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จุุดเด่นทางการเงิน 2563

กำ�ไรสุทธิ
หน่วย : ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น
หน่วย : ล้านบาท

ร�ยได้รวม
หน่วย : ล้านบาท

2563 2563 25632562 2562 25622561 2561 2561

หน่วย : ล้านบาท

ข้อมูลท�งก�รเงิน 2563 2562 2561

สินทรัพย์รวม 718 755 752

หนี้สินรวม 275 326 295

ส่วนของผู้ถือหุ้น 443 429 457

รายได้จากการรับจ้าง 480 431 516

รายได้รวม 494 441 525

กำาไรขั้นต้น 146 128 160

กำาไร (ขาดทุน) สุทธิ 31 1 26

อัตร�ส่วนท�งก�รเงิน 2563 2562 2561

อัตรากำาไรสุทธิ (%) 6.20 0.23 4.96

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 7.02 0.23 5.54

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ 4.16 0.13 3.51

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น(บาท) 1.72 1.66 1.77

กำาไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) 0.12 0.004 0.10

31 443 4941 429 44126 457 525



02 รายงานประจำาปี 2563
บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำากัด (มหาชน)

วิิสัยทัศน์
เป็นอู่เรือที่มีตราผลิตภัณฑ์สู่ระดับสากล  
นำาเทคโนโลยีพัฒนากระบวนการผลิต 

ให้ได้คุณภาพเวลาส่งมอบ
และความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า 
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พัันธกิจุ
มุ่งมั่นให้บริการแก่ลูกค้า โดยมีการ

ควบคุมคุณภาพและเวลาตามมาตรฐาน
อู่เรือชั้นนำา มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

และบริหารทรัพยากรของบริษัทให้มี 
ประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อ

ลูกค้�
ผลงานเป็นที่ยอมรับ

และเกิดความพึงพอใจสูงสุด

ผู้ถือหุ้น
มีผลประกอบการตามเป้าหมาย

เป็นที่พอใจแก่ผู้ถือหุ้น

พนักง�น
พัฒนาบุคลากร ให้โอกาสก้าวหน้า

ในงาน มีคุณภาพชีวิตที่ดี

สิ่งแวดล้อมและชุมชน
ร่วมพัฒนาสิ่งแวดล้อม

และรับผิดชอบชุมชน
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สาสน์จุากประธาน

งานซ่อมเรือ ปรับตัวต่อเนื่องทำาให้มีผลการดำาเนินงานที่ดี โดยปรับกลยุทธ์เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มความสามารถการแข่งขัน
ในตลาดที่ผันผวนและท้าทาย เพิ่มมาตรการเชิงรุกด้านการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 เพื่อให้การส่งมอบให้ลูกค้า
เป็นไปอย่างต่อเนื่องและปลอดภัย ส่งผลให้มีรายได้เติบโตต่อเนื่องและกำาไรเป็นไปตามเป้าหมาย ทั้งทั้งที่สำานักงานใหญ่และ
สาขาสุราษฎร์

งานต่อเรือ มุ่งเน้นการพัฒนาแบบเรือ วัสดุ และเทคโนโลยี มาปรับใช้เพ่ือให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนารูปแบบการใช้งาน
ของเรอืท่ีทันสมยัข้ึน ลดการใชพ้ลงังาน และเป็นมิตรกบัสิง่แวดลอ้ม โดยไดส้ง่มอบงานทุกงานไดต้ามกำาหนดแม้จะตอ้งเผชิญ
กับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด 19 ทั้งเรือโดยสารอลูมิเนียม เรือกำาจัดผักตบชวา จำานวน 6 ลำา รวมทั้งอยู่ระหว่าง
ดำาเนินงานเพื่อส่งมอบในปี 2564 อีกจำานวน 14 ลำา

ท้ายท่ีสุดน้ี ในนามของผู้บริหารและพนักงานทุกคนของบริษัทฯ ผมขอขอบคุณทุกท่านสำาหรับการสนับสนุนและเช่ือม่ันในบริษัทฯ 
แม้ในสภาวการณ์ที่ยากลำาบาก บริษัทฯ จะยังคงพัฒนาและยืนหยัดในอุตสาหกรรมอย่างมั่นคง และพร้อมที่จะรอการกลับมา
ฟื้นตัวของอุตสาหกรรมที่จะเกิดขึ้นในเวลาไม่นานหลังจากนี้ เพื่อที่เราจะสามารถสร้างความเติบโตได้อย่างยั่งยืนต่อไป

ประกิต ประทีปะเสน
ประธานกรรมการบริษัท

ท่ามกลางควิามเปล่�ยนแปลงและผลกระทบัจุากวิิกฤตการแพัร่ระบัาดของโควิิด 19  
ในปีท่�ผ่านมา ส่งผลให้้ บัริษััทฯ ต้องเร่งปรับัตัวิ เพั่�อก้าวิข้ามผ่านควิามท้าทายและให้้
ธุรกิจุเดินห้น้าต่อด้วิยควิามทุ่มเทเชิิงรุก ปรับักลยุทธ์ เน้นควิามปลอดภััยเป็นห้ลัก
และใชิค้วิามรวิดเร็วิในการบัริห้ารจุดัการควิามต่อเน่�องในการดำาเนนิธรุกิจุ เพ่ั�อสรา้ง
ควิามเชิ่�อมั�นและผลตอบัแทนให้้กับัลูกค้า พันักงาน และผู้ม่ส่วินเก่�ยวิข้องทุกฝ่่าย  
ภัายใตก้ารบัรหิ้ารงานตามห้ลกับัรรษััทภับิัาลท่�ด ่ตามแนวิทางการพััฒนาอยา่งยั�งย่น 
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การม่ส่วินร่วิม
พััฒนาชิุมชินสังคม  

และครอบัครัวิ 
ASIMAR

บริษัทฯ มีส่วนร่วมในการพัฒนาและแบ่งปันความสุข
ให้กับสังคมและชุมชน โดยสนับสนุนให้พนักงานมี
ส่วนรว่มสรา้งสรรคก์จิกรรมต่างๆ เพือ่ชมุชน และ
สังคมอย่างต่อเน่ืองโดยจัดกิจกรรมและโครงการ
ที่สำาคัญในปี 2563 ดังนี้
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ASIMAR รักษั์ โลก 
ตอบัแทนชิุมชิน สังคม 
และสิ�งแวิดล้อม

17 มกราคม 2563 บริษัทฯ ได้สนับสนุน
ใ ห้พนั ก ง าน เ ข้ า ร่ วมบริ จาค โล หิต 
โครงการ “Plus 1 เพิ่มจำานวนครั้ง เพิ่ม
โลหิต เพิ่มชีวิต” ศูนย์บริการโลหิต 
สภากาชาดไทย ณ โรงเรียนป้อมนคราช
สวาทยานนท์

31 มีนาคม 2563 ทำาการฉีดพ่นน้ำายาฆ่าเชื้อโรค
บ้านพักอาศัยสำาหรับชาวบ้านในชุมชนซอย 2 ใน
สถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019

14 มีนาคม 2563 บริษัทฯ ส่งตัวแทนออกให้ความรู้และความเข้าใจเรื่องการ
ดแูลสขุภาพตนเอง และตรวจวดัอุณหภมิูรา่งกายให้กบัชาวบ้านในชุมชนบ้านไร ่
ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

28 มีนาคม 2563 ร่วมบริจาคน้ำาดื่ม 
และพัดลม สำาหรับโรงเรียนป้อมพระ
จุลจอมเกล้า เพื่อกิจกรรม “วิ่ง ช่วย น้อง”

5 พฤษภาคม 2563 สนับสนุนน้ำาดื่มให้กับศูนย์ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย อ.พระสมุทรเจดีย์ เพื่อการตั้งจุดคัด
กรองการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
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19 พฤษภาคม 2563 บริษัทฯ ร่วมกับ อ.พระสมุทรเจดีย์ส่ง
มอบข้าวสาร อาหารแห้งและน้ำาดืม่ ชองศนูยด์ำารงธรรม และ
สนับสนุนข้าวสารและอาหารแห้งสำาหรับผู้นำาชุมชนบ้าน
คลองใหม่ และชุมชนบ้านไร่เพื่อโครงการ “ปันน้ำาใจสู้ภัย 
COVID”

2 พฤศจิกายน 2563 บริษัทฯ ร่วมกับ บริษัท อีโค มารีน จำากัด 
นำาเรือเก็บผักตบชวาชนิดสายพานลำาเลียง เก็บขยะในแม่น้ำา
เจ้าพระยา ในการจัดเก็บขยะสะสมท่ีเกิดจากเทศกาลลอย
กระทง เพื่อช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมทางน้ำา

9 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ จัดส่งตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมปลูก
ป่าชายเลน และมวลชนสัมพันธ์ ณ หมวดเรือที่ 3 กองเรือทุ่น
ระเบิด กองเรือยุทธการ

11 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ ร่วมกับ บริษัท อีโค มารีน จำากัด บำาเพ็ญสาธารณะประโยชน์ด้วยการนำา
เรือเก็บผักตบชวาชนิดสายพานลำาเลียง เก็บขยะในแม่น้ำาเจ้าพระยา บริเวณปากคลองสรรพสามิต 
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในเดือนสวรรคต ในหลวงราชการที่ 9

11 กันยายน 2563 บริษัทฯ ร่วมกิจกรรมกับกองสาธารณะ
สุขสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำาบลแหลมฟ้าผ่า ทอดผ้าป่าขยะ 
โครงการรณรงค์คัดแยกขยะต้ังแต่ต้นทาง เพ่ือช่วยผู้ป่วยติดเตียง 
และผู้ยากไร้
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10 มกราคม 2563 บริษัทฯ สนับสนุนงบประมาณ นำาส่ง
ของขวัญ และสนันสนุนสถานที่บริเวณหน้าบริษัทฯ พร้อม

จ่ายกระแสไฟฟ้า สำาหรับจัดกิจกรรมวันเด็ก แก่โรงเรียน 
และชุมชนใกล้เคียง

11 มกราคม 2563 ร่วมกับอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า จัด
กิจกรรมงานวันเด็ก ณ อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า 
จ.สมุทรปราการ 

20 เมษายน 2563 โครงการมอบทุนการศึกษาสำาหรับ
บุตร - ธิดาของพนักงานที่ผลการเรียนดี จำานวน 23 ทุน 
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 

สนับัสนุนกิจุกรรมชิุมชิน
ส่งเสริมควิามสัมพัันธ์ท่�ด่

บริษัทฯ ส่งเสริมและสนับสนุนสำาหรับกิจกรรมต่างๆ 
เพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมในการตอบแทน พัฒนา
ชมุชน และความรว่มมือกันในสังคม โดยมีกิจกรรมตา่งๆ 
ดังนี้

ครอบัครัวิ ASIMAR ส่งเสริม และให้้ โอกาสทางการ
ศึกษัาแก่บัุตรพันักงาน
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บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำากัด (มหาชน)

โครงการดูแลพั่�น้อง 
ASIMAR

16 ตุลาคม 2563 ร่วมกับกรมอนามัยฯ ในการให้ความรู้และ
สาธิตวิธีการดูแลรักษา สุขภาพในช่องปากแก่พนักงานการ
ติดตามสุขภาพช่องปากต่อเนื่องจากการอบรมในปีท่ีผ่านมา 
และแนะนำาสิทธิประโยชน์ประกันสังคมกรณีทันตกรรม

19 มกราคม 2563 พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมโครงการเดิน-
วิ่ง การกุศล คนละก้าว เพื่อการศึกษา อาษาวิทยา ครั้งที่ 
3 โดยสมาคมศิษย์เก่าอาษาวิทยา ร่วมกับโรงเรียนอาษา
วิทยา นำาเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมมอบให้ โรงเรียน 
อาษาวิทยา

โครงการวิ่งเพื่อสุขภาพ



คณะกรรมการบัริษััท 
และคณะผู้บัริห้าร



12 รายงานประจำาปี 2563
บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำากัด (มหาชน)

นายประกิิต ประทีีปะเสน 
ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ

อายุ : 78 ปี
การศึกษัา
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 
 Wayne State University, Detroit USA
• ปริญาญาตรี บริหารธุรกิจ
 Silliman University, Dumaguete, The Philippines
ประวิัติการทำางาน ปัจุจุุบััน
• ประธานกรรมการ
 บมจ.เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์
 บมจ.ผลิตภัณฑ์ตราเพชร
 บมจ. ดิ เอราวัณ กรุ๊ป
 บจก. อ่างทองซูการ์เทอร์มินัล
• ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
 บมจ. ศุภาลัย
 บมจ. หาดทิพย์
 บมจ. ลัคกี้เท็คซ์ (ไทย)
 บมจ. ไทยคาร์บอนแบล็ค
 บมจ. รองเท้าบาจาแห่งประเทศไทย
• กรรมการ
 บมจ. ซัสโก้

จุำานวินหุ้้นท่�ถื่อ (หุ้้น) (13/03/2563) : 200,200
สัดส่วินในการถื่อหุ้้น (%) : 0.08
วิันท่� ได้รับัแต่งตั�ง : 30/03/2538

อายุ : 88 ปี
การศึกษัา
•  ปริญญาวารสารศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
•  วิทยาลัยป้องกัน ราชอาณาจักร รุ่นที่15
• ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์
 สถาบันการไปรษณีย์โทรคมนาคมและ
  วิทยาลัยการปกครองแห่งชาติ ปารีส
 ประเทศฝรั่งเศส
• ประกาศนียบัตรการปกครองและ การคลังคณะนิติศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยปารีส
ประวิัติการทำางาน ปัจุจุุบััน
•  กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ  

และประธานกรรมการสรรหา และกำาหนดค่าตอบแทน
 บมจ. เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์
•  ประธานกรรมการ
 บจก.โกษากร
•  ประธานคณะกงสุลกิตติมศักดิ์แห่งประเทศไทย
•  นายกกิตติมศักดิ์สมาคมโทรคมนาคม
 แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
•  กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ราชรัฐโมนาโค
•  กรรมการ
 มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
 มูลนิธิศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการ
 แห่งเอเซียและแปซิฟิก
•  ที่ปรึกษากรรมการ
 ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ 
 (องค์การมหาชน)

จุำานวินหุ้้นท่�ถื่อ (หุ้้น) (13/03/2563) :  -
สัดส่วินในการถื่อหุ้้น (%) : -
วิันท่� ได้รับัแต่งตั�ง : 26/04/2538

นายศรีภัูมิ ศุขเนตร
กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบัริษััท 
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บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำากัด (มหาชน)

นางวิรวิรรณ งานทวิี 
กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร

อายุ : 61 ปี
การศึกษัา
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA)
 Ohio University, USA
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การบัญชี)
 คณะเศรษฐศาสตร์ และบริหารธุรกิจ
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประวิัติการทำางาน ปัจุจุุบััน
• ประธานกรรมการบริหาร
 บมจ. เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์
• กรรมการ
 บริษัท ซีทรานเฟอร์รี่ จำากัด
 บริษัท ดิสคัฟเวอร์รี่ จำากัด
 บริษัท ซีทราน ทราเวิล จำากัด
 บริษัท โคช เซอร์วิสเซส จำากัด
 บริษัท ซีทราน พอร์ท จำากัด
 บริษัท ซีทราน โลจิสติคส์ แมนเนสเม้นท์ จำากัด
2546 - 2560
• กรรมการผู้จัดการ
 บมจ. เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์
2544 - 2547
• กรรมการผู้จัดการ
 บริษัท ซีทรานเฟอร์รี่ จำากัด

จุำานวินหุ้้นท่�ถื่อ (หุ้้น) (13/03/2563) : 1,124,960
สัดส่วินในการถื่อหุ้้น (%) : 0.44
วิันท่� ได้รับัแต่งตั�ง : 09/09/2546

อายุ : 82 ปี
การศึกษัา
•  MINI MBA
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
•  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ
 University of the East Philippines
•  อนุปริญญา บัญชี
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวิัติการทำางานปัจุจุุบััน
•  กรรมการบริหาร
 บมจ. เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์
•  กรรมการผู้จัดการ
 บจก. ตัณฑ์ไพบูลย์ (ธุรกิจ Holding Company)
•  กรรมการ
 บจก. ซีทราน เฟอร์รี่
•  บจก. ซีทราน พอร์ท
2545 - 2546
•  กรรมการผู้จัดการ
 บมจ. เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์

จุำานวินหุ้้นท่�ถื่อ (หุ้้น) (13/03/2563) : -
สัดส่วินในการถื่อหุ้้น (%) : -
วิันท่� ได้รับัแต่งตั�ง : 03/07/2541

นายสุทิน ตัณฑ์์ ไพับัูลย์ 
กรรมการ และกรรมการบริหาร
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บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำากัด (มหาชน)

คณะกรรมการบัริษััท 

อายุ : 82 ปี
การศึกษัา
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาตรี บัญชี
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวิัติการทำางาน ปัจุจุุบััน
•  กรรมการ และกรรมการสรรหา 
 และกำาหนดค่าตอบแทน
 บมจ. เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์
• กรรมการบริหาร
 บจก.นวกิจบ้านเมือง
 บจก. แหลมฉบังอินเตอร์เนชั่นแนล คันทรี่คลับ
• กรรมการผู้จัดการ
 บจก. นครินทร์ปาร์ค (พัฒนาที่ดิน)
 บจก. นครินทร์ปทุมธานีเอสเตรท
จุำานวินหุ้้นท่�ถื่อ (หุ้้น) (13/03/2563)  :  5,209,700
สัดส่วินในการถื่อหุ้้น (%) : 2.02
วิันท่� ได้รับัแต่งตั�ง : 26/11/2544

อายุ : 84 ปี
การศึกษัา
•  ปริญญาเอก Dr. of Architecture
 University of Rome
•  ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวิัติการทำางาน ปัจุจุุบััน
•  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
 บมจ. เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์
•  นักธุรกิจ
จุำานวินหุ้้นท่�ถื่อ (หุ้้น) (13/03/2563)  : -
สัดส่วินในการถื่อหุ้้น (%) : -
วิันท่� ได้รับัแต่งตั�ง : 06/06/2543

นายประวััติ  จัันทีร์เรือง  
กรรมการ และกรรมการสรรหา 
และกำาหนดค่าตอบแทน

ดร.บำำารุง  จัินดา
กรรมการอิสระ  
และกรรมการตรวจสอบ
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บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำากัด (มหาชน)

อายุ : 56 ปี
การศึกษัา
• ปริญญาโท บัญชีการเงิน
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี บัญชี
 วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษา
ประวิัติการทำางาน ปัจุจุุบััน
• กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
 บมจ. เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์
• ผู้จัดการการเงินและบัญชีอาวุโส
 บจก. สกู๊ต ดีไซน์
2553-2556
• ผู้อำานวยการฝ่ายการเงินและบัญชี
 มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง
จุำานวินหุ้้นท่�ถื่อ (หุ้้น) (13/03/2563) : -
สัดส่วินในการถื่อหุ้้น (%) : -
วิันท่� ได้รับัแต่งตั�ง : 01/06/2559

อายุ : 56 ปี
การศึกษัา
•  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA)
 GOLDEN GATE UNIVERSITY
•  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาบัญชี
 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)
ประวิัติการทำางาน ปัจุจุุบััน
•  กรรมการ
 บมจ. เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์
•  กรรมการบริหาร
 บจก. ตัณฑ์ไพบูลย์
 บจก. มารีน เอเยนซี่ส์
 บจก. ซีทราน ทราเวิล
 บจก. ออมนิเทค เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย)
 บจก. เฮริเทจ สวีท
 บจก. ซีทราน เฟอร์รี่
 บจก. ซีทราน ดิสคัฟเวอร์รี่
 บจก. ซีทราน พอร์ท
 บจก. ซีทราน ด๊อคยาร์ด
 บจก. ซีทราน ไลน์
 บจก. ภูเก็ต เฮริเทจ โฮม
 บจก. เฮริเทจ ทาวน์ โฮม
จุำานวินหุ้้นท่�ถื่อ (หุ้้น) (13/03/2563)  : 1,000,000
สัดส่วินในการถื่อหุ้้น (%) : 0.39
วิันท่� ได้รับัแต่งตั�ง : 01/07/2561

นางลักขณา  ศรีสด 
กรรมการอิสระ 
และกรรมการตรวจสอบ

นายธ่รพังษั์  ตัณฑ์์ ไพับัูลย์ 
กรรมการ
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บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำากัด (มหาชน)

คณะกรรมการบัริษััท 

ดร.นณณ์  ผาณิตวิงศ์  
กรรมการ กรรมการบริหาร และ
กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

อายุ : 44 ปี
การศึกษัา
•  ปริญญาเอก วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
•  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
 University of North Carolina at
 Wilmington
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ
 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)
ประวิัติการทำางาน ปัจุจุุบััน
•   กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและกำาหนด
 ค่าตอบแทน
 บมจ. เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์
•   กรรมการ
 บจก. อ่างทองชูการ์เทอร์มินอล
 บจก. วิทัย ไบโอเพาเวอร์
 บจก. นครเพชรกรีนเนอร์ยี่
 บจก. มิลตั้นไบโอเทค
 บจก. น้ำาตาลนครเพชร
จุำานวินหุ้้นท่�ถื่อ (หุ้้น) (13/03/2563) : 5,500,000
สัดส่วินในการถื่อหุ้้น (%) : 2.13
วิันท่� ได้รับัแต่งตั�ง : 04/06/2545

อายุ : 47 ปี
การศึกษัา
•  ปริญญาโท  บริหารธุรกิจ (MBA)
 University of Central
 Oklahoma USA.
•  ปริญญาตรี  พาณิชยศาสตร์ และ
 การบัญชี เอกการขนส่งระหว่างประเทศ
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวิัติการทำางาน ปัจุจุุบััน
•  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2559
• รองกรรมการผู้จัดการ
2552-2558
• ผู้จัดการทั่วไป
 บมจ. เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์
2551-2552
• Category Development Manager
2550-2551
• Unit Manager
2549-2550
• Marketing Strategy & Planning Manager
 Procter & Gamble Trading (Thailand) Limited
จุำานวินหุ้้นท่�ถื่อ (หุ้้น) (13/03/2563) : -
สัดส่วินในการถื่อหุ้้น (%) : -
วิันท่� ได้รับัแต่งตั�ง : 01/10/2558

นายสุรเดชิ  ตัณฑ์์ ไพับัูลย์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ
กรรมการบริหาร
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บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำากัด (มหาชน)

นาย วิิณณ์  ผาณิตวิงศ์
กรรมการ และกรรมการบริหาร

อายุ : 39 ปี
การศึกษัา
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA)
 Harvard Business School
 (Harvard University), USA.
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์
 ภาคภาษาอังกฤษ
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวิัติการทำางาน ปัจุจุุบััน
• กรรมการบริหาร
 บมจ. เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์
• กรรมการบริหาร และผู้จัดการฝ่ายส่งออก
 บริษัท น้ำาตาลนครเพชร จำากัด
• กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ
 บริษัท อ่างทองชูการ์ เทอร์มินัล จำากัด
2553-2559
• กรรมการผู้จัดการ
 บจก. วิทัย ไบโอเพาเวอร์
จุำานวินหุ้้นท่�ถื่อ (หุ้้น) (13/03/2563) : 5,500,000
สัดส่วินในการถื่อหุ้้น (%) : 2.13
วิันท่� ได้รับัแต่งตั�ง : 04/04/2560
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บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำากัด (มหาชน)

คณะผู้บัริห้าร

อายุ : 49 ปี
การศึกษัา
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA)
 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
• ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์
 สถาบันราชภัฎ พระนคร
ประวิัติการทำางาน ปัจุจุุบััน
• ผู้อำานวยการสายงานปฎิบัติการ
2559-2560 
• ผู้จัดการทั่วไป
2557-2558 
• ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป
 บมจ. เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์
2555 - 2557 
• ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกยานพาหนะ
 บมจ. สหพัฒนพิบูล
2550 - 2555 
• ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ตรวจเรือ (ESP and Lifeboat Inspection)
 K.P. SHIP MANAGEMENT CO.,LTD.
จุำานวินหุ้้นท่�ถื่อ (หุ้้น) (13/03/2563) : -
สัดส่วินในการถื่อหุ้้น (%) : -
วิันท่� ได้รับัแต่งตั�ง : 01/10/2558

นายนิติ  ประทุมถืิ�น
ผู้อำานวยการสายงานปฎิบัติการ 

นายทวิีเก่ยรติ  เทอดเผ่าพังษั์
ผู้อำานวยการสายงานการตลาด
และพัฒนาธุรกิจ และรักษาการ
ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

อายุ : 49 ปี
การศึกษัา
•  ปริญญาโท การจัดการนวัตกรรม
 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
•  ปริญญาตรี  วิศวกรรมเครื่องกล
 เทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทเวศร์
ประวิัติการทำางาน ปัจุจุุบััน
•   ผู้อำานวยการสายงานการตลาด และพัฒนาธุรกิจ
 และรักษาการผู้จัดการฝ่ายการตลาด
 บมจ. เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์
2558-2560 
•   รองกรรมการผู้จัดการ
 บริษัท เอส อี เอ ชิพยาร์ด จำากัด
จุำานวินหุ้้นท่�ถื่อ (หุ้้น) (13/03/2563) : -
สัดส่วินในการถื่อหุ้้น (%) : -
วิันท่� ได้รับัแต่งตั�ง : 01/03/2560



19รายงานประจำาปี 2563
บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำากัด (มหาชน)

นางสาวิระพั่พัรรณ  พัิบัูลย์ศิลป์
ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี
และรักษาการผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
และธุรการ ส่วนงานทรัพยากรบุคคล
อายุ : 47 ปี
การศึกษัา
•  ปริญญาโท บริหารเทคโนโลยี
 วิทยาลัยนวัตกรรมอุดมศึกษา
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
•  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ - บัญชี
 เทคโนโลยีราชมงคล
 วิทยาเขตบพิตรพิมุข จักรวรรดิ
ประวิัติการทำางาน ปัจุจุุบััน
• ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี และ รักษาการผู้จัดการฝ่าย
 ทรัพยากรบุคคลและธุรการ ส่วนงานทรัพยากรบุคคล
 บมจ. เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์
2548-2549 
•  นักบริหารการเงิน
 บจก. เอซี นีลเส็น (ประเทศไทย)
2536-2548 
•  สมุห์บัญชี
 บจก. จงสถิตย์
จุำานวินหุ้้นท่�ถื่อ (หุ้้น) (13/03/2563) : -
สัดส่วินในการถื่อหุ้้น (%) : -
วิันท่� ได้รับัแต่งตั�ง : 01/04/2554

อายุ : 67 ปี
การศึกษัา
•  มัธยมศึกษาตอนปลาย
 โรงเรียนศรีบุณยานนท์
ประวิัติการทำางาน ปัจุจุุบััน
• ผู้จัดการฝ่ายบริการพัสดุ และรักษาการผู้จัดการ
 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และธุรการ ส่วนงานธุรการ
 บมจ. เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์
2548-2554
• ผู้จัดการแผนกจัดซื้อ
 บมจ. เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์
จุำานวินหุ้้นท่�ถื่อ (หุ้้น) (13/03/2563) : -
สัดส่วินในการถื่อหุ้้น (%) : -
วิันท่� ได้รับัแต่งตั�ง : 31/01/2555

นางอารมย์  สัจุจุวิิโส
ผู้จัดการฝ่ายบริการพัสดุ และ
รักษาการผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
และธุรการ ส่วนงานธุรการ



20 รายงานประจำาปี 2563
บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำากัด (มหาชน)

คณะผู้บัริห้าร

นายพังศ์สัณห้์  แพัจุุ้ย
ผู้จัดการฝ่ายผลิต

อายุ : 38 ปี
การศึกษัา
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
• ปริญญาตรี วิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรีราชา
ประวิัติการทำางาน ปัจุจุุบััน
• ผู้จัดการฝ่ายผลิต
2560-2561
• ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต
2559 - 2560
• ผู้จัดการสายงานเรือซ่อม
 บมจ. เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์
จุำานวินหุ้้นท่�ถื่อ (หุ้้น) (13/03/2563) : -
สัดส่วินในการถื่อหุ้้น (%) : -
วิันท่� ได้รับัแต่งตั�ง : 01/07/2562
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บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำากัด (มหาชน)

บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

โครงสร้างการจุัดการและแผนผังการบัริห้ารองค์กร 

ฝ่าย 
การตลาด

ฝ่าย 
พัฒนา
ธุรกิจ

ผู้อำานวยการ 
สายงาน 

การปฏิบัตการ

ผู้อำานวยการ
สายงานการตลาด 
และพัฒนาธุรกิจ

สาขา
สุราษัฎร์ธาน่ส่วินควิบัคุมคุณภัาพัฝ่่ายบัริการพััสดุฝ่่ายผลิต ฝ่่ายวิิศวิกรรมแผนกบัริห้าร

โครงการ

ที่ปรึกษา

ประธานเจ้าหน้าที ่
บริหาร

ผู้ตรวจสอบ 
ภายใน

คณะกรรมการสรรหาและ
กำาหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการ 
บริหาร

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการบัริษััท

ฝ่าย
การเงิน

และบัญชี

ฝ่าย
ทรัพยากรบุคคล

และธุรการ

แผนก
ความ

ปลอดภัย

แผนก
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

แผนก
กฎหมาย
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รายงานประจำาปี 2563
บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำากัด (มหาชน)

ประวิัติควิามเป็นมาและการเปล่�ยนแปลงท่�สำาคัญ

บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำากัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2524 ด้วยทุนจดทะเบียน 
200,000 บาท ให้บริการด้านการตรวจเรือในรูปแบบของ Marine Survey Company 
ต่อมาบรษัิทฯ ไดเ้ปล่ียนวตัถุประสงคแ์ต่เริม่แรกมาเป็นใหบ้ริการอูต่่อเรอื เนือ่งจาก
การความต้องการดา้นอูซ่อ่มเรอืพาณชิยท์ี่ไดม้าตรฐานมเีพิม่มากขึน้ และไดเ้พิม่
ทุนจดทะเบียนเป็น 20 ล้านบาท รวมทั้งซื้ออู่ลอยจากประเทศญี่ปุ่น โดยให้ชื่อว่า 
“อู่อาชิมา 1” เพื่อรองรับความต้องการดังกล่าว ต่อมาในปีพ.ศ. 2538 บริษัทฯ 
ได้ซื้ออู่ลอยเพิ่มอีก 1 อู่ จากประเทศเยอรมนี โดยให้ชื่อว่า “อู่อาชิมา 2” และได้เพิ่ม
ทุนจดทะเบียนเป็น 120 ล้านบาท และ 170 ล้านบาทตามลำาดับ รวมทั้งแปรสภาพ
เป็นบริษัทมหาชนจำากัด และเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำากัด 
(มหาชน) หรือใช้ชื่อย่อว่า “ASIMAR”
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บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำากัด (มหาชน)

ปี 2539
 บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากส่วนราชการโดยกองทัพเรือให้ต่อเรือตรวจการณ์ปืน จำานวน 3 ลำา มูลค่างาน 808 ล้านบาท 
นอกจากนี้ หุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้รับการอนุมัติให้เป็นหลักทรัพย์ท่ีจดทะเบียน และซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยได้ ต่อมาบริษัทได้จดทะเบียนยกเลิกสาขาที่ ซอยสุขสวัสดิ์ 49 และย้ายอู่ลอย 1 มารวมกับอู่ลอย 2 ณ สำานักงาน
ปัจจุบัน

ปี 2543
 บริษัทฯ ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 version 2000 จาก Lloyd’s Register Quality Assurance

ปี 2545
 บริษัทฯ ได้รับการว่าจ้างให้ต่อเรือโดยสารกึ่งดำาน้ำาพัทยาปะการัง และเรือโดยสารคาตามาราน มูลค่างานรวมประมาณ 
50 ล้านบาท และซ่อมคืนสภาพเรือตรวจการณ์ขนาดใหญ่ 3 ลำา ของสำานักงานตำารวจแห่งชาติ มูลค่างาน 256 ล้านบาท
 นอกจากน้ี บริษัทฯ ออกใบสำาคัญแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทอายุไม่เกิน 3 ปี ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม จำานวน 119 ล้านหน่วย

ปี 2546
 บริษัทฯ รับดำาเนินการก่อสร้าง โครงเหล็กทางเดินระหว่างอาคารผู้โดยสารบางส่วน (Steel Work and Fabrication) 
ภายในสนามบินสุวรรณภูมิ มูลค่า 159 ล้านบาท และจัดหาอู่ลอยเพิ่ม 1 อู่ มูลค่า 30 ล้านบาท แทนอู่ลอย 1 เดิมที่จำาหน่าย
ออกไป

ปี 2547
 บริษัทฯ ได้ทำาการก่อต้ังบริษัท อาชิมา มารีน จำากัด (บริษัทย่อย) เพ่ือดำาเนินธุรกิจรับเหมาช่วงงานโดยช่างฝีมือเฉพาะทาง 
ในปีนี้บริษัทฯ ได้ซ่อมทำาเรือจุฬาภรณ์ของกรมประมงมูลค่า 42 ล้านบาท และเรือสู้ไพรินทร์ของกรมอู่ทหารเรือ มูลค่า 28.5 
ล้านบาท ซ่อมเรือ KALAMINJA MT 401 จากประเทศมัลดีฟส์ มูลค่า 42 ล้านบาท

ปี 2548
 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนร่วมทุนกับบริษัท GLOBECO S.p.A. จากประเทศอิตาลี ซึ่งเป็นบริษัทดำาเนินธุรกิจด้านเรือกำาจัด
มลภาวะทางน้ำาช้ันนำาของโลก เพือ่กอ่ตัง้บรษัิท อโีคมารนี จำากดั (บริษัทย่อย) โดยมีธรุกจิหลกั คอื การให้บริการกำาจดัมลภาวะ
ทางน้ำา เช่น ผักตบชวา, ขยะ, และคราบน้ำามัน เป็นต้น ให้แก่ลูกค้าภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและแถบภูมิภาคเอเชีย 
โดยบริษัทฯ เป็นผู้ดำาเนินการต่อเรือเพื่อใช้ในกิจการดังกล่าว

ปี 2549
 บริษัทฯ ลงนามในสัญญาต่อเรือบรรทุกสินค้าขนาด 442 TEU มูลค่า 13.4 ล้านเหรียญอเมริกาให้กับ GATI LIMITED 
ประเทศอินเดีย และบริษัทฯ ได้เพิ่มงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องจักรต่างๆ พร้อมทั้งปรับปรุงพื้นที่บริเวณโรงงาน
ให้เหมาะสม ให้สามารถรองรับตลาดต่างประเทศและในประเทศได้เพิ่มมากขึ้น พร้อมทั้งได้ทำาการปรับปรุงสลิปเวย์ด้านทิศ
เหนือใหม่ขนาด 120 ม. X 30 ม. พร้อมติดตั้งเครนขนาดใหญ่ เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพรองรับการซ่อมเรือและต่อเรือ
 ในเดือนพฤษภาคม 2549 ได้มีการจดทะเบียนลดทุนตามมติท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2549 เนื่องจากการ 
Ex-Warrant ครั้งที่ผ่านมาเป็นครั้งสุดท้าย มีผู้ไม่มาใช้สิทธิจำานวน 3,189,900 หน่วย ทำาให้ต้องมีการจดทะเบียนลดทุนชำาระ
แล้วของบริษัทจาก 238,000,000 บาท เป็น 234,810,100 บาท
 นอกจากนี้ บริษัท อีโค มารีน จำากัด ได้ซื้อเรือเพลิแกน 25 จากประเทศอิตาลีและต่อเรือขึ้นใหม่อีกจำานวน 3 ลำา เพื่อ
ให้บริการด้านเก็บขยะและกำาจัดคราบน้ำามัน และดำาเนินการต่อเรือกำาจัดมลภาวะทางน้ำา และได้รับสัญญาจ้างระยะสั้นจาก
จังหวัดสมุทรปราการและองค์การบริหารส่วนตำาบลเทพารักษ์
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ปี 2550
 บริษัทฯ ได้เริ่มดำาเนินการโครงการต่อเรือบรรทุกสินค้าขนาด 442 TEU ซึ่งเป็นเรือบรรรทุกตู้สินค้าขนาดใหญ่ที่สุดเท่า
ที่เคยมีการต่อเรือขึ้นในประเทศไทยให้กับ GATI LIMITED ประเทศอินเดีย โดยมีระยะเวลาการทำางานตั้งแต่ปี 2549 งาน
ประกอบเฉพาะตัวเรือแล้วเสร็จในปี 2550 และส่งมอบภายในเดือน มกราคม 2552
 นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาอีก 2 ฉบับ คือ สัญญาดัดแปลงเรือจากเรือคอนเทนเนอร์เป็นเรือสนับสนุนงาน
นอกชายฝั่งของ SERBA PACIFIK SDN.BHD จากประเทศมาเลเซยี และสัญญาต่อเรือสำารวจปโิตรเลียมกับ ALMANSOORI 
PRODUCTION SERVICE LLC. จากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
 บรษัิทฯ กำาลงัดำาเนนิการจดัทำามาตรฐานระบบอาชีวอนามยัและความปลอดภยั OHSAS 18001 ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์
ต่างๆ ของระบบ
 บริษัท อาชิมา มารีน จำากัด ได้ดำาเนินการจดทะเบียนลดทุนเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2550 จากทุนจดทะเบียนจำานวน 
37.5 ล้านบาทเป็น 10.0 ล้านบาท และเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2550 จากทุนจดทะเบียน 10.0 ล้านบาท เป็น 5.0 ล้านบาท
 บริษัท อีโค มารีน จำากัด ได้รับสัญญาจ้าง 1 ปี จากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในงานปรับปรุงสภาพน้ำาโดยการใช้สาร
ชีวภาพในแม่น้ำาเจ้าพระยาซ่ึงมีปัญหาน้ำาเน่าเสียและกระทบต่อการเลี้ยงปลาในกระชัง โดยมีชื่อโครงการ คือ “โครงการ
เจา้พระยาสดใสเทิดไท้องคร์าชันย”์ โดยเฝา้ระวงัคณุภาพและบำารุงรักษาแม่น้ำาเจา้พระยาและแม่น้ำานอ้ยในชว่งท่ีไหลผ่านพืน้ท่ี
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้ปราศจากขยะมูลฝอย วัชพืช และผักตบชวา โดยลงนามในสัญญาเมื่อ วันที่ 30 พฤศจิกายน 
2550 เริ่มงานตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2550 - 31 พฤศจิกายน 2551

ปี 2551
 บริษัทฯ ดำาเนินการต่อเรือบรรทุกตู้สินค้าขนาด 442 TEU ของ GATI LIMITED ประเทศอินเดีย ซ่ึงเป็นโครงการต่อเน่ืองจาก
ปี 2550
 วันท่ี 26 พฤศจิกายน 2551 มีการส่งมอบเรือดัดแปลงจากเรือคอนเทนเนอร์เป็นเรือสนับสนุนงานนอกชายฝั่งของ 
SERBA PACIFIK SDN.BHD จากประเทศมาเลเซีย และดำาเนินการต่อเรือสนับสนุนการปฏิบัติงานแท่นขุดเจาะน้ำามันกับ 
ALMANSOORI PRODUCTION SERVICE LLC. จากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์กำาหนดส่งมอบในปี 2552
 นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญางานต่อเรือสนับสนุนงานใต้น้ำานอกชายฝั่ง ขนาดความยาว 60 เมตร กับ K.A. 
AL-GOSAIBI DIVING AND MARINE SERVICES COMPANY จากราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย
 บริษัทฯ ได้เริ่มจัดมาตรฐานระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS 18001 ซึ่งอยู่ในระหว่างการดำาเนินการตาม
กฎเกณฑ์ต่างๆ ของระบบ
 บริษัท อีโค มารีน จำากัด ได้ดำาเนินงาน “โครงการเจ้าพระยาสดใสเทิดไท้องค์ราชันย์” โดยเฝ้าระวังคุณภาพและบำารุง
รักษาแม่น้ำาเจ้าพระยา และแม่น้ำาน้อย ในช่วงที่ไหลผ่านพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้ปราศจากขยะมูลฝอย วัชพืช และ
ผักตบชวา ของจงัหวดั โดยใช้เครือ่งตรวจวดัคณุภาพน้ำาเป็นประจำาทุกวนั และทุกสามเดอืนจะมีการตรวจวดัคา่น้ำาอย่างละเอียด 
28 พาลามเิตอร ์และยังไดร้ว่มกบัหนว่ยงานกรมพฒันาท่ีดนิ เพือ่นำาผกัตบชวาและวัชพชืทางน้ำา นำาไปทำาปุ๋ยชวีภาพเพือ่แจก
จ่ายเกษตรกร ทำาให้วัชพืชนั้นมีประโยชน์ต่อชุมชนมากกว่าการทิ้งแบบสูญเปล่า เริ่มงานตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2550 - 30 
พฤศจิกายน 2551 เป็นสัญญาจ้าง 1 ปี ส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว

ปี 2552
 วันที่ 12 มกราคม 2552 มีการส่งมอบโครงการต่อเรือบรรทุกตู้สินค้าขนาด 442 TEU ของ GATI LIMITED ประเทศ
อินเดีย
 วนัที ่2 มนีาคม 2552 มกีารปล่อยเรอืสนับสนุนการปฏิบตังิานแทน่ขดุเจาะน้ำามนั ของ ALMANSOORI PRODUCTION 
SERVICE LLC. ของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ลงน้ำา
 วันท่ี 26 ตุลาคม 2552 มีการส่งมอบเรือสนับสนุนการปฏิบัติงานแท่นขุดเจาะน้ำามัน ของ ALMANSOORI PRODUCTION 
SERVICE LLC. ของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
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 วันที่ 30 มีนาคม 2552 มีการวางกระดูกงูเรือสนับสนุนงานใต้น้ำานอกชายฝั่ง ขนาดความยาว 60 เมตร ของ K.A. 
AL-GOSAIBI DIVING AND MARINE SERVICES COMPANY จากราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย
 วันที่ 28 กันยายน 2552 ได้ลงนามในสัญญางานซ่อมใหญ่เรือสำารวจประมงมหิดล ของกรมประมง
 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2552 ได้ลงนามในสัญญางานต่อเรือลากจูงขนาดกำาลังฉุดไม่น้อยกว่า 30 เมตริกตัน จำานวน 1 
ลำา และเรือลากจูงขนาดกำาลังฉุดไม่น้อยกว่า 40 เมตริกตัน จำานวน 1 ลำา ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย ระยะเวลาโครงการ
ประมาณ 730 วัน

ปี 2553
 วันที่ 17 มีนาคม 2553 ส่งมอบเรือสำารวจประมงมหิดล ของกรมประมง ที่เข้าซ่อมใหญ่รวมระยะเวลา 6 เดือน
 วันที่ 1 เมษายน 2553 มีการวางกระดูกงูเรือลากจูงขนาดกำาลังฉุดไม่น้อยกว่า 30 เมตริกตัน จำานวน 1 ลำา และเรือลาก
จูงขนาดกำาลังฉุดไม่น้อยกว่า 40 เมตริกตัน จำานวน 1 ลำา ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย
 เดือนมีนาคม บริษัทฯ ได้ทำาการปรับปรุงอู่ ASIMAR 1 (อู่ลอย) เพิ่มขนาดอู่เป็น 3,951 ตันกรอส สามารถรองรับขนาด
เรือสูงสุดได้ 5,000 DWT ซึ่งจะทำาให้บริษัท สามารถเพิ่มปริมาณในการรับการซ่อมเรือในขนาดที่ใหญ่ขึ้น และสร้างรายได้ที่
เพิ่มขึ้น
 บริษัทฯ เริ่มโครงการการวิจัยและพัฒนา Innovation โดยมุ่งเน้นในเรื่องการลดมลภาวะจากการใช้วัตถุดิบ การปรับ
เปลี่ยนเครื่องมือ อุปกรณ์ และกระบวนการผลิต รวมทั้งการใช้กระแสไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อมกับชุมชนใกล้เคียง รวมทั้งการลดมลภาวะเพื่อประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม
 บริษัท อีโค มารีน จำากัด ได้ดำาเนินงาน โครงการรักษ์เจ้าพระยา/ป่าสัก กิจกรรมจัดเก็บผักตบชวา วัชพืชลอยน้ำารวม
ท้ังขยะมลูฝอย การเฝา้ระวงัและตรวจสอบคณุภาพน้ำาในแม่น้ำาเจา้พระยาพีน้ท่ี จ.พระนครศรอียุธยา จ.ปทุมธาน ีและ จ.นนทบุร ี
ระยะเวลาโครงการประมาณ 7 เดือน

ปี 2554
 วันที่ 23 มิถุนายน 2554 ได้ลงนามในสัญญางานต่อเรือ Transhipment Barge Inter 7 จำานวน 1 ลำา ของบริษัท อินเตอร์ 
สตีวีโดริ่ง 7 จำากัด ระยะเวลาโครงการ 240 วัน มูลค่างาน 70.00 ล้านบาท
 วันที่ 18 กรกฎาคม 2554 มีพิธีวางกระดูกงูเรือ Transhipment Barge Inter 7 ของบริษัท อินเตอร์ สตีวีโดริ่ง 7 จำากัด
 วันที่ 21 กรกฎาคม 2554 ได้ลงนามในสัญญางานดัดแปลงเรือ Transhipment Barge พรปิยะฌาน 2 จำานวน 1 ลำา ของ
บริษัท พรปิยะฌานทรานสปอร์ต จำากัด ระยะเวลาโครงการ 120 วัน มูลค่างาน 23.25 ล้านบาท
 วันที่ 8 สิงหาคม 2554 บริษัทรับงานจาก บริษัท เบสท์ เพอฟอร์แมนซ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด เพื่อซ่อมเรือบรรทุกน้ำามัน
ดิบ ชื่อ Benchamas Explorer ของบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำารวจและผลิต จำากัด
 วันที่ 15 ตุลาคม 2554 ลงนามในสัญญากับบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำารวจและผลิต จำากัด และบริษัท เชฟรอน
ออฟชอร์ ประเทศไทย จำากัด ทำาโครงการ Typhoon Evacuation ในการให้บริการท่าเทียบเรือ และขนส่งที่ท่าเทียบ กรณีมี
เหตุภัยฉุกเฉิน
 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2554 บริษัทรับงานกู้ซากเรือบรรทุกสินค้า ชื่อ UNSION VIGOR จาก บริษัท Titan Maritime 
ประเทศสิงคโปร์ ที่จมอยู่บริเวณ ท่าเรือเคอรี่ สยามซีพอร์ต อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 
 วันที่ 22 ธันวาคม 2554 จัดพิธีการปล่อยเรือลากจูงขนาดกำาลังฉุดไม่น้อยกว่า 30 เมตริกตัน จำานวน 1 ลำา และเรือลาก
จูงขนาดกำาลังฉุดไม่น้อยกว่า 40 เมตริกตัน จำานวน 1 ลำา ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย ลงน้ำา

 บริษัท อีโค มารีน จำากัด
 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2554 ได้ลดทุนโดยการลดมูลค่าหุ้น จากหุ้นละ 100 บาท คงเหลือหุ้นละ 25 บาท มีผลให้มีทุน
จดทะเบียนและทุนชำาระแล้วจำานวน 6.25 ล้านบาท แบ่งเป็น 250,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 25 บาท และเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 
2554 ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจาก 6.25 ล้านบาท เป็น 18.25 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน 480,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 
25 บาท จำานวนเงิน 12.00 ล้านบาท ซึ่งบริษัท GLOBECO S.p.A ผู้ถือหุ้นเดิมไม่ประสงค์ที่จะเพิ่มทุน ทำาให้สัดส่วนการถือ
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ครองหุ้นเปลี่ยนแปลง โดย บริษัทเอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำากัด (มหาชน) ถือหุ้นในสัดส่วน 93.15% และบริษัท GLOBE-
CO S.p.A สัดส่วน 6.85%
 ในเดือนมีนาคม 2554 ได้ส่งมอบงาน โครงการรักษ์เจ้าพระยา/ป่าสัก กิจกรรมจัดเก็บผักตบชวา วัชพืชลอยน้ำารวมทั้ง
ขยะมูลฝอย การเฝา้ระวงัและตรวจสอบคณุภาพน้ำาในแม่น้ำาเจา้พระยาพีน้ท่ี จ.พระนครศรีอยุธยา จ.ปทุมธาน ีและ จ.นนทบุรี
 ทางบรษัิท อโีค มารนี จำากดั ไดง้านจากหนว่ยพฒันาเคลือ่นท่ี 51 สำานกังานพัฒนาภาค 5 หนว่ยบัญชาการทหารพฒันา 
ให้เข้าดำาเนินการพัฒนาพื้นที่บริเวณคลองหกวา อำาเภอลำาลูกกา จังหวัดปทุมธานีอย่างเร่งด่วนโดยการนำาเรือที่ใช้ในการจัด
เก็บ วัชพืช ผักตบชวาและขยะมูลฝอย เข้าใช้งานในพื้นที่ดังกล่าวในระหว่างวันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2554 มูลค่างาน 130,000 
บาท โครงการดังกล่าวเป็นการช่วยให้น้ำาในคลองหกวาสามารถระบายได้สะดวกมากยิ่งขึ้น และขจัดปัญหาการเน่าเหม็นของ
ขยะมูลฝอย บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

ปี 2555
 วันที่ 4 กรกฎาคม 2555 ได้ลงนามในสัญญางานต่อเรือ Lighter Barge จำานวน 2 ลำา ของบริษัท ทะเลไทย ขนส่ง 2 
จำากัด ระยะเวลาโครงการ 5 เดือน มูลค่างาน 35.70 ล้านบาท
 วันที่ 31 กรกฎาคม 2555 มีส่งมอบเรือ Transhipment Barge Inter 7 ของบริษัท อินเตอร์ สตีวีโดริ่ง 7 จำากัด
 วันที่ 31 กรกฎาคม 2555 มีพิธีวางกระดูงูเรือ Lighter Barge จำานวน 2 ลำา ของบริษัท ทะเลไทย ขนส่ง 2 จำากัด
 เดือนธันวาคม 2555 ได้รับการรับรองอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มาตรฐาน OHSAS 18001 Version 2007 จาก 
Lloyd’s Register Quality Assurance

 บริษัท อีโค มารีน จำากัด
 วันที่ 14 พฤษภาคม 2555 ได้รับงานจ้างเหมาขุดลอกคลองบ้านใหม่ มูลค่า 1,841,000 บาท และงานขุดลอกคูนายกิม
สาย 1 มูลค่างาน 197,800 บาท ของสำานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 วันที่ 18 สิงหาคม 2555 ได้รับงานลอกหน้าเลนในบ่อสระน้ำา ของคณะวิทยาศาสคร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มูลค่า
งาน 300,000 บาท

