 36,234  45,939  -  - 

มากกวา่ 12 เดือน 133,591  142,039  -  - 

 1,712,841  2,228,752  -  - 

หัก  ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิต 

            ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 

 

(135,558) 

  

(155,603) 

  

- 

  

- 

สุทธิ 1,577,283  2,073,149  -  - 

        

รวม 2,023,611  2,419,911  -  - 

 

โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทัมีระยะเวลาตั้งแต่ 1 วนั ถึง 120 วนั 

 

ขอ้มูลเก่ียวกบัผลกระทบต่อความเส่ียงดา้นเครดิตและความเส่ียงของตลาดของกลุ่มบริษทั และขาดทุนจากการดอ้ยค่า 

สาํหรับลูกหน้ีการคา้และสินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญาไดร้วมอยูใ่นหมายเหตุขอ้ 13 

 



บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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5 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า 

 

รายการเคล่ือนไหวของเงินลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วมและการร่วมคา้สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี                

31 มีนาคม 2565 และ 2564 มีดงัน้ี 
 

  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม  2565  2564 

  (พันบาท) 

บริษัทย่อย   

ณ วนัท่ี 1 มกราคม  23,276,395  23,541,901 

ซ้ือหุน้เพิ่มเติม  76,000  - 

เพิ่มข้ึนจากการเพิ่มทุนของบริษทัยอ่ย  18,000                - 

ณ วนัที่ 31 มีนาคม  23,370,395  23,541,901 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที ่31 มนีาคม 2565  2564  2565  2564 

 (พันบาท) 

บริษัทร่วม        

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 1,455,580  1,337,131  61,200  79,068 

รายไดเ้งินปันผล (75,341)  -  -  - 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม        

ท่ีใชว้ิธีส่วนไดเ้สีย 19,453  20,876  -  - 

ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่า

เงินตราต่างประเทศ (3,679)  47,959  -  - 

ณ วนัที่ 31 มีนาคม 1,396,013  1,405,966  61,200  79,068 

        
  



บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที ่31 มนีาคม 2565  2564  2565  2564 

 (พันบาท) 

การร่วมค้า        

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 1,697,786  1,504,388  467,296  467,296 

เพิ่มข้ึนจากการเพิ่มทุนของการร่วมคา้ 500  76,306  -  - 

รายไดเ้งินปันผล -  (14,972)  -  - 

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่วมคา้

ท่ีใชว้ิธีส่วนไดเ้สีย 29,237  (16,840)  -  - 

ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่า

เงินตราต่างประเทศ (15,505)  30,376  -  - 

ณ วนัที่ 31 มีนาคม 1,712,018  1,579,258  467,296  467,296 

        

การเปล่ียนแปลงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและการร่วมคา้ระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 มีดงัต่อไปน้ี 

 

บริษัท 

 

การจัดต้ังบริษัทย่อยใหม่ 

 

บริษทั โทรีเซน แอลพีจี จาํกดั ไดจ้ดัตั้งข้ึนในประเทศไทยและจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 18 มกราคม

2565 โดยมีทุนจดทะเบียนจาํนวน 1.0 ล้านบาท ธุรกิจหลกัของบริษทัย่อยคือดาํเนินธุรกิจเก่ียวกับเรือขนส่งแก๊ส

ปิโตรเลียมเหลวและผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมทุกชนิด 

 

บริษทั พี 80 แอร์ จาํกดั ไดจ้ดัตั้งข้ึนในประเทศไทยและจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2565 

โดยมีทุนจดทะเบียนจาํนวน 300.0 ลา้นบาท ธุรกิจหลกัของบริษทัย่อยคือดาํเนินธุรกิจเก่ียวกบัการบินและขนส่งทาง

อากาศในประเทศและระหว่างประเทศ รวมถึงการขนส่งผูโ้ดยสารและสินคา้ บริษทั พี 80 แอร์ จาํกดั ไดเ้รียกชาํระ

เงินทุนบางส่วนแลว้เป็นจาํนวน 75.0 ลา้นบาทในวนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 2565 

 

  



บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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การเพ่ิมทุนในบริษัท ทีทีเอ มารีเนอร์ จาํกัด (TMC)  

 

ที่ประชุมวิสามญัผูถ้ือหุ้นของ TMC เมื่อวนัที่ 15 มีนาคม 2565 ผูถ้ือหุ้นอนุมตัิให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของ TMC 

จาํนวน 18.0 ลา้นบาท โดยการออกหุ้นใหม่เป็นหุ้นสามญัจาํนวน 1.8 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไว ้หุ้นละ 10.0 บาท TMC 

ไดรั้บชาํระค่าหุน้เตม็จาํนวนแลว้ เม่ือวนัท่ี 18 มีนาคม 2565 ส่งผลใหทุ้นจดทะเบียนของ TMC เพิ่มข้ึนจาก 2.0 ลา้นบาท 

เป็น 20.0 ลา้นบาท การเพิ่มทุนดงักล่าว ไดจ้ดทะเบียนกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ เม่ือวนัท่ี 25  มีนาคม 2565 ซ่ึงบริษทั

ไดใ้ชสิ้ทธิซ้ือหุน้เพ่ิมทุนทั้งหมดของ TMC ส่งผลใหไ้ม่มีการเปล่ียนแปลงในส่วนไดเ้สีย 

 

งบการเงินรวม 

 

บริษัทย่อย - Thoresen Shipping Singapore Pte. Ltd. (“TSS”) 

 

การลดทุนเรือนหุ้นใน Thoresen Shipping Company Pte. Ltd. (“TSC”) 

 

ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของ TSC ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยทางตรงของ TSS ไดอ้นุมติัการลดทุนเรือนหุ้นของ TSC จาก 

15,500,000 หุ้น เป็น 7,330,000 หุ้น TSC ไดจ้ดทะเบียนการลดทุนเรือนหุ้นกบั Accounting and Corporate Regulatory 

Authority เม่ือวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2565 

 

บริษัทย่อย – บริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จาํกัด (มหาชน) (“MMPLC”) 

 

การเพ่ิมทุนและการโอนขายเงินลงทุนในการร่วมค้า 

 