ปี 2556
 วันที่ 15 มกราคม 2556 ได้ลงนามในสัญญาต่อเรือ Lighter Barge จำานวน 6 ลำา ของบริษัท อ่างทองชูการ์ เทอร์มินัล 
จำากัด ระยะเวลาโครงการ 1 ปี มูลค่างาน 93.17 ล้านบาท
 วันที่ 11 เมษายน 2556 มีการส่งมอบเรือ Lighter Barge ลำาที่ 1 และ 2 ของบริษัท อ่างทองชูการ์เทอร์มินัล จำากัด
 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 มีการส่งมอบเรือ Lighter Barge ลำาที่ 3 และ 4 ของบริษัท อ่างทองชูการ์เทอร์มินัล จำากัด
 วันที่ 16 ธันวาคม 2556 มีการส่งมอบเรือสนับสนุนงานใต้น้ำานอกชายฝั่ง (ADAMS NOMAD) ของ K.A.AL-GOSAIBI 
DIVING AND MARINE SERVICES COMPANY จากราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย

 บริษัท อีโค มารีน จำากัด
 วันที่ 16 มิถุนายน 2556 ไดัรับงานขุดลอกท่าเทียบเรือขนถ่ายถ่านหิน ของ Glow SPP3 Company Limited มูลค่างาน 
32.49 ล้านบาท ระยะเวลาโครงการวันที่ 21 มิถุนายน 2556 ถึง 9 พฤศจิกายน 2556 
 ได้รับงานต่อเรือยนต์เร็ว (Air Boat) ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (แม่เมาะ) มูลค่างาน 695,000 บาท ระยะ
เวลาทำาโครงการวันที่ 24 สิงหาคม 2556 ถึง 26 พฤศจิกายน 2556

ปี 2557
 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 ลงนามในสัญญาต่อเรือลากจูง จำานวน 1 ลำา ของท่าเรือสีหนุวิลล์ ประเทศกัมพูชา ระยะเวลา
โครงการ 18 เดือน มูลค่างาน 6.30 ล้านเหรียญ
 วันที่ 12 มีนาคม 2557 ลงนามในสัญญาต่อเรือวางทุ่นพร้อมเครนขนาดยกน้ำาหนักได้ไม่น้อกยว่า 12 เมตริกตัน จำานวน 
1 ลำา ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย ระยะเวลาโครงการ 15 เดือน มูลค่างาน 349.60 ล้านบาท
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บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำากัด (มหาชน)

 บริษัท อีโค มารีน จำากัด ได้รับงานซ่อมแซมระบบไฮดริอลิคและระบบขับเคลื่อนเรือกำาจัดผักตบชวา 12 ลำาของ กรม
โยธาธิการและผังเมือง มูลค่างาน 5.91 ล้านบาท ระยะเวลาโครงการวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 ถึง 24 ตุลาคม 2557

 ปี 2558
 วันที่ 4 สิงหาคม 2558 ส่งมอบเรือลากจูง จำานวน 1 ลำา ของท่าเรือสีหนุวิลล์ ประเทศกัมพูชา มูลค่างาน 6.30 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ
 วันที่ 7 สิงหาคม 2558 พิธีปล่อยเรือวางทุ่นพร้อมเครนฯ “เรือท่าเรือ 123” ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย ลงน้ำา
 วันที่ 17 สิงหาคม 2558 พิธีขึ้นระวางเรือลากจูง ณ ท่าเรือสีหนุวิลล์ ประเทศกัมพูชา
 วันที่ 3 กันยายน 2558 ส่งมอบเรือวางทุ่นพร้อมเครนขนาดยกน้ำาหนักได้ไม่น้อกยว่า 12 เมตริกตัน จำานวน 1 ลำา ของ
การท่าเรือแห่งประเทศไทย มูลค่างาน 349.60 ล้านบาท
 วนัท่ี 26 กนัยายน 2558 รบัรางวลัผลติภณัฑย์อดเยีย่มของประเทศไทยประจำาปี 2558 ประเภทตอ่เรือเดนิทะเลมาตรฐาน
สากลจากกระทรวงอุตสาหกรรม

 บริษัท อีโค มารีน จำากัด
 วนัท่ี 5 กมุภาพนัธ ์2558 ลงนามในสญัญาตอ่เรือกำาจดัผกัตบชวาและวชัพชื จำานวน 4 ลำา ของกรมโยธาธกิารและผงัเมอืง 
ระยะเวลาโครงการ 241 วัน มูลค่างาน 45.90 ล้านบาท 
 วันที่ 21 สิงหาคม 2558 ส่งมอบเรือกำาจัดผักตบชวาและวัชพืช จำานวน 4 ลำา ของกรมโยธาธิการและผังเมือง มูลค่า
งาน 45.90 ล้านบาท
 วันท่ี 30 ธนัวาคม 2558 ลงนามในสญัญาตอ่เรือกำาจดัผักตบชวาและวชัพชื จำานวน 3 ลำา ของกรมโยธาธกิารและผงัเมือง 
กรุงเทพมหานคร ระยะเวลาโครงการ 8 เดือน มูลค่างาน 37.48 ล้านบาท

 บริษัท เจนเนอรัล มารีน จำากัด
 วันที่ 21 ธันวาคม 2558 ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัท จากเดิมชื่อ บริษัท เจนเนอรัล คลังสินค้า จำากัด เป็น บริษัท 
เจนเนอรัล มารีน จำากัด และเพิ่มวัตถุประสงค์ เพื่อดำาเนินธุรกิจเป็นตัวแทนจำาหน่ายเครื่องจักร เครื่องกล อะไหล่และอุปกรณ์
ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกประเทศ

ปี 2559
 วันที่ 4 พฤษภาคม 2559 ลงนามในสัญญาต่อเรือลากจูงขนาดกำาลังฉุดไม่น้อยกว่า 50 เมตริกตัน จำานวน 1 ลำา ของ
การท่าเรือแห่งประเทศไทย ระยะเวลาโครงการ 18 เดือน มูลค่างาน 398.30 ล้านบาท
 วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 โอนกรรมสิทธิ์ซื้อทรัพย์สิน ประกอบด้วยที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพิ่ม
สาขาเพื่อขยายงานและรองรับงานในภาคใต้ มูลค่ารวม 130 ล้านบาท
 วันที่ 26 สิงหาคม 2559 ลงนามในสัญญาต่อเรือลำาเลียง ขนาด 2500 เดทเวทตัน จำานวน 6 ลำา ของบริษัท วีรวรรณ 
จำากัด ระยะเวลาโครงการ 1 ปี มูลค่างาน 99.00 ล้านบาท
 วนัท่ี 6 กนัยายน 2559 พธิวีางกระดูกงเูรอืลากจงูขนาดกำาลงัฉุดไมน่อ้ยกวา่ 50 เมตรกิตนั ของการท่าเรอืแห่งประเทศไทย
 วันที่ 28 กันยายน 2559 พิธีวางกระดูกงูเรือลำาเลียง ขนาด 2500 เดทเวทตัน เรือ VC 23 และ VC 24 ของบริษัท  
วีรวรรณ จำากัด
 วันที่ 29 ธันวาคม 2559 พิธีวางกระดูกงูเรือลำาเลียง ขนาด 2500 เดทเวทตัน เรือ VC 25 และ VC 26 ของบริษัท  
วีรวรรณ จำากัด

 บริษัท อีโค มารีน จำากัด
 วันที่ 29 มีนาคม 2559 ลงนามในสัญญาต่อเรือกำาจัดผักตบชวาและวัชพืช จำานวน 1 ลำา ของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
จังหวัดนครปฐม ระยะเวลาโครงการ 240 วัน มูลค่างาน 13.90 ล้านบาท
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 วันท่ี 28 เมษายน 2559 ลงนามในสญัญาตอ่เรอืกำาจดัผักตบชวาและวชัพชื จำานวน 1 ลำา ขององคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั
ฉะเชิงเทรา ระยะเวลาโครงการ 180 วัน มูลค่างาน 9.94 ล้านบาท
 วันท่ี 14 มิถุนายน 2559 ส่งมอบเรือกำาจัดผักตบชวาและวัชพืช จำานวน 3 ลำา ของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
กรุงเทพมหานคร มูลค่างาน 37.48 ล้านบาท
 วันที่ 15 กันยายน 2559 ส่งมอบเรือกำาจัดผักตบชวาและวัชพืช จำานวน 1 ลำา ของกรมโยธาธิการและผังเมือง จังหวัด
นครปฐม มูลค่างาน 13.90 ล้านบาท
 วันที่ 19 กันยายน 2559 ส่งมอบเรือกำาจัดผักตบชวาและวัชพืช จำานวน 1 ลำา ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชงิเทรา 
มูลค่างาน 9.94 ล้านบาท
 วันที่ 3 ตุลาคม 2559 ส่งมอบงานซ่อมใหญ่เปลี่ยนอุปกรณ์เรือกำาจัดผักตบชวาและวัชพืช จำานวน 15 ลำา ของกรมโยธา
ธิการและผังเมือง กรุงเทพฯ มูลค่างาน 25.40 ล้านบาท

ปี 2560
 วันที่ 19 มกราคม 2560 พิธีส่งมอบเรือโครงการต่อเรือลำาเลียง (Lighter 2,500 DWT) ของบริษัท วีรวรรณ จำากัด ชุด
ที่ 1 VC 23 และ VC 24 และทำาพิธีวางกระดูกงูสำาหรับชุดที่ 3 เรือ VC 27 และ VC 28
 วันที่ 8 เมษายน 2560 พิธีส่งมอบเรือลำาเลียง ขนาด 2,500 เดทเวทตัน ชุดที่ 2 VC 25 และ VC 26 ของบริษัท  
วีรวรรณ จำากัด
 วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 ลงนามในสัญญาเป็นผู้รับจ้างดำาเนินการประกอบ และติดตั้งรั้วถนนโครงการทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมือง สายบางปะอิน-สระบุรี-นครราชสีมา ตอนทางแยกต่างระดับ (ตอน 7) กับ บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเม้นต์ 
จำากัด (มหาชน) ระยะเวลาโครงการ 17 เดือน มูลค่างาน 10.70 ล้านบาท
 วันที่ 31 สิงหาคม 2560 ส่งมอบงานโครงการต่อเรือลำาเลียง ขนาด 2,500 เดทเวทตัน ชุดที่ 3 VC 27 และ VC 28 ของ
บริษัท วีรวรรณ จำากัด
 วันที่ 28 กันยายน 2560 พิธีการปล่อยเรือลงน้ำาสำาหรับงานโครงการเรือทักลากจูงขนาดกำาลังฉุด 50 เมตริกตัน (เรือ
ท่าเรือ 304) ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย
 วันท่ี 24 ตลุาคม 2560 สง่มอบเรอืทักลากจงูขนาดกำาลงัฉุด 50 เมตรกิตนั (เรือท่าเรือ 304) ของการท่าเรอืแห่งประเทศไทย 
มูลค่างาน 398.30 ล้านบาท

 บริษัท อีโค มารีน จำากัด
 วันที่ 25 เมษายน 2560 ลงนามในสัญญาต่อเรือกำาจัดผักตบชวาและวัชพืช พร้อมเครื่องช่วยย่อยสับ จำานวน 2 ลำา ของ
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร ระยะเวลาโครงการ 180 วัน มูลค่างานทั้งสิ้น 20.57 ล้านบาท
 วันที่ 14 มิถุนายน 2560 พิธีวางกระดูกงู สำาหรับต่อเรือกำาจัดผักตบชวาและวัชพืช จำานวน 2 ลำา ของโยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัดสกลนคร
 วันที่ 23 ตุลาคม 2560 ส่งมอบเรือกำาจัดผักตบชวาและวัชพืชขนาด 60 ตัน/ชั่วโมง พร้อมเครื่องช่วยย่อย จำานวน 2 ลำา 
ต่อโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร

ปี 2561
 วันท่ี 9 มกราคม 2561 ลงนามในสญัญาตอ่เรอืเฟอรร่ี์โดยสารและบรรทุกรถยนต ์จำานวน 1 ลำา ของบริษัท ซีทรานเฟอรร์ี ่
จำากัด มูลค่างาน 168.12 ล้านบาท
 วันที่ 25 มกราคม 2561 ลงนามในสัญญารับเหมางานโครงเหล็ก โครงการก่อสร้างด่านศุลกากรสะเดา จังหวัดสงขลา 
กับบริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด (มหาชน) มูลค่างาน 27.63 ล้านบาท
 วนัท่ี 6 กรกฎาคม 2561 ลงนามในสญัญาดำาเนนิการตดิตัง้โครงสรา้งเหลก็สำาหรบัสว่นขยายสนามบินสวุรรณภมิู โครงการ 
CC1/2 กับ บริษัท ไชน่า สเตท คอนสตรัคชั่น เอนจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำากัด ระยะเวลาโครงการ 9 เดือน มูลค่างาน 
35.59 ล้านบาท



29รายงานประจำาปี 2563
บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำากัด (มหาชน)

 บริษัท อีโค มารีน จำากัด
 วันที่ 19 มกราคม 2561 ลงนามในสัญญาต่อเรือกำาจัดผักตบชวาและวัชพืช จำานวน 1 ลำา ของโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดสกลนคร ระยะเวลาโครงการ 180 วัน มูลค่างานทั้งสิ้น 6.70 ล้านบาท
 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ลงนามในสัญญาต่อเรือกำาจัดผักตบชวาและวัชพืช จำานวน 3 ลำา ของโยธาธิการและผังเมือง 
กรุงเทพมหานคร ระยะเวลาโครงการ 240 วัน มูลค่างาน 25.30 ล้านบาท
 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 261 พิธีวางกระดูกงูเรือกำาจัดผักตบชวาและวัชพืช ของโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดสกลนคร 
จำานวน 1 ลำา และของกรุงเทพมหานคร จำานวน 3 ลำา
 วันท่ี 19 กรกฎาคม 2561 สง่มอบเรอืกำาจดัผักตบชวาและวชัพชื จำานวน 1 ลำา ตอ่โยธาธกิารและผังเมืองจงัหวดัสกลนคร
เดอืน กนัยายน-ตลุาคม 2561 สง่มอบเรอืกำาจดัผกัตบชวาและวชัพชื จำานวน 3 ลำา ตอ่โยธาธกิารและผังเมือง กรงุเทพมหานคร

ปี 2562
 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ลงนามสัญญาต่อเรือเก็บขยะ จำานวน 1 ลำา ของบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำากัด 
ระยะเวลา 135 วัน มูลค่างาน 5.80 ล้านบาท
 วันที่ 30 เมษายน 2562 ลงนามสัญญาต่อเรือโดยสารอลูมิเนียมปรับอากาศ จำานวน 4 ลำา ของบริษัท เรือด่วนเจ้าพระยา 
จำากัด ระยะเวลาโครงการ 140 วัน มูลค่างาน 58.20 ล้านบาท
 วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ส่งมอบงานโครงเหล็กโครงการก่อสร้างด่านศุลกากรสะเดา จังหวักสงขลา กับ บริษัท เพา
เวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด (มหาชน)
 วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ส่งมอบงานติดตั้งโครงสร้างเหล็กสำาหรับส่วนขยายสนามบินสุวรรณภูมิ โครงการ CC1/2 กับ
บริษัท ไชน่า สเตท คอนสตรัคชั่น เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำากัด
 วันที่ 9 สิงหาคม 2562 ส่งมอบเรือเก็บขยะ จำานวน 1 ลำา ของบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำากัด
 วันที่ 25 สิงหาคม 2562 พิธีวางกระดูกงูเรือโดยสารอลูมิเนียมปรับอากาศ จำานวน 4 ลำา ของบริษัท เรือด่วน เจ้าพระยา 
จำากัด

 บริษัท อีโค มารีน จำากัด
 วันท่ี 14 สงิหาคม 2562 ลงนามในสญัญาตอ่เรอืกำาจดัผกัตบชวาและวชัพชื จำานวน 2 ลำา ของกรมโยธาธกิารและผงัเมอืง 
กรุงเทพมหานคร ระยะเวลาโครงการ 240 วัน มูลค่างานทั้งสิ้น 15.65 ล้านบาท
 วันที่ 11 กันยายน 2562 ลงนามสัญญาต่อเรือกำาจัดผักตบชวาและวัชพืช จำานวน 1 ลำา ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ ระยะเวลาโครงการ 90 วัน มูลค่างาน 6.99 ล้านบาท
 วันที่ 17 กันยายน 2562 พิธีวางกระดูกงูเรือกำาจัดผักตบชวาและวัชพืช ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
 วันที่ 17 ตุลาคม 2562 พิธีวางกระดูกงูเรือกำาจัดผักตบชวาและวัชพืช ของโยธาธิการและผังเมือง กรุงเทพมหานคร
 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ลงนามในสัญญาจัดหารถกระเช้าไฟฟ้าชนิด 6 ล้อ จำานวน 1 คัน ให้กับเทศบาลตำาบลคลอง 
ตำาหรุ มูลค่างาน 3.89 ล้านบาท
 วันที่ 9 ธันวาคม 2562 ส่งมอบเรือกำาจัดผักตบชวาและวัชพืช ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่



30 รายงานประจำาปี 2563
บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำากัด (มหาชน)

ผลงานและเห้ตุการณ์สำาคัญของบัริษััทในปี 2563

บริษัท เอเชียน ม�รีน เซอร์วิสส์ จำ�กัด(มห�ชน)

วันที่ 11 มีนาคม 2563 ส่งมอบเรือโดยสารอลูมิเนียมปรับอากาศ จำานวน 4 ลำา ของ บริษัท เรือด่วนเจ้าพระยา 
จำากัด

วันที่ 9 มีนาคม 2563 ลงนามในสัญญาต่อเรือโดยสารพลังงานไฟฟ้า จำานวน 5 ลำา ของ บริษัท ไมน์โมบิลิตี 
รีเสิร์ช จำากัด มูลค่างาน 66.57 ล้านบาท

วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ลงนามในสัญญาต่อเรือเก็บขยะ ความยาวไม่น้อยกว่า 35 ฟุต จำานวน 2 ลำา ของกรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ระยะเวลาโครงการ 180 วัน มูลค่างาน 42.58 ล้านบาท

วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 พิธีวางกระดูกงูเรือเก็บขยะ ความยาวไม่น้อยกว่า 35 ฟุต ของกรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง

วันที่ 30 กันยายน 2563 ส่งมอบเรือกำาจัดผักตบชวาและวัชพืชต้นแบบ จำานวน 1 ลำา มูลค่างาน 5.20 ล้านบาท 
ของ บริษัท อีโค มารีน จำากัด

บริษัท อีโค ม�รีน จำ�กัด

วันที่ 10 เมษายน 2563 ส่งมอบเรือกำาจัดผักตบชวาและวัชพืช จำานวน 2 ลำา ของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
จังหวัดราชบุรี และของจังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 ลงนามในสัญญาต่อเรือกำาจัดผักตบชวาและวัชพืช ติดตั้งเครนพร้อมเครื่องบีบอัด 
จำานวน 2 ลำา ของกรมโยธาธิการและผังเมือง ระยะเวลาโครงการ 350 วัน มูลค่างาน 
27.18 ล้านบาท

วันที่ 15 ตุลาคม 2563 พิธีวางกระดูกงูเรือกำาจัดผักตบชวาและวัชพืช ติดตั้งเครนพร้อมเครื่องบีบอัด จำานวน 2 
ลำา ของกรมโยธาธิการและผังเมือง

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ลงนามในสัญญาต่อเรือกำาจัดผักตบชวาและวัชพืช ติดตั้งเครนพร้อมเครื่องบีบอัด 
จำานวน 5 ลำา ของกรมโยธาธิการและผังเมือง ระยะเวลาโครงการ 340 วัน มูลค่างาน 
46.00 ล้านบาท



31รายงานประจำาปี 2563
บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำากัด (มหาชน)

ลักษัณะกิจุการห้ลัก
 บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำากัด (มหาชน) หรือ ASIMAR ดำาเนินธุรกิจหลักด้านการต่อเรือและซ่อมเรือ รวมทั้ง 
งานกอ่สรา้งวิศวกรรมตา่งๆ และเป็นอู่เรอืช้ันนำาเพยีงแห่งเดยีวของประเทศท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
โดยมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่คือ กลุ่มตัณฑ์ไพบูลย์ (ซีทราน) และกลุ่มผาณิตวงศ์ นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มผู้ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยอีกจำานวนหน่ึงด้วย บริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจเพิ่มเติมโดยการตั้งบริษัทย่อยรองรับความต้องการเฉพาะด้าน 
ได้แก่ บริษัท อาชิมา มารีน จำากัด เพื่อจัดหาแรงงานฝีมือสำาหรับงานซ่อมเรือให้กับบริษัทฯ และ บริษัท อีโคมารีน จำากัด  
ที่ดำาเนินธุรกิจรับจ้างกำาจัดมลภาวะในแหล่งน้ำา
 ทั้งนี้บริษัทได้รับการรับรองคุณภาพ มาตรฐาน ISO 9001 ครอบคลุมทั้งด้านการต่อเรือใหม่และการซ่อมเรือ ได้รับการ
รับรองอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มาตรฐาน ISO 45001 ได้รับการรับรองการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม มาตรฐาน ISO 
14001 ปัจจุบันบริษัทฯ มีอู่ลอยทั้งหมด 2 อู่ ซึ่งรองรับเรือขนาดตั้งแต่ 5,000 เดทเวทตัน ถึง 20,000 เดทเวทตัน ตามลำาดับ 
โดยมุ่งเน้นการซ่อมเรือขนาดกลางข้ึนไป หรือลูกค้าท่ีต้องการคุณภาพสูงและส่งมอบตรงเวลา บริษัทมีกำาลังการผลิตโดย
ประมาณของงานซ่อมเรือ 75 ลำา/ปี และงานต่อเรือขนาด 7,000-10,000 เดทเวทตัน 2 ลำา/ปี
 นอกจากนี้บริษัทยังสามารถก่อสร้างงานทางวิศวกรรมอ่ืนๆ เช่น โครงสร้างเหล็กภายในทางเดินผู้โดยสารสนามบิน
สุวรรณภูมิ การสร้างแท่นขุดเจาะน้ำามัน การทำาสะพานเหล็ก เป็นต้น

1. ซ่่อมเรือ (Ship Repair)
 บริษัทฯ มีอุปกรณ์หลักเพื่อใช้ซ่อมทำาเรือขนาดตั้งแต่ 5,000 เดทเวทตัน ถึง 20,000 เดทเวทตัน ได้แก่ อู่ลอยรูปตัวยู 
(U Groove) จำานวน 2 อู่ สามารถรองรับความต้องการของลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้ ยังมีอุปกรณ์สนับ
สนุนอื่นๆ อาทิ โรงงาน เครนขนาดใหญ่ และช่างฝีมือที่ผ่านการฝึกอบรมเป็นอย่างดี ทำาให้ผลงานได้มาตรฐาน

2. ต่อเรือ (Shipbuilding)
 บริษัทฯ มีพื้นที่ทำางาน Slipway และอุปกรณ์ เครื่องจักรขนาดใหญ่ ที่สามารถรองรับการต่อเรือขนาดใหญ่ ความยาว
ไม่เกิน 120 เมตร น้ำาหนักไม่เกิน 20,000 เดทเวทตัน โดยที่ผ่านมาบริษัทได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศให้ต่อเรือที่มีคุณสมบัติพิเศษ อาทิ

ตัวอย่างผลงาน

ประเภท จำ�นวน/ลำ� เจ้�ของเรือ

1. เรือขจัดคราบน้ำามัน 4 บริษัท เอสโซ่ สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จำากัด, 
บริษัท เชลล์ (ประเทศไทย) จำากัด, กรมขนส่งทางน้ำา
และพาณิชยนาวี

2. เรือบรรทุกน้ำามัน 800 ตัน 6 บริษัท น้ำามัน ที.พี.ไอ. จำากัด

3. เรือสำารวจสายเคเบิ้ลใต้น้ำา 1 บริษัท คาลิฟา อัลโกไซบิ ไดวิ่ง แอนด์ มารีน เซอร์วิ
สส์ จำากัด

4. เรือตรวจการณ์ปืนขนาด 64 เมตร 3 กองทัพเรือ

5. เรือโดยสารแบบคาตามาราน 3 บริษัท เขาหลัก เอ็นเตอร์ไพรส์ จำากัด

6. เรือโดยสารท่องเที่ยวชนิดต่างๆ 6 บริษัท อควา จำากัด , บริษัท ซีทราน แทรเวล 
จำากัด,บริษัท พัทยา ปะการัง เซมิซับมารีน จำากัด

ภัาพัรวิมการประกอบัธุรกิจุของบัริษััทและบัริษััทย่อย



32 รายงานประจำาปี 2563
บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำากัด (มหาชน)

ประเภท จำ�นวน/ลำ� เจ้�ของเรือ

7. เรือบรรทุกตู้สินค้าขนาด 422 TEU 1 GATI LIMITED

8. เรือสนับสนุนการปฏิบัติงานแท่นขุด
เจาะน้ำามันขนาด 50 เมตร

1 ALMANSOORI PRODUCTION SERVICE LLC.

9. เรือลากจูงขนาดกำาลังฉุดไม่น้อยกว่า 
30 เมตริกตัน

1 การท่าเรือแห่งประเทศไทย

10. เรือลากจูงขนาดกำาลังฉุดไม่น้อย
กว่า40 เมตริกตัน

1 การท่าเรือแห่งประเทศไทย

11. เรือ Transhipment Barge 1 บริษัท อินเตอร์ สตีวีโดริ่ง 7 จำากัด          

12. เรือ Lighter Barge 14 บริษัท ทะเลไทย ขนส่ง 2 จำากัด,
บริษัท อ่างทองชูการ์เทอร์มินัล จำากัด และ
บริษัท วีรวรรณ จำากัด

13. เรือสนับสนุนงานใต้น้ำานอกชายฝั่ง
ขนาด 60 เมตร

1 K.A. AL-GOSAIBI DIVING AND MARINE   SER-
VICES COMPANY

14. เรือลากจูง 1 Port Authority of Sihanoukville

15. เรือวางทุ่นพร้อมเครนขนาดยกน้ำา
หนักไม่น้อยกว่า 12 เมตริกตัน

1 การท่าเรือแห่งประเทศไทย

16. เรือลากจูงขนาดกำาลังฉุดไม่น้อย
กว่า50เมตริกตัน

1 การท่าเรือแห่งประเทศไทย

17. เรือกำาจัดผักตบชวาและวัชพืช 20 กรมโยธาธิการและผังเมือง กรุงเทพมหานคร, กรม
โยธาธิการและผังเมือง จังหวัดสกลนคร, กรมโยธาธิ
การและผังเมือง จังหวัดนครปฐม, องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา, องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่, กรมโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดราชบุรี 
และกรมโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี รับ
สัญญาต่อเรือจาก บริษัท อีโค มารีน จำากัด

18. เรือเก็บขยะ 1 บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำากัด

19. เรือโดยสารอลูมิเนียมปรับอากาศ 4 บริษัท เรือด่วนเจ้าพระยา จำากัด

3. งานดัดแปลงเรือ (Ship Conversion Upgrading)
 บริษัทมีความเชี่ยวชาญในการดัดแปลงเรือที่ต้องใช้ประสบการณ์และเทคนิคพิเศษ อาทิเช่น ดัดแปลงเรือบรรทุกน้ำามัน
ให้เป็นแบบเปลือกเรือสองชั้น (Double Hull), เรือห้องเย็น, เรือตรวจการณ์, เรือบรรทุกสินค้าเทกองให้เป็นเรือบรรทุก
คอนเทนเนอร์, งานขยายตัวเรือ และเรือสนับสนุนที่พักสำาหรับแท่นขุดเจาะน้ำามัน



33รายงานประจำาปี 2563
บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำากัด (มหาชน)

4. งานก่อสร้างวิิศวิกรรมต่างๆ (Engineering Work)
 บรษัิทสามารถกอ่สรา้งและซ่อมแซมอุปกรณป์ระเภทลอยน้ำา สิง่กอ่สรา้งในทะเล การกอ่สรา้งโครงสรา้งเหลก็ซ่ึงเป็นสว่น
ประกอบของการกอ่สรา้งสะพาน โรงงานอุตสาหกรรม แท่นขุดเจาะน้ำามันในทะเล และสว่นประกอบของเครือ่งจกัรในโรงงาน 
เป็นต้น

อุปกรณ์ท่�สำาคัญ
1 . อู่ลอย 2 อู่ สามารถรับเรือขนาด 5,000  เดทเวทตัน ถึง 20,000 เดทเวทตัน

อู่ลอย ขน�ดอู่ ก�รยกตัว ขน�ดเรือสูงสุด เครนอู่

Asimar 1 98 x 19.6 m. 2,000 t. 5,000 DWT

Asimar 2 161 x 28 m. 6,000 t. 20,000 DWT 2 x 12 t.
2 x Dock-knight

2. สำานักงานใหญ่ พื้นท่ีต่อเรือพร้อมสลิปเวย์ 2 แห่ง ด้านทิศเหนือและทิศใต้ของบริษัทรวมพื้นท่ีประมาณ 20,000 
ตารางเมตร และสาขาสุราษฎร์ธานี พื้นที่ซ่อมเรือพร้อมสลิปเวย์ 1 แห่ง รวมพื้นที่ประมาณ 37,000 ตารางเมตร

3. อุปกรณ์อื่น ๆ เช่น เครนขนาดใหญ่ และโรงงาน ช่วยทำาให้งานซ่อมสร้างสะดวกรวดเร็วขึ้น โดยมีอุปกรณ์ที่สำาคัญ
ดังนี้

ชนิดอุปกรณ์ จำ�นวน

1. เครื่องตัดเหล็ก CNC 2  ชุด

2. Gantry Crane ขนาด 100 ตัน สำาหรับงานต่อเรือด้านทิศเหนือ 1  ตัว

3. Gantry Crane ขนาด 10 ตัน สำาหรับงานต่อเรือด้านทิศเหนือ 3  ตัว

4. โรงพ่นกริดสำาหรับแผ่นเหล็กขนาด กว้าง 2.4 ม. ยาว 10 ม. 1  โรง

5. ปั้นจั่นเคลื่อนที่ (Dock knight) ในอู่ลอย 2 สำาหรับงานพ่นสี พ่นทราย 2  ชุด

6. Gantry Crane ขนาด 5 ตัน สำาหรับระบบโลจิสติกส์ของชิ้นงานเหล็กในโรงประกอบ 6  ตัว

7. เครื่องฉีดน้ำาแรงดันสูง (Hydro Blast) 2  ชุด

8. Tower Crane ขนาด 12 ตัน สำาหรับระบบโลจิสติกส์ 1  ตัว

9. เครื่องตัดอลูมิเนียม CNC 1 ชุด
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อุปกรณ์ต่างๆ ข้างต้นนำามาให้้บัริการงานโดยทั�วิไปดังน่�

ง�นตัวเรือ ง�นเครื่องกล/ ง�น
ไฟฟ้�

ง�นทดสอบโดยไม่ทำ�ล�ย

งานทำาความสะอาด
- งานพ่นทราย/พ่นกริด
- งานฉีดน้ำาแรงดันสูง
- งานทำาความสะอาดถังน้ำามัน
- งานสมอ โซ่สมอ และงานพ่นสี

งานเครื่องจักรใหญ่/เครื่อง
ไฟฟ้า
งานซ่อมหม้อน้ำา
งานใบจักร
งานเพลาใบจักร
งานท่อ
งานไฟฟ้าและอีเล็กโทรนิก

งานทดสอบโดยไม่ทำาลาย (NDT)
- งานวัดความหนาแน่นแผ่นเหล็ก
- การทดสอบ
- การทดสอบด้วยคลื่นวิทยุ
- การทดสอบด้วยสารแทรกซึม
- งานทดสอบกำาลังการยก(ที่มีน้ำาหนัก 350 
ตันขึ้นไป)

4. สำานักงานใหญ่ พื้นที่ในการทำางาน 33,280 ตารางเมตร มีความยาวติดแม่น้ำา 300 เมตร และระดับความลึก หน้า
ท่า 9 เมตร และ สาขาสุราษฎร์ธานี พื้นที่ในการทำางาน 38,352 ตารางเมตร มีความยาวติดคลองท่าทองใหม่ 87 
เมตร
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บริษัท กิจก�รร่วมค้� เอเชียนม�รีน จำ�กัด
ทุนชำาระแล้ว 1.00 ล้านบาท ดำาเนินธุรกิจต่อเรือ

ลักษณะก�รประกอบธุรกิจของบริษัทย่อย
บัริษััท เจุนเนอรัล มารีน จุำากัด
 บรษัิทถอืหุ้นรอ้ยละ 99.99 ในบรษัิท เจนเนอรลั มารนี จำากดั โดยดำาเนนิธรุกจิเป็นตวัแทนจำาหนา่ยท้ังภายในและภายนอก
ประเทศ เกี่ยวกับเครื่องจักร เครื่องกล อะไหล่และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

บัริษััท อาชิิมา มารีน จุำากัด
 บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.90 ในบริษัท อาชิมา มารีน จำากัด ดำาเนินธุรกิจเป็นผู้รับเหมางานซ่อมเรือ ให้กับบริษัท เอเชีย
น มารีน เซอร์วิสส์ จำากัด (มหาชน) เนื่องจากตลาดมีความต้องการบุคลากรด้านนี้เป็นจำานวนมาก และบริษัทมีความประสงค์
จะพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อให้ได้ผลงานตามมาตรฐานของสมาคมจัดชั้นเรือ (Classification Society)

บัริษััท อ่โค มารีน จุำากัด
 บริษัท อีโค มารีน จำากัด เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำากัด (มหาชน) ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 
93.15 และบริษัท ITALMARE S.P.A. (ชื่อเดิม บริษัท GLOBECO S.p.A.) จากประเทศอิตาลี ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 6.85 เพื่อ
ดำาเนินธุรกิจด้านการให้บริการเรือกำาจัดมลภาวะทางน้ำา ได้แก่ การเก็บขยะมูลฝอยจากแหล่งน้ำา การกำาจัดคราบน้ำามัน การ
กำาจัดผักตบชวาและวัชพืช เป็นต้น โดยจะให้บริการแก่หน่วยงานภาคเอกชนและภาครัฐ
นอกจากนี้ บริษัท อีโค มารีน จำากัด ยังได้รับการสนับสนุนลิขสิทธิ์ด้านแบบเรือ และการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนา
อุตสาหกรรมด้านนี้ จากบริษัท ITALMARE S.P.A. อีกส่วนหนึ่งด้วย

บัริษััท กิจุการร่วิมค้า เอเชิ่ยนมารีน จุำากัด
 บริษัท กิจการร่วมค้า เอเชียนมารีน จำากัด เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำากัด (มหาชน) 
ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 79.00 และบริษัท ดอลฟิน ชุมพร มารีน จำากัด ดำาเนินธุรกิจต่อเรือ เนื่องจากในตลาดมีความต้องการเรือ
มากขึ้น

โครงสร้�งของกลุ่มบริษัท
เอเชียน ม�รีน เซอร์วิสส์ จำ�กัด (มห�ชน) 

บริษัท เจนเนอรัล ม�รีน จำ�กัด
ทุนชำาระแล้ว 10.00 ล้านบาท ดำาเนินธุรกิจเป็นตัวแทนจำาหน่าย

เครื่องจักร เครื่องกล อะไหล่ และอุปกรณ์

บริษัท อีโค ม�รีน จำ�กัด
ทุนชำาระแล้ว 18.25 ล้านบาท

ดำาเนินธุรกิจให้บริการเรือควบคุมมลพิษทางนำ้า

บริษัท อ�ชิม� ม�รีน จำ�กัด
ทุนชำาระแล้ว 5.00 ล้านบาท ดำาเนินธุรกิจรับเหมางานซ่อมเรือ

บริษัท เอเชียน ม�รีน เซอร์วิสส์ จำ�กัด (มห�ชน)
ทุนชำาระแล้ว 258.29 ล้านบาท ดำาเนินธุรกิจซ่อมแซมและต่อเรือ

93.15% 79.00%

99.99% 99.90%

การลงทุนในบัริษััทย่อย 
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โครงสร้างรายได้ของบัริษััท

โครงสร้างรายได้ของบัริษััท เอเชิ่ยน มารีน เซ่อร์วิิสส์ จุำากัด (มห้าชิน) และบัริษััทย่อย
(หน่วย:ล้านบาท)

ประเภทร�ยได้
2563 2562 2561

จำ�นวน % จำ�นวน % จำ�นวน %

รายได้ซ่อมเรือ 373.28 75.61 364.92 82.79 420.79 80.17

รายได้ต่อเรือ 86.39 17.49 44.65 10.14 39.65 7.55

รายได้รับจ้างของบริษัทย่อย 20.39 4.13 21.05 4.77 55.70 10.61

รายได้อื่น* 13.63 2.77 10.15 2.30 8.76 1.67

รวม 493.69 100.00 440.77 100.00 524.90 100.00

หมายเหตุ: * รายได้อื่น คือ ดอกเบี้ยรับ กำาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน รายได้ค่าเศษเหล็ก และอื่นๆ ของบริษัทและบริษัทย่อย

โครงสร้�งร�ยได้ 2563
หน่วย : ล้านบาท

86.39

13.63

20.39 373.28

ซ่อมเรือ รับจ้างของบริษัทย่อย รายได้อื่นต่อเรือ

กำ�ไรสุทธิ
หน่วย : ล้านบาท

2563 2562 2561

31 1 26
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ภัาวิะการแข่งขันและแนวิโน้มอุตสาห้กรรม

 ภาพรวมเศรษฐกจิในปี 2563 เกดิภาวะเศรษฐกจิถดถอยท่ัวโลก จากผลกระทบการแพร่ระบาดของโควดิ-19 ท่ีกอ่ให้เกดิ
การหยุดชะงักของเศรษฐกิจ เป็นภัยคุกคามต่อแต่ละประเทศและต่อเศรษฐกิจโลก ซึ่งกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) 
คำานวณว่า GDP โลกในปี 2563 ลดลงร้อยละ 3.5 หากสถานการณ์นี้ค่อยๆ ลดลงไปภายในครึ่งแรกของปี 2564 เนื่องจากมี
วัคซีนมากกว่า 3 ชนิดท่ีพัฒนาเป็นผลสำาเร็จในปี 2563 จะส่งผลให้สถานการณ์เศรษฐกิจและการขนส่งกลับสู่ภาวะปกติ 
ในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2564 ส่งผลให้หลายๆ ประเทศ ออกนโยบายและแผนกระตุ้นทางการเงินและการคลังเพื่อช่วยเหลือ
และพยุงเศรษฐกิจภายในประเทศ

 ปริมาณการสั่งต่อเรือใหม่ที่ลดลงสืบเนื่องจากสภาพตลาดที่ตกต่ำาและขาดแคลนแหล่งเงินทุน รวมทั้งการเปลี่ยนแปลง
ด้านกฎเกณฑ์ท่ีอาจส่งผลให้เรือใหม่เหล่าน้ันล้าสมัยก่อนกำาหนด อัตราการส่งมอบเรือล่าช้าและอัตราการรีไซเคิลเรือท่ีเพ่ิมข้ึน 
รวมท้ังความกดดันทางกฎเกณฑ์ใหม่ ส่งผลให้อุตสาหกรรมต่อเรือยังมีความเสี่ยงและต้องปรับตัวให้รอดพ้นวิกฤติ ท้ังปรับ
โครงสร้างและควบรวมกิจการ เหมือนในประเทศจีนซึ่งในปี 2563 อุตสาหกรรมการต่อเรือของจีนมีผลผลิตเพิ่มขึ้น และยังคง
รกัษาตำาแหนง่ผูน้ำาโลกในดา้นปรมิาณผลผลติสำาเรจ็ รวมถงึปริมาณคำาสัง่ซ้ือคงคา้งและคำาสัง่ซ้ือใหม่ ปริมาณเรือท่ีสร้างเสรจ็
สมบูรณ์ของจีนเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.9 เมื่อเทียบกับปี 2562 อยู่ที่ 38.53 ล้านเดดเวตตัน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 43.1 ของปริมาณเรือ
ท่ีสร้างเสร็จสมบูรณ์ท้ังหมดท่ัวโลก คำาส่ังต่อเรือใหม่ลดลงร้อยละ 0.5 อยู่ท่ี 28.93 ล้านเดดเวตตัน ครองส่วนแบ่งตลาดท่ัวโลก 
ราวร้อยละ 48.8 ส่วนปริมาณคำาส่ังซ้ือคงค้างลดลงร้อยละ 12.9 อยู่ท่ี 71.11 ล้านเดดเวตตัน ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 44.7 ของส่วนแบ่ง
ตลาดทั่วโลก เมื่อนับถึงสิ้นปี 2563 ทั้งนี้ บริษัทต่อเรือในจีน 5 ราย ติด 10 อันดับแรกของโลกในด้านการต่อเรือสำาเร็จ ขณะ
บริษัทในจีนอีก 6 ราย ติด 10 อันดับแรกของโลกในด้านมีคำาสั่งซื้อต่อเรือใหม่มากที่สุด

 คาดว่าความต้องการของเรือสั่งต่อใหม่จะลดลงในอีกสองสามปีข้างหน้า โดยเร่ิมต้น ปี 2563 ความต้องการเรืออยู่ท่ี 
873.43 ล้านเดทเวทตัน และจนถึงสิ้นปีเพิ่มขึ้นเป็น 906.99 ล้านเดทเวทตัน โดยในระหว่างปี มีเรือปริมาณ 15.1 ล้านเดท
เวทตันได้ถูกรีไซเคิล และมีการส่งมอบเรือ 48.66 ล้านเดทเวทตัน ส่งผลให้กองเรือขยายตัวร้อยละ 3.84 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2563 ซึ่งใกล้เคียงกับปี 2562 ที่ขยายตัวร้อยละ 3.88

สรุปข้อมูลกองเรือโลก ณ สิ้นปี 2563 และประมาณการจำานวนกองเรือ ภายในปี 2566

ขน�ดเรือ
จำ�นวนเรือ

ณ สิ้นปี 2563
เรือต่อใหม่

ส่งมอบภ�ยในปี 2566
เรือที่อ�ยุเกิน 20 ปี

ปลดระว�ง ชว่งป ี2564- ปี 2566

ลำ� ล้�นเดทเวทตัน ลำ� ล้�นเดทเวทตัน ลำ� ล้�นเดทเวทตัน

เคปไซส์
(มากกว่า 90,000 เดทเวทตัน)

2,154 390.63 135 27.60 113 18.96

ปานาแมกซ์
(70,000-90,000 เดทเวทตัน)

2,451 194.50 161 13.31 404 30.17

ซุปราแมกซ์/อัลตราแมกซ์
(40,000-70,000 เดทเวทตัน)

3,777 212.23 180 10.52 578 28.83

แฮนดี้ไซส์
(10,000-40,000 เดทเวทตัน)

4,029 109.63 137 3.64 758 18.66

ที่มา: Clarksons Research
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ข้อสรุปท่� ได้จุากข้อมูลข้างต้นค่อ
1. ปริมาณการสั่งต่อเรือใหม่เป็นปริมาณการทดแทนเรือเก่าและไม่ใช่เป็นการเพิ่มปริมาณเรือ
2. คำาส่ังต่อเรือใหม่ในปี 2563 ถูกจำากัดเน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจถดถอย ธนาคารไม่ปล่อยเงินกู้แก่เจ้าของเรือ ตลาดทุนยังคง
หยุดน่ิง เรือขนาดอัลตราแมกซ์อายุ 5 ปี ขายในราคา 16 - 18 ล้านเหรียญสหรัฐ เม่ือเทียบกับส่ังต่อใหม่ขายอยู่ท่ีราคา 26 - 27 
ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งมีผลต่อการการลดลงของคำาสั่งต่อเรือใหม่
3. เรือที่มีอายุมากกว่า 20 ปีได้ถูกออกแบบ สร้างและส่งมอบในขณะที่ราคาน้ำามันเฉลี่ยอยู่ที่ 19.7 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล 
ต่อมาราคาน้ำามันได้ร่วงลงถึง 10 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลในช่วงวิกฤตการณ์การเงินในเอเชียในช่วงปี 2541 - ปี2543 ดังนั้น
เรือได้ถูกออกแบบโดยเน้นการใช้พลังงานมากกว่าการประหยัดเชื้อเพลิง เรือท่ีมีอายุมากกว่า 20 ปีหรือเก่ากว่าจะพบว่า
เป็นการยากที่จะแข่งขัน กับเรือที่อายุน้อยกว่าที่มีการใช้เชื้อเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทำาให้ในปี 2564 การรีไซเคิลเรือ
จะมีปริมาณเพิ่มมากขึน้ และการสั่งต่อเรือใหม่จะลดลงเนื่องจากกฎเกณฑ์ใหม่ได้มีผลใช้บงัคับ เรือทีม่ีอายุ 20 ปหีรือเก่ากว่า
มีปริมาณร้อยละ 6.19 ของกองเรือในปัจจุบัน ณ สิ้นปี 2563 จะเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดสำาหรับการีไซเคิล เนื่องจากเรือ
เก่าเหล่านี้ต้องลงทุนในระบบจัดการน้ำาถ่วงเรือ IMO2020 การสำารวจเรือพิเศษที่มีราคาแพง และต้องเผชิญกับการรีไซเคิล
เนื่องจากกฎเกณฑ์กฎข้อบังคับหลังจากปี 2566

 ก�รรีไซเคิลเรือ : ตลาดค่าระวางเป็นปัจจัยหลักในการรีไซเคิลเรือ ยิ่งตลาดการขนส่งสินค้าซบเซามากเท่าไหร่ปริมาณ
เรอืท่ีถกูสง่ไปอู่เพ่ือรไีซเคลิกย่ิ็งมีเพ่ิมมากขึน้ ทำาให้ธรุกจิการรไีซเคลิเรอืยังคงดำาเนนิไปไดด้ว้ยด ีดว้ยขนาดระวางบรรทุกรวม
ของเรือท่ีถูกรีไซเคิลปริมาณ 15.1 ล้านเดทเวทตัน (เพ่ิมข้ึนร้อย ละ 83.5) ในระหว่างปี 2563 แม้ว่าในประเทศอินเดีย บังคลาเทศ 
มีการปิดเมืองในช่วงเดือนมีนาคมจนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม จากผลกระทบ covid-19 ปริมาณส่งมอบเรือใหม่ในปี 2563 มี
ปริมาณ 48.66 ล้านเดทเวทตัน ซึ่งน้อยมากเมื่อเทียบกับปริมาณการส่งมอบเรือใหม่โดยเฉลี่ยในรอบ 10 ปี ทำาให้กองเรือโลก
น่าจะขยายตัวช้าลงมากขึ้น โดยคาดว่าการรีไซเคิลเรือจะมีปริมาณมากขึ้นในช่วงปี 2564 - ปี 2565 เนื่องจากมีเรือที่อายุ
มากกว่า 20 ปี จำานวนมากในกองเรือโลก สถานการณ์ของตลาดค่าระวางเรือ ความกดดันทางกฎเกณฑ์ในด้านระบบจัดการ
น้ำาถ่วงเรือและการใช้น้ำามันเชื้อเพลิงค่ากำามะถันต่ำา (IMO 2020) ค่าใช้จ่ายในการสำารวจเรือพิเศษ (Special Survey) สำาหรับ
เรือเก่าเหล่านี้ ส่งผลให้ต้องรีไซเคิลเรือเหล่านี้ก่อนเวลา

 ผลกระทบจ�กกฎเกณฑ์ : ผลกระทบจากกฎเกณฑ์จะทำาให้มีการรีไซเคิลเรือต่างๆ มากขึ้นในปี 2566 และหลังจากนั้น 
IMO 2020 จะส่งผลให้มีการใช้น้ำามันเชื้อเพลิงค่ากำามะถันต่ำา ซึ่งมีราคาสูงกว่าแต่สะอาดกว่า นับตั้งแต่วันที่1มกราคม 2563 
และดว้ยเหตนุีป้รมิาณของมลพษิทางอากาศ ท่ีเป็นผลมาจากการปลอ่ยกา๊ซเสยีดงักลา่วก็ไดล้ดลง แตยั่งมีผลกระทบและการ
ปรับตัวต่ออุตสาหกรรมในอนาคต

• เครื่องดักจับเขม่าควันได้ถูกติดตั้งบนเรือกว่า 3,000 ลำา มีต้นทุนกว่า 6 พันล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งต้องพิจารณาถึง
ความคุ้มค่าและประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาของการลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

• ปริมาณการขนส่งสินค้าภายในปี 2593 จะอยู่ที่ 3.5 เท่าของปริมาณการขนส่งในปี 2551 โดยต้องใช้เรือเพิ่มขึ้น 
3.5 เท่า แต่องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO) ได้ออกกฎเกณฑ์ว่าก๊าซเรือนกระจกจะต้องลดลงร้อยละ 50 
เมื่อเทียบกับปี 2551

• เรือที่สร้างด้วยเครื่องยนต์สันดาปภายในหลังจากปี 2568 จะมีอายุการใช้งานลดลงเหลือเพียง 10 ปี ถึง 15 ปีก่อน
ที่จะถูกแทนที่ด้วยเรือที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์เพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ ในอนาคต

• กฎระเบียบใหม่ภายใต้การกำาหนดโดยองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ อาจบังคับให้เจ้าของเรือที่มีเรืออายุ 20 ปี 
ซึ่งเป็นเรือที่ใช้การเผาไหม้เชื้อเพลิงต้องปลดระวางเรือ ซึ่งจะทำาให้ปริมาณเรือลดลงหลังปี 2566
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ภัาวิะการแข่งขันและแนวิโน้มอุตสาห้กรรมในประเทศ
 ภาพรวมของอุตสาหกรรมต่อเรือและซ่อมเรือในประเทศไทย หดตัวลงอย่างมากจากปี 2562 ซ่ึงเป็นแนวโน้มท่ีลดลง
อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2559 โดยตลาดซ่อมเรือในประเทศลดลงจากผลกระทบด้านเศรษฐกิจที่ยังคงชะลอตัว แรงกดดันจาก
สงครามการค้า และราคาน้ำามันท่ีผันผวน มีผลให้เจ้าของเรือควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่าย จำากัดงบประมาณการซ่อมบำารุงเรือ 
เลือกทำาเฉพาะงานที่จำาเป็น หรือตามกฎเกณฑ์ ข้อบังคับของกรมเจ้าท่าหรือองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO) รวม
ท้ังปรมิาณเรอืตา่งประเทศท่ีเดนิทางเข้ามาซ่อมทำาในประเทศท่ีลดลง ท้ังกลุม่เรือบรรทุกสนิคา้และกลุม่เรือสนบัสนนุการปฏบัิติ
งานสำารวจและขุดเจาะน้ำามัน ท่ีเกิดจากภาวะซบเซาของธุรกิจการสำารวจและขุดเจาะน้ำามันในทะเล (Off shore vessel) ก่อให้เกิด
ภาวะการแข่งขันทางด้านราคา ระหว่างอู่ต่อเรือเพิ่มขึ้น 

ผลกระทบัของการแพัร่ระบัาดของ โควิิด-19
 จากมาตรการควบคุมการแพรร่ะบาดของ COVID-19 ท่ีเข้มงวดท่ัวโลกในช่วงไตรมาสท่ี 2 สง่ผลให้กจิกรรมทางเศรษฐกจิ
ต่างๆ หยุดชะงัก การค้าระหว่างประเทศผ่านทางเรือก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน โดยปริมาณความต้องการขนส่งสินค้าที่ลดลง
มากทำาให้สายการเดินเรือมีการยกเลิกการเดินเรือและมีการแล่นเรือเปล่า (blank sailing) ที่สูงขึ้น รวมทั้งกระทบต่อกิจกรรม
ต่างๆ ในการซ่อมเรือหรือต่อเรือ อาทิเช่น มาตรการการกักตัวเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของ โควิด-19 ส่งผลต่อการตรวจเรือท่ี
มีความล่าช้าออกไป การส่ังซ้ือ นำาเข้าอะไหล่ เคร่ืองจักร ท่ีติดปัญหาการส่งของโรงงานผลิตท่ีจีนปิดตัวช่ัวคราว หรือลดกำาลัง 
การผลติทำาให้ไม่สามารถสง่ออกไดต้ามกำาหนด มผีลให้อูเ่รือตอ้งเลือ่นระยะเวลาสง่มอบเรือให้ลกูคา้ หรือจำาเป็นตอ้งหาผูผ้ลติ
จากประเทศอื่น ส่งผลให้มีต้นทุนทั้งค่าเครื่องจักร อะไหล่และค่าขนส่งที่เพิ่มขึ้น มีหลายๆ อู่ที่รอดูสถานการณ์ ปรับลดกำาลัง
การผลิต และชะลอการลงทุนเพื่อป้องกันความเสี่ยง

ภัาพัรวิมกองเรือพัาณิชิย์ ไทย
 ในปี 2563 มีจำานวนกองเรือลดลงจากปี 2562 มากถึง 77 ลำา มีจำานวนที่เพิ่มขึ้นจากเรือจดทะเบียนใหม่ 17 ลำา และ
ลดลง โดยมีจำานวนเรอืท่ีถอนทะเบียนเพือ่ไปจดทะเบียนสญัชาตอ่ืิน 12 ลำา และถอนทะเบียนเรอือกีจำานวน 82 ลำา ซ่ึงมจีำานวน
ลดลงสูงสุดในรอบ 12 ปี เป็นผลกระทบมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ระบบเศรษฐกิจ และการค้าท่ัวโลก
หยดุชะงกั ความตอ้งการสนิคา้ หรอือาหารเพือ่อุปโภค บริโภค ถกูหยดุหรือชะลอลงอยา่งกะทันหันเพือ่ปรบัลดตน้ทุน เจา้ของ
เรือต้องประเมินสถานการณ์ และการลงทุน มีการถอนทะเบียนเรือของเรือที่อายุมาก เพื่อลดจำานวนกองเรือจากสาเหตุความ
ไม่คุ้มค่าในการซ่อมบำารุง ส่งผลให้ภาพรวมกองเรือในประเทศ ณ สิ้นปี 2563 คงเหลือตามรายละเอียดในตาราง
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กลยุทธ์การแข่งขันของอุตสาห้กรรมต่อเรือและซ่่อมเรือในปี 2563 - 2564
 เนื่องด้วยการสภาวะการแข่งขันของการต่อเรือใหม่มิใช่เพียงการแข่งขันกันเองของอู่เรือในประเทศเท่านั้น แต่เป็นการ
แข่งขันกับอู่เรือในต่างประเทศท่ีมีอุตสาหกรรมต่อเรือขนาดใหญ่ อาทิ จีน เกาหลี รวมท้ังต้องแข่งขันกับผู้ประกอบการท่ีสามารถ
นำาเข้าเรือเก่าใช้แล้วจากต่างประเทศในราคาถูกโดยได้รับการส่งเสริมด้วยมาตรการด้านภาษีจากภาครัฐอีกด้วย กลยุทธ์ใน
การแข่งขันของอู่เรือในประเทศจึงจำาเป็นต้องดำาเนินการในสภาวะอยู่รอด (Survival Mode) ดังนี้

1. รักษาฐานธุรกิจด้านการซ่อมเรือ (Ship repairing) ซึ่งเป็นแหล่งรายได้ที่สม่ำาเสมอและค่อนข้างต่อเนื่อง โดยการ
บรหิารตน้ทุนอย่างมปีระสทิธภิาพเพือ่รกัษาอัตราการทำากำาไรให้เท่าเดมิในสภาวะท่ีตลาดหดตวัลง อาทิ การควบคมุ
ความสูญเสียจากการผลิตที่ไม่จำาเป็น (LEAN) การบริหารทรัพยากรที่มีอยู่อย่างเต็มประสิทธิภาพ เพื่อลดต้นทุน
คงที่ (Fixed Cost) ปรับปรุงกระบวนการ/ลดขั้นตอนการทำางานที่ไม่เกิดคุณค่า (Non-Productive Activities)

2. การส่งเสริมนวัตกรรมในด้านการต่อเรือเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน อาทิ แบบเรือที่มีประสิทธิภาพ
สูงข้ึน กระบวนการผลิตท่ีเป็นมิตรต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม การนำาเทคโนโลยีใหม่ๆมาติดตั้งในเรือ การพัฒนา
แบบเรอืใหม่ๆ เพือ่ปฏภิารกจิพเิศษ อาทิ เรอืกำาจดัผักตบชวาและวชัพชืทางน้ำา เรือผูโ้ดยสารความเร็วสงู เรือไฟฟา้

3. การตดิตามระเบียบ/ขอ้บังคบัใหม่ๆ ขององคก์ารทางทะเลโลก (International Maritime Organization : IMO) สถาบัน
จัดชัน้เรือ (Classification Society) รวมทัง้หน่วยงานราชการทีเ่กี่ยวขอ้งเพื่อแสวงหาโอกาสในการขายรวมทัง้การ
ปรับตัวให้สอดคล้องกับกฏหมาย/กฏระเบียบใหม่ๆที่กำาลังจะประกาศใช้

4. การแสวงหาโอกาสทางธุรกิจทางด้านการต่อเรือในต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศท่ีมีความจำาเป็นต้องใช้เรือแต่
อุตสาหกรรมต่อเรือในประเทศนั้นๆยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้ในช่วงระยะเวลาอันใกล้นี้ ได้แก่ 
ประเทศศรีลังกา ประเทศฟิลิปินส์ ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศโอมาน เป็นต้น ทั้งนี้อู่เรือจำาเป็นต้องประสานความ
ร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับภาครัฐเพื่อให้เกิดความสนับสนุนจากภาครัฐอย่างจริงจังเพื่อแข่งขันกับนานาชาติ 

5. การแสวงหาโอกาสในตลาดใหม่ที่ใช้ความสามารถหลักขององค์กร (Diversification) อาทิ งานโครงสร้างเหล็กใน
งานกอ่สรา้งระบบสาธารณปูโภคของภาครฐั เชน่ งานอาคารผูโ้ดยสารสนามบินสวุรรณภมิู งานกอ่สร้างระบบขนสง่
ทางราง/รถไฟฟ้าสายต่างๆ งานโครงสร้างพื้นฐานท่ีเกี่ยวเนื่องกับโครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก 
(Eastern Economic Corridor : EEC)
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 อุตสาหกรรมต่อเรือและซ่อมเรือมีแนวโน้มเติบโต จากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางน้ำา หากได้รับการสนับสนุนจาก
ภาครัฐ อุตสาหกรรมต่อเรือเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ซึ่งสามารถสร้างรายได้จำานวนมากให้กับประเทศ เช่น จีน ญี่ปุ่น และ
เกาหลีใต ้อย่างไรกด็ ีในปัจจบัุน อู่ตอ่เรอืในไทยมีขดีความสามารถในการตอ่เรือขนาดเลก็ท่ีใช้ขนสนิคา้ไดไ้ม่เกนิ 20,000 ตนั 
หรอืขนตู้สนิคา้ไดร้าว 1,300 ทอียีูเทา่นัน้ ต่างจากประเทศเพือ่นบา้น เชน่ เวยีดนาม ทีม่ขีดีความสามารถในการต่อเรอืขนาด
ใหญ่ที่ สามารถขนสินค้าได้ตั้งแต่ 30,000 ถึง 100,000 ตัน หรือขนตู้สินค้าได้มากถึง 2,000-7,000 ทีอียูต่อครั้ง อู่ต่อเรือ
และซ่อมเรือในประเทศ ควรมุ่งเน้นเจาะตลาดใน 3 ด้าน เพื่อสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก ได้แก่

1) ตลาดซ่อมเรือ เนื่องจากมีแรงงานท่ี เช่ียวชาญด้านการซ่อมเรือมากกว่าการต่อเรือขนาดใหญ่ อีกท้ังการต่อเรือ
ขนาดใหญ่จำาเป็นตอ้งใช้เทคโนโลยีข้ันสงู ซ่ึงอาจเสยีเปรียบอู่เรอืตา่งประเทศท่ีมีความพร้อมทางเทคโนโลยีมากกว่า 

2) ในอุตสาหกรรมตอ่เรอื ควรมุง่เนน้ตลาดเรือเฉพาะทางเป็นหลกั เช่น เรือสนบัสนนุตรวจการณ์ไกลฝัง่ และเรือขนสง่
น้ำามันชายฝั่ง ซ่ึงเป็นเรือท่ีใช้อย่างแพร่หลายในการขนส่งน้ำามันภายในประเทศและอู่ต่อเรือในไทยมีศักยภาพอยู่
แล้ว

3) การต่อเรือขนาดเล็กเพื่อใช้ในการขนส่งทางลำาน้ำาในประเทศ เน่ืองจากสอดคล้องกับศักยภาพของแรงงานและ 
อู่ต่อเรือไทย ซึ่งในระยะยาว หากภาครัฐให้การสนับสนุนเชิงนโยบายและออกมาตรการผลักดันอย่างเป็นรูปธรรม 
เช่น การจัด Roadshow เพื่อประชาสัมพันธ์ศักยภาพของอู่ต่อเรือและซ่อมเรือไทย รวมถึงสนับสนุนการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีในการซ่อมบำารุงเรือแก่ภาคเอกชนอย่างต่อเนื่อง ก็จะเป็นอีกปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมให้ไทยสามารถ
แข่งขันในอุตสาหกรรมนี้ได้อย่างยั่งยืน

นโยบัายและแนวิทางเพั่�อพััฒนาอุตสาห้กรรมต่อเรือและซ่่อมเรือของภัาครัฐ
 ทิศทางการพฒันาอุตสาหกรรมตอ่เรอื ซ่อมเรือและอุตสาหกรรมท่ีเกีย่วเนือ่งกบัการตอ่เรอืและซ่อมเรอืจำาเป็นตอ้งให้การ
ส่งเสริมอย่างครบวงจร และมีความต่อเน่ืองจนสามารถมีอุตสาหกรรมอู่เรือของตนเอง รวมถึงการยกระดับศักยภาพ ความสามารถ
ในการแข่งขัน จากการท่ีรัฐบาลมีนโยบายต่อเนื่องในการพัฒนากิจการพาณิชยนาวีไทย โดยเฉพาะกฎกระทรวงคมนาคม 
พ.ศ. 2558 ท่ีได้มีการกำาหนดให้กรมเจ้าท่ามีหน้าท่ีในการกำากับดูแล การส่งเสริม การพัฒนาระบบการขนส่งทางน้ำาและ 
การพาณิชยนาวี ให้มีการเชื่อมต่อกับระบบการขนส่งอื่นๆ ทั้งการขนส่งผู้โดยสารและสินค้า ท่าเรือ อู่เรือ กองเรือไทย และ
กิจการเก่ียวเน่ืองจึงได้มีการจำาแนกนโยบายเพ่ือการสนับสนุนอุตสาหกรรมอู่เรือ รวมถึงอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวข้องต่างๆ ออกได้เป็น 
4 ประเด็น ได้แก่ 

1) นโยบายเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือและอุตสาหกรรมอู่เรือ 
2) การจ้างงาน
3) การพัฒนาศักยภาพทักษะฝีมือแรงงานและบุคลากรที่เหมาะสม
4) นโยบายการช่วยเหลือผู้ประกอบการอู่เรือในด้านภาษี และการลงทุน

 นอกจากนีน้โยบายท่ีเกีย่วขอ้งกบัผูใ้ช้บรกิาร เช่น ผู้ใชเ้รือ และลกูคา้ของอู่เรอืถอืเป็นอีกสว่นหนึง่ท่ีสำาคญั เนือ่งจากเป็น
อุตสาหกรรมที่มีส่วนในการกำาหนดทิศทางของตลาดการขนส่งทางทะเล

 โดยมีปัจจัยต่างๆ อาทิ ปัจจัยสภาพเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ สภาพการณ์อุตสาหกรรมอู่เรือในระดับนานาชาติ 
นโยบายและพัฒนาการของอุตสาหกรรมอู่เรือในต่างประเทศ สภาพการณ์อุตสาหกรรมอู่เรือไทย ขีดความสามารถของอู่ต่อเรือ
และซ่อมเรือไทย และการวิเคราะห์ประเด็นนโยบายและยุทธศาสตร์และความสามารถในการแข่งขันด้านอู่เรือของประเทศ 
ช้ันนำาในระดับโลกเพ่ือนำามาปรับใช้กับประเทศไทยน้ันสามารถนำามาพิจารณาถึงเหตุและผลได้ว่า อุปสงค์ของอุตสาหกรรมอู่เรือ
ข้ึนกับปริมาณการค้าและความต้องการขนส่งสินค้าโดยเฉพาะสินค้าท่ีผ่านท่าเรือ หากเศรษฐกิจเฟ่ืองฟูทำาให้ปริมาณการค้ามาก 
ส่งผลให้มีความต้องการต่อเรือและซ่อมเรือมากตามไปด้วย นั่นคืออุปสงค์การต่อเรือและซ่อมเรือเป็นอุปสงค์ต่อเนื่องจาก
ความต้องการขนส่งสินค้า (Derived Demand) ในทางกลับกันภาวะชะลอตัวของเศรษฐกิจทำาให้ความต้องการต่อเรือลดลง 
ประกอบกับข้อมูลจากการวิเคราะห์โดย United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) ใน Maritime 
Review 2017 แสดงให้เห็นว่าความต้องการขนส่งสินค้าทางทะเล แปรผันโดยตรงกับอัตราเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยสามารถ
อธิบายได้ว่าเศรษฐกิจของประเทศมีความสัมพันธ์กับการค้าระหว่างประเทศซ่ึงอาศัยการขนส่งส่วนใหญ่ทางทะเล สิ่งนี้เอง
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เป็นอุปสงค์ท่ีแท้จริง (Real Demand) ของความต้องการเรือเพ่ือการขนส่งสินค้าแม้ว่าราคาของเหล็กเป็นอุปสรรคต่อ
อุตสาหกรรมต่อเรือส่งผลต่อการสั่งจอง แต่ราคาเหล็กโลกนั้นค่อนข้างคงท่ี ดังนั้นการต่อเรือจะเพิ่มข้ึนหรือลดลงจะเป็นไป
ตามความต้องการการใช้เรือเป็นหลัก ในขณะท่ีด้านอุปทานคือ ต้นทุนการต่อเรือและซ่อมเรือจากอู่เรือในประเทศ หากส่งเสริม
การลงทุนและสนับสนุนการรวมกลุ่มในอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง และพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการอู่เรือให้ตรง
กับความต้องการและเกิดความไว้ใจในคุณภาพเรือ จะส่งผลให้ผู้ประกอบการอู่เรือสามารถแข่งขันในตลาดได้
 
 ในสว่นของนโยบายและพัฒนาการของอุตสาหกรรมอู่เรือของประเทศช้ันนำา สรุปไดว้า่การแข่งขันของอุตสาหกรรมอู่เรอื
ในระดับโลกในชว่งปี ค.ศ. 1950 - 1959 ประเทศญ่ีปุ่นใช้การพฒันาโปรแกรมการเดนิเรอืและอูเ่รอืควบคูก่นัซ่ึงสามารถแข่งขัน
กับประเทศฝั่งยุโรปได้ ต่อมาช่วงปี ค.ศ. 1970 ประเทศเกาหลีใต้เข้ามาแข่งขันในอุตสาหกรรมอู่เรือกับประเทศญ่ีปุ่นด้วย
ต้นทุนแรงงานที่ต่ำากว่า และใช้กลยุทธ์ที่เน้นการผลิตเรือเพื่อตลาดส่งออก รวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำานวย
ความสะดวกสำาหรับอู่เรือ ตลอดจนการรวมกลุ่มอุตสาหกรรม (Clusters) ทำาให้ลดต้นทุนการผลิตได้อย่างไรก็ตามในปี ค.ศ. 2006 
ประเทศจีนสามารถแซงญี่ปุ่นได้ และในปี ค.ศ. 2018 มีขนาดเรือที่ต่อเท่ากับ 93.2 Million DWT เป็นอันดับ 1 ของโลก โดย
ความสำาเรจ็ของประเทศจีนเกดิจากการเรยีนรูเ้ทคโนโลยีผลติเรอืจากประเทศเยอรมนัและอาศยัวศิวกรรมย้อนกลบั (Reverse 
Engineering) นอกจากนี้ ปัจจัยแห่งความสำาเร็จของอุตสาหกรรมอู่เรือในต่างประเทศ ได้แก่ โครงสร้างพื้นฐานที่ดี บุคลากร
ที่มีความเชี่ยวชาญ ได้รับการสนับสนุนด้านการจัดหาเงินทุน ความต้องการสินค้าของตลาดภายในประเทศจำานวนมากทำาให้
ปริมาณการค้าและความต้องการขนส่งมีมาก และการมีอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องและอุตสาหกรรมสนับสนุนและการรวมกลุ่ม
อุตสาหกรรม ตลอดจนยุทธศาสตร์สร้างความสามารถในการแข่งขันของศูนย์กลางการขนส่งทางทะเลของประเทศชั้นนำาที่มี
การวางยุทธศาสตร์การพัฒนาอู่เรือในด้านมาตรการทางการเงินและการลงทุน เช่น การยกเว้นภาษี และการจัดหาเงินกู้
ดอกเบี้ยต่ำา เป็นต้น ด้านการสร้างแรงงานทักษะ เช่น การจัดหลักสูตรการศึกษา และการตั้งศูนย์วิจัยและศูนย์ความเป็นเลิศ 
เป็นต้น ด้านการสนับสนุนกลุ่มอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง เช่น อุตสาหกรรมเหล็กต้นน้ำา เป็นต้นและด้านการกฎหมายและ 
ขอ้บงัคบัทีเ่กี่ยวขอ้งกับความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม นโยบายและยทุธศาสตรท์ี่ใชใ้นการแขง่ขนัและปจัจยัแหง่ความสำาเรจ็
ข้างต้นเป็นบทเรียนที่สามารถนำามาปรับใช้กับประเทศไทยได้
 
 อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมต่อเรือและซ่อมเรือในประเทศชะลอตามภาวะเศรษฐกิจซ่ึงเป็นเหตุให้ในช่วงนี้เป็นเวลาท่ี 
ไม่เหมาะในการมุ่งเน้นเข้าแข่งขันกับประเทศช้ันนำาในระดับโลก รวมถึงจากสถานการณ์ในปัจจุบันอุตสาหกรรมต่อเรือและ
ซ่อมเรอืไม่ไดส้รา้งขนาดเศรษฐกจิใหญ่ แม้วา่มูลคา่ของอุตสาหกรรมตอ่และซ่อมเรอืในประเทศจะไม่มกีารเกบ็ข้อมูลสถติ ิแต่
จากขอ้มูลของกรมเจา้ท่าซ่ึงประมาณมูลคา่อุตสาหกรรมตอ่เรือและซ่อมเรอืในประเทศไว้ 39,783 ลา้นบาท (กรมเจา้ท่า 2563) 
รวมถึงธุรกิจการต่อเรือและซ่อมเรือของประเทศชะลอตามภาวะเศรษฐกิจและไม่มีคำาสั่งซ้ือจากลูกค้าประมาณว่าในปัจจุบัน
อุตสาหกรรมต่อเรือและซ่อมเรือมีมูลค่าไม่เกิน 4,000 ล้านบาท (จากการสัมภาษณ์สมาคมต่อเรือและซ่อมเรือไทย, 2562) 
ท้ังน้ี อุตสาหกรรมต่อเรือและซ่อมเรือในประเทศส่วนใหญ่เป็นสถานประกอบการขนาดเล็ก อู่ต่อเรือท่ีมีขนาดต้ังแต่ 100 ตันกรอส 
(GRT) ขึ้นไป (ตามมาตรา 25 แห่ง พ.ร.บ. ส่งเสริมพาณิชยนาวี พ.ศ. 2521) มีจำานวน 30 อู่ ดังนั้นการก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรม
ตอ่เรอืและซ่อมเรอืนัน้ควรวางตำาแหน่งเชิงกลยุทธ์ไวท่ี้การซ่อมเรอืคณุภาพสงู และการตอ่เรือเพือ่การท่องเท่ียวและการขนสง่
ทางลำาน้ำา รวมถึงการพัฒนาวิทยาการซ่อมเรือและต่อเรือเพื่อให้มีต้นทุนท่ีแข่งขันได้และเกิดการยอมรับคุณภาพเรือท่ีต่อ
ภายในประเทศ ควบคู่กบัการดำาเนนินโยบายของภาครฐัท่ีสนบัสนนุให้เกดิการเขา้สูต่ลาดและเสรมิความสามารถในการแขง่ขนั
โดยมาตรการทางภาษี เครื่องมือทางกฎหมาย และเคร่ืองมือทางการเงิน ตลอดจนนโยบายสนับสนุนการยกระดับทักษะ
แรงงาน และการกำาหนดบทบาทหลกัของอู่เรอืคอืการมีสว่นช่วยสนบัสนนุพาณชิยนาวีให้เป็นศนูย์กลางการให้บรกิารการขนสง่
ทางทะเลของภูมิภาคท่ีมีศักยภาพและความน่าเช่ือถือ (Reliability) การสร้างความน่าเช่ือถือด้วยเศรษฐกิจของความไว้ใจ 
(Trust Economy) โดยบริการซ่อมเรือและต่อเรืออย่างมีคุณภาพและส่งมอบได้ตามเวลาที่กำาหนดซึ่งจะสร้างความวางใจใน
คุณภาพและบริการให้กับเจ้าของเรือ ทั้งนี้ ได้วางเป้าหมายการพัฒนาอู่เรือไว้ 3 เป้าหมาย คือ
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• ผู้ประกอบการมีความสามารถด้านการซ่อมเรือและต่อเรือท่ีสอดคล้องกับความต้องการและได้รับการยอมรับใน
คุณภาพและบริการ (ด้านอุปสงค์) 

• การลดต้นทุนการซ่อมและต่อเรอืในประเทศและเสรมิรากฐานท่ีจำาเป็นเพือ่ป้องกนัและรกัษาฐานธรุกจิ(ดา้นอุปทาน)
• ผู้ประกอบการอู่เรือไทยเป็นศูนย์บริการของบริษัทต่อเรือชั้นนำาในระดับโลก

 รวมถึงได้แบ่งช่วงการดำาเนินมาตรการเป็น 2 ช่วง คือ มาตรการระยะเร่งด่วน ประกอบด้วย มาตรการสนับสนุนการ
สร้างแรงงานที่มีทักษะและฝีมือ และการศึกษาและวิจัย มาตรการสนับสนุนการต่อเรือและซ่อมเรือในประเทศ มาตรการยก
ระดับภาพลักษณ์ของเรือและชิ้นส่วนเรือท่ีผลิตในประเทศ และมาตรการส่งเสริมการลงทุนและการใช้เคร่ืองมือทางการเงิน 
และมาตรการระยะกลางและระยะยาวประกอบด้วย มาตรการแสวงหาความร่วมมือกับพันธมิตรท่ีเป็นบริษัทต่อเรือช้ันนำาใน
ระดับโลก โดยอู่เรือไทยขอสิทธิเป็นตัวแทนในการบำารุงรักษาและซ่อมแซมเรือ มาตรการด้านอู่เรือเพื่อจัดทำายุทธศาสตร์การ
พัฒนาพาณิชย์นาวี

ระยะ ยุทธศ�สตร์ โครงก�ร

ระยะสั้น  
(5 ปี)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ

โครงการศึกษาความเหมาะสมเพื่อ
พัฒนาพื้นที่ตั้งอู่ซ่อมเรือสำาราญ 
(ยอร์ช)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาระบบ
บริหารและจัดการ

โครงการปรับปรุงสิทธิประโยชน์
สนับสนุนอู่เรือ

โครงการสนับสนุนการรวมกลุ่ม
อุตสาหกรรมด้านอู่เรือ 
(Cluster ด้านอู่เรือ)

โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพด้านโครงสร้างพื้นฐานของ
อู่เรือและเทคโนโลยีการต่อเรือและ
ซ่อมเรือ

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 : การพัฒนาบุคลากร
พาณิชยนาวี

โครงการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศ
ทางด้านอู่เรือ

ระยะกลาง 
(10 ปี)

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การสร้างเครือข่าย
ธุรกิจพาณิชยนาวี

โครงการแสวงหาความร่วมมือกับ
บริษัทต่อเรือชั้นนำาในระดับโลก เพื่อ
ขอสิทธิเป็นตัวแทนในการบำารุง
รักษาและซ่อมแซมเรือ

ระยะกลาง 
(10 ปี)

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การสร้างเครือข่าย
ธุรกิจพาณิชยนาวี

โครงการสนับสนุนการซ่อมเรือและ
ต่อเรือเพื่อใช้ในราชการและ
รัฐวิสาหกิจซึ่งใช้เทคโนโลยีขั้นสูงที่
ต้องผลิตจากต่างประเทศต้อง
กำาหนดให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยี
และสัดส่วนการใช้วัตถุดิบภายใน
ประเทศ

รวบรวมโดย : โครงการศึกษาเพื่อยกระดับศักยภาพกองเรือพาณิชย์ไทยรองรับตลาดการขนส่งทางทะเลร่วมอาเซียน
ที่มา : กรมเจ้าท่า
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ข้อมูลทั�วิไปและบัุคคลอ้างอิง

บัริษััท เอเชิ่ยน มารีน เซ่อร์วิิสส์ จุำากัด (มห้าชิน)
สำานักงานให้ญ่และท่�ตั�งกิจุการ
 เลขที่ 128 หมู่ 3 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290
 โทรศัพท์ : 02-815-2060-7  โทรสาร : 02-453-7213-4

สาขาสุราษัฎร์ธาน่
 เลขที่ 142/1 หมู่ 4 ถ.สายบ้านท่าทองใหม่-บ้านบางสำาโรง ต.ท่าทองใหม่ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฏร์ธานี 84290
 โทรศัพท์ : 077-961-238  โทรสาร : 077-961-239

ประกอบธุรกิจหลัก : ซ่อมเรือและต่อเรือ
เลขทะเบียนบริษัท : 0107538000185
Home Page : www.asimar.com
หุ้นสามัญที่จำาหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำานวน 258,291,087 หุ้น
ทุนชำาระแล้ว : 258,291,087.00 บาท

นิติบัุคคลท่�บัริษััทถื่อหุ้้นตั�งแต่ร้อยละ 10 ข้�นไป

บัริษััท เจุนเนอรัล มารีน จุำากัด
สำานักงานให้ญ่และท่�ตั�งกิจุการ
 เลขที่ 128 หมู่ 3 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290
 โทรศัพท์ : 02-815-2060-7  โทรสาร : 02-453-7213-4

ประกอบธุรกิจหลัก : ดำาเนินธุรกิจเป็นตัวแทนจำาหน่ายทั้งภายในและภายนอกประเทศ เกี่ยวกับเครื่องจักร 
    เครื่องกล อะไหล่และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
ทุนชำาระแล้ว : 10,000,00.00 บาท

บัริษััท อาชิิมา มารีน จุำากัด 
สำานักงานให้ญ่และท่�ตั�งกิจุการ
 เลขที่ 128 หมู่ 3 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290 
 โทรศัพท์ : 02-815-2060-7  โทรสาร : 02-453-7213-4

สาขาสุราษัฎร์ธาน่ 
 เลขที่ 142/1 หมู่ 4 ถ.สายบ้านท่าทองใหม่-บ้านบางสำาโรง ต.ท่าทองใหม่ อ.กาญจนดิษฐ์ จ. สุราษฏร์ธานี 84290
 โทรศัพท์ : 077-961-238  โทรสาร : 077-961-239

ประเภทธุรกิจหลัก : ดำาเนินธุรกิจเป็นผู้รับเหมางานซ่อมเรือให้ บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำากัด(มหาชน)
ทุนชำาระแล้ว : 5,000,000.00 บาท
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บัริษััท อ่โค มารีน จุำากัด 
สำานักงานให้ญ่และท่�ตั�งกิจุการ
 เลขที่ 128 หมู่ 3 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290
 โทรศัพท์ : 02-815-2060-7  โทรสาร : 02-453-7213-4

ประเภทธุรกิจหลัก : ดำาเนินธุรกิจให้บริการเรือและต่อเรือ ควบคุมมลพิษทางนำ้า
Home Page : www.ecomarine.co.th
ทุนชำาระแล้ว : 18,250,000.00 บาท

บัริษััท กิจุการร่วิมค้า เอเชิ่ยนมารีน จุำากัด
สำานักงานให้ญ่และท่�ตั�งกิจุการ
 เลขที่ 128 หมู่ 3 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ  10290

ประกอบธุรกิจหลัก : ดำาเนินธุรกิจต่อเรือ 
 โทรศัพท์ : 02-815-2060-7 โทรสาร : 02-453-7213-4
ทุนชำาระแล้ว :  1,000,00.00 บาท

บัุคคลอ้างอิงอ่�นๆ
นายทะเบียนหลักทรัพย์ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำากัด
      ฝ่ายนายทะเบียนหลักทรัพย์ 93 อ.ตลาดหลักทรัพย์ ชั้น 1
      ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400
      โทรศัพท์ 02-009-9000

สำานักงานสอบบัญชี :  บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำากัด
      267/1 ถ.ประชาราษฏร์ สาย 1 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. 10800
      โทรศัพท์ 02-587-8080
- ผู้สอบบัญชี :    นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์
- เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี : ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4752

ผู้ตรวจสอบภายใน :  ห้างหุ้นส่วนจำากัด ศรีฤกษ์
      208/132 อาคารโพธิ์ทองทาวเวอร์ ชั้น 3
      ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม. 10210
      โทรศัพท์ 02-973-4908

ที่ปรึกษากฎหมาย :  CROSSROADS SOLUTION PTE LIMITED
      1055/828-829 อาคารสเตท ทาวเวอร์ ชั้น 36
      ถ.สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500
      โทรศัพท์ 02-630-8120-1
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1. ควิามเส่�ยงในการประกอบัธุรกิจุ
 ความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของการประกอบธุรกิจ ซึ่งจะขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจโลก อัตราค่าระวางเรือลดลงอย่าง
มากมีผลต่อจำานวนเรือท่ีเข้าซ่อมทำา มูลค่าเรือซ่อมทำาท่ีไม่แน่นอน ทำาให้รายได้ของบริษัทอาจมีความผันผวน แต่บริษัท
สามารถจดัหางานเรอืตอ่จากลกูคา้ตา่งประเทศ และงานดดัแปลงเรอืมาทดแทนกำาลงัการผลติท่ีเหลอือยู่ บรษัิทยังคงมีความ
เสีย่งในการสง่มอบเรอืให้ทันตามกำาหนดในสญัญา ซ่ึงบรษัิทไดจ้ดัทำาแผนงานเฉพาะโครงการเพือ่ให้งานแลว้เสรจ็ตามสญัญา

2. ควิามเส่�ยงด้านการขาดแคลนบัุคลากร
 การดำาเนนิธรุกจิของบรษัิท จำาเป็นตอ้งอาศยับุคลากรท่ีมีความชำานาญทางดา้นช่างฝมืีอและวิศวกรดา้นการซ่อมเรอื ตอ่
เรือเป็นสำาคัญ บริษัทมีนโยบายจูงใจทั้งในด้านค่าตอบแทน,สวัสดิการและ ส่งเสริมให้พนักงานได้รับการฝึกอบรมให้มีทักษะ
ความรู้เพิ่มเติมตลอดเวลา เพื่อให้พนักงานผูกพันกับองค์กร นอกจากนี้บริษัท ยังได้ร่วมมือกับวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทร
เจดีย์ เปิดการเรียน การสอน หลักสูตรทวิภาคี เพื่อให้พนักงานได้มีโอกาสศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานเชื่อมโลหะ ซึ่งจะทำาให้
พนักงานได้มีความรู้และวุฒิการศึกษา ทำาให้มีศักยภาพมากย่ิงข้ึน บริษัทเช่ือว่าการดำาเนินการดังกล่าวจะลดปัญหาการ
ขาดแคลนบุคลากรของบริษัทได้

3. ควิามเส่�ยงด้านสถืานท่�ตั�งในการประกอบัธุรกิจุ
 ที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งของบริษัทในปัจจุบัน บริษัทได้เช่ามาจากกรมธนารักษ์ มีระยะเวลาสัญญา 30 ปี ซึ่งผู้ให้เช่าสามารถ
บอกเลิกสัญญาได้ตามเงื่อนไขปกติของสัญญาระหว่างหน่วยงานราชการกับบริษัทเอกชน ทำาให้บริษัทอาจต้องจัดหาสถานที่
ประกอบธุรกิจใหม่หากสัญญาเช่าสิ้นสุดลง อย่างไรก็ตามหากมีการยกเลิกสัญญา บริษัทสามารถเคลื่อนย้ายอู่ลอยซ่ึงเป็น
อุปกรณ์หลักในการดำาเนินงานไปยังสถานที่ตั้งแห่งใหม่ได้

4. ควิามเส่�ยงจุากอัตราแลกเปล่�ยน
 รายได้และต้นทุนการผลิตของบริษัทบางส่วนอ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน โดยเฉพาะงานต่อเรือ และงานซ่อมดัดแปลง
เรือ จะต้องมีการนำาเข้าเครื่องจักรมูลค่าสูงจากต่างประเทศ เช่น เครื่องกำาเนิดไฟฟ้า เครื่องจักรเดินเรือ เครน กว้าน ในขณะ
ที่งานซ่อมเรือจะมีการซื้ออุปกรณ์ภายในประเทศเป็นส่วนใหญ่ บริษัทจึงให้ความสำาคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยการจัด
ทำาสัญญาซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า สำาหรับภาระผูกพันที่เป็นเงินสกุลต่างประเทศ

5. ควิามเส่�ยงจุากการเปล่�ยนแปลงราคาของวิัสดุการผลิต
 วัสดุหลักที่บริษัทนำามาใช้ คือ เหล็กแผ่น สี ท่อ วาล์ว และลวดเชื่อม รวมทั้งต้นทุนการผลิตอื่นๆ ที่มีแนวโน้มการปรับ
เพิ่ม ตามความผันผวนของปัจจัยภายนอก เช่น ราคาน้ำามัน อุปสงค์และอุปทานของวัสดุบางชนิด หรือสภาวะเศรษฐกิจ อาจ
ส่งผลต่อราคาวัสดุการผลิตทำาให้บริษัทมีต้นทุนเพิ่มขึ้น ดังนั้นบริษัทมีแผนป้องกันความเสี่ยงโดยการวางแผนการจัดซื้อวัสดุ
ล่วงหน้า เพื่อลดการสั่งซื้อเร่งด่วน ขยายฐานผู้ขายในการสั่งซื้อวัสดุ ติดตามความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิด และยืนราคาวัสดุ
โดยใช้ความสัมพันธ์ที่ดีและสร้างอำานาจต่อรองกับผู้ขาย

6. ควิามเส่�ยงด้านสภัาพัคล่อง
 บริษัทมีนโยบายการให้เงื่อนไขการชำาระเงินเป็นเครดิตเทอมให้กับลูกค้า โดยส่วนใหญ่จะให้เวลาประมาณ 3 - 4 เดือน 
ดังนั้นจึงมีความเสี่ยงจากการที่ลูกค้าอาจไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่มีกับบริษัทภายใต้เงื่อนไขปกติได้ ดังนั้นบริษัท
จำาเป็นต้องจำากัดขอบเขตความเสี่ยงโดยพยายามให้มีการชำาระเงินค่าซ่อมทำาเรือให้มากที่สุดก่อนเรือออกจากอู่

ปัจุจุัยควิามเส่�ยง
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7. ควิามเส่�ยงจุากการเกิดอุบััติเห้ตุและอุบััติภััย
 ในการทำาธุรกิจซ่อมเรือและต่อเรือ มีโอกาสการเกิดอุบัติเหตุ ดังนั้นทางบริษัทจึงทำากรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองความ
เสี่ยงด้านสิ่งปลูกสร้าง เครื่องจักร สต็อกสินค้า อู่ลอย รวมทั้งความสูญเสียและความเสียหายต่อตัวเรือที่กำาลังสร้างหรือกำาลัง
ซ่อมและอู่ลอย 2 อู่

8. ควิามเส่�ยงด้านการให้้สินเชิ่�อ
 บรษัิทความเสีย่งดา้นการให้สนิเช่ือท่ีเกีย่วเนือ่งกบัลกูหนีก้ารคา้ เงนิให้กูยื้มและลกูหนีอ่ื้น ฝา่ยบรหิารควบคมุความเสีย่ง
นี้โดยการกำาหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเช่ือ บริษัทไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายท่ีเป็นสาระสำาคัญจาก
การให้สินเชื่อ จำานวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯ อาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้ เงินให้กู้ยืมและลูก
หนี้อื่นที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน
การกระจุกตัวของความเสี่ยงด้านการให้สินเช่ือเกิดจากการท่ีบริษัทให้บริการรับจ้างต่อเรือและซ่อมเรือให้แก่ลูกค้าท่ัวไปท้ัง
ภาคเอกชนและหนว่ยงานราชการ ความสามารถในการปฏบัิตติามภาระผกูพนัของลกูหนีเ้หลา่นีม้คีวามสมัพนัธเ์กีย่วเนือ่งกบั
สภาวะเศรษฐกิจของประเทศ

9. ควิามเส่�ยงจุากอัตราดอกเบั่�ย
 บริษัทความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำาคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากกับสถาบันการเงิน เงินกู้ยืมแก่บริษัทย่อย เงินเบิก
เกินบัญชีธนาคาร เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท เงินกู้ยืมที่มีดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่
มีอัตราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน ความเสี่ยงจาก
อัตราดอกเบี้ยของบริษัทจึงอยู่ในระดับต่ำา
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โครงสร้างการถื่อหุ้้นและการจุัดการ

1. กลุ่มผู้ถื่อหุ้้นท่�ถื่อสูงสุด 10 รายแรก

 รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 13 มีนาคม 2563 (วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด)

ชื่อ/สกุล ณ วันที่ 13 มีน�คม 2563

จำ�นวนหุ้นที่ถือ สัดส่วนก�รถือหุ้น (%)

1. กลุ่มผาณิตวงศ์ 52,050,041 20.15

2. กลุ่มตัณฑ์ไพบูลย์ 47,051,020 18.22

3. นายทวี ช่างเพชร 5,500,000 2.13

4.นายวิโรจน์ ตันศิริคงคล 5,330,000 2.06

5. นายประวัติ จันทร์เรือง 5,209,700 2.02

6.นายธนกร ยอดเพชร 5,000,000 1.94

7.นายสุวิทย์ อดิศัยธรรม 4,849,700 1.88

8.นายวิเชียร ศรีมุนินทร์นิมิต 4,796,400 1.86

9.น.ส.สมจิตต์ ธาราอมรรัตน์ 4,057,770 1.57

10.นายเกียรติ ศรีจอมขวัญ 4,000,000 1.55

รวม 137,844,631 53.37

 ที่มา : รายงานการกระจายหุ้น บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำากัด

2. นโยบัายการจุ่ายปันผลของบัริษััทฯ และบัริษััทย่อย 
 บริษัทเอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำากัด (มหาชน) : บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผล ไม่น้อยกว่า 40% ของกำาไรสุทธิ
ของงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละงวดบัญชีหลังจากหักสำารองตามกฎหมายและขาดทุนสะสมยกมาแล้ว (ถ้ามี) ทั้งนี้ การ
จ่ายเงินปันผลดังกล่าว จะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไข และข้อกำาหนดในสัญญาต่างๆ ที่บริษัทผูกพันอยู่ 
รวมถึงความจำาเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

 บรษิทัยอ่ย : บรษิทัยอ่ยมนีโยบายจา่ยเงินปนัผล ไมน่อ้ยกวา่ 60% ของกำาไรสุทธขิองงบการเงินเฉพาะกจิการของบรษิทั
ย่อยแตล่ะบรษัิท ในแตล่ะงวดบัญชีหลงัจากหักสำารองตามกฎหมาย และขาดทุนสะสมยกมาแลว้ (ถา้ม)ี ท้ังนี ้การจา่ยเงนิปันผล
ดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไข และข้อกำาหนด ในสัญญาต่างๆ ที่บริษัทผูกพันอยู่ รวมถึงความ
จำาเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต
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โครงสร้างการจุัดการและการกำากับัดูแลกิจุการ

1. โครงสร้างการจุัดการ
 โครงสร้างกรรมการบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมด 4 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 11 ท่าน ดังนี้
 1. นายประกิต  ประทีปะเสน ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ
 2. นางวรวรรณ  งานทวี  ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการ
 3. นายศรีภูมิ  ศุขเนตร  ประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
        ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ
 4. นายสุรเดช  ตัณฑ์ไพบูลย์ กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 5. นายสุทิน  ตัณฑ์ไพบูลย์  กรรมการ และกรรมการบริหาร
 6. ดร.บำารุง  จินดา  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
 7. นายประวัติ  จันทร์เรือง  กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
 8. นางลักขณา  ศรีสด  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
 9. นายธีรพงษ์  ตัณฑ์ไพบูลย์ กรรมการ
 10. ดร.นณณ์  ผาณิตวงศ์  กรรมการ กรรมการบริหาร
        และกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
 11. นายวิณณ์  ผาณิตวงศ์  กรรมการ และกรรมการบริหาร

เลขานุการคณะกรรมการบัริษััท
 นายอวยชัย ติวิรัช

กรรมการท่�ม่อำานาจุลงนามแทนบัริษััท
 กรรมการซ่ึงมีอำานาจลงลายมือช่ือแทนบริษัท คือ นายประกิต ประทีปะเสน นายสุทิน ตัณฑ์ไพบูลย์ นางวรวรรณ งานทวี 
นายสุรเดช ตัณฑ์ไพบูลย์ และนายนณณ์ ผาณิตวงศ์ สองในห้าท่านนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำาคัญของบริษัท
 
อำานาจุห้น้าท่�ของคณะกรรมการบัริษััท
 คณะกรรมการมีอำานาจและหน้าที่จัดการบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะ
กรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึง่หรอืหลายคนหรือบุคคลอ่ืน ปฏบัิตกิารอย่างใดอย่างหนึง่แทนคณะกรรมการ ภาย
ใต้การควบคุมดูแลของคณะกรรมการหรือมอบอำานาจให้บุคคลดังกล่าวมีอำานาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร และภายใน
ระยะเวลาที่กรรมการเห็นสมควร คณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำานาจนั้นๆ ได้
 ท้ังนี้ การมอบอำานาจไม่รวมถึงการมอบอำานาจให้เข้าทำารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยในเรื่องดังกล่าว

คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการ 5 ท่าน ดังนี้
 1. นางวรวรรณ  งานทวี  ประธานกรรมการบริหาร
 2. นายสุทิน  ตัณฑ์ไพบูลย์ กรรมการบริหาร
 3. นายสุรเดช  ตัณฑ์ไพบูลย์  กรรมการบริหาร
 4. ดร.นณณ์  ผาณิตวงศ์  กรรมการบริหาร
 5. นายวิณณ์   ผาณิตวงศ์   กรรมการบริหาร



50 รายงานประจำาปี 2563
บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำากัด (มหาชน)

อำานาจุห้น้าท่�ของคณะกรรมการบัริห้าร
 1. ดำาเนินการร่วมกับฝ่ายบริหารในการพิจารณากลั่นกรอง เป้าหมายธุรกิจ แผนยุทธศาสตร์ แผนการเงินและงบ
ประมาณ และนโยบายที่สำาคัญ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบอนุมัติ
 2. กลั่นกรองแผนการทำางาน และกำากับดูแลการดำาเนินงานของผู้บริหารบริษัทให้เป็นไปตามแผนงาน และบรรลุเป้า
หมายของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ คุณภาพและมาตรฐานในแนวทางที่ถูกต้อง
 3. ให้การปรึกษาในเรื่องที่ได้รับการร้องขอจากฝ่ายบริหาร
 4. ดูแลให้บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงท่ีเหมาะสม และมีแผนรองรับสถานการณ์ วิกฤต รวมถึงการซักซ้อมและ
ปรับปรุงแผนดังกล่าวให้เหมาะสมตลอดเวลา
 5. ดูแลให้บริษัท ปฏิบัติตามข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 6. สอบทานการไตส่วนภายใน หรอืดำาเนนิการให้มีการสอบสวนเม่ือมีข้อสงสยัหรือสนันษิฐานวา่อาจมีการทุจริต หรอื
ดำาเนนิการให้มีการแกไ้ขเม่ืออาจเกดิความบกพรอ่งหรอืความเสยีหายในสาระสำาคญั และนำาเสนอคณะกรรมการบริษัทพจิารณา
ต่อไป
 7. พิจารณา และ/หรอื เสนอแนะให้ฝา่ยบรหิารดำาเนนิการในเรือ่งตา่งๆ ท่ีมีความสำาคญัตอ่บริษัท เช่น การบรหิารงาน
บุคคล เทคโนโลยีสารสนเทศ การตลาด เป็นต้น
 8. แต่งตั้ง กำากับดูแล อนุกรรมการ ท่ีปรึกษา และคณะทำางานท่ีรับผิดชอบเรื่องต่างๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัท 
และ/หรือ คณะกรรมการบริหารมอบหมาย
 9. คณะกรรมการบริหาร มีอำานาจเชิญผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคำา หรือข้อมูลอันเป็นประโยชน์ หรือเข้า
ร่วมประชุมในคณะกรรมการบริหาร
 10. ปฏิบัติภารกิจอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทกำาหนด หรือมอบหมายเป็นการเฉพาะ
 11. อนุมัติการบรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน ลงโทษทางวินัย เลิกจ้าง เลื่อนขั้น เลื่อนตำาแหน่ง โยกย้าย หรือลดขั้นเงินเดือน 
พนักงานทุกระดับ ที่อยู่นอกเหนืออำานาจของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 12. อนุมัติการประมูล หรือเสนอราคา หรือการทำาสัญญาการซ่อมเรือ ต่อเรือ หรือโครงการก่อสร้างอื่นที่มีมูลค่าเกิน 
50 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 300 ล้านบาท
 13. อนุมัติการจัดซื้อ หรือจัดจ้าง รวมถึงค่าก่อสร้าง เครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุครุภัณฑ์ และค่าใช้จ่ายใด ที่มีมูลค่าเกิน 
10 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 50 ล้านบาท ต่อรายการ
 14. อนุมัติคู่มือบริหาร รวมถึงการเปลี่ยนแปลงแก้ไข เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับอำานาจประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการตรวิจุสอบั ประกอบัด้วิยกรรมการอิสระ จุำานวิน 3 ท่าน ทุกท่านเป็นกรรมการอิสระ ดังน่�
 1. นายศรีภูมิ ศุขเนตร ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการที่เป็นอิสระ
       และมีความรู้ด้านการบริหารจัดการ และกิจการขนส่ง
 2. ดร.บำารุง จินดา  กรรมการตรวจสอบ กรรมการที่เป็นอิสระ และ
       มีความรู้ด้านการบริหารจัดการ และการออกแบบ
 3. นางลักขณา ศรีสด  กรรมการตรวจสอบ กรรมการที่เป็นอิสระ
       และมีความรู้ด้านบัญชี บริหารการเงิน การธนาคารและตลาดทุน

เลขานุการคณะกรรมการตรวิจุสอบั
 นายศุภฤกษ์ คชจิรัฐกุล ผู้จัดการทั่วไป ห้างหุ้นส่วนจำากัด ศรีฤกษ์
        ซึ่งรับตำาแหน่ง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
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อำานาจุห้น้าท่�ของคณะกรรมการตรวิจุสอบั
 1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
 2. สอบทานให้บรษัิทมรีะบบการควบคมุภายใน (Internal Control) ระบบการบรหิารความเสีย่งและกระบวนการภายใน
ของบริษัทเกี่ยวกับการรับแจ้งเบาะแส และการรับข้อร้องเรียนที่เหมาะสมเพียงพอ
 3. สอบทานให้การตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ของบริษัทเป็นไปอย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิผล โดยพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง 
โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้างานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน รวมทั้งประชุม
กับหัวหน้างานตรวจสอบภายในอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยไม่มีฝ่ายจัดการ
 4. สอบทานให้บรษัิทปฏบัิตติามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้กำาหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย หรือกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท รวมท้ังการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง
ของบริษัท
 5. พิจารณาคัดเลือก เสนอ แต่งต้ังบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพ่ือทำาหน้าท่ีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่า
ตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 
ครั้ง
 6. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อ
กำาหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจรายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
 7. จัดทำารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำาปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้อง
ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และอย่างน้อยต้องประกอบด้วยข้อมูลตามท่ีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กำาหนด
 8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรห้าและกำาห้นดค่าตอบัแทน ประกอบัด้วิยกรรมการ 3 ท่าน ดังน่�
 1. นายศรีภูมิ  ศุขเนตร  ประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
        กรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ
 2. นายประวัติ  จันทร์เรือง  กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
        กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
 3. ดร.นณณ์  ผาณิตวงศ์  กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

อำานาจุห้น้าท่�ของคณะกรรมการสรรห้า
 1. คัดเลือก สรรหา วางแผนการสืบทอดตำาแหน่ง บุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร โดยกำาหนดวิธีการสรรหาอย่างมีหลักเกณฑ์และ โปร่งใส รวมทั้งจากรายชื่อต่างๆ ที่ผู้ถือหุ้นแนะนำา (ถ้ามี)
 บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ความเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง ด้วย
ความซ่ือสตัย์ (Duty of Care and Duty of Loyalty) สามารถทุ่มเทอุทิศเวลาไดอ้ยา่งเตม็ท่ี มีอายท่ีุเหมาะสม มสีขุภาพรา่งกาย
ที่แข็งแรง และจิตใจที่สมบูรณ์ สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำาเสมอ มีการเตรียมตัวเป็นการล่วงหน้าก่อน
การประชุมเป็นอย่างด ีมีสว่นรว่มท่ีสรา้งสรรค์ในการประชมุ มีความตรงไปตรงมา มีความกลา้หาญในการแสดงความคดิเห็น
ในที่ประชุม และ/หรือ เป็นนักธุรกิจที่มีชื่อเสียง ประวัติ การทำางาน และจริยธรรมที่ดีงาม และได้รับการยอมรับจากสังคม 
เป็นต้น
 ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาจะให้ความสำาคัญต่อผู้ที่มีทักษะ ประสบการณ์ วิชาชีพ คุณสมบัติเฉพาะในด้านต่างๆ ที่มี
ความจำาเป็นอย่างยิ่งต่อธุรกิจของบริษัท เพื่อให้องค์ประกอบของคณะกรรมการ มีความสมบูรณ์และเป็นประโยชน์สูงสุด 
นอกจากนีจ้ะพิจารณาถงึการท่ีกรรมการดำารงตำาแหนง่กรรมการบริษัทหลายแห่งในขณะเดยีวกนัดว้ยวา่จะมีผลกระทบตอ่บรษัิท
หรือไม่ และคำานึงถึงโอกาสที่อาจมีปัญหาในเรื่องของผลประโยชน์ขัดกัน (Conflict of Interest) ของกรรมการและประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารด้วย
 