ในท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั เคเค เวนเจอร์ จาํกดั (“KKV”) ซ่ึงเป็นการร่วมคา้ทางออ้มของ MMPLC เม่ือ

วนัท่ี 31 มกราคม 2565 ผูถื้อหุ้นอนุมติัให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของ KKV จาํนวน 1.0 ลา้นบาท โดยการออกหุ้นใหม่เป็น

หุ้นสามญัจาํนวน 10,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท KKV ไดรั้บชาํระค่าหุ้นแลว้เต็มจาํนวนจากผูถื้อหุ้นเดิม

ตามสดัส่วนการถือหุน้ การเพิ่มทุนดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้เม่ือวนัท่ี 10 กมุภาพนัธ์ 2565 

 

เม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม 2565 บริษทัเมอร์เมด เวนเจอร์ส จาํกดั (“MMV”) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยทางตรงของ MMPLC ไดล้งนาม

ในสัญญาซ้ือขายหุ้นของบริษทั เคเค เวนเจอร์ จาํกดั กบับริษทั วี เวนเจอร์ส เทคโนโลจีส์ จาํกดั (“VVT”) ท่ีราคา 1.0 

ลา้นบาท โดย MMV ไดรั้บชาํระเงินค่าหุ้นเต็มมูลค่าในเดือนมีนาคม 2565 ส่งผลให้ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 KKV มี

สถานะเป็นการร่วมคา้ของ VVT 

  



บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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การจัดต้ังบริษัทย่อยใหม่ 

 

เม่ือวนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2565 บริษทั เมอร์เมด ซับซี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จาํกดั (“MSST”) ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย

ทางตรงของ MMPLC ไดล้งทุนในบริษทั เมอร์เมด ดีคอม จาํกดั (“DCOM”) ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนจดัตั้งในประเทศ

ไทย ส่งผลให ้DCOM เป็นบริษทัยอ่ยทางออ้มของบริษทั โดย DCOM ดาํเนินธุรกิจเก่ียวกบัการร้ือถอน จาํแนกช้ินส่วน

โครงสร้างจากสถานประกอบการปิโตรเลียม 

 

เงินลงทุนทางตรงและทางออ้มในบริษทัยอ่ยของบริษทัเกือบทั้งหมดเป็นเงินลงทุนในกิจการท่ีไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพย ์ดงันั้นจึงไม่มีราคาท่ีเปิดเผยต่อสาธารณชน ยกเวน้ บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จาํกดั (มหาชน) บริษทั ยูนิค  

ไมน่ิง เซอร์วิสเซส จาํกดั (มหาชน) และบริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย โฮลด้ิงส์ จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัจดทะเบียน

ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศสิงคโปร์ ประเทศไทย และประเทศไทย ตามลาํดบั มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนทางตรง

และทางออ้มในบริษทัยอ่ย ตามราคาปิด ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 31 ธนัวาคม 2564 มีดงัต่อไปน้ี 

 

  31 มีนาคม 2565  31 ธนัวาคม 2564 

บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จาํกดั (มหาชน)  65 ลา้นเหรียญสิงคโปร์  62 ลา้นเหรียญสิงคโปร์ 

บริษทั ยนิูค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จาํกดั (มหาชน)  1,205 ลา้นบาท  1,380 ลา้นบาท 

บริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย โฮลด้ิงส์ จาํกดั (มหาชน)  1,116 ลา้นบาท  825 ลา้นบาท 

 

  



บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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6 อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

 

รายการเคล่ือนไหวของอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนในระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 

2564 มีดงัต่อไปน้ี 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2565  2564  2565  2564 

 (พันบาท) 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม  186,575  196,616  -  - 

ค่าเส่ือมราคา (2,883)  (2,853)  -  - 

ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่า        

เงินตราต่างประเทศ (57)  629  -  - 

ณ วนัที่ 31 มีนาคม  183,635  194,392  -  - 

        

7 ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์  

   

รายการเคล่ือนไหวของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 2564         

มีดงัต่อไปน้ี 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2565  2564  2565  2564 

 (พันบาท) 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม  15,294,698  14,137,023  127,233  136,378 

เพิ่มข้ึน 304,875  591,311  212  43 

จาํหน่าย (511)  (17,640)  -  - 

ตดัจาํหน่าย (13,549)  (3,137)  -  - 

โอน -   (17)  -  - 

ค่าเส่ือมราคา (340,398)  (321,716)  (2,644)  (2,516) 

กลบัรายการการดอ้ยค่า 677  -  -  - 

ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนจาก        

การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ (58,140)  550,125  -  - 

ณ วนัที่ 31 มีนาคม  15,187,652  14,935,949  124,801  133,905 

 

  



บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายการเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ของกลุ่มบริษัทในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี                          

31 มีนาคม 2565 มีดงัต่อไปน้ี 

 

การเพิม่ขึ้น การจําหน่าย และการตัดจําหน่ายที่สําคญั   

 

การเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ ก) การจ่ายเงินสาํหรับการซ้ือเรือเดินทะเล การปรับปรุงและการซ่อมเรือคร้ังใหญ่ของ

เรือเดินทะเล ข) การจ่ายเงินสาํหรับการก่อสร้างและพื้นท่ีภตัตาคาร และ ค) การจ่ายเงินสาํหรับอุปกรณ์ท่ีใชส้าํหรับเรือ

สนบัสนุนนอกชายฝ่ัง 

 

สินทรัพย์ที่ติดภาระคํา้ประกนั 

 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 ท่ีใชค้ ํ้าประกนัวงเงินกูต่้างๆ ไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 8 

 

สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

 

รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 2564                   

มีดงัต่อไปน้ี 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2565  2564  2565  2564 

 (พันบาท) 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม  246,959  316,517  7,673  9,364 

เพิ่มข้ึน 50,619  6,821  3,654  - 

หัก ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี (31,151)  (32,553)  (417)  (423) 

ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนจาก        

การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ (954)  4,094  -  - 

ณ วนัที่ 31 มีนาคม  265,473  294,879  10,910  8,941 

 

  



บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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8 หนีสิ้นที่มีภาระดอกเบีย้ 