52 รายงานประจำาปี 2563
บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำากัด (มหาชน)

 2. จดัเตรยีมบัญชีรายช่ือผูท่ี้สมควรไดร้บัการเสนอช่ือเป็นกรรมการ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารไว้เป็นการลว่งหนา้ และ/
หรือ ในกรณีที่มีตำาแหน่งกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารว่างลง
 3. ขอรับข้อคิดเห็นต่างๆ จากคณะกรรมการ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ถ้ามี) เพื่อประกอบการพิจารณา
คัดเลือกสรรหาด้วย ก่อนนำาเสนอให้คณะกรรมการ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี พิจารณาเลือกตั้งต่อไป
 4. กำาหนด Performance Agreement แต่ละปีของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
เพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณา และกำาหนดแบบประเมินผลการปฏิบัติงานดังกล่าว
 5. พิจารณาเสนอรายชื่อกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นอนุกรรมการ เสนอต่อคณะกรรมการเพื่อแต่งตั้ง เมื่อมี
ตำาแหน่งว่างลง
 6. ปฏบัิตกิารอืน่ใดตามท่ีคณะกรรมการมอบหมายอนัเกีย่วเนือ่งกบัการสรรหากรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร
ในการปฏิบตัิหน้าทีต่ามขอ้นี้ คณะกรรมการสรรหา อาจจะขอรับความเห็นทีเ่ปน็อสิระจากที่ปรึกษาทางวชิาชพีอืน่ใดเมื่อเห็น
ว่ามีความจำาเป็น รวมท้ังให้กรรมการสรรหาได้รับการอบรมและเสริมสร้างความรู้ในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องต่อการดำาเนินงานของ
คณะกรรมการสรรหาได้ด้วย โดยบริษัทเป็นผู้รับค่าใช้จ่าย
คณะกรรมการสรรหามีความรบัผดิชอบในการปฏบัิตหินา้ท่ีตอ่คณะกรรมการโดยตรง และคณะกรรมการมีความรบัผดิชอบใน
การดำาเนินการทุกประการของบริษัทต่อบุคคลภายนอก

อำานาจุห้น้าท่�ของคณะกรรมการกำาห้นดค่าตอบัแทน
 1. ทบทวนกลยุทธ์ในการให้ผลประโยชน์ตอบแทน และเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับรอง ทบทวนและเสนอคณะ
กรรมการบริษัท เพื่อการจัดการให้มีสิ่งจูงใจแก่พนักงาน ในผลการปฏิบัติงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว
 2. ให้คำาเสนอแนะแก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ถึงการพิจารณาเงินเดือน หรือผลประโยชน์ต่างๆ แก่ผู้บริหารระดับสูง
ของบริษัท
 3. พิจารณาและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับนโยบายและรูปแบบของการให้ผลประโยชน์ตอบแทน 
ซึ่งออกแบบไว้สำาหรับการจูงใจ และรักษาไว้ ซึ่งพนักงานที่มีความสามารถ มีคุณภาพ และมีศักยภาพ
 4. ช่วยดูแลให้มีระบบสำาหรบัคณะกรรมการบรษัิท ในการประเมินผลงานและความสามารถในการทำางานของประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการดำาเนินธุรกิจของบริษัท
 5. กำาหนดระยะเวลาและเงือ่นไขตา่งๆ ในการวา่จา้งประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และผู้ดำารงตำาแหนง่เดยีวกนัของบริษัท
ในเครือ รวมถึงผลประโยชน์ตอบแทนด้วย 
 6. ทบทวนผลประโยชน์ตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับความรับผิดชอบ เปรียบเทียบได้กับของ
บริษัทอื่นๆ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัท เพื่อเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
 7. ทบทวนผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้ดำารงตำาแหน่งเดียวกันของบริษัทในเครือ ตามแบบ
ประเมินผลงานของบริษัทในรอบปีท่ีผ่านมา อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง โดยพิจารณาข้อคิดเห็นและการประเมินของประธาน
กรรมการบริษัท

คณะผู้บัริห้าร จุำานวิน 6 ท่าน ดังน่�
 1. นายสุรเดช   ตัณฑ์ไพบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 2. นายนิติ   ประทุมถิ่น ผู้อำานวยการสายงานปฏิบัติการ
 3. นายทวีเกียรติ  เทอดเผ่าพงศ์ ผู้อำานวยการสายงานการตลาด และพัฒนาธุรกิจ
        และรักษาการผู้จัดการฝ่ายการตลาด
 4. นางอารมย์   สัจจวิโส  ผู้จัดการฝ่ายบริการพัสดุ
        และรักษาการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการส่วนงานธุรการ
 5. นางสาวระพีพรรณ พิบูลย์ศิลป์ ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี
        และรักษาการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการส่วนงานทรัพยากรบุคคล
 6. นายพงศ์สัณห์  แพจุ้ย  ผู้จัดการฝ่ายผลิต
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อำานาจุห้น้าท่�ของประธานเจุ้าห้น้าท่�บัริห้าร 
 1. บริหารงานธุรกิจของบริษัท ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัท ตามนโยบายที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท
 2. อนุมัติการบรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน ลงโทษทางวินัย เลิกจ้าง เลื่อนขั้น เลื่อนตำาแหน่ง โยกย้าย หรือลดขั้นเงินเดือน 
พนักงานทุกระดับ ยกเว้นตำาแหน่งผู้จัดการทั่วไปขึ้นไป ภายใต้ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำางานของบริษัท
 3. สัง่จา่ยเงนิ และ/หรอื การกอ่หนีผ้กูพนั อันเกดิข้ึนจากโครงการท่ีไดร้บัการอนมุตัจิากคณะกรรมการบรษัิทแลว้ หรือ
จากการดำาเนินธุรกิจตามปกติที่กำาหนดไว้ในงบประมาณประจำาปีที่คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบแล้ว
 4. อนมัุตกิารประมูล หรอืเสนอราคา หรอืการทำาสญัญาการซ่อมเรอื ตอ่เรอื หรอืโครงการกอ่สรา้งอ่ืนท่ีมมีลูคา่ไมเ่กนิ 
50 ล้านบาทต่อโครงการ
 5. อนุมัติการจัดซื้อ หรือจัดจ้าง รวมถึงค่าก่อสร้าง เครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุครุภัณฑ์ และค่าใช้จ่ายใดๆ ที่มีมูลค่าไม่
เกิน 10 ล้านบาทต่อรายการ
 6. อำานาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ไม่รวมถึงการเข้าทำารายการที่เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน และ/หรือ 
รายการได้มาหรือจำาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ห้ลักเกณฑ์์การสรรห้ากรรมการและค่าตอบัแทนกรรมการ
การแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทใช้หลักเกณฑ์ดังนี้
 1. จำานวนกรรมการจะต้องมีไม่น้อยกว่าห้าคน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวนกรรมการท่ีมีอยู่ท้ังหมด
ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
 2. ในการลงคะแนนเสียงเลือกตัง้กรรมการใหใ้ชเ้สยีงขา้งมาก โดยใหถ้ือวา่ผู้ถือหุน้แต่ละคนมคีะแนนเสียงเทา่กับหนึ่ง
หุ้นต่อหนึ่งเสียง
 3. ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการ เป็นรายบุคคล คราวละคนหรือคราวละ
หลายคนตามแตท่ี่ประชุมผูถ้อืหุ้นจะเห็นสมควร โดยบุคคลท่ีไดรั้บคะแนนเสยีงสงูสดุตามลำาดบัลงมา เป็นผูไ้ดรั้บการเลอืกตัง้
เป็นกรรมการ เท่าจำานวนกรรมการที่พึงจะมี หรือพึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งตามลำาดับถัด
ลงมามีคะแนนเสยีงเท่ากนัเกนิจำานวนกรรมการท่ีจะพงึม ีให้ประธานท่ีประชุมออกเสยีงไดเ้พิม่ข้ึนอีกหนึง่เสยีงเป็นเสยีงช้ีขาด

 ท้ังนี้ในการประชุมสามัญประจำาปีทุกครัง้ให้กรรมการออกจากตำาแหนง่เป็นอัตราหนึง่ในสาม ถา้จำานวนกรรมการท่ีจะแบ่ง
ออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำานวนท่ีใกล้ท่ีสุดกับส่วนหนึ่งในสามโดยกรรมการผู้ออกจากตำาแหน่งตามข้อนี้จะ
เลือกตั้งให้เข้ารับตำาแหน่งอีกก็ได้
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การปฏิิบััติิติามหลัักการกำากับัดููแลักิจการที่่�ดู่

หมวดูที่่� 1 สิิที่ธิิของผูู้�ถืือห้�น
	 บริษัทได้กำ�หนดนโยบ�ยหลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้น	 ดังนี้	 บริษัทเค�รพใน
สิทธิข้ันพ้ืนฐ�นของผู้ถือหุ้น	 และดูแลรักษ�สิทธิดังกล่�วอย่�งเคร่งครัด	 โดยบริษัทจะต้องทำ�ให้ผู้ถือหุ้นได้รับข่�วส�รอย่�ง
เพียงพอและเหม�ะสม	รวมท้ังสนบัสนนุให้ใช้สทิธิในก�รเข�้ประชมุและออกเสยีงในท่ีประชมุ	และไม่กระทำ�ก�รใดๆ	อันเป็นก�ร
ละเมิดหรือริดรอนสิทธิ์ของผู้ถือหุ้น	ต�มนโยบ�ยที่ประชุมกรรมก�รบริษัทอนุมัติเมื่อวันที่	4	ธันว�คม	2550

การประชุ้มผูู้�ถืือห้�น
	 บริษัท	 กำ�หนดให้จัดส่งหนังสือเชิญประชุม	 หนังสือมอบฉันทะ	 ซ่ึงส�ม�รถมอบอำ�น�จให้กรรมก�รอิสระ	 โดยระบุสถ�นท่ี 
วัน	 เวล�	ระเบียบว�ระก�รประชุม	และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม	พร้อมด้วยร�ยละเอียดต�มสมควร	โดยระบุให้ชัดเจนว่�
เป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทร�บ	หรือเพื่อพิจ�รณ�แล้วแต่กรณี	รวมทั้งคว�มเห็นของคณะกรรมก�รในเรื่องดังกล่�ว	และจัดส่งให้ 
ผูถ้อืหุ้นและน�ยทะเบียนทร�บไมน่อ้ยกว�่	7	วนักอ่นวันประชุม	พรอ้มท้ังเผยแพรข้่อมูลประกอบว�ระก�รประชมุผูถ้อืหุ้นผ�่น
เว็บไซต์ของบริษัท	 ก่อนจัดส่งเอกส�ร	 และเปิดโอก�สให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยส�ม�รถเสนอร�ยช่ือบุคคลท่ีเห็นว่�มีคุณสมบัติ
เหม�ะสม	เพื่อรับก�รคัดเลือกเป็นกรรมก�ร	รวมทั้งก�รเสนอระเบียบว�ระต่�งๆ	ผ่�นท�งเว็บไซต์ของบริษัท
	 บริษัทมีนโยบ�ยในก�รอำ�นวยคว�มสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นร�ยย่อยและนักลงทุนสถ�บันได้เข้�ร่วมประชุม	และได้จัดสรร
เวล�ในก�รประชุมอย่�งเพียงพอ	 พร้อมท้ังเปิดโอก�สให้ผู้ถือหุ้นตั้งคำ�ถ�มและแสดงคว�มคิดเห็นได้	 โดยมีกรรมก�รและ 
ผูบ้รหิ�รท่ีเกีย่วข้องรว่มประชมุเพือ่ตอบคำ�ถ�มในท่ีประชุม	รวมท้ังไดบั้นทึกประเดน็ซักถ�มและข้อคดิเห็นท่ีสำ�คญัไวใ้นร�ยง�น
ก�รประชุมผ�่นเว็บไซตข์องบรษัิทภ�ยใน	14	วนันบัจ�กวนัประชมุ	เพือ่ให้ผูถ้อืหุ้นตรวจสอบได	้โดยไม่ตอ้งรอให้ถงึก�รประชุม
ครั้งต่อไป
	 บริษัทได้จัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำ�ปี	2563	วันที่	3	เมษ�ยน	2563	กรรมก�รเข้�ร่วมประชุม	5	ท่�น	จ�กทั้งหมด	

11	ท่�น	เนื่องด้วยสถ�นก�รณ์ก�รแพร่ระบ�ดของไวรัส	โควิด	19	ทำ�ให้บริษัทมีคว�มจำ�เป็นเรียนเชิญกรรมก�ร
เข้�ประชุมเพียง	5	ท่�น	เพื่อคว�มปลอดภัยในก�รเข้�ร่วมประชุม	ซึ่งรวมถึงประธ�นกรรมก�ร	ประธ�นกรรมก�ร
ตรวจสอบ	ประธ�นกรรมสรรห�และกำ�หนดค่�ตอบแทน	ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร	ผู้บริห�รสูงสุดท�งด้�นก�รเงิน	
รวมทั้งผู้ตรวจสอบบัญชี	และผู้ตรวจสอบภ�ยใน

	 บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมและร�ยง�นก�รประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้�ก่อนวันประชุม	7	วัน
	 นำ�หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นไปไว้ที่	www.asimar.com/นักลงทุนสัมพันธ์	ก่อนวันประชุม	30	วัน	ส่วนร�ยง�น

ก�รประชุมผู้ถือหุ้นที่จัดในปี	2563	ได้นำ�ไปลงในเว็บไซต์ของบริษัทหลังวันประชุม	14	วัน

	 สำ�หรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้�ร่วมประชุมด้วยตนเอง	บริษัทเสนอให้มอบอำ�น�จให้กรรมก�รอิสระจำ�นวน	2	ท่�น	คือ	
คุณศรีภูมิ	ศุขเนตร	และ	ดร.บำ�รุง	จินด�	เข้�ร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงแทน	แต่ในก�รประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นปี	2563	
ไม่มีผู้ถือหุ้นท่�นใดมอบอำ�น�จให้กรรมก�รอิสระดังกล่�วเป็นผู้รับมอบอำ�น�จให้ออกเสียงแทน
บริษัท	มุ่งมั่นที่จะสร้�งคว�มเจริญเติบโต	 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่�กับก�รลงทุน	 โดยบริษัท	มีนโยบ�ยก�ร
จ่�ยเงินปนัผลไมน่้อยกว�่	40%	ของกำ�ไรสุทธิของงบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�รในแต่ละงวดบญัชหีลังจ�กหกัสำ�รองต�มกฎหม�ย
และข�ดทุนสะสมยกม�แล้ว	(ถ้�มี)	

หมวดูที่่� 2 ความเที่่าเที่่ยมกันของผูู้�ถืือห้�น
	 บริษัทตระหนักถึงคว�มสำ�คัญของผู้ถือหุ้น	และมีนโยบ�ยปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่�งเท่�เทียมเป็นธรรมและเป็นไปต�มข้อ
กำ�หนด	กฎหม�ย	ผู้ถือหุ้นส�ม�รถใช้สิทธิในก�รดูแลรักษ�ผลประโยชน์ของตน	โดยก�รแสดงคว�มเห็น	ให้ข้อเสนอแนะและ
ออกเสียงในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น	 ใช้สิทธิร่วมตัดสินใจในก�รเปลี่ยนแปลงท่ีสำ�คัญต่�งๆต�มข้อบังคับของบริษัท	(ส�ม�รถดูข้อ
บังคับของบริษัทได้ที่หนังสือเชิญประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี	2564)	รวมทั้งก�รเลือกตั้งคณะกรรมก�รโดยก�รเสนอชื่อให้
ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเป็นร�ยบุคคลคร�วละคน	 หรือคร�วละหล�ยคน	 ต�มแต่ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร	 ก�รอนุมัติ 
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ค�่ตอบแทนกรรมก�ร	(ร�ยละเอยีดก�รจ�่ยค�่ตอบแทนกรรมก�รส�ม�รถดูไดท่ี้หมวดท่ี	4	ก�รเปิดเผยขอ้มลูและคว�มโปรง่ใส)	
และก�รอนุมัติก�รทำ�ร�ยก�รที่เกี่ยวโยงกัน	ตลอดจนก�รได้รับข่�วส�รอย่�งถูกต้อง	ครบถ้วน	โปร่งใส	เปิดเผยและส�ม�รถ
ตรวจสอบได้และได้เปิดโอก�สให้ผู้ถือหุ้นส่งคำ�ถ�มล่วงหน้�ก่อนวันประชุม	พร้อมทั้งกำ�หนดให้กรรมก�รบริษัทและผู้บริห�ร
มีหน้�ที่ร�ยง�นก�รถือครองหลักทรัพย์ต�มกฎหม�ย
	 บรษัิทกำ�หนดนโยบ�ยป้องกนัก�รใช้ขอ้มลูภ�ยในของบรษัิท	และไดเ้ผยแพร่ให้พนกัง�น	ผู้บริห�ร	กรรมก�รบรษัิท	ทร�บ

	 บริษัทกำ�หนดม�ตรก�รป้องกันก�รใช้ข้อมูลภ�ยในเพื่อดูแลและป้องกันมิให้กรรมก�รและผู้บริห�รที่เกี่ยวข้อง	ซื้อ
ข�ยหลักทรัพย์และห�ผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นในท�งมิชอบ	ดังนี้

	 กรรมก�รและพนักง�นจะปฏิบัติต�มข้อกำ�หนดของ	ตลท.	ก.ล.ต.	และกฎหม�ยที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด	ซึ่งรวม
ถึงก�รเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น	และ/หรือต่อส�ธ�รณชนโดยเท่�เทียมกัน

	 กรรมก�ร	 ผู้บริห�รและพนักง�นจะต้องเก็บรักษ�ข้อมูลภ�ยในที่สำ�คัญ	 และมีผลต่อก�รตัดสินใจของนักลงทุนไม่
ให้เผยแพร่ออกไปก่อนนำ�ส่งข้อมูลให้	ตลท.	และ	ก.ล.ต.	โดยเฉพ�ะข้อมูลงบก�รเงิน

	 เมื่อมีร�ยก�รซื้อ-ข�ยหุ้นของบริษัท	กรรมก�รและผู้บริห�รระดับสูงรวมถึงคู่สมรส	และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภ�วะ	
ต้องทำ�ร�ยก�รซื้อข�ยหลักทรัพย์ของบริษัทภ�ยใน	3	วันทำ�ก�ร	เพื่อนำ�ส่ง	ก.ล.ต	และมีก�รเปิดเผยก�รซื้อ-ข�ย/
ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทให้ที่ประชุมคณะกรรมก�รบริษัททร�บทุกครั้ง

	 เมื่อวันที่	17	ธันว�คม	2563	บริษัทได้เผยแพร่จดหม�ยถึงผู้ถือหุ้นผ่�นระบบของตล�ดหลักทรัพย์เพื่อให้ผู้ถือหุ้น
ส่วนน้อยส�ม�รถส่งคำ�ถ�ม	 เสนอร�ยช่ือบุคคลท่ีเห็นว่�มีคุณสมบัติเหม�ะสม	 เพื่อรับก�รคัดเลือกเป็นกรรมก�ร	
รวมทั้งก�รเสนอระเบียบว�ระต่�งๆ	 ผ่�นท�งเว็บไซต์ของบริษัท	 โดยมีเงื่อนไขก�รพิจ�รณ�ก�รบรรจุเป็นว�ระอยู่
ในเว็บไซตข์องบรษัิทและกำ�หนดวนัให้ผูถ้อืหุ้นเสนอว�ระและคำ�ถ�มไดต้ัง้แตว่นัท่ี	17	ธนัว�คม	2563	-	17	กมุภ�พนัธ	์
2564	แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นร�ยใดเสนอร�ยชื่อบุคคลเข้�ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร	หรือเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นว�ระและ
เสนอคำ�ถ�มเข้�ม�ยังบริษัท

หมวดูที่่� 3 บัที่บัาที่ผูู้�ม่สิ่วนไดู�เสิ่ย
1. นโยบัายแลัะแนวปฎิิบััติิติ่อพนักงาน
 การบริหารค่าตอบแทน

	 บริษัทมีนโยบ�ยก�รจ่�ยค่�ตอบแทนให้พนักง�นทุกระดับอย่�งเหม�ะสมและส�ม�รถแข่งขันได้ในอุตส�หกรรม	
โดยยึดถือหลักคว�มเป็นธรรม	มีก�รกำ�หนดโครงสร้�งค่�จ้�งของแต่ละระดับตำ�แหน่งง�นง�นอย่�งเหม�ะสม	มีก�รนำ�
ระบบบริห�รผลง�น	ม�ใช้กับก�รบริห�ร	เช่น	ก�รจ่�ยผลตอบแทน	ก�รว�งแผนผู้สืบทอดตำ�แหน่งง�น	ก�รเล่ือนตำ�แหน่งง�น	
	 บริษัทจะกำ�หนดงบประม�ณก�รจ่�ยค่�ตอบแทนท่ีสอดคล้องกับผลก�รดำ�เนินง�นของบริษัท	 ท้ังในระยะสั้นและ
ระยะย�ว	โดยก�รจ่�ยค่�ตอบแทนในระยะสั้นนั้นจะพิจ�รณ�จ�กผลก�รดำ�เนินง�นบริษัทในแต่ละปี	ส่วนในระยะย�วจะ
พิจ�รณ�จ�กผลก�รดำ�เนนิง�นเชิงเปรยีบเทียบของบรษัิทในระยะย�ว	เช่น	อัตร�ก�รเตบิโตของกำ�ไร	ผลก�รดำ�เนนิง�น
โดยรวม	และก�รปรับปรุงประสิทธิภ�พในก�รดำ�เนินง�นอย่�งต่อเนื่อง

 การจัดสวัสดิการ
	 บริษัทมีนโยบ�ยก�รจัดสวัสดิก�รต่�งๆ	 ให้แก่พนักง�นอย่�งเหม�ะสม	 โดยมีก�รทบทวนก�รจัดสวัสดิก�รต่�งๆ	
อย่�งสม่ำ�เสมอ	เพื่อให้สอดคล้องกับสภ�วะท�งเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป	เช่น
	 มีก�รจัดตั้งกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ	เพื่อก�รดูแลพนักง�นในระยะย�ว
	 จัดให้มีสวัสดิก�รค่�รักษ�พย�บ�ล	(ที่นอกเหนือจ�กประกันสังคม)
	 จัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์พนักง�น	เอเชียน	ม�รีน	เซอร์วิสส์
	 มีก�รมอบทุนก�รศึกษ�แก่บุตรพนักง�นที่เรียนดี
	 มีก�รตรวจสุขภ�พประจำ�ปี
	 รถรับส่งพนักง�น
	 จดัตัง้คณะกรรมก�รสวสัดกิ�รในสถ�นประกอบกจิก�ร	เพือ่ดแูลสวสัดกิ�รให้แกพ่นกัง�น	เปิดโอก�สให้พนกัง�น

มีช่องท�งสื่อส�ร	เสนอแนะและร้องทุกข์ผ่�นกล่องรับข้อคิดเห็น



56 รายงานประจำาปี 2563
บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำากัด (มหาชน)

	 จดัตัง้คณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามัยเพือ่ดำาเนนิงานเกีย่วกบัความปลอดภยัของพนกังาน ซ่ึงในปี 2563 
มีการเกิดอุบัติเหตุกับพนักงานจำานวน 31 ราย

2. นโยบัายและแนวิปฏิิบััติต่อผู้ถื่อหุ้้น
 บริษัท เคารพในสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น และดูแลรักษาสิทธิดังกล่าวอย่างเคร่งครัด โดยบริษัทจะต้องทำาให้ผู้ถือหุ้น
ไดร้บัขา่วสารอย่างเพยีงพอและเหมาะสม รวมท้ังสนบัสนนุให้ใช้สทิธิในการเขา้ประชมุและออกเสยีงในท่ีประชมุ และไม่กระทำา
การใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น
 บริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้างความเจริญเติบโตบนศักยภาพ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่ากับการลงทุน โดยบริษัท
มีนโยบายจ่ายเงินปันผล ไม่น้อยกว่า 40% ของกำาไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละงวดบัญชีหลังจากหักสำารอง
ตามกฎหมายและขาดทุนสะสมยกมาแล้ว (ถ้ามี) ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว จะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด แผนการลงทุน 
เงื่อนไข และข้อกำาหนดในสัญญาต่างๆ ที่บริษัทผูกพันอยู่ รวมถึงความจำาเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต
 บริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผล ไม่น้อยกว่า 60% ของกำาไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทย่อยแต่ละ
บรษัิท ในแต่ละงวดบัญชีหลงัจากหักสำารองตามกฎหมาย และขาดทุนสะสมยกมาแลว้ (ถา้ม)ี ท้ังนี ้การจา่ยเงนิปันผลดงักลา่ว
จะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไข และข้อกำาหนด ในสัญญาต่างๆ ที่บริษัทผูกพันอยู่ รวมถึงความจำาเป็นและ
ความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

3. นโยบัายและแนวิปฏิิบััติต่อลูกค้า
 บริษัทมุ่งเน้นการดำาเนินธุรกิจอย่างถูกต้องเป็นธรรม เสนอบริการที่มีคุณภาพ และการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า 
โดยการจดัทำาแบบประเมินความพงึพอใจของลกูค้าท่ีนำาเรอืเข้ามารบับรกิารทุกลำา หรอืเปิดช่องทางรอ้งเรยีนผา่นสำานกับรหิาร 
โดยมีการประชุมพิจารณาวิเคราะห์ผลการให้คะแนนความพึงพอใจดังกล่าวอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

4. นโยบัายและแนวิปฏิิบััติต่อคู่ค้า คู่สัญญาและเจุ้าห้น่�
 บรษัิทประสงค์ให้การจดัการสนิคา้และบรกิารเป็นไปอยา่งมมีาตรฐาน และมุ่งหมายจะรกัษาสมัพนัธภาพท่ียัง่ยืนกบัคูค้่า 
จึงมีการกำาหนดเป็นนโยบายเรื่องการปฏิบัติต่อคู่ค้าไว้ในชื่อนโยบาย “การขัดกันแห่งผลประโยชน์” สรุปได้แก่ คู่ค้าต้องไม่ถูก
กดีกนัไม่ให้เข้าประมลู เสนอราคา หรอืการกำาหนดคณุลกัษณะท่ีไมเ่อือ้อำานวย เพือ่ให้มกีารแข่งขันบนข้อมลูท่ีไดร้บัเท่าเทียม
กัน และมีการคัดเลือกอย่างเป็นธรรม โดยไม่อนุญาตให้พนักงานทุกระดับของบริษัทเรียกร้องผลประโยชน์ไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางอ้อมจากคู่ค้า การได้รับของขวัญ ของรางวัล บริการและการเลี้ยงรับรองเกินสมควร โดยบริษัทได้ชี้แจงต่อคู่ค้าทั้งที่เป็น
ผู้รับเหมาแรงงาน ผู้ขายสินค้า และได้ประทับตรานโยบายดังกล่าวลงในใบสั่งซื้อในประเทศทุกใบ
 ด้านเจ้าหนี้ บริษัทปฏิบัติตามพันธกรณีที่มีต่อเจ้าหนี้ทุกรายโดยดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาเงินกู้ และไม่
ปกปิดสถานะการเงนิท่ีแท้จรงิของบรษัิท ในปีท่ีผา่นมาบรษัิทและบรษัิทยอ่ย ไดป้ฏบัิตติามเงือ่นไขท่ีมีตอ่เจา้หนี้โดยครบถว้น
และไม่มีเหตุการณ์ผิดนัดการชำาระหนี้ใดๆ
 ในปี 2563 บริษัทไม่พบว่ามีคู่ค้าและพนักงานที่ละเมิดนโยบายดังกล่าว

5. นโยบัายและแนวิปฎิบััติต่อสังคม/ชิุมชิน
 บริษัทถือว่าระบบจัดการด้านสังคมและส่ิงแวดล้อมเป็นส่วนหน่ึงของธุรกิจ จึงได้กำาหนดนโยบายสังคมและส่ิงแวดล้อมข้ึน 
เพ่ือเป็นหลกัปฏบัิตแิกผู่บ้รหิารและพนกังานทุกท่าน เพือ่ไม่ให้เกดิผลกระทบท้ังตอ่ตนเอง ผูเ้กีย่วข้อง ชุมชนและสิง่แวดลอ้ม 
ภายใตก้ฎหมายท่ีเกีย่วข้องกบัสิง่แวดลอ้ม ตลอดจนการใช้ทรพัยากรอยา่งคุม้คา่ และ พฒันาระบบการจดัการดา้นสงัคมและ
สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
 บริษัทสนับสนุนการพัฒนาและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม
และส่งเสริมการศึกษาแก่เยาวชน ผู้บริหารมีการเผยแพร่นโยบายให้พนักงานทราบ
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 กิจกรรมก�รมีส่วนร่วมพัฒน�ชุมชน สังคม และครอบครัว ASIMAR

 ASIMAR มุ่งมั่นและเล็งเห็นถึงความสำาคัญของการพัฒนาชุมชน และคุณภาพสังคม เพราะบริษัทฯ เชื่อว่า ชุมชน
และสังคมท่ีดีจะก่อให้เกิดการพัฒนาเข้มแข็ง และเติมโตไปพร้อมๆ กัน บริษัทฯ จึงกำาหนดเป็นนโยบายและแนวทางการ
ดำาเนินงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยได้สนับสนุนการทำากิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในชุมชน และสังคม มี
คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
 ตลอดปี 2563 บริษัทฯ ได้ดำาเนินกิจกรรมทางด้าน CSR ร่วมพัฒนาและแบ่งปันความสุขสู่ชุมชนและสังคม โดย
สนับสนุนพนักงานให้มีส่วนร่วมกิจกรรม และโครงการที่สำาคัญ ดังนี้

 ASIMAR รักษ์โลก ตอบแทนชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

** บรษัิทฯ สนบัสนนุให้พนกังานบรจิาคโลหิต เพ่ือนำาไปช่วยเหลอืผูป่้วยท่ีรอรบัการรกัษาและเป็นการสำารองโลหิตเพือ่
ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุฉุกเฉิน และผู้ป่วยที่รอรับการช่วยเหลือ โดยสนับสนุนให้พนักงานเข้าร่วมโครงการ “Plus 1 
เพิ่มจำานวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต” 

** บริษัทฯ ส่งตัวแทนออกให้ความรู้ ความเข้าใจตามแนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุข พร้อมทำาการตรวจวัดอุณหภูมิ
ให้กับชุมชนบ้านไร่ เพื่อสนับสนุนให้ชาวบ้านดูแลสุขภาพ และวิธีการป้องกันตนเองในช่วงสถานการณ์การระบาด
ของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

** ร่วมสนับสนุนน้ำาดื่ม และพัดลม มอบให้คณะศิษย์เก่าโรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า ร่วมกันจัดกิจกรรม “วิ่ง ช่วย 
น้อง” เพื่อนำารายได้หลังจากหักค่าใช้จ่าย ในการจัดซื้อพัดลมจำานวน 72 ตัว สำาหรับติดตั้งในอาคารเรียนหลังใหม่ 
โรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ ที่แล้วเสร็จตั้งแต่ปี 2558

** บริษัทฯ มีส่วนร่วมในการช่วยควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ โดยทำาการพ่นน้ำายาฆ่าเชื้อโรคบ้านพักอาศัย
แก่ชาวชุมชนซอย 2 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในพื้นที่ตามมาตรการในการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของ
โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

** บรษัิทฯ รว่มสนบัสนนุน้ำาดืม่แกศ่นูย์ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั อ.พระสมุทรเจดยี ์เป็นการอำานวยความสะดวก 
และเป็นกำาลังใจให้เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน ณ จุดตรวจป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 ตาม พ.ร.ก. ฉุกเฉิน สำาหรับบุคคลที่เดินทางผ่านช่วงรอยต่อระหว่างจังหวัด เพื่อสกัดกั้น และยับยั้งการแพร่
ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

** บริษัทฯ ร่วมมอบข้าวสาร อาหารแห้ง และน้ำาดื่ม ร่วมกับโครงการ “ปันน้ำาใจสู้โควิด” ของศูนย์ดำารงธรรม เพื่อเป็น
ส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือชาวชุมชนในพ้ืนท่ี และ มอบให้กับผู้นำาชุมชนบ้านคลองใหม่ ให้ก้าวผ่านวิกฤตใน
สถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในครั้งนี้ไปด้วยกัน

** บริษัทฯ ร่วมกับ บริษัท อีโค มารีน จำากัด ทำาการนำาเรือเก็บผักตบชวาชนิดสายพานลำาเลียง เก็บขยะในแม่น้ำา
เจ้าพระยา บริเวณปากคลองสรรพสามิต ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ เก็บขยะสะสมที่เกิด
จากเทศกาลลอยกระทง พร้อมจัดการคัดแยกประเภทขยะ เพื่อไม่ให้เกิดมลพิษทางน้ำา และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม

** บริษัทฯ ร่วมบริจาคขยะท่ีคัดแยกแล้วเข้าโครงการรณรงค์คัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง แก่กองสาธารณะสุขและ 
สิ่งแวดล้อม เทศบาลตำาบลแหลมฟ้าผ่า ทำาการคัดแยกและนำาขยะไปขาย เพื่อนำาเงินเข้ากิจกรรมทอดผ้าป่าขยะ
เพื่อผู้สูงอายุติดเตียง และบุคคลยากไร้ ณ ศาลาอเนกประสงค์วัดคลองพระราม ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ 
จ.สมุทรปราการ

** บรษัิทฯ รว่มมือกบั บรษัิท อีโค มารนี จำากดั บำาเพญ็สาธารณะประโยชนด์ว้ยการนำาเรอืเกบ็ผกัตบชวาชนดิสายพาน
ลำาเลียง จัดเก็บขยะในแม่น้ำาเจ้าพระยา บริเวณปากคลองสรรพสามิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในเดือน
สวรรคตในหลวงรัชกาลที่ 9

** เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลนและมวลชนสัมพันธ์กับคณะกองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ เพ่ืออนุรักษ์และ
พัฒนาสภาพแวดล้อมชายฝั่งแม่น้ำาเจ้าพระยาและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงาน ภาครัฐ และภาคเอกชน
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 สนับสนุนกิจกรรมชุมชน ส่งเสริมคว�มสัมพันธ์ที่ดี

** สนบัสนนุกจิกรรมวนัเดก็ โดยสนบัสนนุงบประมาณ และสง่มอบของขวญัให้กบัโรงเรยีน ให้กบัชุมชนตา่งๆ ในพ้ืนท่ี
ใกล้เคียงจำานวน 13 แห่ง และให้การสนับสนุนสถานที่ด้านหน้าบริษัทเพื่อจัดกิจกรรมวันเด็ก

** บริษัทฯ ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กกับอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้าฯ ณ อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า จ.สมุทรปราการ 
โดยจัดแสดงโมเดลเรือ ซึ่งเป็นผลงานของบริษัท และจัดกิจกรรมการเล่นเกมส์แจกของรางวัลแก่เด็กๆ

 ครอบครัว ASIMAR

 บรษัิทฯ สง่เสรมิและสนบัสนนุสำาหรบักจิกรรมตา่งๆ เพือ่ให้พนกังานมีสว่นร่วมในการตอบแทน พฒันาชุมชน และ
ความร่วมมือกันในสังคม โดยมีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

  ส่งเสริม และให้โอก�สท�งก�รศึกษ�แก่บุตรพนักง�น

** โครงการมอบทุนการศึกษาให้สำาหรับบุตร - ธิดาของพนักงานท่ีผลการเรียนดีจำานวน 23 ทุน ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 9 
เพื่อให้โอกาสในการศึกษาอย่างต่อเนื่องถึงระดับที่จะนำาไปประกอบวิชาชีพได้ และเป็นหนทางไปสู่ทรัพยากร
บุคคลที่มีคุณภาพในอนาคต 

  โครงก�รดูแลพ่่น้อง ASIMAR 

** ร่วมกับกรมอนามัยฯ ในการให้ความรู้และสาธิตวิธีการดูแลรักษา สุขภาพในช่องปากแก่พนักงานการติดตาม
สุขภาพช่องปากต่อเนื่องจากการอบรมในปีที่ผ่านมา และแนะนำาสิทธิประโยชน์ประกันสังคมกรณีทันตกรรม

  โครงก�รวิ่งเพ่่อสุขภ�พ

** พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมโครงการเดิน-วิ่ง การกุศล คนละก้าว เพื่อการศึกษา อาษาวิทยา ครั้งที่ 3 โดย
สมาคมศิษย์เก่าอาษาวิทยา ร่วมกับโรงเรียนอาษาวิทยา นำาเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมมอบให้ โรงเรียน 
อาษาวิทยา อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ เพื่อพัฒนาอาคารเรียนและอุปกรณ์ให้มีความสะดวกอย่างยิ่งใน
การจัดการเรียนการสอน 

6. นโยบัายและแนวิปฏิิบััติต่อสิ�งแวิดล้อม 
 บรษัิทฯ ตระหนกัถงึความรบัผดิชอบต่อสิง่แวดลอ้ม ความปลอดภยัและสขุภาพอนามยัของพนกังาน รวมท้ังการปรบัปรงุ
กระบวนการทำางานอยา่งตอ่เนื่อง เพือ่ปอ้งกนัมลพษิ และผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้ม ตลอดจนการอนุรกัษท์รัพยากรธรรมชาต ิ
ลดการใช้พลงังานสิน้เปลอืง โดยกำาหนดเป็นนโยบายในการดแูลสิง่แวดลอ้มและไดมี้การนำาระบบจดัการสิง่แวดลอ้ม มาตรฐาน 
ISO 14001 เข้ามาใช้ในบริษัทฯ โดยมีการแต่งตั้งผู้แทนฝ่ายบริหารด้านสิ่งแวดล้อม มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบด้านสิ่ง
แวดล้อม ดังนี้

1. วางแผนการดำาเนนิการจดัทำาระบบการจดัการดา้นสิง่แวดลอ้ม เผยแพรน่โยบายฯ จดัทำาและรกัษาระบบการจดัการ
ด้านสิ่งแวดล้อมให้มีการพัฒนา และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

2. ติดตามตรวจสอบความก้าวหน้า และทบทวนการดำาเนินการจัดทำาระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของคณะ
กรรมการระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 

3. รายงานผลการดำาเนินการจัดทำาระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมต่อผู้บริหารสูงสุด

 เพ่ือสรา้งความม่ันใจในความปลอดภยัและปัญหาดา้นสิง่แวดลอ้มของบริษัทฯ บริษัทฯ ไดเ้ปิดช่องทางการตดิตอ่สือ่สาร 
และแจ้งข้อร้องเรียนต่างๆ ทั้งในและนอกเวลาทำางาน (ตลอด 24 ชั่วโมง) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการเฝ้าระวังผลกระทบ
ที่อาจเกิดขึ้นกับชุมชน



59รายงานประจำาปี 2563
บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำากัด (มหาชน)

7. นโยบัายต่อต้านการทุจุริตและห้้ามให้้และรับัสินบันเพั่�อผลประโยชิน์ทางธุรกิจุ
 ห้ามมิให้ผู้บริหารและพนักงานเรียกหรือรับผลประโยชน์ใดๆ จากคู่ค้า ผู้รับเหมา ผู้จัดส่งสินค้า ที่ปรึกษา หรือผู้ที่บริษัท
ทำาธุรกิจด้วย
 ห้ามมิให้ผู้บริหารและพนักงานเสนอผลประโยชน์ใดๆ ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ ลูกค้า สหภาพแรงงานหรือบุคคลภายนอก
อื่นใดเพื่อจูงใจให้ปฎิบัติในทางมิชอบ

8. นโยบัายการเคารพัห้ลักสิทธิมนุษัยชิน
 กำาหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนเคารพในหลักสิทธิมนุษยชน ดังนี้
	 บริษัทจะปฎิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเคารพในเกียรติและศักดิ์ศรี
	 เปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางสื่อสาร เสนอแนะและร้องทุกข์ผ่านกล่องรับข้อคิดเห็น
	 ให้พนักงานใช้สิทธิของตนเองในฐานะพลเมืองดีตามกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
	 บริษัทไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชนสากล และการทุจริต

9. นโยบัายการไม่ละเมิดทรัพัย์สินทางปัญญาห้รือลิขสิทธ์
 บริษัทมีนโยบายท่ีจะปฎิบัติตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ โดยการนำาผลงานหรือข้อมูล
อันเป็นสทิธิของบุคคลภายนอก ท่ีไดร้บัมาหรอืท่ีจะนำามาใช้ภายในบรษัิท จะตอ้งตรวจสอบเพือ่ให้ม่ันใจวา่จะไม่ละเมิดทรพัย์สนิ
ทางปัญญาของผู้อื่น

 ช่องท�งในก�รติดต่อและส่งข้อร้องเรียนม�ยังบริษัท

 บริษัทได้จัดให้มีช่องทางท่ีผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อ/ร้องเรียนในเรื่องท่ีอาจเป็นปัญหา สามารถ
ติดต่อกับคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ข้อแนะนำาอันเป็นประโยชน์ ได้ดังนี้

จดหม�ยอิเล็กทรอนิกส์ ท�งไปรษณีย์

คณะกรรมการบริษัท directors@asimar.com บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำากัด(มหาชน)
128 หมู่ 3 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.แหลมฟ้าผ่า
อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290คณะกรรมการตรวจสอบ audit@asimar.com

 เลขานุการคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบในการรับเอกสารดังกล่าวและส่งให้คณะกรรมการท่ีเกี่ยวข้อง 
โดยคำาร้องเกี่ยวกับรายงานทางบัญชีและการเงิน การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎหมายจะ
ได้รับการส่งต่อให้คณะกรรมการตรวจสอบ และเลขานุการคณะกรรมการบริษัทจะสรุปประเด็นต่างๆ ทั้งหมดเสนอคณะ
กรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส
 บริษัทจะรับฟังทุกข้อร้องเรียนอย่างสม่ำาเสมออย่างเหมาะสม ช่ือของผู้ร้องเรียนจะถูกปิดบังเป็นความลับ ผู้ร้อง
เรียนจะได้รับความคุ้มครองไม่ให้ถูกกลั่นแกล้งทั้งในระหว่างการสอบสวน และภายหลังการสอบสวน

ห้มวิดท่� 4 การเปิดเผยข้อมูลและควิามโปร่งใส
 คณะกรรมการตระหนกัวา่ ขอ้มลูของบรษัิทในทุกดา้นลว้นสง่ผลตอ่การตดัสนิใจของผู้ลงทุนและผู้มีสว่นไดเ้สยี จงึมนีโย
บายให้เปิดเผยสารสนเทศท้ังท่ีเป็นสารสนเทศทางการเงนิและท่ีไม่ใช่ทางการเงนิให้มีสาระสำาคญัครบถว้นเพียงพอ เช่ือถอืได ้
และทันเวลา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบ SETLink ของ ตลท. และเว็บไซต์ของ
บริษัท (www.asimar.com)
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 โดยไดม้อบหมายให้ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร หรอืผูท่ี้ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารมอบหมายเป็นผูด้ำาเนนิการเปิดเผยข้อมูล
ของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทได้จัดตั้งหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ทำาหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนัก
วเิคราะห์และหนว่ยงานภาครฐัท่ีเกีย่วขอ้งอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม นอกจากการเปิดเผยข้อมลูตามหนา้ท่ีภายใตข้้อบงัคบั
ของกฎหมายแล้ว บริษัทยังได้พัฒนาช่องทางในการสื่อสารข้อมูลและข่าวสารผ่านสื่อท่ีหลากหลายเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง อาทิ จัดกิจกรรมพบนักลงทุน และสื่อเพื่อเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร, จัดโครงการเยี่ยมชมกิจการ ให้แก่ผู้ถือหุ้น 
นกัลงทุน นกัวิเคราะห์ และผูม้สีว่นเกีย่วข้องตา่งๆ เผยแพรข่่าวผา่นสือ่มวลชนในรปูแบบตา่งๆ อาทิ ข่าวประชาสมัพนัธ ์ภาพ
ข่าว บทความ สื่อโฆษณาต่างๆ รวมทั้งข่าวที่นำาเสนอถึงฐานะทางการเงินของบริษัท

 ผู้ถือหุ้นต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อโดยตรงท่ี หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ฝ่ายการเงินและบัญชีโทรศัพท์ 
02-815-2060 ต่อ 2800, 2816 หรือจดหมายอีเล็กโทรนิกส์ (E-mail)ไปยัง: fid@asimar.com บริษัทพัฒนากลไกให้ผู้มีส่วน
ได้เสียมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมผลงานของบริษัท โดยการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส

ร�ยละเอียด หัวข้ออ้�งอิงในร�ยง�นประจำ�ปี 2563

4.1 โครงสร้�งผู้ถือหุ้น โครงสร้างผู้ถือหุ้น

4.2 ประวัติและข้อมูลก�รถือหุ้นของกรรมก�ร ประวัติคณะกรรมการบริษัท

4.3 ประวัติและข้อมูลก�รถือหุ้นของผู้บริห�ร ประวัติคณะผู้บริหาร

4.4 วัตถุประสงค์ เป้�หม�ยของบริษัท วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ

4.5 ฐ�นะก�รเงินและผลดำ�เนินง�น ผลการดำาเนินงานของบริษัทในปี 2563, 
งบการเงิน และระดับความพึงพอใจลูกค้า

4.6 ลักษณะก�รประกอบธุรกิจและภ�วะก�รแข่งขัน ลักษณะกิจการหลัก ภาวะการแข่งขันและแนวโน้ม
อุตสาหกรรม

4.7 คว�มเสี่ยงในก�รดำ�เนินธุรกิจ ปัจจัยความเสี่ยง

4.8 ก�รทำ�ร�ยก�รที่เกี่ยวโยงกัน รายการระหว่างกัน

 4.9 นโยบ�ยและหลักเกณฑ์ก�รจ่�ยค่�ตอบแทนกรรมก�ร

 บรษัิทไดก้ำาหนดนโยบายคา่ตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารท่ีสมเหตสุมผล โดยมีคณะกรรมการสรรหาและกำาหนด
ค่าตอบแทนทำาหน้าที่ทบทวนและพิจารณาความเหมาะสมที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่ สถานะทางการเงิน
 บริษัทได้กำาหนดหลักเกณฑ์ในการให้ค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้
	 กำาหนดคา่ตอบแทนกรรมการเป็นคา่ตอบแทนรายปี และโบนสั (ถา้มี) โดยไม่มีเบ้ียประชุม และสทิธปิระโยชน์

อื่นๆ
	 กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการชุดย่อยให้ได้รับค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นตามความรับผิดชอบ
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 4.10 ค่�ตอบแทนของกรรมก�รและผู้บริห�ร

 กรรมการและผู้บริหารของบริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำากัด (มหาชน) ได้รับค่าตอบแทนจากการบริหารงาน
ดังนี้

(บาท)

ชื่อ
ค่�ตอบแทนร�ยปี
กรรมก�รบริษัท

ค่�ตอบแทนร�ยปี
กรรมก�รตรวจสอบ

ค่�ตอบแทนร�ยปี
กรรมก�รสรรห�และ
กำ�หนดค่�ตอบแทน

1.นายประกิต ประทีปะเสน 240,000 - -

2.นายศรีภูมิ ศุขเนตร 150,000 150,000 60,000

3.นางวรวรรณ งานทวี 150,000 - -

4.นายประวัติ จันทร์เรือง 150,000 - 60,000

5.นายสุทิน ตัณฑ์ไพบูลย์ 150,000 - -

6.ดร.บำารุง จินดา 150,000 120,000 -

7.นางลักขณา ศรีสด 150,000 120,000 -

8.นายธีรพงษ์ ตัณฑ์ไพบูลย์ 150,000 - -

9.ดร.นณณ์ ผาณิตวงศ์ 150,000 - 60,000

10.นายสุรเดช ตัณฑ์ไพบูลย์ 150,000 - -

11.นายวิณณ์ ผาณิตวงศ์ 150,000 - -

รวม 1,740,000 390,000 180,000

1. *ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนจำานวน 11 ท่าน 
จำานวนเงิน 2.31 ล้านบาท
2. **ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและ ***ผู้บริหาร จำานวน 9 ท่าน จำานวนเงิน 12.11 ล้านบาท
 * ค่าตอบแทนกรรมการเป็นค่าตอบแทนประจำารายปี (ไม่มีเบี้ยประชุมและสิทธิประโยชน์อื่นๆ)
 ** ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหารได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
 *** ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็น เงินเดือน เงินสมทบเข้ากองทุนสำารองเลี้ยงชีพร้อยละ 5 ของเงินเดือน และ โบนัส 
(ถ้ามี)

 4.11 ก�รประชุมคณะกรรมก�รบริษัท และคณะอนุกรรมก�รชุดต่�งๆ

  คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำาเสมอ มีการกำาหนดการประชุมล่วงหน้า 
ตลอดปีเพือ่กำาหนดนโยบายท่ีสำาคัญ พจิารณากลยุทธท์างธรุกจิและพิจารณาอนมุตัแิผนการดำาเนนิงาน งบประมาณ
ประจำาปีของบริษัทตลอดจนติดตามผลการดำาเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการพิจารณาติดตามการ
ดำาเนินงานของบริษัทเป็นส่วนหนึ่งของวาระประจำาการประชุม 
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  โดยเลขานกุารบรษัิทจะสง่หนงัสอืเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมท่ีมเีนือ้หาท่ีจำาเป็นและเพยีงพอ
ในการตัดสินใจให้กรรมการล่วงหน้าก่อนประชุมประมาณ 7 วัน เว้นแต่เป็นการเรียกประชุมเร่งด่วน
	 ในปี 2563 ได้จัดประชุมดังนี้
	 คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง
	 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง 
	 คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนได้จัดให้มีการประชุมทั้งหมด 2 ครั้ง

  คณะกรรมการบริษัทแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม สรุปได้ดังนี้

ชื่อ
คณะ

กรรมก�รบริษัท
คณะกรรมก�ร

ตรวจสอบ
คณะกรรมก�รสรรห�

และกำ�หนดค่�ตอบแทน

1.นายประกิต ประทีปะเสน 3/4 - -

2.นายศรีภูมิ ศุขเนตร 4/4 4/4 2/2

3.นางวรวรรณ งานทวี 4/4 - -

4.นายประวัติ จันทร์เรือง 3/4 - 2/2

5.นายสุทิน ตัณฑ์ไพบูลย์ 4/4 - -

6.ดร.บำารุง จินดา 4/4 4/4 -

7.นางลักขณา ศรีสด 4/4 4/4 -

8.นายธีรพงษ์ ตัณฑ์ไพบูลย์ 4/4 - -

9.ดร.นณณ์ ผาณิตวงศ์ 4/4 - 1/2

10.นายสุรเดช ตัณฑ์ไพบูลย์ 4/4 - -

11.นายวิณณ์ ผาณิตวงศ์ 4/4 - -

 4.12 นโยบ�ยก�รซื�อ ข�ย หลักทรัพย์ของบริษัท และร�ยง�นก�รมีส่วนได้เสีย

  บรษัิทกำาหนดนโยบายให้กรรมการและผูบ้รหิารตอ้งรายงานการมสีว่นไดเ้สยีของตนและบุคคลท่ีเกีย่วข้อง ซ่ึง
เป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการบริษัทหรือบริษัทย่อย ตามหลักเกณฑ์ รูปแบบ และวิธีการที่บริษัท
กำาหนด โดยกรรมการและผู้บริหารที่มีการซื้อ ขาย โอน รับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท รวมถึงคู่สมรส และบุตรที่
ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีหน้าที่ต้องทำารายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ภายใน 3 วันส่งไปยัง ก.ล.ต. ตามระเบียบของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีการเปิดเผยการซื้อ - ขาย/การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทให้ที่ประชุม
คณะกรรมการทราบทุกครั้ง



63รายงานประจำาปี 2563
บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำากัด (มหาชน)

 4.13  ร�ยง�นก�รถือหลักทรัพย์ของกรรมก�รและผู้บริห�ร

ร�ยชื่อ

จำ�นวนหุ้น
ณ 31 ธ.ค. 

2563

จำ�นวนหุ้น
ณ 31 ธ.ค. 

2562

เพิ่ม (ลด)
จ�กก�รซื�อ-ข�ย

สัดส่วนก�รถือ
หุ้นในบริษัท(%)

1 นายประกิต ประทีปะเสน 200,200 200,200 - 0.08

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

2 นายศรีภูมิ ศุขเนตร - - - -

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

3 นางวรวรรณ งานทวี 1,124,960 1,124,960 - 0.44

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

4 นายสุทิน ตัณฑ์ไพบูลย์ - - - -

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

5 ดร.บำารุง จินดา - - - -

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

6 นายประวัติ จันทร์เรือง 5,209,700 5,209,700 - 2.02

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

7 นางลักขณา ศรีสด - - - -

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

8 นายธีรพงษ์ ตัณฑ์ไพบูลย์ 1,000,000 1,000,000 - 0.39

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

9 นายสุรเดช ตัณฑ์ไพบูลย์ - - - -

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

10 ดร.นณณ์ ผาณิตวงศ์ 5,500,000 5,500,000 - 2.13

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

11 นายวิณณ์ ผาณิตวงศ์ 5,500,000 5,500,000 - 2.13

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

12 นายนิติ ประทุมถิ่น - - - -

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

13 นายทวีเกียรติ เทอดเผ่าพงศ์ - - - -

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

14 นางอารมย์ สัจจวิโส - - - -

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

15 น.ส.ระพีพรรณ พิบูลย์ศิลป์ - - -

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

16 นายพงศ์สัณห์ แพจุ้ย - - -

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -
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 ในปี 2563 บริษัท มีกิจกรรมเกี่ยวกับก�รเปิดเผยข้อมูลที่สำ�คัญประกอบด้วย

	 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสนเทศตามข้อกำาหนดของ ตลท.และ ก.ล.ต. ผ่านทางระบบ SETLink ของ ตลท. และ
เว็บไซต์ของบริษัท (www.asimar.com)

	 บริษัทนำาเสนอผลประกอบการ รายงานประจำาปีที่สามารถดาวน์โหลดได้ หนังสือเชิญประชุม โครงสร้างการถือหุ้น
ของบรษัิท รายงานการประชมุผูถ้อืหุ้นท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ข่าวสารเกีย่วกบับรษัิทและกจิกรรมนกัลงทุน
สัมพันธ์ในเว็บไซต์ของบริษัท นอกจากนั้นผู้ถือหุ้น นักลงทุนสามารถแสดงความคิดเห็นต่างๆตลอดจนเพิ่มวาระ
การประชุม และเสนอผู้ท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการ ก่อนท่ีบริษัทจะส่งหนังสือเชิญประชุมผ่านทางเว็บไซต์ได้

ห้มวิดท่� 5 ควิามรับัผิดชิอบัคณะกรรมการ
 5.1 นโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร

 คณะกรรมการบรษัิท ไดพิ้จารณานโยบายการกำากบัดแูลกจิการ และประกาศเป็นนโยบายการกำากบัดแูลกจิการของบรษัิท 
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2550

1. จัดให้มีการบริหารงานและดำาเนินงานโดยยึดหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ขจัด
ปัญหาความขัดแย้งของผลประโยชน์ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างรอบคอบ มีเหตุผล และเป็นอิสระภายในกรอบ
จริยธรรมที่ดี

2. จัดให้มีระบบควบคุมทางการเงิน การดำาเนินงาน การกำากับดูแลการปฏิบัติงาน การตรวจสอบภายใน การควบคุม
และการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและมีการทบทวนระบบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

3. ส่งเสริม กำากับ ดูแล เพื่อให้มั่นใจว่ามีการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศที่สำาคัญของบริษัท อย่างถูกต้อง ทันเวลา 
และโปร่งใส

4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ตามหลักการของบริษัทมหาชนจำากัด
5. ส่งเสริม กำากับดูแลให้มั่นใจว่า สิทธิตามกฎหมายของผู้มีส่วนได้เสีย อาทิ ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน 

เจ้าหนี้ คู่แข่ง ผู้สอบบัญชีอิสระ ภาครัฐ และชุมชนที่บริษัทฯ ตั้งอยู่ ได้รับการดูแลและปฏิบัติด้วยความเป็นธรรม
 
 นอกจากนี้ เพื่อการมีส่วนร่วมในการบริหารงานและเป็นกลไกให้สามารถติดตาม กำากับดูแล ปรับปรุง และประเมินผล
การดำาเนินงานให้บรรลุผลสำาเร็จตามวิสัยทัศน์ ภารกิจ และนโยบายดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการ
บริหาร ทำาหน้าที่ในการศึกษาและพิจารณาหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำาเสนอผลการศึกษาและข้อเสนอแนะแนวทางปฏิบัติ 
รวมทั้งการนำาแนวทางปฏิบัติที่ได้รับความเห็นชอบแล้วมาปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

 5.2 นโยบ�ยจรรย�บรรณธุรกิจ สำ�หรับกรรมก�ร ผู้บริห�ร และพนักง�น

  เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี โดยเฉพาะด้านความรับผิดชอบ ความโปร่งใส ความซื่อสัตย์ 
คุณธรรม และจริยธรรม เพื่อความเจริญเติบโตและความมั่นคงของกิจการอย่างยั่งยืน มีความรับผิดชอบต่อสังคม 
ส่งเสริมการมีส่วนรวมและการทำางานเป็นทีมของพนักงานทุกระดับ บริษัทจึงมีจัดทำาคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อ
เป็นหลักปฏิบัติและความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ดังต่อไปนี้
	 การประกอบธุรกิจจะต้องอยู่ภายใต้กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ควบคู่ไปกับการบริหาร

งาน โดยยึดหลักประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ โปร่งใส
	 ต้องรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นด้วยการสร้างผลตอบแทนท่ีเหมาะสม เปิดเผยข้อมูลสำาคัญของบริษัทอย่างครบ

ถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง
	 ไม่ปฏิบัติตนในลักษณะท่ีก่อให้เกิด ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ซ่ึงรวมถึงการเปิดเผยความลับ 

และการนำาข้อมูลของบรษัิทไปใช้เพือ่ประโยชนข์องตนและ/หรอืของบุคคลอืน่ และยอมรบัโทษตามบทลงโทษ 
หากมีการฝ่าฝืนกฎระเบียบดังกล่าว

	 รักษาความสัมพันธ์ที่ดี และปฏิบัติต่อลูกค้าและคู่ค้าทุกรายอย่างเหมาะสม โดยตั้งอยู่บนหลักคุณธรรม
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	 มีความรับผิดชอบต่อพนักงาน โดยปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน และ
สวัสดิภาพของพนักงาน ส่งเสริมพัฒนา เพิ่มพูนความรู้ ความสามารถพนักงาน ตลอดจนคำานึงถึงความ
ปลอดภัยในการปฏิบัติงานที่มีระเบียบการประเมินผลอย่างชัดเจนและอธิบายได้

	 ปลูกจิตสำานึก และมีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ด้วยการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งให้การสนับสนุนกิจการอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมส่วนรวม

	 บรษัิทไดจ้ดัให้มีการปฐมนเิทศพนกังานใหม่ และมีการช้ีแจงถงึแนวทางการปฏบัิตติามจริยธรรมทางธรกุจิให้
กับพนักงานทุกคน โดยจะมีการติดตามการปฏิบัติอย่างสม่ำาเสมอ ซ่ึงในปีท่ีผ่านมา ไม่พบว่ามีการทำาท่ีผิด
จริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท

 5.3 วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

  คณะกรรมการของบริษัทมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ทำา
หน้าที่กำาหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย ภารกิจ แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทตลอดจนกำากับ
ดแูลให้ฝา่ยจดัการสามารถบรหิารงานไดต้ามนโยบายท่ีกำาหนดไวอ้ยา่งมีประสทิธภิาพ ตามวตัถปุระสงค ์ข้อบังคบั
ของบริษัท โดยคณะกรรมการจะมีการทบทวนวิสัยทัศน์ ภาระกิจและกลยุทธ์ของบริษัทเป็นประจำาทุกปี

วิสัยทัศน์ : เป็นอู่เรือที่มีตราผลิตภัณฑ์สู่ระดับสากล นำาเทคโนโลยีพัฒนากระบวนการผลิตให้ได้คุณภาพ เวลาส่งมอบ และ 
   ความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า

พันธกิจ : มุ่งม่ันให้บริการแก่ลูกค้า โดยมีการควบคุมคุณภาพและเวลาตามมาตรฐานอู่เรือช้ันนำา มีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง  
   และบริหารทรัพยากรของบริษัทให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อ
   ลูกค้า : ผลงานเป็นท่ียอมรับและเกิดความพึงพอใจสูงสุด
   ผู้ถือหุ้น : มีผลประกอบการตามเป้าหมายเป็นท่ีพอใจแก่ผู้ถือหุ้น
   พนักงาน : พัฒนาบุคลากร ให้โอกาสก้าวหน้าในงาน มีคุณภาพชีวิตท่ีดี
   ส่ิงแวดล้อมและชุมชน : ร่วมพัฒนาสิ่งแวดล้อมและรับผิดชอบชุมชน

 บริษัทได้ให้ความสำาคัญเป็นอย่างย่ิงต่อระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การประเมิน และบริหารความ
เสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนการมีระบบการสอบทานเพื่อให้การดำาเนินงานเป็นไปตามข้อกฎหมาย และมีการควบคุมที่
ดี เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพต่อบริษัท
 คณะกรรมการ เป็นผูพ้จิารณากำาหนดบทบาทหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบระหวา่งคณะกรรมการ และคณะกรรมการบรหิาร
อย่างชัดเจน ดังรายละเอียดในหัวข้อ เรื่อง โครงสร้างกรรมการบริษัท
 คณะกรรมการ กำากับดูแลให้คณะกรรมการบริหารดำาเนินงานตามนโยบายท่ีกำาหนดไว้ ในกรณีท่ีมีรายการท่ีมีความ 
ขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสีย รวมทั้งรายการที่ต้องขอความเห็นจากผู้ถือหุน้ บริษัทได้ดำาเนินการตามข้อกำาหนด
ของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)
 บรษัิทฯ ไดส้ง่เสรมิและอำานวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมแกก่รรมการ และจดัให้มีเอกสารและข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์
ต่อการปฏิบัติหน้าที่ เช่น คู่มือกรรมการ ฯลฯ

 5.4 โครงสร้�งคณะกรรมก�ร

  5.4.1 คณะกรรมก�รบริษัท มีจำ�นวน 11 ท่�น ประกอบด้วย

  กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำานวน 5 ท่าน และ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำานวน 6 ท่าน ทั้งนี้เป็นกรรมการ
อิสระ จำานวน 4 ท่าน (ประธานกรรมการ 1 ท่าน และ คณะกรรมการตรวจสอบ จำานวน 3 ท่าน) โดยมีคุณสมบัติ
ครบถว้นตามประกาศตลาดหลกัทรพัย์ฯ วา่ดว้ยคณุสมบัตแิละขอบเขตการดำาเนนิงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
กำาหนดไว้ โดยจะปฏิบัติหน้าท่ีตรวจสอบและถ่วงดุลการบริหารกิจการต่างๆ ของบริษัทเพื่อให้เกิดความถูกต้อง 
เป็นธรรม และเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกท่าน



66 รายงานประจำาปี 2563
บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำากัด (มหาชน)

  5.4.2 นิย�มกรรมก�รอิสระของบริษัทฯ

 1. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ในบริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ง (นับรวมบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 ตามกฎหมายหลักทรัพย์)

 2. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำา บุคคล
ที่ให้บริการด้านวิชาชีพแก่บริษัท หรือ บริษัทในเครือ เช่น ผู้สอบบัญชี ทนายความ ฯลฯ หรือเป็นผู้มีอำานาจ
ควบคมุของบรษัิท หรอืบรษัิทในเครอื บรษัิทรว่ม หรอืเป็นบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง โดยตอ้งไม่มผีลประโยชน์
หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี

 3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่ว่าในลักษณะคู่ค้าหรือการกู้ยืม ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย ไม่ว่า
ทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงิน และการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่จะให้ขาดความเป็นอิสระ

 4. ไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง และไม่ได้รับการแต่งต้ังให้เป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการและ/หรือ ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่

 
  5.4.3 ก�รรวมหรือแยกตำ�แหน่ง

  ประธานกรรมการบริษัทฯ เป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร ไม่เป็นบุคคลเดียวกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
และไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหาร โดยบริษัทได้มีการจัดให้แบ่งแยกบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ
ใน การปฎิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายบริหารออกจากกันอย่างชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร

  ประธานกรรมการต้องคอยสอดส่องดูแลการบริหารจัดการของฝ่ายบริหาร คอยให้คำาแนะนำา ช่วยเหลือ แต่
ต้องไม่มีส่วนร่วม และไม่ก้าวก่ายในการบริหาร โดยให้เป็นหน้าที่ของประธานกรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร ภายใต้กรอบอำานาจที่ได้รับจากคณะกรรมการ

  5.4.4 ก�รกำ�หนดนโยบ�ยจำ�กัดจำ�นวนบริษัทท่ีกรรมก�รแต่ละคนจะดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร และก�รระบุถึงว�ระก�รดำ�รงตำ�แหน่ง 

 ของกรรมก�ร

  บริษัทยังมิได้กำาหนดนโยบายในเรื่องดังกล่าว เนื่องจากกรรมการทุกท่านสามารถอุทิศเวลาให้กับบริษัทได้
อย่างเต็มท่ี ส่วนเรื่องการระบุวาระการดำารงตำาแหน่งของกรรมการมีข้อจำากัดเรื่องความรู้ความเช่ียวชาญในธุรกิจ
ที่มีลักษณะเฉพาะ ทำาให้การกำาหนดวาระการดำารงตำาแหน่งของกรรมการจะไม่เป็นผลดีต่อบริษัท

 
  5.4.5 คณะอนุกรรมก�ร

  คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทำาหน้าท่ีตรวจสอบและสนับสนุนการกำากับดูแล
การดำาเนินกิจการของบริษัทฯ โดยสมาชิกทุกคนเป็นกรรมการอิสระไม่เป็นผู้บริหารและมีคุณสมบัติเป็นไปตามท่ี
กำาหนดไว้ในกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัยพ์แห่งประเทศไทยและสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทฯยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน เพื่อ
ทำาหน้าท่ีไปตามนโยบาย บริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับโครงสร้างและอำานาจหน้าท่ีของคณะอนุกรรมการ
ชุดย่อยภายใตหั้วข้อเรือ่งโครงสรา้งการจดัการ สว่นจำานวนครัง้การประชุมอยู่ภายใตหั้วข้อเรือ่งการปฏบัิตติามหลกั
การกำากับดูแลกิจการที่ดี หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

 5.5 ก�รกำ�หนดบทบ�ท หน้�ที่ของคณะกรรมก�รและประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร

  บริษัทฯได้มีการแบ่งแยกบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการไว้ชัดเจนโดย
ไดเ้ปิดเผยรายละเอียดอำานาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการบรษัิทฯและอำานาจหนา้ท่ีของประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร ภาย
ใต้หัวข้อเรื่องโครงสร้างการจัดการ
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 5.6 ก�รปฐมนิเทศ และก�รพัฒน�คว�มรู้แก่กรรมก�ร

 การปฐมนิเทศกรรมการ
  กรรมการผู้เข้าดำารงตำาแหน่งใหม่ จะได้รับข้อมูลความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกิจการซ่อมเรือและต่อเรือ และข้อมูล

เฉพาะของบริษัท

  การพัฒนาความรู้แก่กรรมการ
  บริษัทได้ส่งกรรมการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ดังนี้

ชื่อ หลักสูตร ปี

นายประกิต ประทีปะเสน - The role of Chairman (RCM)
- Director Accreditation Program (DAP)

2550
2546

นายประวัติ จันทร์เรือง - Role of the Compensation Committee 2551

นางวรวรรณ งานทวี - Board Nomination and Compensation Program(BNCP)
- Board & Director Performance and Evaluation
- Successful Formulation and Execution of Strategy
- Director Certification Program (DCP)
- Director Accreditation Program (DAP)
- Finance for Non-Finance Director (FN)

2561
2551
2551
2547
2547
2547

นายสุทิน ตัณฑ์ไพบูลย์ - Director Certification Program (DCP) 2546

นายศรีภูมิ ศุขเนตร - Board Nomination and Compensation Program(BNCP)
- Director Forum 
- Board Performance Evaluation 
- CEO Performance Evaluation
- The role of Chairman (RCM) 
- Finance for Non-Finance Director (FN)
- Director Certification Program (DCP)

2561
2547
2547
2547
2546
2546
2545

นายบำารุง จินดา - Audit Committee Program (ACP) 
- Director Certification Program (DCP)
- Finance for Non-Finance Director (FN)

2551
2545
2545

นายนณณ์ ผาณิตวงศ์ - Board Nomination and Compensation Program(BNCP)
- Director Certification Program (DCP)

2561
2555

นายสุรเดช ตัณฑ์ไพบูลย์ - Director Certification Program (DCP) 2554

นายวิณณ์ ผาณิตวงศ์ - Director Certification Program (DCP) 2554

นางลักขณา ศรีสด - Director Accreditation Program (DAP)
- Advanced Audit Committee Program (AACP)

2560
2560

นายธีรพงษ์ ตัณฑ์ไพบูลย์ - Director Accreditation Program (DAP) 2561
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 เรื่องที่ยังไม่ปฏิิบัติ

 คณะกรรมการมไิดก้ำาหนดนโยบายและวธิปีฏบัิติในการไปดำารงตำาแหนง่กรรมการท่ีบริษัทอ่ืนของผู้บรหิารระดบัสงู 
เนือ่งจากปัจจบัุนผูบ้รหิารระดบัสงูทุกท่านปฏบัิตงิานท่ีบรษัิทฯไดอ้ยา่งเตม็เวลาไม่ถอืเป็นปัญหาในการบริหารงานท่ีบริษัท

 5.7 ก�รประเมินผลคณะกรรมก�รและประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร

 คณะกรรมการมีการประเมินผลงานประจำาปีของตนเอง
 คณะกรรมการเห็นชอบการใช้แบบประเมนิผลคณะกรรมการบรษัิทฯ ซ่ึงผา่นการสอบทานโดยคณะกรรมการสรรหา
และกำาหนดค่าตอบแทน เพื่อนำาผลการประเมินมาใช้เพื่อการปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการทั้งคณะ โดย
แบ่งการประเมินเป็น 4 หมวด ดังนี้
• การประชุมและกรรมการ
• ประสิทธิภาพในการสื่อสาร
• ขั้นตอนการดำาเนินการ
• ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร

 คณะกรรมการจะปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละปี โดยพิจารณาจากผลการประเมินที่ได้รับ
 คณะกรรมการจัดให้มีการประเมินผลงานของผู้บริหารสูงสุด
 คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณา นำาเสนอ และให้ความเห็นชอบผลประเมินการปฏิบัติ
งานของประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร และผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษัิท ตอ่คณะกรรมการบรษัิท เป็นประจำาทุกปี โดยพจิารณา
จากความสำาเรจ็ของเป้าหมายในระดบับรษัิท และความสามารถในระดบับุคคล รวมท้ังอัตราคา่ตอบแทนในอตุสาหกรรม 
ซ่ึงบริษัทได้สำารวจค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นระยะๆ เพื่อให้สามารถแข่งขันได้กับตลาดและเพียงพอท่ีจะรักษาและจูงใจ 
ผู้บริหารที่มีคุณภาพ โดยประธานกรรมการเป็นผู้แจ้งผลการพิจารณาให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง
ของบริษัททราบ

 5.8 จัดให้มีแผนก�รสืบทอดตำ�แหน่งผู้บริห�รสูงสุด

 คณะกรรมการมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน เป็นผู้รับผิดชอบการจัดทำาแผนการ
สืบทอดตำาแหน่งของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท โดยพิจารณาจากบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ
เหมาะสม เพ่ือรกัษาความเช่ือม่ันให้กบันกัลงทุนและพนกังานวา่ การดำาเนนิงานของบรษัิทจะมกีารพฒันาอย่างตอ่เนือ่ง

 5.9 เลข�นุก�รบริษัท

 คณะกรรมการบรษัิทเลง็เห็นถงึความสำาคญัของบทบาทและหนา้ท่ีของเลขานกุารบรษัิท เพือ่ให้สอดคลอ้งกบัขอ้พงึ
ปฏิบัติที่ดีสำาหรับบริษัทจดทะเบียน คณะกรรมการจึงแต่งตั้งให้ นายอวยชัย ติวิรัช ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท (จบ
การศึกษา นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยผ่านการอบรมหลักสูตรเลขานุการบริษัท หลักสูตร Company 
Secretary Program ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทของไทย (IOD))

 5.10 ระบบก�รควบคุมและก�รตรวจสอบภ�ยใน

 ก�รดูแลเรื่องก�รใช้ข้อมูลภ�ยใน

 บริษัทมีหลักปฏิบัติท่ัวไปของผู้บริหารท่ีจะเก็บรักษาข้อมูลภายในท่ีสำาคัญ และมีผลต่อการตัดสินใจของนักลงทุน
ไม่ให้เผยแพร่ออกไปก่อนนำาส่งข้อมูลให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์โดยเฉพาะข้อมูลงบการเงิน
 ทั้งนี้ เมื่อมีรายการซื้อ - ขายหุ้นของบริษัท กรรมการและผู้บริหารระดับสูงรวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุ
นิติภาวะ ต้องทำารายการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ภายใน 3 วันทำาการ เพื่อนำาส่ง ก.ล.ต และมีการเปิดเผยการ 
ซื้อ-ขาย/การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทให้ที่ประชุมคณะกรรมการทราบทุกครั้ง
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 คว�มเห็นเรื่องก�รควบคุมภ�ยใน

 คณะกรรมการได้ตระหนักถึงความจำาเป็น และให้ความสำาคัญต่อระบบการควบคุมภายใน เนื่องจากคณะกรรมการ
มีความรับผิดชอบที่ต้องดำาเนินธุรกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ดังนั้นการมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม
เพียงพอ และมีความเป็นปัจจุบันสอดคล้องกับสภาพการดำาเนินธุรกิจภายใต้การแข่งขันท่ีทวีความรุนแรงและสภาพท่ี
เปลี่ยนแปลง ซ่ึงทำาให้คณะกรรมการม่ันใจว่าจะสามารถนำาพาบริษัทไปสู่เป้าหมายของบริษัทได้ โดยบริษัทได้ว่าจ้าง
นิติบุคคลภายนอกคือ ห้างหุ้นส่วนจำากัด ศรีฤกษ์ เป็นผู้ปฏิบัติการตรวจสอบภายในของบริษัท และทำาหน้าท่ีเป็น
เลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบด้วย โดยให้รายงานขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
 บริษัทมีการแบ่งแยกอำานาจหน้าที่โดยกำาหนดอำานาจอนุมัติและดำาเนินการของบริษัท ไว้อย่างชัดเจนตามประเภท
ของธุรกรรม โดยจัดแบ่งไว้เป็นหมวดหมู่อันได้แก่ การบริหาร การเงิน การผลิตและจัดซื้อสินค้า ทรัพย์สินถาวร และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
 คณะกรรมการได้มีการกำาหนดเป้าหมาย เพ่ือใช้ปฏิบัติตามแนวทางการกำากับดูแลกิจการท่ีดี นอกจากนี้คณะ
กรรมการและฝ่ายบริหารได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการป้องกันและ
บริหารความเสี่ยงที่สำาคัญ ภายใต้สภาวะแวดล้อมในการดำาเนินธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
 คณะกรรมการไดม้อบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคณุวฒุอิิสระจำานวน 3 ท่านทำาหนา้ท่ี
พิจารณาความเหมาะสมและเพียงพอของระบบการควบคุมภายในโดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัท โดยมีผู้ท่ี
ปฏิบัติการตรวจสอบภายในทำาหน้าที่รายงานการตรวจสอบภายในเป็นประจำาทุกเดือน โดยจะครอบคลุมถึงการรายงาน
ผลของการตรวจสอบและประเมินความเหมาะสมและเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
 คณะกรรมการตรวจสอบจะรว่มประชุมกบัผูส้อบบัญชโีดยไมม่ผีูบ้รหิารรว่มดว้ยอย่างนอ้ยปีละครัง้ เพือ่สอบถามถงึ
ประเด็นสำาคัญที่เกี่ยวข้องกับระบบงานที่สำาคัญ และการควบคุมภายในอันนำามาประเมินถึงความเหมาะสมและเพียงพอ
ของระบบการควบคมุภายใน และไดร้ายงานผลการดำาเนนิงานในท่ีประชุมคณะกรรมการทุกครัง้ และเมือ่มีประเดน็ปัญหา
หรอืข้อเสนอแนะในอันท่ีจะพัฒนาระบบการควบคมุภายในให้เหมาะสมมากข้ึน กจ็ะนำาเสนอในรายงานตอ่คณะกรรมการ
บริษัทพร้อมทั้งมีการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง
 นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังได้ให้ความเห็นชอบแก่ฝ่ายบริหารในการจัดทำาแผนบริหารความเสี่ยงก่อน
นำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติต่อไป และให้ความสำาคัญกับแผนบริหารความเสี่ยง เพราะเป็นเครื่องมือใน
การบริหารจัดการที่มีคุณค่า และเป็นส่วนสำาคัญส่วนหนึ่งในการกำากับดูแลกิจการที่ดี จึงได้จัดให้มีการรายงานเกี่ยวกับ
การบริหารความเสี่ยงในรายงานตรวจสอบภายในอีกด้วย

 
 ก�รบริห�รคว�มเสี่ยง

 บริษัทกำาหนดนโยบายและข้ันตอนการบริหารความเสี่ยงท่ัวท้ังองค์กร โดยเน้นความเช่ือมโยงสอดคล้องของแผน
กลยุทธ์ งบประมาณ และการบริหารความเสี่ยง มีการระบุและประเมินปัจจัยความเสี่ยงเพื่อจัดวางระบบบริหารความ
เสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับกิจกรรมของหน่วยงาน โดยคณะทำางานบริหารความเสี่ยงทบทวน และติดตาม
เป็นประจำาและต่อเนื่องทุกเดือน เพ่ือปรับปรุงมาตรการต่างๆให้เหมาะสมกับความเสี่ยงท่ีแปรเปลี่ยนไป รวมถึงการ
สื่อสารให้พนักงานทุกระดับตระหนักและนำาหลักการบริหารความเสี่ยงไปใช้ในการทำางานประจำาวัน โดยมีคณะทำางาน
บริหารความเส่ียง ซ่ึงประกอบด้วย ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ผู้จัดการฝ่าย ผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน โดยมีหน้าท่ี

- จัดทำาแผนบริหารความเสี่ยง
- ดำาเนินการบริหารความเสี่ยง
- สื่อสารและจัดฝึกอบรมให้พนักงานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง
- จัดให้มีการประเมินและควบคุมความเสี่ยงในงานที่ปฏิบัติ
- บริหารความเสี่ยงโดยการประเมิน ควบคุม ทบทวน และกำากับดูแล
- คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแผนบริหารความเสี่ยงก่อนนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ 

และติดตามผลการดำาเนินงานโดยผ่านการรายงานของผู้ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน
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 5.11 ร�ยง�นของคณะกรรมก�รบริษัท

 คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงิน
ท่ีปรากฏในรายงานประจำาปี และจดัให้มรีะบบควบคมุภายในท่ีมีประสทิธผิล เพือ่ให้ม่ันใจไดว้า่การบันทึกข้อมูลทางบัญชี
มีความถูกต้องครบถ้วน นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษัทฯ ยังมีหน้าท่ีในการเปิดเผยสารสนเทศท้ังท่ีเป็นสารสนเทศ
ทางการเงนิและสารสนเทศเรือ่งอ่ืนอย่างครบถว้น เพียงพอ โปรง่ใส เชือ่ถอืไดแ้ละทันเวลา เพือ่ให้ผูถ้อืหุ้นไดร้บัสารสนเทศ
อย่างเท่าเทียมกันตามท่ีกำาหนด ตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ สำานักงานคณะกรรมการ
กำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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รายการระห้วิ่างกัน

 บริษัทเอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำากัด (มหาชน) ขอรายงานรายการระหว่างกันท่ีเกิดข้ึนกับบริษัทย่อย และบริษัท
เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเกี่ยวข้องกันโดยมีผู้ถือหุ้นหรือกรรมการบางส่วนร่วมกัน รายการธุรกิจดังกล่าวส่วนใหญ่ประกอบด้วยการกู้
ยืมเงินระหว่างกัน การให้บริการซ่อมเรือ การเช่าที่ดินและค่าสาธารณูปโภคจ่าย ซึ่งกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการ
ระหว่างกันสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และมีความเห็นว่ารายการระหว่างกันเป็นรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติ
ของบรษัิท มีความสมเหตสุมผลมกีารกำาหนดราคาและเงือ่นไขอืน่ๆตามราคาตลาดเช่นเดยีวกบัการกำาหนดราคาให้กบับุคคล
หรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัท บริษัทย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้องและผู้ถือหุ้น ซึ่ง
สามารถสรุปได้ดังนี้

1. รายการสินทรัพัย์ ห้น่�สิน และภัาระผูกพััน ระห้วิ่างบัริษััทกับับัริษััทย่อย และบัริษััทท่�เก่�ยวิข้องกัน สรุป ได้
ดังน่�

31 ธ.ค. 63
(ล้�นบ�ท)

31 ธ.ค. 62
(ล้�นบ�ท)

สัดส่วนก�ร
ถือหุ้นขอบริษัท 

(ร้อยละ)

คว�มสัมพันธ์

ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
      บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
       -  บริษัท ซีทรานเฟอร์รี่ จำากัด
       -  บริษัท ซีทราน ดิสคัฟเวอร์รี่ จำากัด
       -  บริษัท ซีทราน ทราเวิล จำากัด

0.55
-
-

12.67
0.32

0.006

-
-
-

กรรมการร่วมกัน
กรรมการร่วมกัน
กรรมการร่วมกัน

ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
      บริษัทย่อย
      - บริษัท อาชิมา มารีน จำากัด
      - บริษัท อีโค มารีน จำากัด
      - บริษัท เจนเนอรัล มารีน จำากัด
     บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
      -  บริษัท ซีทรานเฟอร์รี่ จำากัด

0.03
0.06

0.007

2.09

0.04
0.03

0.007

-

99.90
93.15
99.99

-

บริษัทย่อย
บริษัทย่อย
บริษัทย่อย

กรรมการร่วมกัน

รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำาระ
     บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
      -  บริษัท ซีทรานเฟอร์รี่ จำากัด
      บริษัทย่อย
      -  บริษัท อีโค มารีน จำากัด

5.76

9.89

0.96

13.23

-

93.15

กรรมการร่วมกัน

บริษัทย่อย

เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
      บริษัทย่อย
      -  บริษัท อาชิมา มารีน จำากัด
      -  บริษัท อีโค มารีน จำากัด
      -  บริษัท เจนเนอรัล มารีน จำากัด

2.86
0.35
1.98

2.19
0.10

-

99.90
93.15
99.99

บริษัทย่อย
บริษัทย่อย
บริษัทย่อย

ค่าดอกเบี้ยค้างจ่าย - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
     บริษัทย่อย
      -  บริษัท อีโค มารีน จำากัด
      -  บริษัท เจนเนอรัล มารีน จำากัด
      -  บริษัท อาชิมา มารีน จำากัด

0.009
0.001
0.003

0.01
0.006
0.003

93.15
99.99
99.90

บริษัทย่อย
บริษัทย่อย
บริษัทย่อย
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31 ธ.ค. 63
(ล้�นบ�ท)

31 ธ.ค. 62
(ล้�นบ�ท)

สัดส่วนก�ร
ถือหุ้นขอบริษัท 

(ร้อยละ)

คว�มสัมพันธ์

เงินกู้ยืมระยะยาว - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
     บริษัทย่อย
      -  บริษัท อีโค มารีน จำากัด
      -  บริษัท เจนเนอรัล มารีน จำากัด
      -  บริษัท อาชิมา มารีน จำากัด  

10.00
1.00
2.60

12.40
5.00
2.60

93.15
99.99
99.90

บริษัทย่อย
บริษัทย่อย
บริษัทย่อย

2. รายได้และค่าใชิ้จุ่ายระห้วิ่างบัริษััทกับับัริษััทย่อย และบัริษััทท่�เก่�ยวิข้องกัน สรุป ได้ดังน่�

(หน่วย : ล้านบาท)

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม

2563 2562

บริษัทย่อย

รายได้
       รายได้ค่าบริการต่อเรือ
       รายได้ค่าซ่อมเรือ 
       เงินปันผลรับ
       รายได้อื่น
ค่าใช้จ่าย
       ต้นทุนในการรับจ้าง
       ซื้อวัสดุ
       ดอกเบี้ยจ่าย

21.30
0.38

-
1.10

27.40
2.70
0.30

13.20
0.04
8.20
1.50

28.40
0.60
0.30

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

รายได้
       รายได้ค่าซ่อมเรือ
       รายได้ค่าบริการและขาย

9.20
0.08

36.80
1.08

ห้ลักการอนุมัติการทำารายการระห้วิ่างกัน
 ข้ันตอนการอนมัุติเข้าทำารายการระหวา่งกนัของบรษัิทจะมีกระบวนการและลำาดบัการพจิารณาในการเข้าทำารายการอยา่ง
เป็นระบบโดยจะพิจารณาถึงความจำาเป็น ความสมเหตุสมผล และราคาท่ียุติธรรม ซ่ึงเป็นไปตามกฎระเบียบของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้บริษัทยังมีนโยบายเสนอการทำารายการดังกล่าวต่อที่
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส

แนวิโน้มการทำารายการระห้วิ่างกันในอนาคต
 กรรมการตรวจสอบและกรรมการบริษัท จะร่วมกันดูแลรายการระหว่างกันดังกล่าวท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตว่าจะเป็นไป
ดว้ยความสมเหตสุมผลและมอีตัราตอบแทนทีย่ตุธิรรม พรอ้มทัง้ผา่นการอนมุตัติามขัน้ตอนและกฎระเบยีบทีเ่กี่ยวขอ้งอยา่ง
ถูกต้องและจะเปิดเผยชนิดและมูลค่าของรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งภายใต้ประกาศและข้อ
บังคับของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(ตลท.)
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บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำากัด (มหาชน)

กรรมการและผู้บัริห้ารร่วิมในรายการระห้วิ่างกัน
 การดำารงตำาแหน่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัทในกลุ่มซึ่งมีรายการระหว่างกัน

ร�ยชื่อ บจก. 
เจนเนอรัล 

ม�รีน

บจก. 
อ�ชิม� 
ม�รีน

บจก. 
อีโค ม�รีน

บจก. 
ซีทร�น 
เฟอร์รี่

บจก. ซีทร�น 
ดิสคัฟเวอร์รี่

บจก. 
ซีทร�น 
ทร�เวิล

1. นายประกิต ประทีปะเสน X  

2. นางวรวรรณ งานทวี X X X X X X

3. นายสุทิน ตัณฑ์ไพบูลย์ X X X X

4. ดร.บำารุง จินดา X

5. นายธีรพงษ์ ตัณฑ์ไพบูลย์ X X X

6. ดร.นณณ์ ผาณิตวงศ์ X

7. นายสุรเดช ตัณฑ์ไพบูลย์ X,XX X,XX X,XX

หมายเหตุ  X = กรรมการ, XX = ผู้บริหาร
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บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำากัด (มหาชน)

การเปิดเผยข้อมูลเก่�ยวิกับัค่าตอบัแทนของผู้สอบับััญชิ่

ค่าตอบัแทนของผู้สอบับััญชิ่
1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

บริษัทและบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่
- ผู้สอบบัญชีของบริษัท ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามีจำานวนเงินรวม 1,135,000.00 บาท
- สำานกังานสอบบัญชีท่ีผูส้อบบัญชีสงักดั บุคคลหรอืกจิการท่ีเกีย่วข้องกบัผูส้อบบัญชีและสำานกังานสอบบัญชีท่ีผูส้อบ
บัญชีสังกัด ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามีจำานวนเงินรวม - บาท

2. ค่าบริการอื่น (non-audit fee)
 - ไม่มี -
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บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำากัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระ 3 คน กรรมการตรวจสอบทุกคนเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศไว้ ได้แก่
1. นายศรีภูมิ ศุขเนตร  ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายบำารุง จินดา  กรรมการตรวจสอบ
3. นางลักขณา ศรีสด  กรรมการตรวจสอบ

 คณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตั้งนายศุภฤกษ์ คชจิรัฐกุล ผู้เชี่ยวชาญภายนอกท่ีทำาหน้าท่ีตรวจสอบภายใน ให้เป็น
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบท่ีไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ท้ังนี้เพื่อให้การดำาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าท่ีตามขอบเขตและความรับผิดชอบดังท่ีกำาหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ซึ่งกำาหนดโดยคณะกรรมการบริษัท อย่างครบถ้วนทุกประการ
 ในปีพ.ศ. 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมอย่างเป็นทางการรวม 4 ครั้ง โดยมีสาระสำาคัญดังต่อไปนี้

1.  คณะกรรมการตรวจสอบได้เชิญประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และ
ผูส้อบบัญชีเข้ารว่มประชุมดว้ย เพือ่ให้คำาอธบิายอย่างชัดเจนในคำาถามตา่งๆ ท่ีกรรมการตรวจสอบม ีและการหารอืรว่ม
กันถึงวิธีการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนและมีคุณภาพ ในเรื่องที่เกี่ยวกับงบการเงิน ผลการ
ควบคุมภายใน ผลการบริหารความเสี่ยง แผนการตรวจสอบ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีหรือกฎเกณฑ์
ต่างๆ ของหน่วยงานทางการท่ีกำากับควบคุมดูแล ตลอดจนพิจารณาทบทวนหนังสือรับรองจากฝ่ายจัดการของบริษัท 
(Letter of Representation) ซึ่งได้ให้กับผู้สอบบัญชี
2. คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ระชุมเป็นการเฉพาะกบัผูส้อบบัญชี โดยปราศจากการเข้ารว่มของฝา่ยจดัการ เพือ่ขอ
ความเห็นจากผู้สอบบัญชีในเรื่องคุณภาพของเจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน การทำารายงานผลความคืบหน้าของโครงการ
ท่ีมีผลกระทบอย่างมีนัยสำาคัญต่องบการเงินของบริษัท ปัญหาหรือความยุ่งยากท่ีผู้สอบบัญชีประสบในการปฏิบัติงาน 
ทบทวนยอดการตัง้คา่ใช้จา่ยคา้งจา่ยทางบัญชี การตัง้สำารองหนีส้งสยัจะสญู การตดัหนีส้ญู และรายการอ่ืนๆ ท่ีมีเนือ้หา
สาระกระทบต่องบการเงินของบริษัทอย่างมีนัยสำาคัญ 
3. คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดย
ยึดหลักความสมเหตุสมผล ความโปร่งใส และการเปิดเผยข้อมูลของรายการดังกล่าวอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็น
ประโยชน์สูงสุดของบริษัท
4. คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการบริหารความเสี่ยง โดยรับทราบผลการบริหารความเสี่ยงจากฝ่ายจัดการ
และรายงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ให้ม่ันใจว่าบริษัทฯ ได้บริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อให้การดำาเนินงานต่างๆ บรรลุตามเป้าหมาย
5. คณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายให้ผู้ตรวจสอบภายในเป็นผู้ดำาเนินการสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่า
ดว้ยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ขอ้กำาหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายท่ีเกีย่วข้องกบัธรุกจิ
ของบริษัทฯ แล้วรายงานผลให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบ
6. เพ่ือให้แน่ใจว่าการทำางานของผู้เช่ียวชาญจากภายนอกท่ีทำาหน้าท่ีตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพและบรรลุ
วัตถุประสงค์ คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมกับบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องประเมินผลงานของผู้ตรวจสอบภายใน ผลการ
ประเมินเป็นที่พึงพอใจ จึงได้ว่าจ้างให้ทำางานด้านนี้ต่อไป
7. คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดทำารายงานการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ และนำาเสนอต่อท่ีประชุมคณะ
กรรมการบริษัทอย่างเป็นประจำา เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทได้ทราบถึงกิจกรรม และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
ในเรื่องต่างๆ อย่างชัดเจน

รายงานของคณะกรรมการตรวิจุสอบั
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8. คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาคดัเลอืกผู้สอบบัญชีโดย พจิารณาถงึความรู้ ความสามารถ ประสบการณ ์ความ
น่าเชื่อถือ และความเพียงพอของบุคลากร รวมถึงคุณภาพงานของผู้สอบบัญชีในรอบปีที่ผ่านมา สำาหรับค่าตอบแทน 
ผู้สอบบัญชีนั้นได้พิจารณาถึงขอบเขตความรับผิดชอบ อัตราค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำานักงานอื่น
 คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาคดัเลอืก เสนอแตง่ตัง้ และเสนอคา่ตอบแทนผูส้อบบัญชีของบรษัิทไดแ้ก ่บรษัิท 
สอบบัญชีธรรมนิติ จำากัด และนำาผลการพิจารณาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาและลงมติเห็นชอบก่อน
ที่จะนำาเสนอต่อผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำาปี 2563 อนึ่งผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่ได้ให้บริการอื่นแก่
บริษัท นอกเหนือไปจากการปฏิบัติงานสอบบัญชีในรอบปี พ.ศ. 2563 

 สุดท้ายนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายงานทางการเงิน รายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
ระบบควบคมุภายใน การบรหิารจดัการความเสีย่ง การปฏบัิตติามกฎหมาย ความเหมาะสมของผูส้อบบัญชี และกระบวนการ
ตรวจสอบภายในของบริษัทฯได้มีการปฏิบัติและเป็นไปตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีทุกประการ

นายศรีภูมิ ศุขเนตร
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำากัด (มหาชน)

 รายงานคณะกรรมการสรรห้าและกำาห้นดค่าตอบัแทน

 คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำานวน 
3 ท่าน โดยคณะกรรมการบรษัิท จะแตง่ตัง้กรรมการอิสระท่านหนึง่ให้ดำารงตำาแหนง่ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำาหนด
ค่าตอบแทน ดังมีรายนามต่อไปนี้

1. นายศรีภูมิ  ศุขเนตร  ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
2. นายประวัติ  จันทร์เรือง  กรรมการ กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
3. ดร.นณณ์  ผาณิตวงศ์  กรรมการ กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

 คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดคา่ตอบแทนมีหนา้ท่ีสรรหาบุคคลท่ีมีคณุสมบัตเิหมาะสมในการดำารงตำาแหนง่กรรมการ
บรษัิท กรรมการในคณะอนกุรรมการชุดตา่งๆ ท่ีไดร้บัมอบหมายอำานาจหนา้ท่ีและความรบัผดิชอบโดยตรงจากคณะกรรมการ
บริษัท และผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ประธานเจ้าหน้าทบริหาร รวมท้ัง ทำาหน้าท่ีพิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ 
และผู้บริหารระดับสูง ในระดับ ประธานเจ้าหน้าทบริหารขึ้นไป เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
 ในระหว่างปี 2563 คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนได้มีการประชุมร่วมกันจำานวน 2 ครั้ง เพื่อพิจารณา
เรื่องในความรับผิดชอบ รวมทั้งแผนการสืบทอดตำาแหน่ง ทั้งนี้โดยคำานึงถึงคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ 
ความเชีย่วชาญท่ีหลากหลาย และภาวะผูน้ำา ตลอดจนวสิยัทัศนแ์ละทัศนคตท่ีิดตีอ่องคก์รอันเป็นประโยชนต์อ่การดำาเนนิกจิการ
ของบริษัทฯ รวมท้ังยังคำานึงถึงขนาดโครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทท่ีเหมาะสม เพื่อให้การบริหาร
จัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการกำากับดูแลกิจการท่ีดี สอดคล้องกับข้อกำาหนดของหน่วยงานท่ีกำากับดูแลใน
การกำาหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงดังกล่าว คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนได้
พิจารณาโดยคำานึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงาน รวมถึงผลประกอบการและสภาพ
แวดล้อมทางธุรกิจของ บริษัทฯ
 สำาหรับค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารที่แสดงไว้ในหัวข้อผลประโยชน์ตอบแทนของคณะกรรมการและผู้บริหาร
ปี 2563 คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาเห็นว่ามีความเหมาะสม ตลอดจนได้ผ่านการพิจารณาและ
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

นายศรีภูมิ ศุขเนตร
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
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บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำากัด (มหาชน)

ผลการดำาเนินงาน

ข้อมูลจุากงบัการเงิน
หน่วย : พันบาท

บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ข้อมูลจ�กงบก�รเงิน 2563 2562 2561

สินทรัพย์รวม 718,285 755,159 751,992

หนี้สินรวม 274,912 326,219 294,579

ส่วนของผู้ถือหุ้น 443,373 428,940 457,413

รายได้จากการรับจ้าง 480,059 430,620 516,134

รายได้จากการซ่อมเรือ 373,279 364,917 420,785

รายได้จากการต่อเรือ 86,389 44,653 39,650

รายได้รับจ้างของบริษัทย่อย 20,391 21,050 55,699

รายได้รวม 493,695 440,771 524,897

กำาไรขั้นต้น 145,554 127,752 159,186

กำาไรสุทธิ 30,621 1,060 26,051

อัตราส่วินทางการเงิน
บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

2563 2562 2561

อัตรากำาไรสุทธิ (%) 6.20 0.23 4.96

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 7.02 0.23 5.54

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 4.16 0.13 3.51

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 1.72 1.66 1.77

กำาไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) 0.119 0.004 0.10

กำ�ไรสุทธิ
หน่วย : ล้านบาท

2563 2562 2561

31 1 26
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บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำากัด (มหาชน)

ผลการดำาเนินงานปี 2563
ผลการดำาเนินงานประจำาปี 2563 เปรียบเทียบกับปีก่อน รายได้จากการรับจ้างเพิ่มขึ้น 49.44 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 
11.48 บริษัทฯ สามารถวิเคราะห์ถึงการเปลี่ยนแปลงในด้านรายได้ ต้นทุน และค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ได้ดังนี้

ด้านรายได้
 รายได้มาจากงานซ่อมเรือเท่ากับ 373.28 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 8.36 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.29 งานเรือ
ซ่อมท่ีสาขาสมุทรปราการ แม้ว่าจะได้ผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID 19 แต่ก็ยังสามารถทำารายได้ 
เพิ่มขึ้น เนื่องจากมีปริมาณเรือและมูลค่าในการซ่อมต่อลำาเพิ่มขึ้นมากกว่าปีก่อน 
 ในส่วนของสาขาสุราษฎร์ธานีรับเรือลูกค้าราชการท่ีมีมูลค่าซ่อมสูงจำานวนหลายลำา รวมท้ังมีการบริหารการใช้พ้ืนท่ีใน
การซ่อมเรือทั้งในอู่และเช่าคานเรือที่ภายนอกอู่ ส่งผลให้มีรายได้ซ่อมเรือ เพิ่มขึ้น 8.29 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อน 
 รายได้จากงานต่อเรือเท่ากับ 86.39 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ร้อยละ 93.48 มากกว่าปี 2562 เนื่องจากในปี 2563 
มีจำานวนโครงการที่รับรู้รายได้ในระหว่างปีมีการส่งมอบเรือโดยสารอลูมิเนียมปรับอากาศ จำานวน 4 ลำา ของบริษัท เรือด่วน
เจ้าพระยา จำากัด และโครงการต่อเรือกำาจัดผักตบชวา จำานวน 2 ลำา ของกรมโยธาธิการและผังเมือง ซึ่งรับงานผ่านมาจาก 
บริษัท อีโค มารีน จำากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย โครงการต่อเรือโดยสารปรับอากาศพลังงานไฟฟ้าของบริษัท ไมน์โมบิลิตี รีเสิร์ช 
จำากัด จำานวน 5 ลำา ซึ่งรับรู้รายได้สะสม ร้อยละ 61.10 และโครงการต่อเรือเก็บขยะ ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
จำานวน 2 ลำา ซึ่งรับรู้รายได้สะสมร้อยละ 56.45 โดยมีกำาหนดส่งมอบภายในไตรมาสที่ 1 ของ ปี 2564
 รายได้อื่น ในปี 2563 เพิ่มขึ้น 3.48 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 65.51 จากการได้เงินค่าปล่อยเรือของเรือที่บริษัทฯ ตั้ง
สำารองหนี้สงสัยจะสูญไปแล้วเมื่อปี 2562

ด้านต้นทุนและค่าใชิ้จุ่าย
 ต้นทุนในการรับจ้างเท่ากับ 334.50 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 31.63 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.44 เนื่องจากมีโครงการงาน
ต่อเรือเพิ่มมากขึ้น จึงทำาให้ต้นทุนในการรับจ้างสูงขึ้นตามสัดส่วนรายได้ท่ีเพิ่มข้ึน โดยบริษัทฯ มีอัตรากำาไรข้ันต้นเพิ่มข้ึน 
คิดเป็นร้อยละ 0.65 เนื่องจากรายได้จากการรับจ้างที่สูงขึ้นและการควบคุมต้นทุนวัตถุดิบใช้ไปของงานเรือซ่อมที่ลดลง
 ค่าใช้จ่ายในการจัดจำาหน่ายเท่ากับ 7.69 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.25 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.36 จากการทำาแผนการ
ตลาดของผลิตภัณฑ์ทำาความสะอาดชีวภาพของบริษัทอีโค มารีน จำากัด (บริษัทย่อย) และในส่วนของค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
เท่ากับ 89.86 ล้านบาท ลดลง 14.89 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14.21 เนื่องจากในปี 2562 มีการตั้งผลประโยชน์พนักงาน
ระยะยาวเพิ่มขึ้น ตามกฎเกณฑ์ใหม่ รวมทั้งมีการตั้งสำารองหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้เรือซ่อมเพิ่มขึ้น และในปี 2563 บริษัทฯ ได้
มีนโยบายและระบบจัดการควบคุมค่าใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
 ต้นทุนทางการเงินเท่ากับ 7.51 ล้านบาท ลดลง 0.91 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.81 เนื่องจากมีการจ่ายชำาระคืน 
เงนิกูยื้มระยะยาวจากสถาบันการเงนิกอ่นกำาหนดบางสว่น ทำาให้มภีาระในการการจา่ยดอกเบ้ียลดลง อกีท้ังในป ี2563 สถาบัน
การเงินที่ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลง ทำาให้ในปี 2563 มีกำาไรสุทธิ เท่ากับ 30.62 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับผลกำาไรสุทธิ 
1.01 ล้านบาท ของปี 2563 เพิ่มขึ้นจำานวน 29.61 ล้านบาท เป็นการเปลี่ยนแปลงร้อยละ 2,931.68