 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

 หมายเหต ุ 2565  2564  2565  2564 

  (พันบาท) 

ส่วนที่หมุนเวียน         

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มื 

   ระยะสั้น 

  

348,586  

 

348,164 

  

- 

  

- 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการ         

   ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2 -  -  365,040  366,541 

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึง         

   กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี  1,123,447  1,126,973  -  - 

ส่วนของหุน้กูท่ี้ถึงกาํหนดชาํระ

ภายในหน่ึงปี 

  

711,744 

  

1,499,818 

  

711,744 

  

1,499,818 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินท่ี         

   ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี   105,548  96,025  1,478  295 

  2,289,325  3,070,980  1,078,262  1,866,654 

ส่วนที่ไม่หมุนเวียน         

เงินกูย้มืระยะยาว  3,009,612  3,303,425  -  - 

หุน้กู ้  3,465,423  4,172,379  3,465,424  4,172,379 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน  168,921  158,304  9,843  7,732 

  6,643,956  7,634,108  3,475,267  4,180,111 

         

รวม  8,933,281  10,705,088  4,553,529  6,046,765 

 

  



บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ระยะเวลาการครบกาํหนดของเงินกูย้มืระยะยาว ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 31 ธนัวาคม 2564 มีดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม 

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

 2565  2564 

 (พันบาท) 

ครบกาํหนดภายในหน่ึงปี 1,123,447  1,126,973 

ครบกาํหนดหลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 2,762,591  3,004,240 

ครบกาํหนดหลงัจากหา้ปี 247,021  299,185 

รวม 4,133,059  4,430,398 

 

บริษัท 

 

หุ้นกู้ 

 

เม่ือวนัท่ี 19 มกราคม 2565 บริษทัไดช้าํระคืนเงินตน้และดอกเบ้ียของหุ้นกูท่ี้ออกและเสนอขายในปี 2561 แก่ผูถื้อหุน้

กูเ้ต็มจาํนวน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 บริษทัมียอดคงเหลือของหุ้นกูส้กุลเงินบาทประเภทไม่มีหลกัประกนั เป็นจาํนวน

เงิน 4,177.2 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2564: 5,672.2 ล้านบาท) 

 

รายละเอียดของหุน้กู ้ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565  มีดงัต่อไปน้ี 

 

ปีที่ออก 

หุ้นกู้ จํานวนหน่วย ราคาตามมูลค่า/หน่วย (บาท) 

อตัราดอกเบีย้  

(ร้อยละต่อปี) 

วนัที่ครบกาํหนด 

ไถ่ถอน 

     

2563 716,200 1,000 5.00 3 มีนาคม 2566 

2564 1,500,000 1,000 5.00 26 กนัยายน 2566 

2564 800,000 1,000 4.75 11 กมุภาพนัธ์ 2568 

2564 1,200,000 1,000 5.10 11 พฤษภาคม 2569 

 

หุน้กูด้งักล่าว มีกาํหนดชาํระดอกเบ้ียทุกสามเดือน และครบกาํหนดไถ่ถอนหุน้กูต้ามวนัครบกาํหนดไถ่ถอน 

  



บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายการเคล่ือนไหวของหุน้กูใ้นระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 2564 มีดงัน้ี 

 

  งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  2565  2564 

  (พันบาท) 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม  5,672,197  4,005,472 

เงินสดรับจากการออกหุน้กู ้  -  1,479,484 

ชาํระคืน  (1,500,000)  (1,805,200) 

ค่าตดัจาํหน่ายค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กู ้  4,970  3,662 

ณ วนัที่ 31 มีนาคม  4,177,167  3,683,418 

หัก ส่วนของหุน้กูท่ี้ถึงกาํหนดไถ่ถอนภายในหน่ึงปี  (711,744)  (1,496,867) 

หุ้นกู้ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกาํหนดไถ่ถอนภายในหน่ึงปี  3,465,423  2,186,551 

 

งบการเงินรวม 

 

เงินกู้ยมืระยะส้ัน 

 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 กลุ่มบริษทัมีเงินกูย้มืระยะสั้นท่ีมีหลกัประกนัในรูปแบบของตัว๋สัญญาใชเ้งิน ทรัสตรี์ซีทและ

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินจาํนวน 332.1 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2564: 331.7 ล้านบาท) คํ้าประกนัโดย

ที่ดินบางส่วนและส่ิงปลูกสร้างบนที่ดิน เคร่ืองจกัรบางส่วน ลูกหน้ีการคา้และสินคา้คงเหลือของบริษทัย่อย 

และคํ้าประกนัโดยบริษทัย่อยแห่งหน่ึง มูลค่าตามบญัชีสุทธิของสินทรัพยที์่ค ํ้าประกนัจาํนวน 215.2 ลา้นบาท 

1.2 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ และ 301,331.4 ลา้นดองเวียดนาม (31 ธันวาคม 2564: 215.6 ล้านบาท 1.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

และ 319,743.3 ล้านดองเวียดนาม) โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2.8 ถึงร้อยละ 6.1 ต่อปี (31 ธันวาคม 2564: ร้อยละ 

2.8 ถึงร้อยละ 6.1 ต่อปี) 
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เงินกู้ยมืระยะยาว 

 

รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืระยะยาวในระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 2564 มีดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม 

 2565  2564 

 (พันบาท) 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 4,430,398  4,932,847 

เพิ่มข้ึน -  306,323 

ชาํระคืน (280,815)  (568,333) 

ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดข้ึนจริง 273  62 

ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 1,406  6,513 

ค่าตดัจาํหน่ายค่าใชจ่้ายในการไดรั้บเงินกู ้ 2,295  1,342 

ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ (20,498)  196,237 

ณ วนัที่ 31 มีนาคม 4,133,059  4,874,991 

หัก ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (1,123,447)  (1,064,268) 

เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกาํหนดชําระภายในหน่ึงปี 3,009,612  3,810,723 

 

เงินกูย้มืเพื่อซ้ือและก่อสร้างเรือเดินทะเล เรือสนบัสนุนนอกชายฝ่ังและอุปกรณ์ และเรือขนลาํเลียง 

 

- เงินกูย้มืเพื่อซ้ือและก่อสร้างเรือเดินทะเลเป็นเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินต่างประเทศหลายแห่ง โดยกูใ้น

สกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ มียอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 จาํนวน 77.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ               

(31 ธันวาคม 2564: 82.1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) มีระยะเวลาชาํระหน้ีคืนภายใน 4 ถึง 7 ปี นบัจากวนัเบิกถอน 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 อตัราดอกเบ้ียการกูย้มืและหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัมีดงัน้ี 

 

• เงินกูย้ืมจาํนวน 14.6 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ (31 ธันวาคม 2564: 15.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ): อตัราดอกเบ้ีย

คงท่ีและอตัราดอกเบ้ีย LIBOR บวกส่วนเพิ่ม เงินกูย้ืมดงักล่าวไดรั้บการคํ้าประกนัโดยการจาํนอง

เรือเดินทะเล 2 ลาํ ซ่ึงมีมูลค่าตามบญัชีสุทธิ 21.8 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ (31 ธันวาคม 2564: 22.1 ล้าน

เหรียญสหรัฐฯ) และคํ้าประกนัโดยบริษทั 

•  เงินกูย้มืจาํนวน 62.7 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ (31 ธันวาคม 2564: 66.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ): อตัราดอกเบ้ีย 

LIBOR บวกส่วนเพิ่ม และไดรั้บการคํ้าประกนัโดยการจาํนองเรือเดินทะเลของกลุ่มบริษทัจาํนวน              

16 ลาํ ซ่ึงมีมูลค่าตามบญัชีสุทธิ 154.5 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ (31 ธันวาคม 2564: 156.9 ล้านเหรียญสหรัฐฯ)  

ซ่ึงไดท้าํสญัญาคํ้าประกนัเรือเดินทะเล จาํนาํหรือเปล่ียนบญัชีธนาคาร และคํ้าประกนัโดยบริษทั 
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- เงินกู้ยืมเพื่อซ้ือเรือสนับสนุนนอกชายฝ่ังและอุปกรณ์เป็นเงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์ในประเทศ             

หลายแห่ง โดยกู้ในสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ มียอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 จาํนวน 43.3 ลา้น

เหรียญสหรัฐฯ (31 ธันวาคม 2564: 46.9 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) มีระยะเวลาชาํระหน้ีคืนภายใน 5 ปี ณ 

วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 มีอตัราดอกเบ้ีย USD-LIBOR บวกส่วนเพ่ิม (31 ธันวาคม 2564: USD-LIBOR บวก

ส่วนเพ่ิม) ปัจจุบนัเงินกูย้ืมดงักล่าวไดรั้บการคํ้ าประกนัโดยการจาํนองเรือสนับสนุนนอกชายฝ่ัง ซ่ึงมี

มูลค่าตามบญัชีสุทธิ 99.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (31 ธันวาคม 2564: 101.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) และคํ้ า

ประกนัโดยบริษทัและบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง 

 

ภายใตเ้ง่ือนไขของสญัญาเงินกูย้มืกาํหนดวา่บริษทัและบริษทัยอ่ยตอ้งไม่นาํสินทรัพยท่ี์ติดภาระคํ้าประกนัไปก่อ

ภาระผกูพนั หรือยนิยอมให้มีการก่อภาระผูกพนัอ่ืนอีก เวน้แต่จะไดรั้บคาํยินยอมจากผูใ้ห้กูอ้ยา่งเป็นทางการ 

อีกทั้งบริษทัและบริษทัยอ่ยจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้จาํกดัอ่ืนตามท่ีระบุไวใ้นสญัญาเงินกูย้มื 

 

มูลค่ายติุธรรมของเงินกูย้มืระยะยาวและการกูย้มืท่ีมีอตัราดอกเบ้ียลอยตวัเป็นอตัราดอกเบ้ียในตลาดซ่ึงใกลเ้คียงกบั

มูลค่ายติุธรรม 

 

เงินกูย้มืระยะยาวของกลุ่มบริษทัจากสถาบนัการเงินหลายแห่งมีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงในอตัราร้อยละ 3.3 ถึงร้อยละ 

7.2 ต่อปี 
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9 ส่วนงานดาํเนินงานและการจาํแนกรายได้ 
 

กลุ่มบริษทัประกอบดว้ย 5 ส่วนงานท่ีรายงาน ดงัรายละเอียดขา้งล่าง ซ่ึงเป็นหน่วยงานธุรกิจท่ีสาํคญัของกลุ่มบริษทั 

หน่วยงานธุรกิจท่ีสาํคญัน้ีผลิตสินคา้และให้บริการท่ีแตกต่างกนั และมีการบริหารจดัการแยกต่างหาก เน่ืองจากใช้

เทคโนโลยี กลยุทธ์ทางการตลาด และทรัพยากรท่ีแตกต่างกัน ผูมี้อาํนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดําเนินงาน         

สอบทานรายงานการจดัการภายในของแต่ละหน่วยงานธุรกิจท่ีสําคญัอย่างน้อยทุกไตรมาสการดาํเนินงานของ                   

แต่ละส่วนงานท่ีรายงานของกลุ่มบริษทัโดยสรุปมีดงัน้ี 
 

ส่วนงานธุรกจิ 
 

ส่วนงาน 1   กลุ่มธุรกิจขนส่งทางเรือ 

ส่วนงาน 2    กลุ่มธุรกิจบริการนอกชายฝ่ัง 

ส่วนงาน 3    กลุ่มธุรกิจเคมีภณัฑเ์พื่อการเกษตร 

ส่วนงาน 4    กลุ่มการลงทุนอ่ืน 

ส่วนงาน 5   กลุ่มธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม 
 

ผลการดาํเนินงานวดัโดยใชก้าํไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบ้ีย ภาษีเงินได ้ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย (“EBITDA”) 

ของส่วนงาน ซ่ึงนาํเสนอในรายงานการจดัการภายในและสอบทานโดยผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงาน

ของกลุ่มบริษทั  ผูบ้ริหารเช่ือว่าการใช้ EBITDA ในการวดัผลการดาํเนินงานนั้นเป็นขอ้มูลท่ีเหมาะสมในการ

ประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงานและสอดคลอ้งกบักิจการอ่ืนท่ีดาํเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกนั 
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ข้อมูลเกีย่วกบัส่วนงานที่รายงานและจังหวะเวลาในการรับรู้รายได้ 
 

รายได ้ผลการดาํเนินงาน และจงัหวะเวลาในการรับรู้รายไดจ้ากส่วนงานทางธุรกิจในงบการเงินรวมสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 2564 มีดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม 

 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 

     กลุ่มธุรกจิ      การตัดรายการ   

 กลุ่มธุรกจิขนส่ง  กลุ่มธุรกจิบริการ  เคมีภัณฑ์  กลุ่มการ  กลุ่มธุรกจิอาหาร  ระหว่างส่วนงาน   

 ทางเรือ  นอกชายฝ่ัง  เพ่ือการเกษตร  ลงทุนอ่ืน  และเคร่ืองด่ืม  ทางธุรกจิ  รวม 

 (พันบาท) 

ส่วนงานภูมิศาสตร์หลัก              

เอเชีย 506,673  1,335,635  662,839  293,249  515,908  (864)  3,313,440 

แอฟริกา 362,215  -  46,935  -  -  -  409,150 

อเมริกา 721,387  -  -  -  -  -  721,387 

ยโุรป 807,337  -  -  -  -  -  807,337 

อ่ืนๆ 767,282  -  15,442  -  -  -  782,724 

รวม 3,164,894  1,335,635  725,216  293,249  515,908  (864)  6,034,038 
              

จังหวะเวลาในการรับรู้รายได้               

ณ เวลาใดเวลาหน่ึง  -  -  701,906  60,430  515,908  -  1,278,244 

ตลอดช่วงเวลาหน่ึง 3,164,894  1,335,635  23,310  232,819  -  (864)  4,755,794 

รวม 3,164,894  1,335,635  725,216  293,249  515,908  (864)  6,034,038 
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 งบการเงินรวม 

 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 

     กลุ่มธุรกจิ      การตัดรายการ   

 กลุ่มธุรกจิขนส่ง  กลุ่มธุรกจิบริการ  เคมีภัณฑ์  กลุ่มการ  กลุ่มธุรกจิอาหาร  ระหว่างส่วนงาน   

 ทางเรือ  นอกชายฝ่ัง  เพ่ือการเกษตร  ลงทุนอ่ืน  และเคร่ืองด่ืม  ทางธุรกจิ  รวม 

 (พันบาท) 

รายไดจ้ากการดาํเนินงาน 3,493,756  1,335,635  725,216  293,249  515,908  (329,726)  6,034,038 

รายไดร้ะหวา่งส่วนงานธุรกิจ (328,862)  -  -  -  -  328,862  - 

รายไดจ้ากบุคคลภายนอก 3,164,894  1,335,635  725,216  293,249  515,908  (864)  6,034,038 

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบ้ีย  

    ภาษีเงินได ้ค่าเส่ือมราคา 

    และค่าตดัจาํหน่าย 

 

 

1,493,927 

  

 

(174,654) 

  

 

24,834 

  

 

10,700 

  

 

40,455 

  

 

(98,294) 

  

 

1,296,968 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย             (381,757) 

กาํไรจากกิจกรรมดาํเนินงาน             915,211 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนใน

บริษทัร่วมและการร่วมคา้ 

             

ท่ีใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย             48,690 

ตน้ทุนทางการเงิน             (105,160) 

รายไดภ้าษีเงินได ้             5,636 

กาํไรสาํหรับงวด             864,377 
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 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 

     กลุ่มธุรกจิ      การตัดรายการ   

 กลุ่มธุรกจิขนส่ง  กลุ่มธุรกจิบริการ  เคมีภัณฑ์  กลุ่มการ  กลุ่มธุรกจิอาหาร  ระหว่างส่วนงาน   

 ทางเรือ  นอกชายฝ่ัง  เพ่ือการเกษตร  ลงทุนอ่ืน  และเคร่ืองด่ืม  ทางธุรกจิ  รวม 

 (พันบาท) 

สินทรัพยร์วม 16,274,723  8,664,466  2,428,375  38,604,457  1,308,027  (28,954,179)  38,325,869 
              

หน้ีสินรวม (3,787,700)  (3,580,857)  (762,844)  (8,691,505)  (460,022)  4,084,682  (13,198,246) 
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 งบการเงินรวม 

 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 

     กลุ่มธุรกจิ      การตัดรายการ   

 กลุ่มธุรกจิขนส่ง  กลุ่มธุรกจิบริการ  เคมีภัณฑ์  กลุ่มการ  กลุ่มธุรกจิอาหาร  ระหว่างส่วนงาน   

 ทางเรือ  นอกชายฝ่ัง  เพ่ือการเกษตร  ลงทุนอ่ืน  และเคร่ืองด่ืม  ทางธุรกจิ  รวม 

 (พันบาท) 

ส่วนงานภูมิศาสตร์หลัก              

เอเชีย 675,323  565,774  484,016  191,785  446,164  (3,829)  2,359,233 

แอฟริกา 290,522  -  25,399  -  -  -  315,921 

อเมริกา 463,045  -  -  -  -  -  463,045 

ยโุรป 265,213  -  -  -  -  -  265,213 

อ่ืนๆ 31,015  -  12,794  -  -  -  43,809 

รวม 1,725,118  565,774  522,209  191,785  446,164  (3,829)  3,447,221 
              

จังหวะเวลาในการรับรู้รายได้               

ณ เวลาใดเวลาหน่ึง  -  -  514,069  27,756  446,164  -  987,989 

ตลอดช่วงเวลาหน่ึง 1,725,118  565,774  8,140  164,029  -  (3,829)  2,459,232 

รวม 1,725,118  565,774  522,209  191,785  446,164  (3,829)  3,447,221 

              

              

              

              



บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

43 

 งบการเงินรวม 

 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 

     กลุ่มธุรกจิ      การตัดรายการ   

 กลุ่มธุรกจิขนส่ง  กลุ่มธุรกจิบริการ  เคมีภัณฑ์  กลุ่มการ  กลุ่มธุรกจิอาหาร  ระหว่างส่วนงาน   