  วิิเคราะห้์ฐานะการเงิน

 1. การวิิเคราะห้์สินทรัพัย์
 สนิทรพัย์รวมของบรษัิทเท่ากบั 718.29 ลา้นบาท ลดลงเท่ากบั 36.87 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 4.88 สนิทรพัย์หมนุเวียน 
ลดลง 55.58 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 23.29 ส่วนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน เพิ่มขึ้น 18.71 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.62 โดย
มีรายละเอียดที่สำาคัญดังนี้
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง 41.93 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 62.77 เนื่องจากในปี 2563 นำาเงินสดบางส่วน
ชำาระเงินกู้ยืมเงินระยะสั้น จำานวน 65.00 ล้านบาท และชำาระเงินกู้ระยะยาวก่อนกำาหนด จำานวน 8.00 ล้านบาท ทำาให้ยอด
คงเหลือในบัญชีเงินฝากลดลง
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 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นลดลง 13.15 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20.30 มาจากลูกหนี้การค้างานซ่อมเรือของกิจการ 
ที่เกี่ยวข้องกันลดลง 17.01 ล้านบาท เนื่องจากลูกค้าได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 ทำาให้ลดการซ่อม
ทำาเรือในช่วงปี 2563
 สินค้าคงเหลือลดลง 14.62 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 29.64 ในช่วงสิ้นปี 2563 โครงการต่อเรือบางโครงการได้ส่งมอบ
เรียบร้อยแล้ว และหลายโครงการดำาเนินการใกล้แล้วเสร็จทำาให้มีการสั่งซี้อวัตถุดิบลดลง
 สินทรัพย์รอการขายลดลง 8.47 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100 เนื่องจากได้มีการขายเรือที่เป็นทรัพย์สินรอการขายได้
เรียบร้อยแล้ว
 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิลดลง 17.32 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.91 โดยในปี 2563 ได้มีการจัดประเภททรัพย์สิน
ตามมาตรฐานบัญชีใหม่ และ ปรับปรุงเป้นค่าใช้จ่าย รวม 6.00 ล้านบาท ส่วนที่เหลือ เป็นการบันทึกค่าเสื่อมราคาประจำาปี

2. การวิิเคราะห้์ห้น่�สิน
 หนี้สินรวมของบริษัทเท่ากับ 274.91 ล้านบาท ลดลงเท่ากับ 51.31 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.73 โดยมีรายละเอียด
ที่สำาคัญดังนี้
 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง 65.00 ล้านบาท เนื่องจากปี 2563 บริษัทได้รับชำาระหนี้
จากงานต่อเรือ ท้ังท่ีส่งมอบแล้ว และกำาลังต่อหลายโครงการ รวมท้ังงานเรือซ่อมมูลค่าสูงหลายลำา ทำาให้มีความสามารถ 
ในการชำาระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินได้บางส่วน
 เจ้าหนี้การค้าลดลง 5.58 ล้านบาท เนื่องจากโครงการต่อเรือบางโครงการได้ส่งมอบเรียบร้อยแล้ว และหลายโครงการ
ดำาเนินการใกล้แล้วเสร็จทำาให้มีการซื้อซี้อวัตถุดิบลดลง
 เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารลดลง 27.62 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 31.65 เนื่องจากในระหว่างปี 2563 มีการจ่ายชำาระ
คืนกู้ยืมระยะยาวก่อนกำาหนดบางส่วน จำานวน 8.00 ล้านบาท

3. การวิิเคราะห้์ส่วินของผู้ถื่อหุ้้น
 ส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 443.37 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14.43 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.36 จากปี 2562 เนื่องจากส่วนของ
กำาไรเบ็ดเสร็จรวมเพิ่มขึ้น 32.33 ล้านบาท และมีการจ่ายเงินปันผลจากผลดำาเนินงานปี 2562 จำานวน 13.56 ล้านบาท 

4. การวิิเคราะห้์สภัาพัคล่อง
 กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) เท่ากับ 1.12 เท่า เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ที่เท่ากับ 1.08 เท่า โดยมี
สนิทรพัย์หมุนเวียนและหนีส้นิหมุนเวยีนลดลง โดยสนิทรพัยห์มนุเวยีนลดลง 55.58 ลา้นบาท มาจากเงนิสดและรายการเทียบ
เท่าเงินสดลดลง 41.93 ล้านบาทลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นลดลง 13.15 ล้านบาท และสินค้าคงเหลือลดลง 14.62 
ล้านบาท ในขณะที่มีหนี้สินหมุนเวียนลดลงจำานวน 57.06 ล้านบาท มาจากเงินกู้ยืมระสั้นจากสถาบันการเงิน ลดลง 65.00 
ล้านบาท เน่ืองจากบริษัทมีสภาพคล่องมากข้ึนจึงสามารถชำาระเงินกู้ยืมระยะส้ันและเงินกู้ระยะยาวบางส่วนให้แก่สถาบันการเงิน
 อัตรากำาไรขั้นต้น ประจำาปี 2563 เท่ากับร้อยละ 30.32 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.65 เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากรายได้จาก
การรับจ้างที่สูงขึ้นและการควบคุมต้นทุนวัตถุดิบใช้ไปของงานเรือซ่อมที่ลดลง

 กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน ปี 2563 จำานวน 100.21 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 36.06 ล้านบาท จากปี 2562 โดย
รายการหลักท่ีมีผลให้กระแสเงินสดเพ่ิมข้ึน มาจากลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน และเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าเพ่ิมข้ึน
 กระแสเงินสดใช้ไปในจากกิจกรรมลงทุน 25.68 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 จำานวน 10.24 ล้านบาท ซึ่งในปี 2563 ไม่มี
การซ้ือสินทรัพย์แบบมีนัยสำาคัญ มีเพียงการปรับปรุงอู่ลอย ซ่ึงเป็นการปรับปรุงทรัพย์สินเพื่อรองรับและพัฒนางานให้มี
ประสิทธิภาพในการดำาเนินธุรกิจ
 กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 116.82 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทได้มีการจ่ายดอกเบี้ย จำานวน 7.21 ล้านบาท 
จ่ายชำาระคืนเงินกู้ยืมระยะส้ัน เงินกู้ยืมระยะยาวจำานวน 92.62 ล้านบาท และจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น จำานวน 13.56 ล้านบาท
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 สำาหรับอัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2563 เท่ากับ 0.62 เท่า ซ่ึงมีอัตราท่ีลดลงจากอัตรา 0.76 เท่า 
ณ 31 ธันวาคม 2562 เน่ืองจากบริษัทฯ มีหน้ีสินเงินกู้ยืมระยะส้ันและเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินลดลง โดยท่ีส่วนของ 
ผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น 14.43 ล้านบาท จากกำาไรที่เกิดขึ้นในปี 2563
 ดา้นอัตราสว่นแสดงความสามารถในการทำากำาไรเพิม่ข้ึน เมือ่เปรียบเทียบกบัปี 2562 มีอัตรากำาไรสทุธเิท่ากบั 6.20 เท่า 
เพิ่มขึ้นจาก 0.23 เท่า ส่วนความสามารถในการชำาระดอกเบี้ยเท่ากับ 15.50 เท่า อัตราส่วนที่เพิ่มขึ้นมาจากมีกระแสเงินสด
จากการดำาเนินงานเพิ่มขึ้น และบริษัทมีต้นทุนทางการเงินลดลง เนื่องจากเงินกู้ระยะสั้นลดลง และมีการจ่ายชำาระคืนเงินกู้
ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินก่อนกำาหนดบางส่วน รวมทั้งในปี 2563 สถานบันการเงินได้มีการปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลง 
ทำาให้บริษัทมีความสามารถในการชำาระหน้ีได้อย่างดีและตรงตามกำาหนดเวลา ความสามารถในการชำาระหน้ี เท่ากับ 2.99 เท่า 
เพิ่มขึ้นจาก 1.66 เท่า จากการที่บริษัทสามารถชำาระหนี้หนี้ระยะยาวก่อนกำาหนดบางส่วน และชำาระเงินกู้ระยะสั้น จำานวน 
65.00 ล้านบาท แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการชำาระหนี้ท่ีดีได้ในอนาคต และการปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมได้ตาม
เงื่อนไขของสถาบันการเงินที่จะต้องดำารงอัตราส่วนความสามารถในการชำาระหนี้ไว้ในอัตราส่วนไม่น้อยกว่า 1.50 เท่า

5. แห้ล่งท่�มาของเงินทุน
 ปี 2563 บริษัทมีหนี้สินรวม 274.92 ล้านบาท ลดลง 51.31 ล้านบาท ประกอบด้วยหนี้สินหมุนเวียน 163.09 ล้านบาท 
และหนี้สินไม่หมุนเวียน 111.82 ล้านบาท โดยหนี้สินหมุนเวียนท่ีลดลง จากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง  
65.00 ล้านบาท เนื่องจากในปีนี้ ได้รับชำาระหนี้จากงานต่อเรือทั้งที่ส่งมอบแล้ว และกำาลังต่ออยู่หลายโครงการ รวมทั้งงาน
ซ่อมเรอืมูลคา่สงูหลายลำา ทำาให้มีความสามารถในการชำาระหนีบ้างสว่น สว่นหนีส้นิไม่หมุนเวยีนลดลง 5.76 ลา้นบาท เนือ่งจาก
มีการจ่ายชำาระคืนกู้ยืมระยะยาวกำาหนดเวลาบางส่วน และทางบริษัทไม่ได้ทำาการกู้ยืมเงินระยะยาวเพิ่มในปีนี้
 สำาหรับส่วนของผู้ถือหุ้นประกอบด้วย ทุนที่เรียกชำาระแล้ว 258.29 ล้านบาท กำาไรสะสมที่จัดสรรแล้ว 25.83 ล้านบาท 
โดยในปี 2563 ไม่ไดม้กีารจดัสรรเงนิสำารองตามกฎหมายเพิม่ เนือ่งจากบริษัทไดส้รรจดัครบตามท่ีกฎหมายกำาหนดแลว้ และ
กำาไรสะสมท่ียังไม่ได้จัดสรร 157.77 ล้านบาท เพิ่มข้ึนเนื่องจากมีผลกำาไรสุทธิ 30.62 ล้านบาท และมีการจ่ายเงินปันผล 
จำานวน 13.56 ล้านบาท จากผลการดำาเนินงานปี 2562 
 อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) เท่ากับ 4.16 เพ่ิมข้ึนจาก 0.13 ในปี 2562 บริษัทมีสินทรัพย์ลดลง 36.87 ล้านบาท 
แต่มีกำาไรเพิ่มขึ้น 29.61 ล้านบาท แสดงถึงให้เห็นถึงความสามารถในการใช้ทรัพย์สินเพื่อก่อให้เกิดรายได้มากขึ้น เนื่องมา
จากในปีน้ีมกีารปรบัปรงุพืน้ท่ีบรเิวณอู่ลอยและบรเิวณหนา้ท่าเสรจ็เรยีบรอ้ย สามารถรองรบัและพฒันางานให้มปีระสทิธภิาพ
ในการดำาเนินธุรกิจ และเพิ่มความสามารถในก่อให้เกิดรายได้มากขึ้น

วิิเคราะห้์ผลการประเมินควิามพัึงพัอใจุลูกค้า
 นอกเหนอืจากการวดัผลการดำาเนนิงานประจำาปีของบริษัทแลว้ บรษัิทยังมุ่งท่ีจะสรา้งความพึงพอใจให้กบัลกูคา้ท่ีเข้ามา
ใช้บริการ เพ่ือปรับปรุงและยกระดับมาตรฐานการบริการให้ เกิดความประทับใจและความพึงพอใจสูงสุด โดยมีการจัดทำา
แบบสอบถามความคิดเห็นลูกค้า ผู้ใช้บริการเน้นเร่ืองคุณภาพงาน และการส่งมอบตามกำาหนดในแต่ละรายการท่ีเข้ามาซ่อมทำา 
รวมท้ังประเมินเรือ่งของสิง่อำานวยความสะดวกระหวา่งควบคมุงาน และการประสานงานของฝา่ยการตลาด โดยมีการกำาหนด
ระดับคะแนนที่ใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อนำาผลคะแนน การประเมินในแต่ละลูกค้า มาทำาการวางแผนปรับปรุงและพัฒนา
ต่อไป
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 ในปี 2563 บริษัทมีผลคะแนนความพึงพอใจลูกค้าเฉลี่ยในแต่ละเดือน ผ่านเกณฑ์มาตรฐานท่ี 90 คะแนน ตามราย
ละเอียดดังนี้

เดือน คะแนนที่ได้ (%)
มกราคม 97.63

กุมภาพันธ์ 90.87

มีนาคม 93.04

เมษายน 93.62

พฤษภาคม 90.78

มิถุนายน 93.37

กรกฎาคม 92.54

สิงหาคม 95.44

กันยายน 94.39

ตุลาคม 96.00

พฤศจิกายน 93.46

ธันวาคม 97.00

รวมคะแนน 94.97
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รายงานควิามรับัผิดชิอบัของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

 งบการเงินของบริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ที่นำามาจัดทำางบการเงินรวม ได้จัดขึ้น
ตามข้อกำาหนดพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 
และพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 โดยปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่กำาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี
 
 คณะกรรมการบริษทัฯ รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ทีจ่ัดทำาขึ้นเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้แสดงฐานะ
การเงิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และกระแสเงินสดอย่างเป็นจริงและสมเหตุผล จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล มีการ
บันทึกข้อมูลทางบัญชีท่ีถกูตอ้ง ครบถว้นและเพียงพอท่ีจะดำารงรักษาไวซ่ึ้งทรพัย์สนิ รวมท้ังป้องกนัการทุจริตและดำาเนนิการ
ท่ีผดิปกตอิยา่งมสีาระสำาคญั ในการจดัทำารายงานทางการเงนิไดม้กีารพจิารณาเลอืกใช้นโยบายบัญชีท่ีเหมาะสม และถอืปฏบัิติ
โดยสม่ำาเสมอ และเป็นไปตามมาตรฐานบัญชท่ีีรองรบัโดยท่ัวไป รวมท้ังไดม้กีารเปิดเผยข้อมลูสำาคญัอย่างเพยีงพอในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน ซึ่งผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงิน บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำากัด (มหาชน) และ
งบการเงินรวม บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

นายประกิต  ประทีปะเสน
ประธานกรรมการ

นายสุรเดช ตัณฑ์ไพบูลย์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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งบการเงินรวม 
และงบการเงิน 
เฉพาะกิจการ

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

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

 
การตอบสนองความเส่ียงโดยผูส้อบบญัชี 

วิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้ได้สอบถาม ท าความเขา้ใจและทดสอบระบบการควบคุมภายในท่ี
เก่ียวขอ้งกบัรายไดจ้ากการรับจา้ง ตน้ทุนในการรับจา้งรวมไปถึงวิธีการของการจดัท าประมาณการตน้ทุนในการ
รับจ้าง การพิจารณาความสมเหตุสมผลของการประเมินขั้นความส าเร็จของงาน  ตรวจสอบการเปรียบเทียบ
ความส าเร็จของงานกบัตน้ทุนจริงและการเขา้สังเกตการณ์ความคืบหน้าของงานระหว่างก่อสร้าง การตรวจสอบ
เหตุการณ์ภายหลงัวนัส้ินงวดว่างานมีการด าเนินไปอย่างต่อเน่ืองไม่มีการหยดุชะงกั  ตลอดจนการเปิดเผยขอ้มูลท่ี
เก่ียวขอ้งอยา่งเพียงพอ  
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ข้อมูลอื�น 

   ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อข้อมูลอื�น ข้อมูลอื�นประกอบด้วยข้อมูลซึ� งรวมอยู่ในรายงาน

ประจาํปีแต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีที�อยู่ในรายงานนั�น ซึ� งคาดว่ารายงานประจาํปีจะ

ถูกจดัเตรียมใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัที�ในรายงานของผูส้อบบญัชีนี�   

   ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื�นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความ

เชื�อมั�นต่อขอ้มูลอื�น  

   ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ที�เกี�ยวเนื�องกบัการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอ่านและพิจารณา

ว่าขอ้มูลอื�นมีความขดัแยง้ที�มีสาระสําคญักับงบการเงินหรือกบัความรู้ที�ไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจ้า 

หรือปรากฏวา่ ขอ้มูลอื�นมีการแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่   

   เมื�อขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจาํปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้่ามีการแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เท็จจริง

อนัเป็นสาระสําคญั ขา้พเจา้ต้องสื�อสารเรื�องดังกล่าวกับผูม้ีหน้าที�ในการกาํกบัดูแล เพื�อให้ผูม้ีหน้าที�ในการ

กาํกบัดูแลดาํเนินการแกไ้ขขอ้มูลที�แสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริง 

 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที�ในการกาํกบัดูแลต่องบการเงิน 

                  ผูบ้ริหารมีหน้าที�รับผิดชอบในการจัดทาํและนําเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ

กิจการเหล่านี� โดยถูกตอ้งตามที�ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี�ยวกบัการควบคุม

ภายในที�ผูบ้ริหารพิจารณาว่าจาํเป็นเพื�อให้สามารถจัดทํางบการเงินที�ปราศจากการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อ

ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด   

  ในการจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมิน

ความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการดาํเนินงานต่อเนื�อง เปิดเผยเรื� องที� เกี�ยวกับการดาํเนินงาน

ต่อเนื�อง และการใช้เกณฑ์การบญัชีสําหรับการดาํเนินงานต่อเนื�องเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั�งใจที�จะเลิกกลุ่ม

บริษทัและบริษทัหรือหยดุดาํเนินงานหรือไม่สามารถดาํเนินงานต่อเนื�องต่อไปได ้  

  ผูมี้หน้าที�ในการกาํกับดูแลมีหน้าที�ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงาน

ทางการเงินของกลุ่มบริษทัและบริษทั 

 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

                  การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตัถุประสงค์เพื�อให้ได้ความเชื�อมั�นอย่างสมเหตุสมผลว่างบ

การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น

สาระสําคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบัญชีซึ� งรวม

ความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื�อมั�นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื�อมั�นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการ

รับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที�ขัดต่อ

ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัที�มีอยู่ไดเ้สมอไป ขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด

และถือวา่มีสาระสาํคญัเมื�อคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่รายการที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุก

รายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินรวมและงบ

การเงินเฉพาะกิจการเหล่านี�  
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  ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการ

สังเกตและสงสัยเยี�ยงผูป้ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง  

 ระบุและประเมินความเสี�ยงจากการแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัใน

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและ

ปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพื�อตอบสนองต่อความเสี�ยงเหล่านั�น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีที�เพียงพอ

และเหมาะสมเพื�อเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเสี�ยงที�ไม่พบขอ้มลูที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนั

เป็นสาระสําคญัซึ� งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี�ยงที�เกิดจากขอ้ผิดพลาด เนื�องจากการทุจริตอาจ

เกี�ยวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั�งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลที�

ไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน  

 ทาํความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที�เกี�ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื�อออกแบบ

วิธีการตรวจสอบที�เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื�อวตัถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมี

ประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษทัและบริษทั  

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีที�ผูบ้ริหารใช้และความสมเหตุสมผลของ

ประมาณการทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้งซึ�งจดัทาํขึ�นโดยผูบ้ริหาร   

 สรุปเกี�ยวกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชีสําหรับการดาํเนินงานต่อเนื�องของ

ผูบ้ริหารและจากหลกัฐานการสอบบญัชีที�ไดรั้บ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที�มีสาระสําคญัที�เกี�ยวกบัเหตุการณ์ 

หรือสถานการณ์ที�อาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอย่างมีนัยสําคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษทัใน

การดาํเนินงานต่อเนื�องหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ได้ขอ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที�มีสาระสําคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไว้

ในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้โดยให้ขอ้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินรวม และงบการเงิน

เฉพาะกิจการที�เกี�ยวขอ้ง หรือถา้การเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปลี�ยนแปลงไป 

ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึ�นอยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชีที�ไดรั้บจนถึงวนัที�ในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ 

อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทและบริษัทต้องหยุดการ

ดาํเนินงานต่อเนื�อง   

 ประเมินการนําเสนอ โครงสร้างและเนื�อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ

กิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและ

เหตุการณ์ในรูปแบบที�ทาํใหมี้การนาํเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามที�ควรหรือไม่  

 ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที� เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี�ยวกับข้อมูลทางการเงินของ

กิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื�อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจ้า

รับผิดชอบต่อการกาํหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ข้าพเจ้าเป็น

ผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวตอ่ความเห็นของขา้พเจา้ 

  ขา้พเจ้าได้สื�อสารกบัผูม้ีหน้าที�ในการกาํกบัดูแลในเรื�องต่างๆที�สําคญัซึ� งรวมถึงขอบเขตและ

ช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที�ได้วางแผนไว้ ประเด็นที� มีนัยสําคัญที�พบจากการตรวจสอบรวมถึง

ขอ้บกพร่องที�มีนยัสาํคญัในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้  

 

  *****/5 
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  ข้าพเจ้าได้ให้คาํรับรองแก่ผูม้ีหน้าที�ในการกาํกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกาํหนด

จรรยาบรรณที�เกี�ยวขอ้งกบัความเป็นอิสระและไดสื้�อสารกบัผูม้ีหนา้ที�ในการกาํกบัดูแลเกี�ยวกบัความสัมพนัธ์

ทั�งหมดตลอดจนเรื�องอื�นซึ� งขา้พเจ้าเชื�อว่ามีเหตุผลที�บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระ

ของขา้พเจา้และมาตรการที�ขา้พเจา้ใชเ้พื�อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 

  จากเรื�องที�สื�อสารกบัผูม้ีหน้าที�ในการกาํกบัดูแล ขา้พเจา้ไดพิ้จารณาเรื�องต่าง ๆ ที�มีนัยสําคญั

มากที�สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเรื�อง

สาํคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ได้อธิบายเรื�องเหล่านี� ในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบั

ไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี�ยวกบั เรื�องดงักล่าว หรือในสถานการณ์ที�ยากที�จะเกิดขึ�น ขา้พเจา้พิจารณาว่าไม่

ควรสื�อสารเรื�องดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระทาํดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุผล

วา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการสื�อสารดงักล่าว   

 ผูส้อบบญัชีที�รับผิดชอบงานสอบบญัชีและการนาํเสนอรายงานฉบบันี�คือ นายพีระเดช พงษเ์สถียร

ศกัดิ�  

 

 

 

 

 

  (นายพีระเดช  พงษเ์สถียรศกัดิ� ) 

  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที� 4752 

 

 

บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั 

กรุงเทพมหานคร 

วนัที� 12 กุมภาพนัธ์ 2564 
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2563 2562 2563 2562
สินทรัพย์

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

- 6 -
บริษทั เอเชียน มารีน เซอร์วสิส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563

หมายเหตุ
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

บริิษััท เอเชีียน มาริีน เซอริ์วิิสส์ จำำากััด (มหาชีน)
ณ วัันที่่� 31 ธัันวัาคม 2563

งบแสดงฐานะการเงิน
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2563 2562 2563 2562
 หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน
     เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น
         จากสถาบนัการเงิน 19 75,000,000 140,000,000      75,000,000        140,000,000      
     เจา้หน้ีการคา้
        กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7 -                    -                    5,216,240 2,320,793
        กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 29,238,580        34,822,668 28,738,784 34,265,005
        รวมเจา้หน้ีการคา้ 29,238,580        34,822,668 33,955,024 36,585,798
     ตน้ทุนงานก่อสร้างคา้งจ่าย 260,533             1,598,052          260,533 1,598,052          
     ประมาณการหน้ีสินจากการรับประกนัผลงาน 20 500,489             403,546             500,489 403,546             
     หน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 21 2,018,253          750,462             2,018,253 750,462
     เงินกูย้มืระยะยาว - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 7 -                    -                    8,600,000 20,000,000
     เงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 22 20,598,120        20,598,120        20,598,120 20,598,120
     เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 10 10,791,294        125,000             10,791,294 -                    
     คา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย 18,723,123        16,105,950        17,120,669 14,071,827        
     ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย -                    103,231             -                    -                    
     หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 5,956,814          5,645,767          4,789,072 5,636,175          
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 163,087,206      220,152,796 173,633,454      239,643,980
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
     หน้ีสินตามสัญญาเช่า 21 35,194,346        667,380             35,194,346 667,380
     เงินกูย้มืระยะยาว - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7 -                    -                    5,000,000 -                    
     เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร 22 59,640,025        87,258,145        59,640,025 87,258,145
     ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 23 16,990,802        18,140,452        15,899,575 16,937,850
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 111,825,173      106,065,977 115,733,946 104,863,375
รวมหนีสิ้น 274,912,379      326,218,773 289,367,400 344,507,355

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
หมายเหตุ

- 7 -
บริษทั เอเชียน มารีน เซอร์วสิส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563

บริิษััท เอเชีียน มาริีน เซอริ์วิิสส์ จำำากััด (มหาชีน) และบริิษััทย่อย
ณ วัันที่่� 31 ธัันวัาคม 2563

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
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บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำากัด (มหาชน)

(หน่วย:บาท)

2563 2562 2563 2562
             หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส่วนของผู้ถือหุ้น
   ทุนเรือนหุ้น 
     ทุนจดทะเบียน 
           (หุ้นสามญั 258,291,110 หุ้น มูลคา่หุ้นละ 1 บาท) 258,291,110 258,291,110 258,291,110 258,291,110
     ทุนท่ีออกและช าระแลว้
           (หุ้นสามญั 258,291,087 หุ้น มูลคา่หุ้นละ 1 บาท) 258,291,087 258,291,087 258,291,087 258,291,087
     ก าไรสะสม 
        จดัสรรแลว้ 
          ส ารองตามกฎหมาย 24 25,829,111 25,829,111 25,829,111 25,829,111
        ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 157,768,718 143,409,423 154,175,303 140,018,008
     ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัใหญ่ 441,888,916 427,529,621 438,295,501 424,138,206
     ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 1,484,086          1,410,701          -                    -                    
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 443,373,002 428,940,322 438,295,501 424,138,206
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 718,285,381 755,159,095 727,662,901 768,645,561

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

หมายเหตุ

บริษทั เอเชียน มารีน เซอร์วสิส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

- 8 -

บริิษััท เอเชีียน มาริีน เซอริ์วิิสส์ จำำากััด (มหาชีน) และบริิษััทย่อย
ณ วัันที่่� 31 ธัันวัาคม 2563

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)



93รายงานประจำาปี 2563
บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำากัด (มหาชน)

(หน่วย: บาท)
งบการเงนิรวม

2563 2562 2563 2562

รายได้
   รายไดจ้ากการรับจา้ง 480,059,407 430,620,301 475,798,552 427,129,684
   รายไดอ่ื้น 13,635,757 10,150,617 14,002,433 10,712,873
   เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย -                      -                      -                      8,159,916
รวมรายได้ 493,695,164 440,770,918 489,800,985 446,002,473
ค่าใช้จ่าย
   ตน้ทุนในการรับจา้ง 334,504,947 302,868,157 339,054,000 306,007,478
   ค่าใชจ่้ายในการจดัจ าหน่าย 7,688,053 7,442,567 7,042,489 7,400,673
   ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 89,859,872 104,747,138 82,253,171 96,120,974
   ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 7 14,699,183 15,220,540 14,699,183 15,220,540
รวมค่าใช้จ่าย 446,752,055 430,278,402 443,048,843 424,749,665
ก าไรจากกิจกรรมด าเนินงาน 46,943,109 10,492,516 46,752,142 21,252,808
ตน้ทุนทางการเงิน 7,513,723 8,418,999 7,750,066 8,665,624
ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 39,429,386       2,073,517         39,002,076       12,587,184       
ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ 17 8,732,563         1,013,234         8,576,513         812,105            
ก าไรส าหรับปี 30,696,823       1,060,283         30,425,563       11,775,079       

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
รายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้น
    ก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั
    ผล(ขาดทุน)จากการวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนกังาน
    - สุทธิจากภาษีเงินได้ (409,799)           (3,104,218)        (413,924)           (3,296,049)        
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 30,287,024       (2,043,935)        30,011,639       8,479,030         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

- 9 -

หมายเหตุ

บริษทั เอเชียน มารีน เซอร์วสิส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จบริิษััท เอเชีียน มาริีน เซอริ์วิิสส์ จำำากััด (มหาชีน) และบริิษััทย่อย

สำำาหรัับปีีสำ้�นสำุดวัันที่่� 31 ธัันวัาคม 2563

งบกำาไรขาดทุุนเบ็ดเสร็จ
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บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำากัด (มหาชน)

(หน่วย: บาท)

งบการเงนิรวม
2563 2562 2563 2562

การแบ่งปันก าไรส าหรับปี
   ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 30,621,048       1,006,481         30,425,563       11,775,079       
   ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 75,775              53,802              -                    -                    

30,696,823  1,060,283  30,425,563  11,775,079  
การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี
   ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 30,213,639       (2,091,716) 30,011,639       8,479,030         

   ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 73,385              47,781              -                    -                    

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

ก าไรต่อหุ้น 25

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

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

   ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท/หุน้) 0.119  0.004  0.118                0.046                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

หมายเหตุ

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

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

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563

บริิษััท เอเชีียน มาริีน เซอริ์วิิสส์ จำำากััด (มหาชีน) และบริิษััทย่อย
สำำาหรัับปีีสำ้�นสำุดวัันที่่� 31 ธัันวัาคม 2563

งบกำาไรขาดทุุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
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บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำากัด (มหาชน)
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บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำากัด (มหาชน)
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บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำากัด (มหาชน)

(หน่วย:บาท)
งบการเงนิรวม

2563 2562 2563 2562
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน
ก าไรส าหรับปี 30,696,823       1,060,283         30,425,563       11,775,079       
ปรับกระทบก าไรส าหรับปีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด าเนินงาน: -
ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (โอนกลบั) (3,074,724)        2,419,089         (3,074,724)        2,419,089         
ตดัหน้ีสูญ
ค่าสินคา้เส่ือมสภาพเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 19,949              109,797            19,949              109,797            
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 42,347,114       37,088,007       42,045,480       36,786,097       
ขาดทุน (ก าไร) จากการขายสินทรัพย์ (201,464)           (431,150)           (197,305)           (397,570)           
ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายทรัพยสิ์น 2,926,872         278,327            2,789,252         277,892            
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน -                    129,941            -                    129,941            
ส ารองหน้ีสินรับประกนัผลงาน 1,050,000         400,000            1,050,000         400,000            
ส ารองหน้ีสินรับประกนัผลงาน (โอนกลบั) (99,469)             (905,955)           (99,469)             (905,955)           
(ก าไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (242,809)           406,450            (242,809)           406,450            
ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 1,889,234         4,695,463         1,742,047         4,429,882         
รายไดเ้งินปันผล -                  -                  -                        (8,159,916)        
ดอกเบ้ียรับ (185,923)           (70,865)             (139,178)           (54,454)             
ดอกเบ้ียจ่าย 7,214,016         7,993,706         7,468,327         8,270,811         
ภาษีเงินได้ 8,732,563         1,013,234         8,576,513         812,105            

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

สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 14,158,768       (4,845,118)        11,561,839       (2,398,686)        
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่า 1,201,823         -                    1,201,823         -                    
รายไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกช าระ (17,733,212)      44,432,241       (17,941,440)      45,405,353       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

- 13 -
บริษทั เอเชียน มารีน เซอร์วสิส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563

บริิษััท เอเชีียน มาริีน เซอริ์วิิสส์ จำำากััด (มหาชีน) และบริิษััทย่อย
สำำาหรัับปีีสำ้�นสำุดวัันที่่� 31 ธัันวัาคม 2563

งบกระแสเงินสด
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บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำากัด (มหาชน)

(หน่วย:บาท)
งบการเงนิรวม

2563 2562 2563 2562
สินคา้คงเหลือ 14,593,911       (8,698,422)        14,641,717       (8,787,943)        
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (1,708,447)        891,449            (1,712,191)        1,445,697         
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 544,825            385,464            569,776            385,464            

หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
เจา้หน้ีการคา้ (5,584,088)        767,925            (2,618,937)        (4,767,383)        
ตน้ทุนงานก่อสร้างคา้งจ่าย (1,337,519)        1,320,338         (1,337,519)        1,320,338         
เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 10,666,294       125,000            10,791,294       -                    
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 7,449,759         (1,700,226)        7,881,429         (2,440,097)        
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 311,047            (7,672,940)        (847,103)           (5,657,247)        

เงินสดรับ (จ่าย) จากการด าเนินงาน 113,635,343     79,182,038       112,554,334     80,804,744       
เงินสดรับดอกเบ้ีย 129,386            70,865              82,642              54,454              
จ่ายภาษีเงินได้ (9,972,205)        (13,743,807)      (8,997,407)        (12,257,807)      
ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่ายรับคืน 811,863            -                    -                    -                    
จ่ายหน้ีสินรับประกนัผลงาน (853,588)           (247,960)           (853,588)           (247,960)           
เงินสดจ่ายภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน (3,544,232)        (1,116,753)        (3,297,727)        (1,116,753)        
เงินสดสุทธิจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 100,206,567     64,154,383       99,488,254       67,236,678       

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน 
เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยถ์าวร (25,194,971)      (36,108,569)      (20,047,126)      (36,011,664)      
เงินสดรับจากการขายสินทรัพยถ์าวร 1,078,535         510,192            1,073,894         470,115            
เงินสดจ่ายลงทุนในบริษทัยอ่ย -                    -                    (197,500)           -                    
เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (1,565,462)        (322,088)           (1,415,462)        (322,088)           
เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย -                    -                    -                    8,159,916         
เงินสดสุทธิจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน (25,681,898)      (35,920,465)      (20,586,194)      (27,703,721)      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

บริษทั เอเชียน มารีน เซอร์วสิส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563

- 14 -

บริิษััท เอเชีียน มาริีน เซอริ์วิิสส์ จำำากััด (มหาชีน) และบริิษััทย่อย
สำำาหรัับปีีสำ้�นสำุดวัันที่่� 31 ธัันวัาคม 2563

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
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บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำากัด (มหาชน)

(หน่วย:บาท)
งบการเงนิรวม

2563 2562 2563 2562
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ 

(65,000,000)      53,000,000       (65,000,000)      53,000,000       
ช าระคืนเจา้หน้ีตามสญัญาเช่า (3,433,403)        (1,189,405)        (3,433,403)        (1,189,405)        
รับเงินกูย้มืระยะยาว - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                    -                    5,000,000         9,000,000         
จ่ายช าระคืนเงินกูย้มืระยะยาว - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                    -                    (11,400,000)      (2,000,000)        
จ่ายช าระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร (27,618,120)      (20,598,120)      (27,618,120)      (20,598,120)      
จ่ายเงินปันผล (13,558,505)      (25,782,293)      (13,558,505)      (25,782,293)      
บริษทัยอ่ยจ่ายเงินปันผลให้ส่วนไดส่้วนเสียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม -                    (600,084)           -                    -                    
จ่ายดอกเบ้ีย (7,211,167)        (8,066,747)        (7,477,314)        (8,334,278)        
เงินสดสุทธิจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน (116,821,195)    (3,236,649)        (123,487,342)    4,095,904         

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ (42,296,526)      24,997,269       (44,585,282)      43,628,861       
ก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง
จากเงินฝากธนาคารสกุลเงินตราต่างประเทศ 366,516            (402,771)           366,516            (402,771)           

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 66,803,512       42,209,014       63,920,381       20,694,291       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 24,873,502       66,803,512       19,701,615       63,920,381       
ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เติม: -
1. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบดว้ย

เงินสด 377,969            207,168            148,819            179,168            
เงินฝาก - ออมทรัพย์ 20,419,028       64,618,609       15,832,955       62,159,849       
                              - กระแสรายวนั 3,702,475         1,918,683         3,345,811         1,522,312         
เงินฝากประจ า อายไุม่เกิน 3 เดือน 374,030            59,052              374,030            59,052              

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

2. รายการท่ีไม่ใช่เงินสดประกอบดว้ย
ซ้ือสินทรัพยภ์ายใตส้ญัญาเช่า 1,808,891 1,165,421 1,808,891 1,165,421

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั เอเชียน มารีน เซอร์วสิส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563

- 15 -

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน (ลดลง)

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

บริิษััท เอเชีียน มาริีน เซอริ์วิิสส์ จำำากััด (มหาชีน) และบริิษััทย่อย
สำำาหรัับปีีสำ้�นสำุดวัันที่่� 31 ธัันวัาคม 2563

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
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บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำากัด (มหาชน)
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บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 
 
1. ข้อมูลท่ัวไป 
 1.1 ภูมิล ำเนำและสถำนะทำงกฎหมำย 

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

   บริษทัฯมีท่ีอยู่ตำมท่ีไดจ้ดทะเบียนไวด้งัน้ี 
   128 หมู่ 3 ถนนสุขสวสัด์ิ ต ำบลแหลมฟ้ำผำ่ อ ำเภอพระสมุทรเจดีย ์จงัหวดัสมุทรปรำกำร 

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

2.1 หลกัเกณฑ์ในการจัดท างบการเงิน 
  งบกำรเงินน้ีจดัท ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรบญัชีท่ีกฎหมำยก ำหนดตำมพระรำชบัญญัติวิชำชีพ

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

  งบกำรเงินน้ีไดจ้ดัท ำขึ้นโดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอย่ำงอ่ืนในนโยบำย
กำรบญัชี 

  งบกำรเงินฉบบัภำษำไทยเป็นงบกำรเงินฉบบัท่ีบริษทัใช้เป็นทำงกำรตำมกฎหมำย งบกำรเงิน
ฉบบัภำษำองักฤษแปลมำจำกงบกำรเงินฉบบัภำษำไทยดงักล่ำว 

 
2.2  มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

ในระหว่ำงปี บริษทัและบริษทัย่อยได้น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรับปรุง ซ่ึงจะมีผลบังคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงิน
ท่ีมีรอบระยะเวลำบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2563 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ดังกล่ำวได้รับกำรปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรอธิบำยให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทำงกำรบญัชีและ
กำรให้แนวปฏิบัติทำงบญัชีกับผูใ้ช้มำตรฐำน ยกเวน้ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่
ดงัต่อไปน้ีท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงหลกักำรส ำคญัซ่ึงสำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 

 

บริิษััท เอเชีียน มาริีน เซอริ์วิิสส์ จำำากััด (มหาชีน) และบริิษััทย่อย
วัันที่่� 31 ธัันวัาคม 2563

หุ้มายเหุ้ตุประกอบงบการเงิน



101รายงานประจำาปี 2563
บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำากัด (มหาชน)
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  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 
 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน ประกอบด้วย มำตรฐำนและกำร
ตีควำมมำตรฐำน จ ำนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่  

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 7 กำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

มำตรฐำนกำรบญัชี 
ฉบบัท่ี 32  กำรแสดงรำยกำรเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 16 กำรป้องกนัควำมเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงำนต่ำงประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 กำรช ำระหน้ีสินทำงกำรเงินดว้ยตรำสำรทุน 

           มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มดงักล่ำวขำ้งตน้ ก ำหนดหลกักำรเก่ียวกบักำรจดัประเภท
และกำรวดัมูลค่ำเคร่ืองมือทำงกำรเงินดว้ยมูลค่ำยุติธรรมหรือรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยโดยพิจำรณำจำก
ประเภทของตรำสำรทำงกำรเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตำมสัญญำและแผนธุรกิจของกิจกำร 
(Business Model) หลกักำรเก่ียวกบัวิธีกำรค ำนวณกำรดอ้ยค่ำของเคร่ืองมือทำงกำรเงินโดยใชแ้นวคิด
ของผลขำดทุนด้ำนเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้ น และหลักกำรเก่ียวกับกำรบัญชีป้องกันควำมเส่ียง 
รวมถึงกำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน และเม่ือมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินกลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใช ้จะท ำให้มำตรฐำนกำรบญัชี กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี และแนว
ปฏิบติัทำงกำรบญัชีบำงฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 

  มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญาเช่า 
  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับท่ี 16 ใช้แทนมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับท่ี 17 เร่ือง 
สัญญำเช่ำ และกำรตีควำมมำตรฐำนบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มำตรฐำนฉบบัน้ีไดก้ ำหนดหลกักำรของกำร
รับรู้รำยกำร กำรวดัมูลค่ำ กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลของสัญญำเช่ำ และก ำหนดใหผู้เ้ช่ำ
รับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินส ำหรับสัญญำเช่ำทุกรำยกำรท่ีมีระยะเวลำในกำรเช่ำมำกกวำ่ 12 เดือน เวน้
แต่สินทรัพยอ์ำ้งอิงนั้นมีมูลค่ำต ่ำ 
            กำรบญัชีส ำหรับผูใ้หเ้ช่ำไม่มีกำรเปล่ียนแปลงอย่ำงมีสำระส ำคญัจำกมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบั
ท่ี 17 ผูใ้ห้เช่ำยงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญำเช่ำเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำนหรือสัญญำเช่ำเงินทุนโดยใช้
หลกักำรเช่นเดียวกนักบัมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 17 
        บริษทัและบริษทัย่อยได้น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน และ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16 มำใช้โดยรับรู้ผลกระทบสะสมโดยกำรปรับปรุงยอดยก
มำของก ำไรสะสม  ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 (Modified Retrospective Approach) โดยไม่ปรับยอ้นหลงั
งบกำรเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ ผลกระทบสะสมจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินมำ
ใชเ้ป็นคร้ังแรก ไดแ้สดงไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 5 
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แนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนช่ัวคราวส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพ่ือ
รองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

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

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

บริษทัและบริษทัย่อยเลือกใช้มำตรกำรผ่อนปรนชัว่ครำวส ำหรับทำงเลือกเพิ่มเติมทำงบญัชี
ดงัต่อไปน้ี 

- เลือกท่ีจะไม่ตอ้งน ำขอ้มูลท่ีมีกำรคำดกำรณ์ไปในอนำคต (Forward-looking information) มำ
ใชว้ดัมูลค่ำของผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดขึ้น ในกรณีท่ีใชวิ้ธีกำรอยำ่งง่ำยในกำรวดั
มูลค่ำของผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดขึ้น 

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

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

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

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

และหน้ีสิน เกณฑใ์นกำรรวมสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบกำรเงิน นอกจำกน้ียงัรวมถึงหลกักำรใหม่และ
แนวปฏิบติัท่ีไดถู้กเพิ่มเติมเขำ้ไป ดงัต่อไปน้ี 

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

กรอบแนวคิด ยงัไดอ้ธิบำยให้ชดัเจนขึ้นถึงบทบำทของควำมสำมำรถของฝ่ำยบริหำรในกำรดูแล
รักษำทรัพยำกรเชิงเศรษฐกิจของกิจกำร ควำมระมดัระวงั และควำมไม่แน่นอนของกำรวดัมูลค่ำในกำร
รำยงำนทำงกำรเงิน 

 
 ค านยิามของธุรกจิ 

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

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

2. ตัดเร่ืองกำรประเมินว่ำผูร่้วมตลำดสำมำรถทดแทนปัจจยัน ำเขำ้หรือกระบวนกำรท่ีขำด
หำยไปใดๆ และสร้ำงผลผลิตต่อไปได ้ออกจำกมำตรฐำนฯ 

3. เพิ่มแนวปฏิบัติและตัวอย่ำงเพื่อประกอบควำมเข้ำใจเพื่อช่วยให้ กิจกำรประเมินว่ำ
กระบวนกำรท่ีส ำคญัไดถู้กซ้ือหรือไม่ 

4. ท ำให้นิยำมของธุรกิจและนิยำมของผลผลิตแคบลง โดยกำรให้ควำมสนใจในตวัของสินคำ้
และบริกำรท่ีให้กับลูกคำ้ และตดัเร่ืองกำรอำ้งอิงควำมสำมำรถในกำรลดตน้ทุนออกจำก
มำตรฐำนฯ 

5. เพิ่มเร่ืองกำรทดสอบควำมตั้งใจเป็นทำงเลือก ซ่ึงอนุญำตให้ท ำกำรประเมินอย่ำงง่ำยว่ำกลุ่ม
ของกิจกรรมและสินทรัพยท่ี์ไดม้ำไม่ใช่ธุรกิจหรือไม่ 
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คํานิยามของความมีสาระสําคัญ 

              คาํนิยามของความมีสาระสําคญั ทาํให้เกิดการปรับปรุงมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 1 เรื�อง การ

นําเสนองบการเงิน และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที� 8 เรื� อง นโยบายการบัญชี การเปลี�ยนแปลง

ประมาณการทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด และทาํให้เกิดการปรับปรุงซึ�งเป็นผลที�สืบเนื�องไปมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินฉบบัอื�น การปรับปรุงช่วยทาํให้เกิดความเขา้ใจมากยิ�งขึ�นของคาํนิยามของ

ความมีสาระสาํคญัโดย 

1. การทาํให้คาํนิยามเป็นแนวทางเดียวกันของมาตรฐานการรายงานทางการเงินและกรอบ 

   แนวคิดเพื�อหลีกเลี�ยงความสับสนที�อาจเกิดขึ�นจากความแตกต่างของคาํนิยาม 

2. การรวมข้อกาํหนดสนับสนุนเข้าไวด้้วยกันของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที� 1 เรื� อง การ 

  นาํเสนองบการเงิน ในคาํนิยามเพื�อทาํให้คาํนิยามมีความชดัเจนมากขึ�นและอธิบายถึงการ 

  นาํความมีสาระสาํคญัไปประยกุตไ์ดช้ดัเจนขึ�น 

3. การนาํแนวปฏิบติัที�มีอยูข่องคาํนิยามของความมีสาระสําคญัมาไวใ้นที�เดียวกนั ร่วมกนักบั 

  คาํนิยาม 

 

การปฏิรูปอตัราดอกเบี�ยอ้างอิง 

        การปฏิรูปอตัราดอกเบี�ยอา้งอิง ทาํให้เกิดการปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบั

ที� 9 เรื� อง เครื� องมือทางการเงินและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที� 7 เรื� อง การเปิดเผย

ขอ้มูลเครื�องมือทางการเงิน การปรับปรุงนั�นไดป้รับเปลี�ยนข้อกาํหนดของการบญัชีป้องกันความ

เสี�ยงโดยเฉพาะเพื�อเป็นการบรรเทาผลกระทบที�อาจเกิดขึ�นจากความไม่แน่นอนที�เกิดจากการปฏิรูป

อตัราดอกเบี�ยอา้งอิง เช่น อตัราดอกเบี� ยอา้งอิงที�กาํหนดจากธุรกรรมการกูย้ืม (interbank offer rates-

IBORs) นอกจากนี�  การปรับปรุงได้ก ําหนดให้กิจการให้ข้อมูลเพิ�มเติมกับนักลงทุนเกี�ยวกับ

ความสัมพนัธ์ของการป้องกนัความเสี�ยงที�ไดรั้บผลกระทบโดยตรงจากความไม่แน่นอนใด ๆ นั�น 

  ฝ่ายบริหารของบริษทัและบริษทัย่อยอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที�อาจมีต่องบการเงิน

ในปีที�เริ�มนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฎิบติั 

 

  2.4     การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที� �� เรื�อง สัญญาเช่า 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้รับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 16 เรื�อง สัญญาเช่า และได้

ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื�อวนัที� 27 มกราคม 2564 โดยมีการปรับปรุงดงันี�  

1. การยินยอมลดค่าเช่าที�เกี�ยวขอ้งกับ COVID-19 ซึ� งมีผลบงัคบัใช้ตั�งแต่วนัที� 1 มิถุนายน 2563 

ทั�งนี� อนุญาตให้กิจการถือปฏิบติัก่อนวนัที�มีผลบงัคบัใชไ้ด ้การปรับปรุงนี� เพื�อเป็นการผ่อนปรนในทาง

ปฏิบติัสําหรับผูเ้ช่า โดยไม่จาํเป็นตอ้งประเมินว่าการยินยอมลดค่าเช่าที�เกิดขึ�นอนัเป็นผลโดยตรงจาก

สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 และเข้าเงื�อนไขตามที�ระบุไว  ้ถือเป็นการเปลี�ยนแปลง

สญัญาเช่าหรือไม่ โดยให้บนัทึกการยนิยอมลดค่าเช่านั�นเสมือนวา่ไม่ใช่การเปลี�ยนแปลงสัญญาเช่า  

2. เพิ�มข้อกาํหนดสําหรับข้อยกเว้นชั�วคราวที�เกิดขึ�นจากการปฏิรูปอัตราดอกเบี� ยอ้างอิง โดย

กิจการตอ้งถือปฏิบติัตามการปรับปรุงดงักล่าวกบังบการเงินประจาํปีสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีที�เริ�ม

ในหรือหลงัวนัที� 1 มกราคม 2565 เป็นตน้ไป ทั�งนี� อนุญาตให้กิจการถือปฏิบติัก่อนวนัที�มีผลบังคับ

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

ฝ่ำยบริหำรของบริษทัและบริษทัยอ่ยอยู่ระหว่ำงกำรประเมินผลกระทบท่ีอำจมีต่องบกำรเงิน
ในปีท่ีเร่ิมน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวมำถือปฏิบติั 

 
      3. หลกัเกณฑ์ในการจัดท างบการเงินรวม 

งบกำรเงินรวมน้ีได้จดัท ำขึ้นโดยรวมงบกำรเงินของบริษทั เอเชียน มำรีน เซอร์วิสส์ จ ำกัด 
(มหำชน) และบริษทัยอ่ยซ่ึงจดัตั้งขึ้นในประเทศไทยดงัต่อไปน้ี 

      อตัรำร้อยละของยอด  อตัรำร้อยละของยอดรำยได ้

    อตัรำร้อยละ  สินทรัพยท์ี่รวมอยูใ่น  ที่รวมอยูใ่นรำยไดร้วม 

ช่ือบริษทั  ลกัษณะธุรกิจ  ของกำรถือหุ้น  สินทรัพยร์วม  ส ำหรับปี 

    2563  2562  2563  2562  2563  2562 

    ร้อยละ  ร้อยละ  ร้อยละ  ร้อยละ  ร้อยละ  ร้อยละ 

บริษทั เจนเนอรัล มำรีน จ ำกดั  ตวัแทนจ ำหน่ำยเคร่ืองจกัรเคร่ืองกล 

และอุปกรณ์ที่เก่ียวขอ้งในธุรกิจดำ้น

เดินเรือ 

 100  100  0.65  0.68  0.47  0.04 

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

บริษทั อีโค มำรีน จ ำกดั  ให้บริกำรก ำจดัมลภำวะและรักษำ

ส่ิงแวดลอ้ม 

 

 93 

  

93 

  

4.48 

  

4.54 

  

5.40 

  

4.14 

บริษทั กิจกำรร่วมคำ้ เอเชียน มำรีน  รับจำ้งต่อเรือ  80  -  0.03  -  0.00  - 

 
ก) งบกำรเงินรวมจดัท ำขึ้นโดยใช้นโยบำยกำรบญัชีเดียวกนัส ำหรับรำยกำรบญัชีที่เหมือนกนัหรือ

เหตุกำรณ์ทำงบญัชีท่ีคลำ้ยคลึงกนั 
ข) ยอดคงคำ้งระหวำ่งบริษทัและบริษทัยอ่ย รำยกำรคำ้ระหวำ่งกนัท่ีมีสำระส ำคญัไดถู้กตดัออกจำกงบ

กำรเงินรวมน้ีแลว้ 
ค) ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม คือ จ ำนวนก ำไรหรือขำดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัย่อย

ส่วนท่ีไม่ไดเ้ป็นของบริษทั  และแสดงเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนรวม
และส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม 
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 4. นโยบายการบัญชีท่ีส าคัญ 
 4.1 การรับรู้รายได้ 

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

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

   จ ำนวนเงินท่ีบริษทัและบริษทัย่อยไดรั้บจำกลูกคำ้แต่ยงัมีภำระท่ีตอ้งให้บริกำรให้กบัลูกคำ้
แสดงไวเ้ป็น “เงินรับล่วงหน้ำ” ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ซ่ึงจะรับรู้เป็นรำยไดเ้ม่ือไดป้ฏิบติัตำม
ภำระท่ีระบุไวใ้นสัญญำเสร็จส้ิน 

 ดอกเบ้ียถือเป็นรำยไดต้ำมเกณฑค์งคำ้งโดยค ำนึงถึงอตัรำผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 
 รำยไดอ่ื้นรับรู้ตำมเกณฑค์งคำ้ง 
 

   4.2  ต้นทุนในการรับจ้าง 
   ตน้ทุนในกำรรับจำ้งตำมสัญญำประกอบดว้ยตน้ทุนวตัถุดิบ ค่ำแรงและค่ำใชจ่้ำยและรับรู้เป็น 

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

  
  4.3  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
   เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด หมำยถึง เงินสด เงินฝำกสถำบนักำรเงินและเงินลงทุน

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

ช ำระ ในกรณีท่ีมีส่วนประกอบดำ้นกำรจดัหำเงินท่ีมีนัยส ำคญัจะรับรู้ดว้ยมูลค่ำปัจจุบนัของส่ิงตอบ
แทน 

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

  ถือปฏิบติัก่อนวนัท่ี 1 มกรำคม 2563 
   ลูกหน้ีกำรคำ้แสดงตำมมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ บริษทัและบริษทัย่อยบนัทึกค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะ

สูญส ำหรับผลขำดทุนโดยประมำณท่ีอำจเกิดขึ้นจำกกำรเก็บเงินลูกหน้ีไม่ได ้ซ่ึงโดยทัว่ไปพิจำรณำ
จำกประสบกำรณ์กำรเก็บเงินและกำรวิเครำะห์อำยลุูกหน้ีแต่ละรำยท่ีคำดวำ่จะมีปัญหำในกำรรับช ำระ 

 
 4.5   สินทรัพย์และหนีสิ้นทางการเงิน 

 กำรจดัประเภทรำยกำรและกำรวดัมูลค่ำของสินทรัพยท์ำงกำรเงิน 
   กำรจดัประเภทรำยกำรขึ้นอยู่กับโมเดลธุรกิจ (Business Model) ของกิจกำรในกำรจดักำร

สินทรัพยท์ำงกำรเงินและลกัษณะของกระแสเงินสดตำมสัญญำของสินทรัพยท์ำงกำรเงิน 
   บริษทัและบริษทัยอ่ยจดัประเภทสินทรัพยท์ำงกำรเงินตำมลกัษณะกำรวดัมูลค่ำดงัน้ี 

• รำยกำรท่ีวดัมูลค่ำภำยหลงัดว้ยมูลค่ำยุติธรรม (ผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน หรือผ่ำนก ำไร
ขำดทุน) และ 

• รำยกำรท่ีวดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 
   บริษทัและบริษทัย่อยตอ้งจดัประเภทรำยกำรใหม่ส ำหรับเงินลงทุนในตรำสำรหน้ีเฉพำะเม่ือ

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

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

   สินทรัพยท์ำงกำรเงินซ่ึงประกอบดว้ยอนุพนัธ์แฝงจะพิจำรณำในภำพรวมว่ำกระแสเงินสดท่ี
เกิดจำกสินทรัพยท์ำงกำรเงินนั้นเป็นกำรจ่ำยเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียหรือไม่  

   กำรวดัมูลค่ำในภำยหลงัของตรำสำรหน้ีขึ้นอยู่กบัโมเดลทำงธุรกิจของบริษทัและบริษทัย่อยใน
กำรจดักำรสินทรัพยท์ำงกำรเงินและลกัษณะของกระแสเงินสดตำมสัญญำของสินทรัพยท์ำงกำรเงิน 
กำรวดัมูลค่ำตรำสำรหน้ีสำมำรถท ำได ้3 วิธี โดยขึ้นอยู่กบักำรจดัประเภทตรำสำรหน้ีของบริษทัและ
บริษทัยอ่ย 

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

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

   เงินปันผลท่ีไดรั้บจำกเงินลงทุนจะรับรู้เป็นก ำไรหรือขำดทุนโดยแสดงรำยกำรเป็นรำยไดอ่ื้น
เม่ือบริษทัและบริษทัยอ่ยมีสิทธิท่ีจะไดรั้บเงินปันผล 

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

 
  การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของหนีสิ้นทางการเงินและส่วนของเจ้าของ 
   เคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีบริษทัและบริษทัย่อยเป็นผูอ้อกตอ้งจดัประเภทเป็นหน้ีสินทำงกำรเงิน

หรือตรำสำรทุนโดยพิจำรณำภำระผกูพนัตำมสัญญำ 
- หำกบริษทัและบริษทัย่อยมีภำระผูกพนัตำมสัญญำท่ีจะตอ้งส่งมอบเงินสดหรือสินทรัพย์

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

- หำกบริษทัและบริษทัย่อยไม่มีภำระผูกพนัตำมสัญญำหรือสำมำรถเล่ือนกำรช ำระภำระ
ผกูพนัตำมสัญญำไปได ้เคร่ืองมือทำงกำรเงินดงักล่ำวจะจดัประเภทเป็นตรำสำรทุน 

   ในกำรรับรู้รำยกำรเม่ือเร่ิมแรก บริษทัและบริษทัย่อยตอ้งวดัมูลค่ำของหน้ีสินทำงกำรเงินดว้ย
มูลค่ำยุติธรรม บริษทัและบริษทัย่อยจดัประเภทรำยกำรหน้ีสินทำงกำรเงินทั้งหมดท่ีวดัมูลค่ำใน
ภำยหลงัดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย ยกเวน้หน้ีสินทำงกำรเงินบำงรำยกำร  

 
  การรับรู้รายการและการตัดรายการ 
   บริษทัและบริษทัย่อยตอ้งรับรู้สินทรัพยท์ำงกำรเงินหรือหน้ีสินทำงกำรเงินในงบแสดงฐำนะ

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

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

 
 4.6 สินค้าคงเหลือ 
   สินค้ำคงเหลือแสดงรำคำตำมรำคำทุนหรือมูลค่ำสุทธิท่ีจะได้รับแล้วแต่อย่ำงใดจะต ่ำกว่ำ 

รำคำทุนของวตัถุดิบและวสัดุแปรสภำพค ำนวณโดยวิธีเขำ้ก่อนออกก่อนและจะถือเป็นส่วนหน่ึง
ของตน้ทุนกำรต่อเรือหรือซ่อมเรือเม่ือมีกำรเบิกใช ้

   ตน้ทุนในกำรซ้ือ ประกอบด้วย รำคำซ้ือและค่ำใช้จ่ำยท่ีเก่ียวขอ้งกับกำรซ้ือสินคำ้นั้น เช่น 
อำกรขำเขำ้ ค่ำขนส่ง และตน้ทุนอ่ืนๆซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบักำรไดม้ำซ่ึงสินคำ้ และหกัดว้ยส่วนลด
กำรคำ้และเงินท่ีไดรั้บคืนจำกกำรซ้ือสินคำ้ 

   มูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บเป็นกำรประมำณรำคำท่ีคำดวำ่จะขำยไดต้ำมปกติธุรกิจ หักดว้ยประมำณ
กำรตน้ทุนในกำรผลิตสินคำ้ใหเ้สร็จและตน้ทุนท่ีจ ำเป็นตอ้งจ่ำยไปเพื่อใหข้ำยสินคำ้ได ้

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

 
4.7 ลูกหนีต้ามสัญญาเช่า 

  ลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำแสดงตำมมูลค่ำยุติธรรมท่ีคิดจำกกระแสเงินสดท่ีคำดว่ำจะได้รับใน
 อนำคตคิดลดดว้ยอตัรำดอกเบ้ียส ำหรับเงินทุนของบริษทั ผลต่ำงท่ีเกิดขึ้นระหว่ำงมูลค่ำยุติธรรมกบั
 เงินลงทุนในลูกหน้ี บริษทัและบริษทัยอ่ยไดบ้นัทึกเป็นผลกำรด ำเนินงำนในงวดท่ีเกิดรำยกำร 

 
4.8 เงินลงทุนในบริษัทย่อย  

   บริษทัย่อย หมำยถึงกิจกำรท่ีบริษทัมีอ ำนำจในกำรควบคุมนโยบำยกำรเงินและกำรด ำเนินงำน 
ซ่ึงโดยทัว่ไปแลว้บริษทัจะถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงมำกกว่ำก่ึงหน่ึง บริษทัได้รวมงบกำรเงินของ
บริษทัยอ่ยไวใ้นงบกำรเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัควบคุมบริษทัยอ่ยจนกระทัง่อ ำนำจควบคุมหมดไป 

   เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยแสดงในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรโดยแสดงดว้ยวิธีรำคำทุนสุทธิจำกค่ำ
เผื่อกำรดอ้ยค่ำ(ถำ้มี) 
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4.9 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 
   ท่ีดินแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน อำคำรและอุปกรณ์แสดงในรำคำทุนหกัค่ำเส่ือมรำคำสะสมและ

ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) 
   รำคำทุนรับรู้เม่ือเร่ิมแรกท่ีได้สินทรัพยม์ำรวมถึงตน้ทุนทำงตรงอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกับกำรจดัหำ

สินทรัพยเ์พื่อให้สินทรัพยอ์ยู่ในสภำพพร้อมท่ีจะใช้ได้ตำมวตัถุประสงค์รวมทั้งตน้ทุนในกำรร้ือ
ถอน ขนยำ้ย และกำรบูรณะสถำนท่ีตั้งของสินทรัพยซ่ึ์งเป็นภำระผกูพนัของกิจกำร (ถำ้มี) 

 ค่ำเส่ือมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ค ำนวณจำกรำคำทุนหักมูลค่ำคงเหลือของสินทรัพยโ์ดย
วิธีเส้นตรงตำมอำยกุำรให้ประโยชน์ ประมำณอำยุกำรใหป้ระโยชน์และมูลค่ำคงเหลือ ณ วนัท่ีเลิกใช้
งำนของสินทรัพยแ์สดงไวด้งัน้ี 

 จ ำนวนปี  มูลคำ่คงเหลือ 
ณ วนัท่ีเลิกใชป้ระโยชน์ 

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

 
  ค่ำเส่ือมรำคำรวมอยูใ่นกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน 
   ไม่มีกำรคิดค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับท่ีดิน สินทรัพยร์ะหวำ่งก่อสร้ำงและอุปกรณ์ระหวำ่งติดตั้ง 
   บริษทัและบริษทัยอ่ยมีกำรทบทวนมูลค่ำคงเหลือและอำยกุำรใหป้ระโยชน์ทุกปี 
   บริษทัและบริษทัย่อยคิดค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนประกอบของรำยกำรสินทรัพยแ์ต่ละส่วน

แยกต่ำงหำกจำกกนัเม่ือส่วนประกอบแต่ละส่วนนั้นมีตน้ทุนท่ีมีนยัส ำคญัเม่ือเทียบกบัตน้ทุนทั้งหมด
ของสินทรัพยน์ั้น 

   บริษทัและบริษทัยอ่ยตดัรำยกำรท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ ออกจำกบญัชีเม่ือจ ำหน่ำยสินทรัพย ์
รำยกำรผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยหรือตดัจ ำหน่ำยสินทรัพย ์จะรับรู้ในงบก ำไรขำดทุน
เบด็เสร็จ 

 
 4.10 ต้นทุนการกู้ยืม 
   ตน้ทุนกำรกูย้ืมของเงินกูท่ี้ใช้ในกำรจดัหำหรือก่อสร้ำงสินทรัพยท่ี์ตอ้งใช้ระยะเวลำนำนใน

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

จ ำหน่ำยสะสมและค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ (ถำ้มี) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนถูกตดัจ ำหน่ำยและบนัทึกในงบ
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จโดยวิธีเส้นตรงตำมระยะเวลำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจนบัจำก
วนัท่ีอยูใ่นสภำพพร้อมใชง้ำน  ระยะเวลำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจแสดงไดด้งัน้ี 

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

  
 4.12 สัญญาเช่า 
      ณ  วัน เร่ิมต้นสัญญำ บริษัทและบริษัทย่อยจะประเมินว่ำสัญญำเป็นสัญญำเช่ำหรือ

ประกอบดว้ยสัญญำเช่ำหรือไม่ โดยสัญญำจะเป็นสัญญำเช่ำหรือประกอบดว้ยสัญญำเช่ำ ถำ้สัญญำ
นั้นเป็นกำรให้สิทธิในกำรควบคุมกำรใชสิ้นทรัพยท่ี์ระบุไดส้ ำหรับช่วงเวลำหน่ึงเพื่อกำรแลกเปลี่ยน
กบัส่ิงตอบแทน 

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

 
  สินทรัพย์สิทธิการใช้ - ผู้เช่า 
   สินทรัพยสิ์ทธิกำรใชรั้บรู้ ณ วนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผล โดยแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหลงัหักค่ำเส่ือม

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

       รำคำทุนของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชร้วมถึงประมำณกำรตน้ทุนท่ีจะเกิดขึ้นส ำหรับผูเ้ช่ำในกำร
ร้ือและขนยำ้ยสินทรัพยอ์ำ้งอิง กำรบูรณะสถำนท่ีตั้งของสินทรัพยอ์ำ้งอิงหรือกำรบูรณะสินทรัพย์
อำ้งอิงใหอ้ยูใ่นสภำพตำมท่ีก ำหนดไวใ้นขอ้ตกลงและเง่ือนไขของสัญญำเช่ำ 

      ค่ำเส่ือมรำคำของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชค้  ำนวณจำกรำคำทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตำม
อำยขุองสัญญำเช่ำ หรืออำยกุำรใหป้ระโยชน์โดยประมำณของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชแ้ต่ละประเภท  
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            หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 
      หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำแสดงมูลค่ำตำมมูลค่ำปัจจุบนัของกำรจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำท่ียงัไม่ได้

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

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

 
  สัญญาเช่าระยะส้ันและสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์อ้างองิมีมูลค่าต ่า 
   บริษทัและบริษทัย่อยเลือกใชข้อ้ยกเวน้ในกำรรับรู้รำยกำรส ำหรับสัญญำเช่ำระยะสั้น (สัญญำ

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

 
 4.13 บุคคลหรือกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 
   บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัหมำยถึง บุคคลหรือกิจกำรท่ีมีอ ำนำจควบคุมบริษทั ถูกควบคุมโดย

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

   ในกำรพิจำรณำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกันกับบริษัทแต่ละรำยกำร 
บริษทัค ำนึงถึงเน้ือหำของควำมสัมพนัธ์มำกกวำ่รูปแบบทำงกฎหมำย 
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 4.14 เงินตราต่างประเทศ 
   รำยกำรท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใชอ้ตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีท่ีเกิด

รำยกำร สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศคงเหลืออยู ่ณ วนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
แปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใชอ้ตัรำแลกเปลี่ยน ณ วนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

   ก ำไรและขำดทุนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงในอตัรำแลกเปล่ียนไดร้วมอยู่ในกำรค ำนวณผล
กำรด ำเนินงำน 

 
 4.15 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 
   ณ วนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงิน บริษทัและบริษทัย่อยจะประเมินว่ำมีขอ้บ่งช้ีของสินทรัพย์

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

 
 4.16 ผลประโยชน์พนักงาน 
 ผลประโยชน์ระยะสั้น 
    บริษทัและบริษทัย่อยรับรู้เงินเดือน ค่ำจำ้ง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม และ

กองทุนส ำรองเล้ียงชีพ เป็นค่ำใชจ่้ำยเม่ือเกิดรำยกำร 
 
 ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำน (โครงกำรสมทบเงิน) 

   บริษทัและบริษทัยอ่ยและพนกังำนไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงิน
ท่ีพนกังำนจ่ำยสะสมและเงินท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยจ่ำยสมทบให้เป็นรำยเดือน สินทรัพยข์องกองทุน
ส ำรองเล้ียงชีพไดแ้ยกออกจำกสินทรัพยข์องบริษทัและบริษทัย่อย เงินท่ีบริษทัและบริษทัย่อยจ่ำย
สมทบกองทุนส ำรองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยในปีท่ีเกิดรำยกำร 

  
  ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำน (โครงกำรผลประโยชน์)  

   บริษทัและบริษทัย่อยมีภำระส ำหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ำยให้แก่พนักงำนเม่ือออกจำกงำนตำม
กฎหมำยแรงงำน ซ่ึงบริษัทถือว่ำเงินชดเชยดังกล่ำวเป็นโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำน
ส ำหรับพนกังำน  

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

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

จำกเหตุกำรณ์ในอดีตไดเ้กิดขึ้นแลว้ มีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่นอนว่ำบริษทัฯและบริษทัย่อยจะ
เสียทรัพยำกรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปล้ืองภำระผูกพนันั้น และบริษทัและบริษทัย่อยสำมำรถ
ประมำณมูลค่ำภำระผกูพนันั้นไดอ้ยำ่งน่ำเช่ือถือ 

 
 4.18  ภาษีเงินได้ 

 ภำษีเงินได ้
ภำษีเงินได ้ประกอบดว้ยภำษีเงินไดปั้จจุบนัและภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี  

 
 ภำษีเงินไดปั้จจุบนั 

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

 
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 

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

   ผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้ักภำษีจะถูกรับรู้เป็นสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีเม่ือมีควำม
เป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่นอนว่ำบริษทัจะมีก ำไรทำงภำษีจำกกำรด ำเนินงำนในอนำคตเพียงพอท่ีจะน ำ
สินทรัพยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีมำใช้ประโยชน์ได้ และผลแตกต่ำงชั่วครำวท่ีตอ้งเสียภำษีทุก
รำยกำรจะถูกรับรู้เป็นหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 

  สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีถูกวดัมูลค่ำโดยใชอ้ตัรำภำษีเงินไดส้ ำหรับงวด
ท่ีบริษทัคำดว่ำจะไดรั้บประโยชน์จำกสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีหรือจะจ่ำยช ำระหน้ีสิน
ภำษีเงินได ้โดยใชอ้ตัรำภำษีและกฎหมำยภำษีอำกรท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูห่รือท่ีคำดไดค้่อนขำ้งแน่นอน
วำ่จะมีผลบงัคบัใชภ้ำยในส้ินรอบระยะเวลำท่ีรำยงำน  

  ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจะถูก
ทบทวนและปรับลดมูลค่ำ เม่ือมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำบริษทัจะไม่มีก ำไรทำงภำษีในอนำคต
เพียงพอต่อกำรน ำสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีทั้งหมดหรือบำงส่วนมำใชป้ระโยชน์ได ้

  สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีและหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจะหักกลบกนัไดก้็
ต่อเม่ือกิจกำรมีสิทธิตำมกฎหมำยและภำษีเงินได้น้ีประเมินโดยหน่วยงำนจดัเก็บภำษีหน่วยงำน
เดียวกนั 
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  ดงันั้นบริษทัและบริษทัยอ่ยจึงหกักลบสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีและหน้ีสินภำษีเงิน
ไดร้อกำรตดับญัชีในกำรแสดงรำยกำรในงบแสดงฐำนะกำรเงินแทนกำรแสดงแยกจำกกนั  

 
       4.19   การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีท่ีส าคัญ 
   ในกำรจัดท ำงบกำรเงินให้เป็นไปตำมมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรต้องใช้กำร

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

   
  ค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 
   วิธีอย่ำงง่ำย (Simplified Approach) ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 9 ในกำรวดั

มูลค่ำผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้น ซ่ึงก ำหนดให้พิจำรณำผลขำดทุนท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้น
ตลอดอำยหุน้ีและรับรู้ผลขำดทุน ตั้งแต่กำรรับรู้รำยกำรลูกหน้ีกำรคำ้ ในกำรพิจำรณำผลขำดทุนดำ้น 

  เครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดขึ้น ลูกหน้ีกำรคำ้จะถูกจดักลุ่มตำมวนัท่ีครบก ำหนดช ำระ อตัรำควำมเสียหำยท่ี
คำดว่ำจะเกิดขึ้นจะขึ้นอยู่กบัประวติักำรช ำระเงินและขอ้มูลผลขำดทุนดำ้นเครดิตในอดีตซ่ึงมีกำร
ปรับเพื่อสะทอ้นขอ้มูลปัจจุบนัและกำรคำดกำรณ์ล่วงหนำ้เก่ียวกบัปัจจยัทำงเศรษฐกิจมหภำคท่ีมีผล
ต่อควำมสำมำรถของลูกคำ้ในกำรช ำระหน้ี 

 
  ค่ำเผื่อสินคำ้เส่ือมสภำพ และรำคำขำยสุทธิต ่ำกวำ่รำคำทุน 
   ฝ่ำยบริหำรได้ประมำณกำรค่ำเผื่อสินค้ำเส่ือมคุณภำพ โดยจะตั้งขึ้ นในอัตรำร้อยละ 100 

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

 
 ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ และสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชแ้ละสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

   ฝ่ำยบริหำรเป็นผูก้  ำหนดประมำณกำรอำยุกำรใช้งำนและมูลค่ำคงเหลือเม่ือเลิกใช้งำนของ
อำคำร และอุปกรณ์ และสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนของบริษทั ฝ่ำยบริหำรตอ้ง
ทบทวนอำยกุำรใชง้ำนและมูลค่ำคงเหลือเม่ือมีควำมแตกต่ำงไปจำกประมำณกำรในงวดก่อน หรือมี
กำรตดัจ ำหน่ำยสินทรัพยท่ี์เส่ือมสภำพหรือไม่ไดใ้ชง้ำนโดยกำรขำยหรือเลิกใช้ 

 
 ประมำณตน้ทุน และอตัรำส่วนของงำนท่ีท ำเสร็จ 

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

ใชห้ักภำษีและขำดทุนทำงภำษีท่ีไม่ไดใ้ช้เม่ือมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำจะมีก ำไรทำงภำษีใน
อนำคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชั่วครำวและขำดทุนนั้น ในกำรน้ีฝ่ำยบริหำร
จ ำเป็นตอ้งประมำณกำรว่ำควรรับรู้จ ำนวนสินทรัพยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีเป็นจ ำนวนเท่ำใด 
โดยพิจำรณำถึงจ ำนวนก ำไรทำงภำษีท่ีคำดวำ่จะเกิดในอนำคตในแต่ละช่วงเวลำ 

  
 ประมำณกำรหน้ีสินจำกกำรรับประกนัผลงำน 

   ฝ่ำยบริหำรเป็นผูป้ระมำณกำรหน้ีสินจำกกำรรับประกนัผลงำนจำกควำมเสียหำยท่ีอำจเกิดขึ้น 
ส ำหรับโครงกำรต่อเรือท่ีไดส่้งมอบแลว้ โดยใช้หลกัเกณฑ์จำกตน้ทุนท่ีคำดว่ำจะตอ้งจ่ำยตำมกำร
ประมำณกำรของวิศวกรของบริษทั 

 
 กำรก ำหนดอำยสุัญญำเช่ำท่ีมีสิทธิกำรเลือกในกำรขยำยอำยสุัญญำเช่ำหรือยกเลิกสัญญำเช่ำ  
   บริษทัและบริษัทย่อยก ำหนดอำยุสัญญำเช่ำตำมระยะเวลำท่ีบอกเลิกไม่ได้ของสัญญำเช่ำ 

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

 ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำนตำมโครงกำรผลประโยชน์ 
   หน้ีสินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำนประมำณขึ้นตำมหลัก

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

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

จำกกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชีเน่ืองจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวขำ้งตน้
มำถือปฏิบติั แสดงไดด้งัน้ี 
                                                                                  (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวำคม 2562 
 ผลกระทบ

มำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงิน
กลุ่มเคร่ืองมือทำง

กำรเงิน 

 ผลกระทบ
มำตรฐำนกำร
รำยงำนทำง

กำรเงินฉบบัที่ 16 

 ณ วนัท่ี 1 
มกรำคม 2563 

งบแสดงฐานะการเงิน        
สินทรัพยห์มุนเวียน        
 ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน  61,410,142  (1,944,061)  -  59,466,081 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน        
 ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์ 443,261,673  -  (3,857,950)  439,403,723 
  สิทธิกำรเช่ำท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำง 23,777,844  -  (23,777,844)  - 
  สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ -  -  58,086,953  58,086,953 
 สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 13,179,783  388,812  1,392,085  14,960,680 
 รวมสินทรัพย ์ 541,629,442  (1,555,249)  31,843,244  571,917,437 
หน้ีสินหมุนเวียน        
 ส่วนของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำท่ีถึง        
 ก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 750,462  -  2,612,530  3,362,992 
   ค่ำใชจ้่ำยคำ้งจ่ำย 13,737,885  -  (4,191,484)  9,546,401 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน        
 หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 667,380  -  34,806,739  35,474,119 
 รวมหน้ีสิน 15,155,727  -  33,227,785  48,383,512 
ก ำไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 143,409,423  (1,555,249)  (1,384,541)  140,469,633 
รวมส่วนของเจำ้ของ 428,940,322  (1,555,249)  (1,384,541)  426,000,532 
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  (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวำคม 2562 
 ผลกระทบ

มำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงิน
กลุ่มเคร่ืองมือทำง

กำรเงิน 

 ผลกระทบ
มำตรฐำนกำร
รำยงำนทำง

กำรเงินฉบบัท่ี 16 

 ณ วนัท่ี 1 
มกรำคม 2563 

งบแสดงฐานะการเงิน        
สินทรัพยห์มุนเวียน        
 ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น  58,314,355  (1,944,061)  -  56,370,294 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน        
 ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์ 442,428,664  -  (3,857,950)  438,570,714 
  สิทธิกำรเช่ำท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำง 23,777,844    (23,777,844)  - 
  สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ -  -  58,086,953  58,086,953 
 สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 12,983,995  388,812  1,392,085  14,764,892 
 รวมสินทรัพย ์ 537,504,858  (1,555,249)  31,843,244  567,792,853 
หน้ีสินหมุนเวียน        
 ส่วนของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำท่ีถึง               
 ก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 750,462  -  2,612,530  3,362,992 
   ค่ำใชจ้่ำยคำ้งจ่ำย 12,513,370  -  (4,191,484)  8,321,886 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน        
 หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 667,380  -  34,806,739  35,474,119 
 รวมหน้ีสิน 13,931,212  -  33,227,785  47,158,997 
ก ำไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 140,018,009  (1,555,249)  (1,384,541)  137,078,219 
รวมส่วนของเจำ้ของ 424,138,206  (1,555,249)  (1,384,541)  421,198,416 
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 5.1  เคร่ืองมือทางการเงิน 
  ผลกระทบท่ีมีต่อก ำไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 มีดงัต่อไปน้ี 
 
                                        (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงิน 

เฉพำะกิจกำร 
ก ำไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรร ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 143,409,423  140,018,009 
กำรเพิ่มขึ้นจำกค่ำเผื่อผลขำดทุนลูกหน้ีกำรคำ้และ 
 ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน (1,555,249) 

 
(1,555,249) 

กำรปรับปรุงก ำไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรรจำกกำรน ำมำตรฐำน 
 กำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 9 มำถือปฏิบติั ณ วนัท่ี 1  
 มกรำคม 2563 (1,555,249) 

 

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

 
 
 

141,854,174 

  
 
 

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

ประเมินโมเดลธุรกิจท่ีใชจ้ดักำรสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงิน และจดัประเภทรำยกำรสินทรัพย์
และหน้ีสินทำงกำรเงิน ดงัน้ี 

 
 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 มูลค่ำยติุธรรม 

ผำ่นก ำไรขำดทุน 
 มูลค่ำยติุธรรม 

- สัญญำอนุพนัธ์ 
 มูลค่ำยติุธรรม 
ผำ่นก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน 

 รำคำทุนตดั
จ ำหน่ำย 

 รวม 

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

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

 
มูลค่ำยติุธรรม 

- สัญญำอนุพนัธ์  
รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย  รวม 

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

 
140,000,000 

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

 
                                                                                                                                  (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 มูลค่ำยติุธรรม 

ผำ่นก ำไรขำดทุน 
 มูลค่ำยติุธรรม 

- สัญญำอนุพนัธ์ 
 มูลค่ำยติุธรรม 
ผำ่นก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน 

 รำคำทุนตดั
จ ำหน่ำย 

 รวม 

สินทรัพยท์ำงกำรเงิน ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563         
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด -  -  -  63,920,381  63,920,381 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน -  -  -  57,341,990  57,341,990 
รำยไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกช ำระ -  -  -  45,639,448  45,639,448 
สินทรัพยร์อกำรขำย -  -  -  8,469,118  8,469,118 

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

                                                                                  (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
มูลค่ำยติุธรรม 

- สัญญำอนุพนัธ์ 
 รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย  รวม 

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

วำ่จะเกิดขึ้น บริษทัและบริษทัย่อยมีรำยกำรลูกหน้ีกำรคำ้และเงินให้กูย้ืมระยะยำวกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้ง
กนัท่ีตอ้งมีกำรพิจำรณำผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดขึ้น 

 
ลูกหน้ีกำรคำ้ 
      บริษทัและบริษทัยอ่ยไดป้ฏิบติัตำมวิธีอย่ำงง่ำย (Simplified approach) ในกำรวดัมูลค่ำของผล
ขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดขึ้นตลอดอำยสุ ำหรับลกูหน้ีกำรคำ้ทั้งหมด 

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

                                                                                           (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 ยงัไม่ถึง 

ก ำหนดช ำระ 
 

 
ไม่เกิน 3 
เดือน  

3 - 6 เดือน 
  

6 - 12 เดือน 
 

 
 

เกินกว่ำ 
12 เดือน  

รวม 
 

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

 
                                                                                           (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ยงัไม่ถึง 

ก ำหนดช ำระ 
 

 
ไม่เกิน 3 
เดือน  

3 - 6 เดือน 
  

6 - 12 เดือน 
 

 
 

เกินกว่ำ 
12 เดือน  

รวม 
 

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

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

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,944,061 
 

1,944,061 
ค่ำเผื่อผลขำดทุน ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 14,464,168  14,464,168 

 
 5.2 สัญญาเช่า 

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

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

                                         (หน่วย : บำท) 

 
งบกำรเงินรวม  งบกำรเงิน 

เฉพำะกิจกำร 
ภำระผกูพนัตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำนท่ีเปิดเผย ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 55,511,820  55,511,820 
บวก  สิทธิท่ีจะซ้ือหรือขยำยระยะเวลำท่ีค่อนขำ้งแน่ท่ีจะมีกำรใชสิ้ทธิ 1,044,300  1,044,300 
หกั  สัญญำพิจำรณำเป็นสัญญำบริกำร (393,000)  (393,000) 
รวม 56,163,120  56,163,120 
หกั  ดอกเบ้ียจ่ำยรอตดับญัชี (18,743,851)  (18,743,851) 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำเพ่ิมขึ้นจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 16 มำถือปฏิบติั  37,419,269  37,419,269 
หน้ีสินสัญญำเช่ำกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 1,417,842  1,417,842 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 38,837,111  38,837,111 
ประกอบดว้ย    
   หน้ีสินสัญญำเช่ำหมุนเวียน 3,362,992  3,362,992 
   หน้ีสินสัญญำเช่ำไม่หมุนเวียน 35,474,119  35,474,119 

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

 
งบกำรเงินรวม  งบกำรเงิน 

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

 
6. สินทรัพย์และหนีสิ้นทางการเงิน 

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

  (หน่วย : บำท) 
  งบกำรเงินรวม 
  มูลค่ำยติุธรรม 

ผำ่นก ำไรขำดทุน 
 มูลค่ำยติุธรรม 

- สัญญำอนุพนัธ์ 
 ผำ่นก ำไรขำดทุน 

เบ็ดเสร็จอ่ืน 
 รำคำทุนตดั 

จ ำหน่ำย 
 

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

  -  -  -  149,030,572  149,030,572 
 
  (หน่วย : บำท) 
  งบกำรเงินรวม 

  
มูลค่ำยติุธรรม 

- สัญญำอนุพนัธ์  
รำคำทุน 

ตดัจ ำหน่ำย 
 

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

  มูลค่ำยติุธรรม 
- สัญญำอนุพนัธ์ 

 ผำ่นก ำไรขำดทุน 
เบ็ดเสร็จอ่ืน 

 รำคำทุน 
ตดัจ ำหน่ำย 

 
รวม 

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

 
  (หน่วย : บำท) 
  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  
มูลค่ำยติุธรรม 

- สัญญำอนุพนัธ์  
รำคำทุน 

ตดัจ ำหน่ำย 
 

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

 
7. รายการธุรกจิกบักจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

ในระหว่ำงปี บริษทัและบริษทัย่อยมีรำยกำรธุรกิจท่ีส ำคญักบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั รำยกำร
ธุรกิจดงักล่ำวเป็นไปตำมเง่ือนไขทำงกำรคำ้และเกณฑต์ำมสัญญำท่ีตกลงกนัระหวำ่งบริษทัและบริษทัเหล่ำนั้น 
ซ่ึงเป็นไปตำมปกติธุรกิจโดยสำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 

 ลำ้นบำท   
 2563  2562  นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 

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

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

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

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

     (หน่วย: บำท) 
 ควำมสัมพนัธ์  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

   2563  2562  2563  2562 
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน          
บริษทั ซีทรำน เฟอร์ร่ี จ ำกดั กรรมกำรร่วมกนั  552,413  12,672,997  427,223  12,265,327 
บริษทั ซีทรำน ดิสคฟัเวอร์ร่ี จ ำกดั กรรมกำรร่วมกนั                    -  321,000                    -  321,000 
บริษทั ซีทรำน ทรำเวิล จ ำกดั กรรมกำรร่วมกนั                    -  6,206                    -  - 
   552,413  13,000,203  427,223  12,586,327 
ลูกหนี้หมุนเวียนอ่ืน - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน          
บริษทั อีโค มำรีน จ ำกดั บริษทัยอ่ย                        -  -  66,252  37,422 
บริษทั อำชิมำ มำรีน จ ำกดั บริษทัยอ่ย                         -  -  37,381  42,761 
บริษทั เจนเนอรัล มำรีน จ ำกดั บริษทัยอ่ย                        -  -  7,000  7,000 
บริษทั ซีทรำน เฟอร์ร่ี จ ำกดั กรรมกำรร่วมกนั  2,090,449  800  2,090,449  800 
   2,090,449  800  2,201,082  87,983 
รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกช าระ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน        
บริษทั ซีทรำน เฟอร์ร่ี จ ำกดั กรรมกำรร่วมกนั  5,764,930  959,101  5,764,930  959,101 
บริษทั อีโค มำรีน จ ำกดั บริษทัยอ่ย                    -  -  9,891,562  13,234,851 
   5,764,930  959,101  15,656,492  14,193,952 
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน          
บริษทั อีโค มำรีน จ ำกดั บริษทัยอ่ย  -  -  353,564  101,361 
บริษทั อำชิมำ มำรีน จ ำกดั บริษทัยอ่ย  -  -  2,865,535  2,193,848 
บริษทั เจนเนอรัล มำรีน จ ำกดั บริษทัยอ่ย  -  -  1,983,394  - 
   -  -  5,202,493  2,295,209 
ค่าดอกเบีย้ค้างจ่าย - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน          
บริษทั อีโค มำรีน จ ำกดั บริษทัยอ่ย  -  -  9,326  16,224 
บริษทั อำชิมำ มำรีน จ ำกดั บริษทัยอ่ย  -  -  3,193  3,202 
บริษทั เจนเนอรัล มำรีน จ ำกดั บริษทัยอ่ย  -  -  1,228  6,158 
   -  -  13,747  25,584 
   -  -  5,216,240  2,320,793 
เงินกู้ยืมระยะยาว - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน          
บริษทั อีโค มำรีน จ ำกดั บริษทัยอ่ย  -  -  10,000,000  12,400,000 
บริษทั อำชิมำ มำรีน จ ำกดั บริษทัยอ่ย  -  -  2,600,000  2,600,000 
บริษทั เจนเนอรัล มำรีน จ ำกดั บริษทัยอ่ย  -  -  1,000,000  5,000,000 
   -  -  13,600,000  20,000,000 
เงินกูย้ืมระยะยำว - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัตน้ปี   -  -  20,000,000  13,000,000 
บวก กูยื้มเพ่ิมระหว่ำงปี   -  -  5,000,000  9,000,000 
หกั   จ่ำยช ำระคืนระหว่ำงปี   -  -  (11,400,000)  (2,000,000) 
เงินกูย้ืมระยะยำว - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัปลำยปี   -  -  13,600,000  20,000,000 
หกั  ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี   -  -  (8,600,000)  (20,000,000) 
 สุทธิ   -  -  5,000,000  - 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 บริษทัมีเงินกูย้มืระยะยำวกบับริษทัย่อย 3 แห่ง เป็นจ ำนวนเงินรวม 
13.60 ลำ้นบำท และ 20.00 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 0.75 และร้อยละ 1.45 ต่อปี ก ำหนดช ำระ
คืนเงินกูร้ะยะยำว ตั้งแต่ช่วงระยะเวลำตั้งแต่วนัท่ี 5 กุมภำพนัธ์ 2564 ถึงวนัท่ี 20 พฤษภำคม 2565 

 
ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

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

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

8 8. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวียนอ่ืน 
 (หน่วย : บำท) 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562  2563  2562 

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

 (หน่วย: บำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562  2563  2562 

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

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

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

 
(1,944,061) 

 
- 

  
(1,944,061) 

 
- 

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

   
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 บริษทัมียอดลูกหน้ีกำรคำ้ซ่ึงมียอดคงคำ้งเป็นระยะเวลำนำน รวมเป็นจ ำนวน

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

ธนัวำคม 2563 สรุปไดด้งัน้ี 
                   (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

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

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

  
10. รายได้ท่ียังไม่ได้เรียกช าระ/เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า 

   (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

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

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

   
 ค่ำเผื่อกำรเส่ือมสภำพของสินคำ้ มีกำรเปล่ียนแปลงในระหวำ่งปี ดงัน้ี 

   (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

    
12.  สินทรัพย์รอการขาย  
  รำยกำรเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยท่ี์เกิดจำกสินทรัพยร์อกำรขำย ส ำหรับงวดปีส้ินสุดวนัท่ี 31 

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

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

 
  สินทรัพยด์งักล่ำวบริษทัไดข้ำยให้กบับริษทัแห่งหน่ึงในรำคำ 9.63 ลำ้นบำท (รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม)

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

 
13.  เงินลงทุนในบริษัทย่อยซ่ึงบันทึกโดยวิธีราคาทุน 

  เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยประกอบดว้ยเงินลงทุนในหุน้สำมญัของบริษทัดงัต่อไปน้ี  
  (หน่วย: บำท) 
  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  ทุนเรียกช ำระแลว้  สัดส่วนเงินลงทุน  รำคำทุน  รำคำตำมวิธีส่วนไดเ้สีย  เงินปันผล 

ช่ือบริษทั  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 
  (ลำ้นบำท)  (ลำ้นบำท)  (ร้อยละ)  (ร้อยละ)             

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย                      
บริษทั เจนเนอรลั มำรีน จ ำกดั   10.0  10.0  100  100  10,000,000  10,000,000  4,610,889  4,911,172  -  - 
หัก ค่ำเผื่อผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ          (5,115,021)  (5,115,021)  -  -  -  - 
          4,884,979  4,884,979  4,610,889  4,911,172  -  - 
บริษทั อำชิมำ มำรีน จ ำกดั  5.0  5.0  100  100  4,998,200  4,998,200  7,189,179  7,180,243  -  - 
บริษทั อีโค มำรีน จ ำกดั  18.25  18.25  93  93  16,999,300  16,999,300  19,704,447  19,239,112  -  8,159,916 
บริษทั กิจกำรร่วมคำ้ เอเชียน มำรีน จ ำกดั  0.25  -  80  -  197,500  -  140,920  -  -  - 
          27,079,979  26,882,479  31,645,435  31,330,527  -  8,159,916 

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

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

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

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

31 ธ.ค. 2563 
รำคำทุน            
 ที่ดิน 86,081,287  -  -  -  -  86,081,287 
 อู่ลอย 310,187,228  -  -  8,458,109  -  318,645,337 

 อำคำร ส่วนปรับปรุงอำคำรและ ส่ิงปลูกสร้ำงอื่น 301,300,825  -  (4,889,865)  68,520,567  -  364,931,527 
 เคร่ืองจกัรและอปุกรณ ์ 226,274,169  3,531,171  (10,103,280)  3,990,759  -  223,692,819 
 เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์ส ำนกังำน 29,375,613  703,362  (3,477,640)  30,513  -  26,631,848 
 ยำนพำหนะ 43,486,772  5,015,000    (5,318,631)  5,241,640  (6,061,747)  42,363,034 
 งำนระหว่ำงกอ่สร้ำง 72,044,879  15,945,438    -  -  (84,020,038)  3,970,279 
  รวม 1,068,750,773  25,194,971  (23,789,416)  86,241,588  (90,081,785)  1,066,316,131 
หัก    ค่ำเส่ือมรำคำสะสม            
   อู่ลอย (199,984,076)  (9,723,977)  -  -  -  (209,708,053) 

 อำคำร ส่วนปรับปรุงอำคำรและส่ิงปลูกสร้ำงอื่น (199,686,703)  (11,538,263)  4,645,372  -  -  (206,579,594) 
   เคร่ืองจกัรและอุปกรณ ์ (162,328,138)  (12,543,654)  9,443,266  -  -  (165,428,526) 

  เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์ส ำนกังำน (26,156,961)  (1,226,682)  3,432,155  -  -  (23,951,488) 
   ยำนพำหนะ (37,333,222)  (717,146)  5,123,085  (3,988,715)  2,203,796  (34,712,202) 
  รวม (625,489,100)  (35,749,722)  22,643,878  (3,988,715)  2,203,796  (640,379,863) 
   อุปกรณ์ - สุทธิ 443,261,673          425,936,268 

 
   (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม  
 ยอดตำมบญัชี  รำยกำรเปลี่ยนแปลง  ยอดตำมบญัชี 
 ณ วนัที่  

31 ธ.ค. 2561 
 เพิ่มขึ้น  ลดลง  โอนเขำ้  โอนออก  ณ วนัที่  

31 ธ.ค. 2562 
รำคำทุน            
 ที่ดิน 86,081,287  -  -  -  -  86,081,287 
 อู่ลอย 306,639,112  -  -  3,548,116  -  310,187,228 

 อำคำร ส่วนปรับปรุงอำคำรและ ส่ิงปลูกสร้ำงอื่น 299,168,048  -  -  2,132,777  -  301,300,825 
 เคร่ืองจกัรและอปุกรณ ์ 213,664,120  2,387,376  (1,287,896)  11,510,569  -  226,274,169 
 เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์ส ำนกังำน 29,265,664  1,464,876  (1,390,026)  35,099  -  29,375,613 
 ยำนพำหนะ 43,120,659  1,255,621  (1,117,107)  227,599  -  43,486,772 
 งำนระหว่ำงก่อสร้ำง 57,610,814  32,166,117  -  -  (17,732,052)  72,044,879 
  รวม 1,035,549,704  37,273,990  (3,795,029)  17,454,160  (17,732,052)  1,068,750,773 
หัก    ค่ำเส่ือมรำคำสะสม            
   อู่ลอย (191,343,223)  (8,640,853)  -  -  -  (199,984,076) 

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

  เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์ส ำนกังำน (25,829,968)  (1,682,905)  1,355,912  -  -  (26,156,961) 
   ยำนพำหนะ (36,858,457)  (1,591,871)  1,117,106  -  -  (37,333,222) 
  รวม (594,962,940)  (34,242,147)  3,715,987  -  -  (625,489,100) 
   อุปกรณ์ - สุทธิ 440,586,764          443,261,673 

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

2562 (24.88   ลำ้นบำท รวมอยูใ่นตน้ทุนในกำรรับจำ้ง ส่วนที่เหลือรวมอยูใ่นค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำร)  34,242,147 
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   (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ยอดตำมบญัชี  รำยกำรเปลี่ยนแปลง  ยอดตำมบญัชี 
 ณ วนัที่  

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

31 ธ.ค. 2563 
รำคำทุน            
 ที่ดิน 86,081,287  -  -  -  -  86,081,287 
 อู่ลอย 310,187,228  -  -  8,458,109  -  318,645,337 

 อำคำร ส่วนปรับปรุงอำคำรและ ส่ิงปลูกสร้ำงอื่น 278,175,187  -  (4,889,865)  68,520,567  -  341,805,889 
 เคร่ืองจกัรและอปุกรณ ์ 225,129,449  3,464,021  (10,059,545)  3,990,759  -  222,524,684  
 เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์ส ำนกังำน 28,944,635  637,667  (3,459,940)  30,513  -  26,152,875 
 ยำนพำหนะ 23,614,217  -  (5,318,631)  5,241,640  (6,061,747)  17,475,479 
 งำนระหว่ำงก่อสร้ำง 72,044,880  15,945,438  -  -  (84,020,038)  3,970,280 
  รวม 1,024,176,883  20,047,126  (23,727,981)  86,241,588  (90,081,785)  1,016,655,831 
หัก    ค่ำเส่ือมรำคำสะสม             
   อู่ลอย (199,984,076)  (9,723,977)  -  -  -  (209,708,053) 

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

  เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์ส ำนกังำน (25,771,330)  (1,204,904)  3,414,457  -  -  (23,561,777) 
   ยำนพำหนะ (18,156,775)  (503,983)  5,123,085  (3,988,715)  2,203,796  (15,322,592)  
  รวม (581,748,219)  (35,455,855)  22,582,923  (3,988,715)  2,203,796  (596,406,070) 
   อุปกรณ์ - สุทธิ 442,428,664          420,249,761 

 
   (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ยอดตำมบญัชี  รำยกำรเปลี่ยนแปลง  ยอดตำมบญัชี 
 ณ วนัที่  

31 ธ.ค. 2561 
 เพิ่มขึ้น  ลดลง  โอนเขำ้  โอนออก  ณ วนัที่  

31 ธ.ค. 2562 
รำคำทุน            
 ที่ดิน 86,081,287  -  -  -  -  86,081,287 
 อู่ลอย 306,639,112  -  -  3,548,116  -  310,187,228 

 อำคำร ส่วนปรับปรุงอำคำรและ ส่ิงปลูกสร้ำงอื่น 276,042,410  -  -  2,132,777  -  278,175,187 
 เคร่ืองจกัรและอปุกรณ ์ 212,390,890  2,322,091  (1,094,101)  11,510,569  -  225,129,449 
 เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์ส ำนกังำน 28,773,313  1,433,256  (1,297,033)  35,099  -  28,944,635 
 ยำนพำหนะ 23,248,104  1,255,621  (1,117,107)  227,599  -  23,614,217 
 งำนระหว่ำงก่อสร้ำง 57,610,815  32,166,117  -  -  (17,732,052)  72,044,880 
  รวม 990,785,931  37,177,085  (3,508,241)  17,454,160  (17,732,052)  1,024,176,883 
หัก    ค่ำเส่ือมรำคำสะสม            
   อู่ลอย (191,343,223)  (8,640,853)  -  -  -  (199,984,076) 

 อำคำร ส่วนปรับปรุงอำคำรและส่ิงปลูกสร้ำงอื่น (166,194,657)  (10,366,418)  -  -  -  (176,561,075) 
   เคร่ืองจกัรและอุปกรณ ์ (150,479,652)  (11,848,099)  1,052,788  -  -  (161,274,963) 

  เคร่ืองตกแตง่และอุปกรณ์ส ำนกังำน (25,374,689)  (1,662,443)  1,265,802  -  -  (25,771,330) 
   ยำนพำหนะ (17,851,457)  (1,422,424)  1,117,106  -  -  (18,156,775) 
  รวม (551,243,678)  (33,940,237)  3,435,696  -  -  (581,748,219) 
   อุปกรณ์ - สุทธิ 439,542,253          442,428,664 

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

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

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

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

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

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

 
15. สินทรัพย์สิทธิการใช้/สิทธิการเช่าท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง 

  มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชต้ำมสัญญำเช่ำและกำรเคล่ือนไหวส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2563  แสดงไดด้งัน้ี 

  (หน่วย : บำท) 
  งบกำรเงินรวม             งบกำรเงิน 

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

 
 45,500,215 

   
45,500,215 

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



135รายงานประจำาปี 2563
บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำากัด (มหาชน)

- 51 - 
 

 

  (หน่วย : บำท) 
  งบกำรเงินรวม             งบกำรเงิน 

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

 
(15,049,056) 

  
(15,049,056) 