 ทางเรือ  นอกชายฝ่ัง  เพ่ือการเกษตร  ลงทุนอ่ืน  และเคร่ืองด่ืม  ทางธุรกจิ  รวม 

 (พันบาท) 

รายไดจ้ากการดาํเนินงาน 1,792,729  565,774  522,209  191,785  446,164  (71,440)  3,447,221 

รายไดร้ะหวา่งส่วนงานธุรกิจ (67,611)  -  -  -  -  67,611  - 

รายไดจ้ากบุคคลภายนอก 1,725,118  565,774  522,209  191,785  446,164  (3,829)  3,447,221 

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบ้ีย  

    ภาษีเงินได ้ค่าเส่ือมราคา 

    และค่าตดัจาํหน่าย 

 

 

388,421 

  

 

17,363 

  

 

41,328 

  

 

159,056 

  

 

19,799 

  

 

(26,625) 

  

 

599,342 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย             (364,815) 

กาํไรจากกิจกรรมดาํเนินงาน             234,527 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนใน

บริษทัร่วมและการร่วมคา้ 

             

 

ท่ีใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย             4,036 

ตน้ทุนทางการเงิน             (104,057) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้             (595) 

กาํไรสาํหรับงวด             133,911 

              

 



บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 

     กลุ่มธุรกจิ      การตัดรายการ   

 กลุ่มธุรกจิขนส่ง  กลุ่มธุรกจิบริการ  เคมีภัณฑ์  กลุ่มการ  กลุ่มธุรกจิอาหาร  ระหว่างส่วนงาน   

 ทางเรือ  นอกชายฝ่ัง  เพ่ือการเกษตร  ลงทุนอ่ืน  และเคร่ืองด่ืม  ทางธุรกจิ  รวม 

 (พันบาท) 

สินทรัพยร์วม 15,489,599  8,643,471  2,439,786  38,767,800  1,283,968  (27,677,543)  38,947,081 
              

หน้ีสินรวม (3,871,747)  (3,273,730)  (768,054)  (9,178,652)  (448,490)  2,993,863  (14,546,810) 



บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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10 สัญญาเช่า 

 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกจิการ  

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2565  2564  2565  2564 
 

(พันบาท) 

รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน        

ดอกเบ้ียจ่ายของหน้ีสินตามสญัญาเช่า  5,485  5,789  145  124 

ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัสญัญาเช่าระยะสั้น  6,269  9,167  -  - 

ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัสญัญาเช่าสินทรัพยท่ี์มีมูลค่าตํ่า 737  530  579  334 

ค่าเช่าจ่ายท่ีผนัแปรตามยอดขาย  3,589  8,000   -  - 

 

กระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของสัญญาเช่าท่ีแสดงในงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสาํหรับ

งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 มีจาํนวน 44.9  ลา้นบาท และ 1.2 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

 

11 รายได้อ่ืน 

 
 

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

   31 มีนาคม  2565  2564  2565  2564 

 (พันบาท) 

รายไดเ้งินปันผล 4,292  3,149  2,059  18,120 

กาํไรจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคารและ

อุปกรณ์ และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - 

 

9,853 

 

- 

 

- 

กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน -  48,117  -  39,249 

กาํไรจากสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่า

ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุน 55,354 

 

96,745 

 

33,164 

 

117,373 

ดอกเบ้ียรับ 25,043  23,061  45,044  31,592 

อ่ืนๆ 8,405  6,526  9,025  6,229 

รวม 93,094  187,451  89,292  212,563 
 

 
 
  



บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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12 กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 

 

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน    

 

การคาํนวณกาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพื้นฐานสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 2564 คาํนวณ

จากกาํไร (ขาดทุน) สําหรับงวดท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัและจาํนวนหุ้นสามญัท่ีออกจาํหน่ายแลว้

ระหวา่งงวดโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั แสดงการคาํนวณดงัน้ี 

 

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุด งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

   วันที่ 31 มีนาคม 2565  2564  2565  2564 

 (พันบาท / พันหุ้น) 

กาํไร (ขาดทุน) สําหรับงวดที่เป็นของ        

   ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท (ขั้นพืน้ฐาน) 979,841  189,123  (43,097)  115,770 

        

จาํนวนหุน้สามญั        

   ณ วนัท่ี 1 มกราคม 1,822,465  1,822,465  1,822,465  1,822,465 

จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลีย่ถ่วงนํา้หนัก        

   (ขั้นพืน้ฐาน) ณ วนัที่ 31 มีนาคม    1,822,465  1,822,465  1,822,465  1,822,465 

        

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน (บาท) 0.54  0.10  (0.02)  0.06 
 

 

 

13 เคร่ืองมือทางการเงิน 

 

มูลค่ายติุธรรมมูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายติุธรรม  

ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงมูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและสินทรัพยท์างการเงินไม่

หมุนเวียนอ่ืน รวมถึงลาํดบัชั้นมูลค่ายติุธรรมสาํหรับเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม แต่ไม่รวมถึง

การแสดงขอ้มูลมูลค่ายุติธรรมสําหรับสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยราคาทุนตดั

จาํหน่ายหากมูลค่าตามบญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรมอยา่งสมเหตุสมผล  

  



บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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  งบการเงินรวม 

  มูลค่าตามบัญชี  มูลค่ายุติธรรม 

  

เคร่ืองมือทางการเงินท่ี     

วดัมูลค่าดว้ยมูลค่า

ยติุธรรมผา่นกาํไร    

หรือขาดทุน  

เคร่ืองมือทางการเงินท่ี        

วดัมูลค่าดว้ยมูลค่า

ยติุธรรมผา่นกาํไร

ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน  รวม  ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 

  (ล้านบาท) 

ณ  วันที่ 31 มีนาคม 2565               

สินทรัพย์ทางการเงินอื่น               

เงินลงทุนในตราสารทุน   1,074.6  -  1,074.6  314.5  760.1  -  1,074.6 

เงินลงทุนในตราสารหน้ี  60.0  611.5  671.5  -  671.5  -  671.5 

สินทรัพยอ์นุพนัธ์อ่ืน  57.2  -  57.2  -  57.2  -  57.2 

รวมสินทรัพย์ทางการเงินอ่ืน  1,191.8  611.5  1,803.3         

               

สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น               

เงินลงทุนในตราสารทุน  72.0  202.1  274.1  -  72.0  202.1  274.1 

เงินลงทุนในตราสารหน้ี  9.9  -  9.9  -  -  9.9  9.9 

รวมสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืน  81.9  202.1  284.0         

               



บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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  งบการเงินรวม 

  มูลค่าตามบัญชี  มูลค่ายุติธรรม 

  

เคร่ืองมือทางการเงินท่ี     

วดัมูลค่าดว้ยมูลค่า

ยติุธรรมผา่นกาํไร    

หรือขาดทุน  

เคร่ืองมือทางการเงินท่ี        

วดัมูลค่าดว้ยมูลค่า

ยติุธรรมผา่นกาํไร

ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน  รวม  ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 

  (ล้านบาท) 

ณ 31 ธันวาคม 2564               

สินทรัพย์ทางการเงินอื่น               

เงินลงทุนในตราสารทุน   1,166.0  -  1,166.0  293.5  872.5  -  1,166.0 

เงินลงทุนในตราสารหน้ี  35.1  1,867.0  1,902.1  -  1,902.1  -  1,902.1 

สินทรัพยอ์นุพนัธ์อ่ืน  27.0  -  27.0  -  27.0  -  27.0 

รวมสินทรัพย์ทางการเงินอ่ืน  1,228.1  1,867.0  3,095.1         

               

สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น               

เงินลงทุนในตราสารทุน  95.9  178.9  274.8  -  95.9  178.9  274.8 

เงินลงทุนในตราสารหน้ี  10.0  -  10.0  -  -  10.0  10.0 

รวมสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืน  105.9  178.9  284.8         



บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม 

  

เคร่ืองมือทาง

การเงินท่ีวดั

มูลค่าดว้ย

มูลค่ายติุธรรม

ผา่นกาํไรหรือ

ขาดทุน  

เคร่ืองมือทาง

การเงินท่ีวดั

มูลค่าดว้ย

มูลค่ายติุธรรม

ผา่นกาํไร

ขาดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน  รวม  ระดบั 1  ระดบั 2  รวม 

  (ล้านบาท) 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565             

สินทรัพย์ทางการเงินอื่น             

เงินลงทุนในตราสารทุน   762.5  -  762.5  314.5  448.0  762.5 

เงินลงทุนในตราสารหน้ี      -  587.5  587.5  -  587.5  587.5 

รวมสินทรัพย์ทางการเงินอ่ืน  762.5  587.5  1,350.0       

             

ณ 31 ธันวาคม 2564             

สินทรัพย์ทางการเงินอื่น             

เงินลงทุนในตราสารทุน   787.4  -  787.4  293.4  494.0  787.4 

เงินลงทุนในตราสารหน้ี  -  1,842.9  1,842.9  -  1,842.9  1,842.9 

รวมสินทรัพย์ทางการเงินอ่ืน  787.4  1,842.9  2,630.3       

 

ตารางต่อไปน้ีแสดงการประเมินมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัดว้ยมูลค่ายติุธรรมในงบแสดงฐานะการเงิน ซ่ึงมีการ

เปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระสาํคญัในการประเมินมูลค่าและขอ้มูลท่ีไม่สามารถสงัเกตไดใ้นระหวา่งงวด 

 

ประเภท  เทคนิคการประเมินมูลค่า 

ตราสารทุน/ตราสารหน้ี  มูลค่าสินทรัพย์สุทธิรวมของเงินลงทุนของบริษัท ซ่ึงเป็นข้อมูลจากรายงาน

ประจาํวนั/ประจาํเดือนจากบริษทัจดัการสินทรัพย ์

อนุพนัธ ์  มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนัธ์ท่ีไม่มีการซ้ือขายในตลาดซ้ือขายคล่อง (Over 

the Counter) กาํหนดโดยราคาตลาดซ่ึงอยูใ่นรายงานประจาํเดือนจากบริษทันายหนา้

ซ้ือขายอนุพนัธ์ 

 



บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

50 

ประเภท  

เทคนิคการ

ประเมินมูลค่า  

ข้อมูลที่มาสามารถสังเกตได้

ที่มีนัยสําคญั  

ความสัมพนัธ์ระหว่างข้อมูลทีไ่ม่  

สามารถสังเกตได้ที่มีนัยสําคญั            

และการวดัมูลค่ายุติธรรม 

ตราสารทุน  วิธีปรับปรุงมูลค่า

สินทรัพยสุ์ทธิ 

 อตัราคิดลด 0% 

(0% สาํหรับ  31 ธันวาคม 

2564) 

 มูล ค่ายุ ติธรรมท่ีประมาณการไว้จะ

เพิ่มข้ึน (ลดลง) หากอัตราคิดลดตํ่าลง 

(สูงข้ึน) 

 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว   
 

หากข้อมูลหน่ึงของข้อมูลท่ีไม่สามารถสังเกตได้ท่ีมีนัยสําคัญ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 มีความเป็นได้อย่าง

สมเหตุสมผลท่ีจะเปล่ียนแปลง โดยสมมติให้ขอ้มูลอ่ืนคงท่ี มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินอ่ืนท่ีวดัมูลค่า

ดว้ยมูลค่ายติุธรรมระดบั 3 จะมีผลกระทบดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม 

ผลกระทบต่อกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - สุทธิจากภาษเีงินได้ ขอ้สมมติเพิ่มข้ึนร้อยละ 1  ขอ้สมมติลดลงร้อยละ 1 

 (พันบาท) 

อตัราคิดลด 200.3  (201.9) 

 

ผลขาดทุนด้านเครดติที่คาดว่าจะเกดิขึ้น  งบการเงินรวม 

   สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565  เพิ่มข้ึน  กลบัรายการ 

 
หมายเหต ุ (พันบาท) 

ลูกหน้ีการคา้ 4  2,696    (22,282) 

ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ  -   (459) 

รวม   2,696    (22,741) 
  

   

ลูกหน้ีอ่ืนจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2 -  - 

ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ  -   (924) 

รวม  -    (924) 
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ผลขาดทุนด้านเครดติที่คาดว่าจะเกดิขึ้น  งบการเงินรวม 

   สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565  เพิ่มข้ึน  กลบัรายการ 

 
หมายเหต ุ (พันบาท) 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัอ่ืน 3 -  - 

ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ  -  (2,452) 

รวม  -  (2,452) 
  

   

เงินลงทุนในตราสารทุน     

      - วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 3 -  - 

ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ  -  (171) 

รวม  -  (171) 

 

14 ภาระผูกพนัและหนีสิ้นที่อาจเกดิขึน้ 

 

14.1    ภาระผูกพนัฝ่ายทุน 

 

กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัฝ่ายทุนท่ีสาํคญัจากสัญญาเก่ียวกบัอาคาร  เคร่ืองจกัร การก่อสร้างโกดงัเก็บสินคา้การสร้างเรือ 

การซ่อมเรือคร้ังใหญ่ อุปกรณ์สาํหรับเรือ และพื้นท่ีภตัตาคาร แต่ยงัไม่ไดรั้บรู้เป็นหน้ีสิน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 

31 ธนัวาคม 2564 ดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม 

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

 2565  2564 

 (ล้านบาท) 

- บาทไทย 1.2  4.3 

- เหรียญสหรัฐฯ 0.3  0.4 

- ดองเวียดนาม 4,633.7  3,854.9 
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14.2 หนีสิ้นที่อาจเกดิขึน้ 

การคํา้ประกนั 

บริษทัและกลุ่มบริษทัไดค้ ํ้าประกนัเพื่อประโยชน์ในการประกอบธุรกิจตามปกติ ดงัน้ี 

 

 31 มีนาคม 2565 

 งบการเงินรวม 

 ล้านบาท 

 ล้านเหรียญ 

สหรัฐฯ 

หนงัสือคํ้าประกนัท่ีธนาคารออกใหใ้นนามกลุ่มบริษทั 164.0  20.3 

    

ภาระคํ้าประกนัโดยกลุ่มบริษทัแก่สถาบนั    

   การเงินเพื่อคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือและการซ้ือวตัถุดิบ 199.4  140.6 

 31 มีนาคม 2565 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ล้านบาท 

 ล้านเหรียญ 

สหรัฐฯ 

ภาระคํ้าประกนัโดยบริษทัแก่สถาบนั    

   การเงินเพื่อคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือ 199.4  80.0 

    

 

 31 ธันวาคม 2564 

 งบการเงินรวม 

 

 

ล้านบาท 

 ล้านเหรียญ

สหรัฐฯ 

 ล้านริยลั 

ซาอุดอิาระเบีย 

หนงัสือคํ้าประกนัท่ีธนาคารออกให ้      

   ในนามกลุ่มบริษทั 158.8  12.6  0.5 

      

ภาระคํ้าประกนัโดยกลุ่มบริษทัแก่สถาบนั      

   การเงินเพื่อคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือและ      

   การซ้ือวตัถุดิบ 120.9  149.1  - 
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 31 ธันวาคม 2564 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ล้านบาท 

 ล้านเหรียญ

สหรัฐฯ 

ภาระคํ้าประกนัโดยบริษทัแก่สถาบนัการเงิน    

   เพื่อคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือ 120.9  85.1 

 

15 เหตุการณ์อ่ืน 

 

กลุ่มบริษทัตลอดจนบริษทัย่อยทางออ้มแห่งหน่ึง Seascape Surveys Pte. Ltd. (“SSS”) ซ่ึงเป็นคู่ความหรือมีความ

เก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินการทางกฎหมายของประเทศอินโดนีเซีย เก่ียวกบัเร่ืองการถือหุ้นและการดาํเนินงานของ             

PT Seascape Surveys Indonesia (“PTSSI”) Seascape Surveys Pte. Ltd.ไดย้ื่นฟ้องร้องคดีละเมิดในศาลแขวงใตข้อง     

กรุงจากาตาร์ โดยกล่าวหาวา่ นาง Margaretta Retno Sundari และจาํเลยร่วมอ่ืนๆ ไดก้ระทาํผิดกฎหมายเก่ียวกบัการ

โอนหุ้นจาํนวน 368 หุ้น (ร้อยละ 46) ใน PTSSI ในเบ้ืองตน้ศาลได้สั่งให้คู่กรณีไกล่เกล่ียและพิจารณาขอ้เสนอ         

การไกล่เกล่ีย 

 

16 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลาที่รายงาน 

 

บริษัท 

 

การจ่ายเงินปันผลประจาํปี 

 

ในท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2565 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลประจาํปี

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ในอตัราหุน้ละ 0. 22 บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 400.9 ลา้นบาท 
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งบการเงินรวม 

 

บริษัทย่อย - บริษัท พีเอม็ โทรีเซ็น เอเชีย โฮลดิง้ส์ จาํกัด (มหาชน) ("PMTA") 

 

การจ่ายเงินปันผลประจาํปี 

 

ในท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของ PMTA เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2565 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลประจาํปี

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ในอตัราหุน้ละ 0.5 บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 50.6 ลา้นบาท 

 

การร่วมค้า - กิจการร่วมค้าทีทีเอ เรือด่วนเจ้าพระยา (“CPX”)  

 

กิจการร่วมค้าใหม่ 

 

เม่ือวนัท่ี 16 สิงหาคม 2564 บริษทั ทีทีเอ มารีเนอร์ จาํกดั (“TMC”) ไดล้งนามในสัญญาร่วมทุนกบับริษทั เรือด่วน

เจา้พระยา จาํกดั เพ่ือลงทุนในกิจการร่วมคา้ทีทีเอ เรือด่วนเจา้พระยา (“CPX”) ซ่ึงจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย ต่อมา         

เม่ือวนัท่ี 12 เมษายน 2565 TMC ได้ลงทุนใน CPX จาํนวน 10 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 50 ของส่วนของผูถื้อหุ้น

ทั้งหมดของ CPX ธุรกิจหลกัของ CPX คือให้บริการจดัการระบบการเดินเรือ ทาํให้ CPX กลายเป็นการร่วมคา้

ทางออ้มของบริษทั ซ่ึง CPX เป็นนิติบุคคลทางภาษีแยกต่างหากจากผูร่้วมคา้ 
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