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

 
 สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ประกอบดว้ย สิทธิกำรเช่ำท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำง และยำนพำหนะ ซ่ึงสิทธิกำร
เช่ำท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำงเป็นกำรเช่ำพื้นท่ีกบักรมธนำรักษ์ โดยสัญญำดังกล่ำวมีระยะเวลำ 30 ปีตั้งแต่ปี 
2555 ถึงปี 2585 
 เม่ือวนัท่ี 23 สิงหำคม 2561 ส ำนกังำนธนำรักษพ์ื้นท่ีสมุทรปรำกำร มีหนงัสือขอใหบ้ริษทัช ำระค่ำเช่ำ 
ค่ำธรรมเนียมกำรจดัให้เช่ำ และค่ำเสียหำยเพิ่มเติมกรณีปลูกสร้ำงอำคำรและส่ิงปลูกสร้ำงโดยไม่ได้รับ
อนุญำต ค่ำเสียหำยจำกกำรร้ือถอนอำคำรและส่ิงปลูกสร้ำงตำมสัญญำเช่ำเดิม และกรณีน ำท่ีรำชพสัดุไป
จดัหำผลประโยชน์โดยไม่ไดรั้บอนุญำต รวมเป็นเงิน 222.17 ลำ้นบำท  
 ต่อมำในวนัท่ี 12 กนัยำยน 2561 บริษทัไดท้ ำหนงัสือขอคดัคำ้นกำรเรียกเก็บค่ำเช่ำ ค่ำธรรมเนียมกำร 
จดัให้เช่ำและค่ำเสียหำยจ ำนวนดังกล่ำว โดยมีเหตุผลส ำคญัว่ำ เป็นสัญญำเช่ำท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงท่ี 
ถูกตอ้งตำมกฎหมำยจำกกระทรวงกำรคลงั ซ่ึงไดด้ ำเนินกำรตำมมติท่ีรำชพสัดุ คร้ังท่ี 1/2555 ตลอดจนได ้
แจง้อตัรำค่ำเช่ำ ค่ำธรรมเนียมกำรจดัให้เช่ำ และเง่ือนไขอ่ืนๆ ซ่ึงบริษทัไดพ้ิจำรณำและตกลงท ำสัญญำเช่ำ 
โดยบริษทัไดช้ ำระค่ำเช่ำและปฏิบติัตำมสัญญำอย่ำงถูกตอ้งมำโดยตลอดจนถึงปัจจุบนั จึงเป็นกำรเรียกร้อง
ท่ีไม่อยู่ใน ขอ้ก ำหนดของสัญญำ รวมทั้งกำรเรียกร้องค่ำเสียหำยต่ำงๆ เป็นเร่ือง ระหว่ำงกระทรวงกำรคลงั
และคู่สัญญำเช่ำขณะนั้นคือชุมนุมสหกรณ์กำรเกษตรแห่งประเทศไทย ดว้ยขอ้เท็จจริงดงักล่ำว บริษทัจึงยงั
ไม่บันทึกค่ำเช่ำและค่ำธรรมเนียมเพิ่มเติมตำมข้อเรียกร้องของกรมธนำรักษ์ ในงบกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2563 

 



136 รายงานประจำาปี 2563
บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำากัด (มหาชน)

- 52 - 
 

 

16.  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม 
   รำยกำรเปลี่ยนแปลง   
 ยอดตำมบญัชี ณ  เพิ่มขึ้น  ลดลง  โอนเขำ้  โอนออก  ยอดตำมบญัชี ณ 
 วนัท่ี 31 ธ.ค.  2562          วนัท่ี 31 ธ.ค.  2563 
รำคำทุน            
 สิทธิกำรใชค้วำมรู้ในกำรสร้ำงเรือ            
    ก ำจดัมลภำวะ 4,806,653  -  -  -  -  4,806,653  
 ลิขสิทธ์ิแบบเรือ 3,651,170  -  -  -  -  3,651,170  
 ซอฟทแ์วร์ 21,559,767  -   (6,997,291)  -  -  14,562,476  
 คำ่สิทธิบตัร 464,070  538,172  -  230,873   -  1,233,115  
 ลิขสิทธ์ิแบบเรือระหว่ำงท ำ -  1,027,290  -  -  -  1,027,290 
  รวม 30,481,660  1,565,462  (6,997,291)  230,873                  -  25,280,704 
หัก ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม            
 สิทธิกำรใชค้วำมรู้ในกำรสร้ำงเรือ            
  ก ำจดัมลภำวะ (4,806,653)  -  -  -  -  (4,806,653) 
 ลิขสิทธ์ิแบบเรือ (1,084,491)  (365,117)  -  -  -  (1,449,608) 
 ซอฟทแ์วร์ (14,046,767)  (1,346,219)  6,997,257  -  -  (8,395,729) 
 ค่ำสิทธิบตัร (122,057)  (244,040)  -  -  -  (366,097) 
  รวม (20,059,968)  (1,955,376)  6,997,257  -  -  (15,018,087) 
 มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี  10,421,692          10,262,617 

 
   (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม 
   รำยกำรเปลี่ยนแปลง   
 ยอดตำมบญัชี ณ  เพิ่มขึ้น  ลดลง  โอนเขำ้  โอนออก  ยอดตำมบญัชี ณ 
 วนัท่ี 31 ธ.ค. 2561          วนัท่ี 31 ธ.ค.  2562 
รำคำทุน            
 สิทธิกำรใชค้วำมรู้ในกำรสร้ำงเรือ            
  ก ำจดัมลภำวะ 4,806,653  -  -  -  -  4,806,653 
 ลิขสิทธ์ิแบบเรือ 3,651,170  -  -  -  -  3,651,170 
 ซอฟทแ์วร์ 21,237,679  322,088  -  -  -  21,559,767 
 ค่ำสิทธิบตัร 464,070  -  -  -  -  464,070 
  รวม 30,159,572  322,088  -  -  -  30,481,660 
หัก ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม            
 สิทธิกำรใชค้วำมรู้ในกำรสร้ำงเรือ            
  ก ำจดัมลภำวะ (4,806,653)  -  -  -  -  (4,806,653) 
 ลิขสิทธ์ิแบบเรือ (719,374)  (365,117)  -  -  -  (1,084,491) 
 ซอฟทแ์วร์ (12,711,244) 

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

(77,345) 
 - 

- 
 - 

- 
 - 

- 
 (14,046,767) 

(122,057)  ค่ำสิทธิบตัร      
                รวม (18,281,983)  (1,777,985)  -  -  -  (20,059,968) 
 มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี 11,877,589          10,421,692 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี          
2563           1,955,376 
2562           1,777,985 
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 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
   รำยกำรเปลี่ยนแปลง   
 ยอดตำมบญัชี ณ  เพิ่มขึ้น  ลดลง  โอนเขำ้  โอนออก  ยอดตำมบญัชี ณ 
   วนัท่ี 31 ธ.ค. 2562          วนัท่ี 31 ธ.ค. 2563 
รำคำทุน            
 ลิขสิทธ์ิแบบเรือ 3,651,170  -  -   -  -  3,651,170  
 ซอฟทแ์วร์ 21,559,767  -  (6,997,291)     -  -  14,562,476 
 ค่ำสิทธิบตัร 464,070  388,172  -  230,873  -  1,083,115 
 ลิขสิทธ์ิแบบเรือระหว่ำงท ำ -  1,027,290  -  -  -  1,027,290 
  รวม 25,675,007  1,415,462  (6,997,291)  230,873  -  20,324,051 
หัก ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม            
 ลิขสิทธ์ิแบบเรือ (1,084,491)  (365,117)  -  -  -  (1,449,608) 
 ซอฟทแ์วร์ (14,046,767)  (1,346,219)  6,997,257  -  -  (8,395,729) 
 ค่ำสิทธิบตัร (122,057)  (236,273)  -  -  -  (358,330) 
  รวม (15,253,315)  (1,947,609)  6,997,257  -  -  (10,203,667) 
 ซอฟทแ์วร์สุทธิ  10,421,692          10,120,384 

 
 หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
   รำยกำรเปลี่ยนแปลง   
 ยอดตำมบญัชี ณ  เพิม่ขึ้น  ลดลง  โอนเขำ้  โอนออก  ยอดตำมบญัชี ณ 
   วนัท่ี 31 ธ.ค. 2561          วนัท่ี 31 ธ.ค. 2562 
รำคำทุน            
 ลิขสิทธ์ิแบบเรือ 3,651,170  -  -  -  -  3,651,170 
 ซอฟทแ์วร์ 21,237,679  322,088  -  -  -  21,559,767 
 ค่ำสิทธิบตัร 464,070  -  -  -  -  464,070 
  รวม 25,352,919  322,088  -  -  -  25,675,007 
หัก ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม            
 ลิขสิทธ์ิแบบเรือ (719,374)  (365,117)  -  -  -  (1,084,491) 
 ซอฟทแ์วร์ (12,711,244)  (1,335,523)  -  -  -  (14,046,767) 
 คำ่สิทธิบตัร (44,712)  (77,345)  -  -  -  (122,057) 
  รวม (13,475,330)  (1,777,985)  -  -  -  (15,253,315) 
 ซอฟทแ์วร์สุทธิ  11,877,589          10,421,692 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี            
2563           1,947,609 
2562           1,777,985 

 
  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 บริษทัมีซอฟทแ์วร์จ ำนวนหน่ึงซ่ึงตดัจ ำหน่ำยหมดแลว้แต่ยงัใชง้ำน

อยู ่รำคำทุนของสินทรัพยด์งักล่ำวมีจ ำนวน 1 ลำ้นบำท  
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17.  สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนีสิ้นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
17.1 กำรเปล่ียนแปลงของสินทรัพยภ์ำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและหน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 สรุปไดด้งัน้ี 
 

 (หน่วย : บำท) 

 งบกำรเงินรวม 

 ยอดตำมบญัชี  ผลกระทบจำกกำรน ำ  รำยได ้(ค่ำใชจ้่ำย) ในระหว่ำงปี  ยอดตำมบญัชี 

 ณ 31 ธ.ค. 62  มำตรฐำนกำรรำยงำน 
ทำงกำรเงินฉบบัท่ี 9 
และ 16 มำถือปฎิบติั 

 ในก ำไรขำดทนุ  ในก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น 

 ณ 31ธ.ค. 63 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี :          
          ลูกหน้ีกำรคำ้ 1,188,786  388,812  (614,945)  -  962,653 
          สินคำ้คงเหลือ 247,154  -  3,990  -  251,144 
          สินทรพัยร์อกำรขำย 6,906,176  -  (6,906,176)  -  - 
          อำคำร และอุปกรณ์ 214,376  -  36,896  -  251,272 
          สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 3,556  -  (3,597)  -  (41) 
          ประมำณกำรหน้ีสินรับประกนัผลงำน 80,709  -  19,389  -  100,098 
          ประมำณกำรหน้ีสินผลประโยชน์พนกังำน 3,583,358  -  (284,316)  95,549  3,394,591 
  หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ -  6,641,328  (80,566)  -  6,560,762 
  หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำน 955,668  -  (955,668)  -  - 

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

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

รวม 13,179,783  1,780,897  (8,549,693)  95,549  6,506,536 
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 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ยอดตำมบญัชี  ผลกระทบจำกกำรน ำ  รำยได ้(ค่ำใชจ้่ำย) ในระหว่ำงปี  ยอดตำมบญัชี 
 ณ 31 ธ.ค. 62  มำตรฐำนกำรรำยงำน 

ทำงกำรเงินฉบบัท่ี 9 
และ 16 มำถือปฎิบติั 

 ในก ำไรขำดทุน  ในก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น 

 ณ 31ธ.ค. 63 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี :          
          ลูกหน้ีกำรคำ้ 1,188,786  388,812  (614,945)  -  962,653 
          สินคำ้คงเหลือ 247,154  -  3,990  -  251,144 
          สินทรัพยร์อกำรขำย 6,906,176  -  (6,906,176)  -  - 
          อำคำร และอุปกรณ์ 214,376  -  36,896  -  251,272 
          สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 3,556  -  (3,597)  -  (41) 
          ประมำณกำรหน้ีสินรับประกนัผลงำน 80,709  -  19,389  -  100,098 
          ประมำณกำรหน้ีสินผลประโยชน์พนกังำน 3,387,570  -  (311,136)  103,481  3,179,915 
 หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ -  6,641,328  (80,566)  -  6,560,762 
 หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำน 955,668  -  (955,668)  -  - 

รวม 12,983,995  7,030,140  (8,811,813)  103,481  11,305,803 
  หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี :           
 สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ -  (5,249,243)  235,300  -  (5,013,943) 

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

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

 (หน่วย:บำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

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

ภำษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบของก ำไรขำดทุน        
เบ็ดเสร็จอ่ืน :        
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบั        

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

 (หน่วย:บำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

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

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

เปลี่ยนแปลงนโยบำยบญัชี 
 

955,668 
  

- 
  

955,668 
  

- 
      - ขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดบ้นัทึกสินทรัพยภ์ำษีเงินได ้

รอกำรตดับญัชี 576,690 
  

- 
 

700,065 
  

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

   
  17.2.3 กำรกระทบยอดระหวำ่งอตัรำภำษีท่ีแทจ้ริงถวัเฉล่ียและอตัรำภำษีท่ีใช้ 

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

(บำท) 
 อตัรำภำษี  

(%) 
 จ ำนวนภำษี 

(บำท) 
 อตัรำภำษี  

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

 
 (หน่วย:บำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562 
 จ ำนวนภำษี 

(บำท) 
 อตัรำภำษี  

(%) 
 จ ำนวนภำษ ี

(บำท) 
 อตัรำภำษี  

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

   (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562  2563  2562 

ปี 2560 871,344  871,344  -  - 
ปี 2561 8,878,968  9,827,812  8,878,968  8,878,968 
ปี 2562 10,751,155  10,751,794  9,723,853  9,723,853 
ปี 2563 9,686,105  -  8,997,407  - 
        รวม 30,187,572  21,450,950  27,600,228  18,602,821 

 
  บริษทัและบริษทัย่อยถือภำษีเงินไดถู้กหัก ณ ท่ีจ่ำยเป็นสินทรัพย ์เน่ืองจำกบริษทัและบริษทัย่อยมี

สิทธิขอคืนภำษีหรืออยู่ระหว่ำงขอคืน อยำ่งไรก็ตำมมูลค่ำท่ีจะไดรั้บคืนของภำษีเงินไดด้งักล่ำวขึ้นอยูก่บักำร
ใชสิ้ทธิขอคืนภำษีและผลกำรตรวจสอบภำษีของบริษทัและบริษทัยอ่ยโดยเจำ้หนำ้ท่ีกรมสรรพำกร  

 
19. เงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 
 

      (หน่วย: บำท) 
  อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ (ต่อปี)    งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  2563  2562  2563  2562  2563  2562 

ตัว๋สัญญำใชเ้งิน  2.50 - 2.63  3.00 - 4.25  75,000,000  140,000,000  75,000,000  140,000,000 
 รวม      75,000,000  140,000,000  75,000,000  140,000,000 

  

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

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

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

 
21.   หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 

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

 
 งบกำรเงิน 

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

 
37,419,269 

  
37,419,269 

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

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

  รวม 6,073,731  6,073,731 
 
บริษทัและบริษทัย่อยมีกระแสเงินสดจ่ำยทั้งหมดของสัญญำเช่ำจ ำนวน 3.43 ล้ำนบำท  (เฉพำะ

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

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

   (หน่วย:บำท) 
จ่ำยช ำระภำยใน  งบกำรเงินรวม/ 

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

 
22. เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร 

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

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 บริษทัมีวงเงินกูย้ืมระยะยำวกบัธนำคำรในประเทศ 1 แห่ง จ ำนวน
สองสัญญำเป็นจ ำนวน 125 ลำ้นบำทและจ ำนวน 72 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 
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สัญญำท่ีหน่ึงเงินกูย้มืระยะยำววงเงิน 125 ลำ้นบำทแบ่งเป็นสองส่วนรำยละเอียดดงัน้ี 
ส ำหรับเงินกูค้่ำท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงจ ำนวน 105 ลำ้นบำท อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ MLR - 2.00 ต่อปี 

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

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

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

  ต่อมำวนัท่ี 26 ธนัวำคม 2560 บริษทัขอลดจ ำนวนเงินกูต้ำมสัญญำสินเช่ือลงบำงส่วนโดยตกลงกูเ้งินจำก
ธนำคำรตำมสัญญำเป็นจ ำนวนเงินทั้งส้ิน 72 ลำ้นบำท 

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

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

   งวดท่ี 108 ตกลงช ำระเท่ำกบัจ ำนวนตน้เงินกูแ้ละดอกเบ้ียท่ียงัคงคำ้งตำมสัญญำท่ีกูเ้งิน 
    ใหค้รบถว้น 

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

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



145รายงานประจำาปี 2563
บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำากัด (มหาชน)

- 61 - 
 

 

23. ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 
   บริษทัและบริษทัยอ่ย มีภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน ดงัน้ี  

   (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562  2563  2562 

ภำระผูกพนัของโครงกำรผลประโยชน์ ยกมำตน้ปี 18,140,452  10,730,353  16,937,850  9,504,660 
ตน้ทุนบริกำรในอดีตและดอกเบ้ีย         
   -กำรแกไ้ขโครงกำรผลประโยชน์พนกังำนหลงัออกจำกงำน -  2,865,606  -  2,734,502 
ตน้ทุนบริกำรปัจจุบนัและดอกเบ้ีย 1,889,234  1,829,857  1,742,047  1,695,379 
ผลขำดทุนประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั 505,348  3,831,389  517,405  4,120,062 
ส่วนท่ีจ่ำยช ำระในปี (3,544,232)  (1,116,753)  (3,297,727)  (1,116,753) 
ภำระผกูพนัของโครงกำรผลประโยชน์ ยกไปปลำยปี 16,990,802  18,140,452  15,899,575  16,937,850 

 
   ค่ำใชจ่้ำยท่ีรับรู้ในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562  

   (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562  2563  2562 

ตน้ทุนบริกำรในอดีตและดอกเบ้ีย  -  2,865,606  -  2,734,502 
ตน้ทุนบริกำรปัจจุบนัและดอกเบ้ีย        
  ตน้ทุนในกำรรับจำ้ง 679,971  593,891  679,971  593,891 
  ตน้ทุนในกำรจดัจ ำหน่ำย 81,521  66,358  81,521  66,358 
  ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร 828,035  750,472  698,816  640,318 
รวม 1,589,527  1,410,721  1,460,308  1,300,567 
ดอกเบ้ียจำกภำระผูกพนั 299,707  419,136  281,739  394,813 
รวม 1,889,234  4,695,463  1,742,047  4,429,882 

 
  ข้อสมมุติหลกัในการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภัย 

 ร้อยละ 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562  2563  2562 

อตัรำคิดลด 1.32 - 1.80  1.50 - 1.91  1.69  1.69 
อตัรำกำรเพ่ิมขึ้นของเงินเดือน 3.00 - 6.00  3.00 - 6.00  5.00  5.00 
อตัรำกำรหมุนเวียนพนกังำน 1.91 - 57.30  1.91 - 57.30  5.73 - 34.38  5.73 - 34.38 
อตัรำกำรมรณะ (อำ้งอิงจำกตำรำงมรณะไทย พ.ศ. 2560) 105  105  105  105 
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 การวิเคราะห์ความอ่อนไหว   
ผลกระทบของกำรเปล่ียนแปลงสมมติฐำนท่ีส ำคญัต่อมูลค่ำปัจจุบนัของภำระผูกพนัผลประโยชน์

ระยะยำวของพนกังำน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 สรุปไดด้งัน้ี 
 

   (หน่วย : ลำ้นบำท) 

 ร้อยละ  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 เพิ่มขึ้น  ลดลง  เพิ่มขึ้น  ลดลง  เพิ่มขึ้น  ลดลง 

อตัรำคิดลด 1  1  (17.26)  20.51  (15.88)  19.01 

อตัรำกำรขึ้นเงินเดือน 2  2  22.78  (15.46)  21.10  (14.37) 

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

อตัรำกำรมรณะ 40  60  (18.22)  19.18  (16.90)  17.80 

 
พระรำชบญัญติัคุม้ครองแรงงำนไดล้งรำชกิจจำนุเบกษำแลว้ เม่ือวนัท่ี 5 เมษำยน 2562 โดยก ำหนด

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

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

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

 
24. ส ารองตามกฎหมาย 

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

ระหวำ่งปี 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  2563  2562  2563  2562 

ก ำไรท่ีเป็นของผูถ้ือหุ้นสำมญั   (บำท) 30,621,048  1,006,481  30,425,563  11,775,079 
จ ำนวนหุ้นสำมญัถวัเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนกั          (หุ้น) 258,291,087  258,291,087  258,291,087  258,291,087 
ก ำไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำน (บำทต่อหุ้น) 0.119  0.004  0.118  0.046 

 
26. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

  รำยกำรค่ำใชจ่้ำยแบ่งตำมลกัษณะประกอบดว้ยรำยกำรค่ำใชจ่้ำยท่ีส ำคญัดงัต่อไปน้ี 
 (หน่วย : บำท) 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม  งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562  2563  2562 
วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 196,781,367  147,063,311  192,524,785  146,618,952 
กำรเปลี่ยนแปลงในวตัถุดิบและงำนระหว่ำงท ำ 14,593,911  (8,698,422)  14,641,717  (8,787,943) 
ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย 42,347,114  37,088,007  42,045,480  36,786,097 
ค่ำใชจ่้ำยพนกังำน 118,109,495  117,641,610  88,606,783  86,118,496 
ภำระผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุ 1,589,527  4,276,327  1,460,308  4,035,069 

 
27. การเสนอข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานด าเนินงาน 

  ขอ้มูลส่วนงำนด ำเนินงำนท่ีน ำเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรำยงำนภำยในของบริษทัท่ีผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจ
สูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนไดรั้บและสอบทำนอยำ่งสม ่ำเสมอเพื่อใช้ในกำรตดัสินใจในกำรจดัสรรทรัพยำกร
และประเมินผลกำรปฏิบติังำนของส่วนงำนด ำเนินงำนของบริษทั 

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

 (หน่วย : ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 

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

รำยไดจ้ำกภำยนอก 373.3  364.9  86.4  44.7  20.4  21.0  -  -  480.1  430.6 
รำยไดร้ะหว่ำงส่วนงำน 0.4  -  21.2  13.2  30.2  29.0  (51.8)  (42.2)  -  - 
รำยไดท้ั้งส้ิน 373.7  364.9  107.6  57.9  50.6  50.0  (51.8)  (42.2)  480.1  430.6 
ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรด ำเนินงำน                    
   ตำมส่วนงำน 111.9  115.3  31.60  11.7  2.0  0.7  -  -  145.5  127.7 
รำยไดแ้ละค่ำใช้จ่ำยท่ีไม่ไดปั้นส่วน:                     
 ดอกเบ้ียรับ                 0.1  0.1 
 รำยไดอ้ื่น                 13.6  10.1 
 ตน้ทุนในกำรจดัจ ำหน่ำยและค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร                 (112.3)  (127.4) 
 ตน้ทุนทำงกำรเงิน                 (7.5)  (8.4) 
 ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้                 (8.7)  (1.0) 
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับปี                 30.7  1.1 
ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์                 425.9  443.3 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน                 10.3  10.4 
สิทธิกำรเช่ำท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำง                 -  23.8 
สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้                 54.0  - 
สินทรัพยส่์วนกลำง                 228.1  277.6 
รวมสินทรัพย ์                 718.3  755.1 

 28. กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 
  บริษทัและบริษทัยอ่ยและพนกังำนของบริษทัและบริษทัย่อยไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ

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

 
29. การบริหารจัดการทุน 

  วตัถุประสงค์ในกำรบริหำรจดักำรทุนท่ีส ำคัญของบริษทัคือกำรจดัให้มีซ่ึงโครงกำรทำงกำรเงินท่ี 
เหมำะสมและกำรด ำรงไวซ่ึ้งควำมสำมำรถในกำรด ำเนินธุรกิจอยำ่งต่อเน่ือง 

  ตำมงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันท่ี  31 ธันวำคม 2563 และ 2562 ตำมงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรมี
อตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ำกบั 0.66 : 1 และ 0.81 : 1 ตำมล ำดบั 
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30. เงินปันผลจ่าย 
 ปี 2563 
  เม่ือวนัท่ี 3 เมษำยน 2563 ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปีของบริษทัไดมี้มติอนุมติักำรจ่ำยปันผล

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

 ปี 2562 
  เม่ือวนัท่ี 4 เมษำยน 2562 ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปีของบริษทัไดมี้มติอนุมติักำรจ่ำยปันผล

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

 
31. สิทธิประโยชน์ตามบัตรส่งเสริมการลงทุน 

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

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

2.    ไดรั้บยกเวน้อำกรขำเขำ้ส ำหรับเคร่ืองจกัร ตำมท่ีคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุนพิจำรณำอนุมติั 
3. ไดรั้บกำรยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับก ำไรสุทธิท่ีไดจ้ำกกำรประกอบกิจกำรท่ีไดรั้บกำร     

ส่งเสริมรวมกนัไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่ำเงินลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภำพกำรผลิต โดย
ไม่รวมค่ำท่ีดินและทุนหมุนเวียน มีก ำหนดเวลำ 3 ปี นับแต่วนัท่ีมีรำยได้จำกกำรประกอบ
กิจกำรนั้น 

4. ไดรั้บกำรยกเวน้ไม่ตอ้งน ำเงินปันผลท่ีได้รับจำกกิจกำรส่งเสริมกำรลงทุน ซ่ึงไดรั้บยกเวน้ภำษี
เงินไดนิ้ติบุคคลตำมมำตรำ 31 ไปรวมค ำนวณเพื่อเสียภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล 

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

2562  มีดงัน้ี 
(หน่วย : บำท) 

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

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

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

 
(หน่วย : บำท) 

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

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

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

 

(หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ยอดคงเหลือ  กระแสเงินสด  ผลกระทบจำก  รำยกำรท่ีไม่ใช่เงินสด  ยอดคงเหลือ  
 ณ วนัท่ี 1  เพิ่ม (ลด)*  กำรน ำมำตรฐำน  เพิ่มขึ้น  กำรไดม้ำ  ผลต่ำงจำก  ณ วนัท่ี 31  
 มกรำคม 2563    กำรรำยงำนทำง    ซ่ึงบริษทัยอ่ย  กำรแปลงค่ำ  ธนัวำคม 2563  

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

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

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

*กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจดัหำเงินสุทธิรวมจ ำนวนเงินสดรับและเงินสดช ำระคืนในงบกระแสเงินสด 
 
33. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจจะเกดิขึน้ 

 33.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าด าเนินงานและสัญญาบริการ 
   บริษทัและบริษทัย่อยไดท้ ำสัญญำบริกำรท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรจำ้งรถรับส่งพนักงำน สัญญำกำร

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

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

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

 
   ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 บริษทัและบริษทัยอ่ยไม่มีกำรผกูพนัตำมสัญญำเช่ำบริกำรท่ีเก่ียวขอ้งจำก

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

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

 
33.3 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัการซ้ือสินค้า 

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

 
33.4 การค า้ประกนั 

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

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

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

บำท ค ้ำประกนัโดยกำรจดจ ำนองเรือสองล ำของบริษทัยอ่ยและค ้ำประกนัโดยบริษทัใหญ่ 
 

34.   เคร่ืองมือทางการเงิน 
  34.1 นโยบายการบริหารความเส่ียง 

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

 
  34.1.1 ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

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

กำรกระจุกตวัของควำมเส่ียงดำ้นกำรให้สินเช่ือเกิดจำกกำรท่ีบริษทัฯให้บริกำรรับจำ้งต่อเรือ
และซ่อมเรือใหแ้ก่ลูกคำ้ทัว่ไปทั้งภำคเอกชนและหน่วยงำนรำชกำร ควำมสำมำรถในกำรปฏิบติัตำม
ภำระผกูพนัของลูกหน้ีเหล่ำน้ีมีควำมสัมพนัธ์เก่ียวเน่ืองกบัสภำวะเศรษฐกิจของประเทศ 
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  34.1.2 ความเสี�ยงจากอตัราดอกเบี�ย 

   บริษทัและบริษัทย่อยมีความเสี� ยงจากอัตราดอกเบี� ยที�สําคัญอันเกี�ยวเนื�องกับเงินฝากกับ

สถาบนัการเงิน เงินกูย้ืมจากบริษทัย่อย เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้ืมระยะสั�นจากสถาบนั

การเงิน เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร เงินกู้ยืมที�มีดอกเบี� ย อย่างไรก็ตาม เนื�องจากสินทรัพยแ์ละ

หนี� สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบี�ยที�ปรับขึ�นลงตามอตัราตลาด หรือมีอตัราดอกเบี�ยคงที�ซึ� ง

ใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั ความเสี�ยงจากอตัราดอกเบี�ยของบริษทัฯและบริษทัย่อยจึงอยู่ใน

ระดบัตํ�า  

   ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2563 สินทรัพยแ์ละหนี� สินทางการเงินที�สําคญัสามารถจดัตามประเภท

อตัรา ดอกเบี�ย และสําหรับสินทรัพยแ์ละหนี� สินทางการเงินที�มีอตัราดอกเบี� ยคงที�สามารถแยกตาม

วนัที�ครบกาํหนด หรือ วนัที�มีการกาํหนดอตัราดอกเบี�ยใหม่ (หากวนัที�มีการกาํหนดอตัราดอกเบี� ย

ใหม่ถึงก่อน) ไดด้งันี�  
 

  อตัราดอกเบี�ยคงที�  อตัราดอกเบี�ย      อตัรา 

 ภายใน  มากกว่า 1  มากกว่า  ปรับขึ�นลง  ไม่มี    ดอกเบี�ย 

 1 ปี  ถึง 5 ปี  5 ปี  ตามราคาตลาด  อตัราดอกเบี�ย  รวม  ที�แทจ้ริง 

 (ลา้นบาท)  (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงิน              

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 0.37  -  -  20.42  4.08  24.87  0.050 - 0.125 

 0.37  -  -  20.42  4.08  24.87   

 
  อตัราดอกเบี�ยคงที�  อตัราดอกเบี�ย      อตัรา 

 ภายใน  มากกว่า 1  มากกว่า  ปรบัขึ�นลง  ไม่มี    ดอกเบี�ย 

 1 ปี  ถึง 5 ปี  5 ปี  ตามราคาตลาด  อตัราดอกเบี�ย  รวม  ที�แทจ้ริง 

 (ลา้นบาท)  (ร้อยละต่อปี) 

หนี�สินทางการเงนิ              

ตั�วสัญญาใชเ้งิน -  -  -  75.00  -  75.00  2.50 - 2.63 

เงินกูย้ืมระยะยาว -  -  -  80.24  -  80.24  3.47 - 4.35 

 -  -  -  155.24  -  155.24   

  

  34.1.3 ความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยน 

   บริษทัและบริษทัยอ่ยมคีวามเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยนที�สาํคญัอนัเกี�ยวเนื�องจากการซื�อสินคา้

และบริการหรือใหบ้ริการ  

   ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2563 บริษทัและบริษัทย่อยมียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี� สิน

ทางการเงินที�เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศดงันี�  

  สินทรัพย ์  หนี� สิน  อตัราแลกเปลี�ยน 

สกุลเงิน  ทางการเงิน  ทางการเงิน  ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 

  (ลา้น)  (ลา้น)  (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 

เหรียญสหรัฐอเมริกา  0.37  -  29.8674 

ยโูร  0.12  -  36.4949 
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 34.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื�องมือทางการเงิน 

  เนื�องจากสินทรัพย์ทางการเงินส่วนใหญ่และหนี� สินทางการเงินบางส่วนของบริษทัฯและ

บริษทัย่อยจัดอยู่ในประเภทระยะสั� น เงินให้กู ้ยืมและเงินกู ้ยืมมีอัตราดอกเบี� ยใกล้เคียงกับอัตรา

ดอกเบี� ยในตลาด บริษทัและบริษทัย่อยจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหนี� สินทางการ

เงินใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีที�แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

  มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จาํนวนเงินที�ผูซื้�อและผูข้ายตกลงแลกเปลี�ยนสินทรัพยก์นัในขณะที�

ทั�งสองฝ่ายมีความรอบรู้ และเต็มใจในการแลกเปลี�ยนและสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ยา่งเป็นอิสระใน

ลกัษณะที�ไม่มีความเกี�ยวข้องกัน วิธีการกําหนดมูลค่ายุติธรรมขึ�นอยู่กับลักษณะของเครื� องมือทาง

การเงิน มูลค่ายุติธรรมจะกําหนดจากราคาตลาดล่าสุด หรือกาํหนดขึ�นโดยใช้เกณฑ์การวดัมูลค่าที�

เหมาะสม 

 

35.   การจัดประเภทรายการใหม่ 

  บริษทัได้มีการจดัประเภทรายการบัญชีบางรายการในงบการเงินสําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 

2562 ใหม ่เพื�อให้สอดคลอ้งกบัการจดัประเภทรายการบญัชีในปีปัจจุบนั ซึ� งไม่มีผลกระทบต่อกาํไรสุทธิหรือ

ส่วนของผูถื้อหุน้ 

 

36. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินนี�ไดรั้บอนุมติัให้ออกโดยกรรมการของบริษทัเมื�อวนัที� 12 กุมภาพนัธ์ 2564 
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FINANCIAL HIGHLIGHT 2020

Profit
Unit : Million Baht

Total Shareholder’s 
Unit : Million Baht

Total Revenues
Unit : Million Baht

2020 2020 20202019 2019 20192018 2018 2018

Unit : Million Baht

Financial  Data 2020 2019 2018

Total Assets 718 755 752

Total Liabilities 275 326 295

Total Shareholders’ Equity 443 429 457

Service Income 480 431 516

Total Revenue 494 441 525

Gross Profit 146 128 160

 Net Profit (Loss) 31 1 26

Financial Ratio 2020 2019 2018

Net Profit Margin (%) 6.20 0.23 4.96

Return on Equity (%) 7.02 0.23 5.54

Return on Asset 4.16 0.13 3.51

Book Value per Share (Baht) 1.72 1.66 1.77

Net Profit per Share (Baht) 0.12 0.004 0.10

31 443 4941 429 44126 457 525
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VISION
To establish ASIMAR as an 

internationally recognized brand 
name in  the shipbuilding and ship 

repair industry, through the 
application of  technology in 

developing its manufacturing process 
to achieve excellence in quality, 

timely delivery and ultimate client 
satisfaction. 
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MISSION
Commitment to providing a high  

standard of service to clients by means 
of effective quality and time control  

comparable to a leading world-class  
shipyard, with continuing development 

and optimal efficiency in the  
management of company resources for 

Clients
Well-received outcomes 

and complete client satisfaction

Shareholders
Target returns on investment 

to their satisfaction

Employees
Human resources development 

with opportunities for career 
advancement and good 

quality of life

Environment & Community
Participation in environmental 

and social development activities
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MESSAGE FROM THE CHAIRMAN

Ship repair work continuously adapted resulting in good performance, based on adjusting strategies to reduce costs 
and increase competitiveness in volatile and challenging markets, with added proactive measures to prevent the 
spread of COVID 19 to ensure continuous and safe delivery to customers, rendering continuous revenue growth 
and profit in line with the set target, both at the head office and Surat Thani branch.
Shipbuilding work focused on the development of ship designs, materials and technology to be in line with the 
development and direction of more modern usage, which emphasizes reduced energy consumption and being 
environmentally friendly. All works were delivered on schedule despite the impacts of the COVID 19 pandemic, 
including aluminum passenger ships, six water hyacinth removal vessels, as well as 14 in the process of delivery 
in 2021.
Finally, on behalf of all executives and employees of the Company, I would like to thank everyone for your support 
and trust even in difficult circumstances. The Company will continue to develop and stand firm in the industry, ready 
for a resurgence of the industry in the near future so that we can continue to create sustainable growth.

Amid the changing industry landscape and impacts of the new 
coronavirus pandemic in the past year, the Company has had to 
accelerate adapting to overcome challenges and keep the business 
moving forward with proactive dedication, modified strategies with 
emphasis on safety and speed in continued management in business 
operation to create confidence and generate return for customers, 
employees and all stakeholders, based on good corporate governance 
according to sustainable development guidelines.

Mr.Prakit  Pradipasen
Chairman
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Participation in 
Development of 

Community, 
Society and 

ASIMAR Family

The Company is fully engaged in the development 
and sharing of happiness for society and the 
community by encouraging employees to 
participate regularly and continually in creating 
activities for the community. Key community 
activities and project in 2020 are the following
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ASIMAR Protects 
the World, Gives 

Back to the 
Community, Society 

and the 
Environment

17 January 2020  Promoted and supported 
employees in donating blood to the Thai 
Red Cross Society “Plus 1 Project :  
Increase Number of Donation, Increase 
Blood Supply, Save More Lives” at  
Pomnakarachsawatyanon School

31 March 2020 The Company participated in helping to control the spread of contagion by spraying 
disinfectant in residences in Soi 2 community control measures for the COVID-19 pandemic.

14 March 2020 The Company sent out representatives to promote  
knowledge and understanding of public health practices, including  
temperature measurement for the Ban Rai community

28 March 2020 Provided drinking 
water and electric fans to the alumni 
of Pom Phra Chulachomklao School 
to support the organizing of “Run to 
Help Kids” activity

5 May 2020 The Company provided drinking water for 
the Disaster Prevention and Mitigation Center of Phra 
Samut Chedi District as support and encouragement 
for the staff operating a checkpoint to prevent and 
control the spread of coronavirus 2019
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19 May 2020 The Company participated in the “Sharing 
Hearts to Fight Covid” project of the Damrongtham Center 
by donating rice, dry food and drinking water to the 
leaders of the Ban Khlong Mai community

2 November 2020 The Company collaborated with Eco-
marine Company Limited in using the conveyor-type 
water hyacinth collecting vessel to collect garbage in the 
Chao Phraya River whereby accumulated rubbish caused 
by the Loy Krathong Festival

9 December 2020 The Company participated in the  
mangrove planting and relationship building activities with 
the Mine Squadron, Royal Thai

11 December 2020 The Company collaborated with Ecomarine Company Limited in using 
the conveyor-type water hyacinth collecting vessel to collect garbage in the Chao Phraya 
River at the mouth of the Sanpasamit Canal

11 September 2020 The Company joined in donating 
sorted waste materials to the Public Health and Environment 
Division of Laem Fa Pha Sub-district Municipality in the 
campaign for sorting waste to benefit the elderly who 
are bedridden.
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10 January 2020 Supported Children’s Day activities 
by providing the budget and delivering gifts to 13 
schools in various nearby communities as well as 

supporting the venue to hold the event.

11 January 2020 Jointly organized Children’s Day 
activities at Phra Chulachomklao Naval Dockyard 
in Samutprakan Province

20 April 2020 Scholarship Project for Employees’ Children, 
in its 9th consecutive year, provided funding to support 
23 good students

Supported Community 
Activities to Promote Good 
Relations

The Company promoted and provided support 
for activities which allowed its employees to 
participate in sharing and social development 
cooperation, details of which are as follows:

ASIMAR Family Promoted and Provided 
Education Opportunities 

to Employees’ Children 
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Caring for Our ASIMAR 
Siblings Project

16 October 2020 Collaborated with the Health Department 
in providing knowledge and demonstrating good dental 
and oral hygiene practice to employees

19 January 2020  Company employees participated in 
the 3rd Charity Walk-Run Project, “One Step Each for 
Education” organized by the Asa Wittaya School

Run for Heath Project



Board of Directors
And Management Team
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BOARD OF DIRECTORS

MR. PRAKIT  PRADIPASEN
Chairman and Independent Director 

Age : 78 Year
Education
• MBA
 Wayne State University, Detroit, USA
• BBA
 Silliman University, Dumaguate, The Philippines
Work Experience Present
• Chairman
 Asian Marine Services PCL. 
 Diamond Brand Products PCL. 
 Erawan Group  PCL.  
 Ang Thong Sugar Terminal  Co.,Ltd. 
• Chairman of Audit Committee and Independent  
• Director 
 Supalai PCL. 
 Haadthip PCL. 
 Luckytex PCL. 
 BATA Thailand PCL. 
 Thaicarbonblack PCL.
• Director
 Susco PCL.
Number of Shares (13/03/2020) : 200,200
% of Total Shares : 0.08
Appointing Date : 30/03/1995

Age : 88 Year
Education
•  Honorary Degree in Mass Communication
 Thammasat University 
•  National Defense
 College, Bangkok
•  Master Degree in Public Administration
 Ecole Nationale des Postes et
 Telecommunications, France
•  Faculte’de Droits,Paris
Work Experience Present
•   Independent Director,Chairman of Audit Committee, 

Chairman of Nominating and Remuneration  
Committee 

 Asian Marine Services PCL. 
•  Chairman
 Gosakon Co.,Ltd 
•  Chairman of the Honorary Consul of Thailand
•  Honorary President Telecommunication
•  Association of the Thailand Under The Royal 

Patronage
•  Patronage Honorary Consul of the Principality
 Monaco
•  Director
 The Foundation For The Crown Rrince Hospitals
 Asia-Pacific Development Center on Disability
•  Advisor Director
  The Support Aris and Crafts International Center of 

Thailand (Public Organization)
Number of Shares (13/03/2020) : -
% of Total Shares : -
Appointing Date : 26/04/1995

MR. SRIBHUMI  SUKHANETR
Independent  Director, Chairman of Audit Committee, 
Chairman of Nominating and Remuneration Committee 
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MRS. WARAWAN  NGANTHAVEE 
Chairman of Executive Committee and Director 

Age : 61 Year
Education
• MBA
 Ohio  University  USA
• BBA (Accounting)
 Kasetsart  University
Work Experience Present
• Chairman of Executive  Committee
 Asian Marine Services PCL.
• Director
 Seatran Travel Co.,Ltd. 
 Seatran Port Co.,Ltd.  
 Seatran Ferry Co.,Ltd. 
 Seatran Coach Services Co.,Ltd. 
 Seatran Discovery Co.,Ltd. 
 Seatran Logistics Management Co.,Ltd.
2003 - 2017
• Managing  Director
 Asian Marine Services PCL. 
2001 - 2004
• Managing  Director
 Seatran Ferry  Co.,Ltd. 
Number of Shares (13/03/2020) : 1,124,960
% of Total Shares : 0.44
Appointing Date : 09/09/2003

Age : 82 Year
Education
• Mini  MBA
 Thammasat  University  
• BBA
 The East Philippines University
• Diploma in Accounting
 Chulalongkorn  University 
Work Experience Present
•  Executive  Director
 Asian Marine Services PCL. 
•  Managing  Director
 Tanpaibul Co.,Ltd. (Holding Company)
•  Director
 Seatran Ferry Co.,Ltd. 
 Seatran Port Co.,Ltd.  
2002 - 2003 
•  Managing  Director
 Asian Marine Services PCL. 
Number of Shares (13/03/2020) : -
% of Total Shares : -
Appointing Date : 03/07/1998

MR. SUTHIN  TANPAIBUL  
Director and Executive Director
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BOARD OF DIRECTORS

MR. PRAWAT  CHANRUANG  
Director, Member of Nominating 
and Remuneration Committee

Age : 82 Year
Education
• BA (Business Administration)
 Thammasat University  
• BA (Accounting)
 Thammasat  University  
Work Experience Present
• Director, Member of Nominating and Remuneration 

Committee 
 Asian Marine Services PCL. 
• Executive  Director
 Nawakit Ban Muang Co.,Ltd 
 Laem Chabang Internation Country
• Managing  Director
 Nakharin Park Co.,Ltd (Land  Development)
 Nakharin Pathhum Thani Estate Co.,Ltd 
Number of Shares (13/03/2020) : 5,209,700
% of Total Shares : 2.02
Appointing Date : 26/11/2001

Age : 84 Year
Education
• Doctor of Architecture
  Rome University, Italy
• Bachelor Degree in Architecture
 Chulalongkorn  University 
Work Experience Present
•   Independent Director and Member of Audit 
 Committee
 Asian Marine Services PCL. 
•   Businessman
Number of Shares (13/03/2020) : -
% of Total Shares : -
Appointing Date : 06/06/2000

DR. BUMROONG  CHINDA
Independent Director and
Member of Audit Committee  
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MRS. LUCKANA SRISOD
Independent Director and
Member of Audit Committee  

Age : 56 Year
Education
• Master of Accounting-Financial 
  Chulalongkorn University
• Bachelor of Accounting
 Rajamangala University of Technology
Work Experience Present
•  Independent Director and Member of Audit 
 Committee
 Asian Marine Services PCL. 
•  Finance and Accounting Senier Manager
 Scoot Design Co.,Ltd.
2010 - 2013
•  Finance and Accounting Director
 Mae Fah Luang Foundation
Number of Shares (13/03/2020) : -
% of Total Shares : -
Appointing Date : 01/06/2016

Age : 56 Year
Education
• MBA
 GOLDEN GATE UNIVERSITY
• BBA (Accounting)
 Assumption University 
Work Experience Present
• Director
 Asian Marine Services PCL. 
• Executive Director
 Tanpaibul Co.,Ltd.
 Marine Agencies Co.,Ltd.
 Seatran Travel Co.,Ltd.
 Omnitech Engineering Co.,Ltd.
 Heritage Suites Co.,Ltd.
 Seatran Ferry Co.,Ltd.
 Seatran Discovery Co.,Ltd.
 Seatran Port Co.,Ltd.
 Seatran Dockyard Co.,Ltd.
 Seatran Lin Co.,Ltd.
 Pukit Heritage Co.,Ltd.
 Heritage Town Home Co.,Ltd.
Number of Shares (13/03/2020) : 1,000,000
% of Total Shares : 0.39
Appointing Date : 01/07/2018

MR. TEERAPONG TANPHAIBUL 
Director
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BOARD OF DIRECTORS

DR.NONN  PANITVONG 
Director, Executive Director and Member of
Nominating and Remuneration Committee  

Age : 44 Year
Education
•  Doctor of Environmental
 Kasetsart  University
•  MBA
 North Carolina University Wilmington
•  BBA
 Assumption  University 
Work Experience Present
•    Executive  Director, Member of Nominating
 and Remuneration Committee  
 Asian Marine Services PCL. 
•    Director
 Ang Thong Sugar Terminal  Co.,Ltd. 
 Vithai BioPoewr  Co.,Ltd. 
 Nakorn Petch Green Energy  Co.,Ltd. 
 Milton Biotec  Co.,Ltd. 
 Nakorn Petch Sugar Co.,Ltd. 
Number of Shares (13/03/2020) : 5,500,000
% of Total Shares : 2.13
Appointing Date : 04/06/2002

Age : 47 Year
Education
• MBA
 University of Central Oklahoma USA.
• Bachelor Degree Faculty of Commerce and 
 Accountancy
 Thammasat  University  
Work Experience Present
•  Chief  Executive Officer
2016
• Deputy Managing Director
2009 - 2015
• General Manager
 Asian Marine Services PCL. 
2008 - 2009
• Category Development Manager
2007 - 2008
• Unit Manager
2006 - 2007
• Marketing Strategy & Planning Manager
 Procter & Gamble Trading (Thailand) Limited
Number of Shares (13/03/2020) : -
% of Total Shares : -
Appointing Date : 01/10/2015

MR.SURADEJ  TANPAIBUL
Chief Executive Officer
and Executive Director
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MR.WIN  PANITVONG
Director and Executive Director

Age : 39 Year
Education
• MBA
 Harvard Business School
 (Harvard University), USA.
• Bachelor of Arts in Economics 
 (International)
 Thammasat  University  
Work Experience Present
• Executive  Director
 Asian Marine Services PCL. 
•  Executive  Director and International Sales Manager
 Nakorn Petch Sugar Co.,Ltd. 
• Executive  Director and Duputy Managing Director
 Ang Thong Sugar Terminal  Co.,Ltd. 
2010 - 2016
• Managing Director
 Vithai BioPoewr  Co.,Ltd. 
Number of Shares (13/03/2020) : 5,500,000
% of Total Shares : 2.13
Appointing Date : 04/04/2017
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MANAGEMENT TEAM

Age : 49 Year
Education
• MBA (Management and Organization)
 Dhurakijpundit  University
• Bachelor Degree 
 (Sc.in Industrial Technology)
 Institue of Rajaphat Pranakorn
Work Experience Present
•  Chief Operating Office
2016 - 2017 
• General  Manager and Acting for
 Production Department Manager
2014 - 2015 
• Assistant  General  Manager
 Asian Marine Services PCL. 
2012 - 2014 
• Assistant  Vehicle Division Manager
 Saha Pathanapibul PCL. 
2007 - 2012 
• Assistant Surveyor(ESP and Lifeboat Inspection)
 K.P.SHIP MANAGEMENT CO., LTD.
Number of Shares (13/03/2020) : -
% of Total Shares : -
Appointing Date : 01/10/2015

MR.NITI   PRATHUMTIN
Chief Operating Officer

MR.TAWEEKIATE   THERDPAOPHONG
Chief Marketing Officer and Acting for
Marketing Department Manager

Age : 49  Year
Education
• MBA ( Innovation Management )
 Ramkhamhaeng  University
• Mechanical Engineer
 Rajamangala Institute of Technology
Work Experience Present
• Chief Marketing Officer and Acting for
 Marketing Department Manager
 Asian Marine Services PCL. 
2015 - 2017 
•   Duputy Managing Director
 SEA Shipyard Co., Ltd.
Number of Shares (13/03/2020) : -
% of Total Shares : -
Appointing Date : 01/03/2017
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MS.RAPEEPAN PIBOONSILP
Finance and Accounting 
Department Manager and Acting for Human 
Resource and Administration, Human Resource
Department Manager

Age : 47 Year
Education
• Master Degree in technology
 management College of Innovation 
 Thammasat University
• Bachelor Degree of Business
 Administration (Accounting)
 Rajamangala University
 of Technology
Work Experience Present
•  Finance and Accounting 
 Department Manager and Acting for Human 
 Resource and Administration, Human Resource
 Department Manager
 Asian Marine Services PCL. 
2006 
•  Finance Executive
 AC Nielsen (Thailand ) Ltd.
1993 - 2005 
• Senior Accountant
 Jongstit Co., Ltd.
Number of Shares (13/03/2020) : -
% of Total Shares : -
Appointing Date : 01/04/2011

Age : 67 Year
Education
• High School
 Sriboonyanon School
Work Experience Present
• Material  Service Department  Manager and
 Acting for  Human Resource  and Administration,
 Administration Department Manager
2005 - 2011
• Material Service Division Manager
 Asian Marine Services PCL. 
Number of Shares (13/03/2020) : -
% of Total Shares : -
Appointing Date : 31/01/2012

MRS.AROME SAJJAWISOE
Material  Service Department  Manager and
Acting for  Human Resource  and Administration,
Administration Department Manager
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MR.PONGSUN  PHAEJUI
Production Department Manager

Age : 38  Year
Education
• MBA ( Management )
 Ramkhamhaeng University
• Bachelor Degree of Naval Architecture
 and Marine Engineering
 Kasetsart University/ Sriracha Campus
Work Experience Present
• Production Department Manager
2017 - 2018 
• Assistant Production Department Manager
2016 - 2017
• Ship Repair Manager
 Asian Marine Services PCL.
Number of Shares (13/03/2020) : -
% of Total Shares : -
Appointing Date : 01/07/2019

MANAGEMENT TEAM
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Asian Marine Services Public Co., ltd.
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HISTORY AND SIGNIFICANT DEVELOPMENTS

Asian Marine Services Public Company Limited was established in 1981 as 
a marine survey company with registered capital of THB 200,000. The  
Company later reviewed its original corporate objective in view of the growing 
demand for ship repair services of required standard. In response to such 
demand, the Company increased its registered capital to THB 20 million and 
purchased its first floating dock, Asimar 1, from Japan. Then in 1995, the 
Company purchased its second floating dock, Asimar 2, from Germany and 
increased the registered capital to THB 120 million and THB 170 million  
respectively. The Company subsequently became listed as a public  
company limited and changed its name to Asian Marine Services Public 
Company Limited or ASIMAR.
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 In 1996, the Company was awarded a government procurement contract to build 3 patrol gunboats for the 
Royal Thai Navy worth THB 808 million. Moreover, the Company’s ordinary shares were approved as registered 
share capital for trading in the Stock Exchange of Thailand. The Company later registered the closing of its branch 
at Soi Suksawad 49 and moved the Asimar 1 floating dock to the same location as Asimar 2 at the Company’s 
current headquarters.

 In 2000, the Company was awarded the ISO 9001 version 2000 certification from Lloyd’s Register Quality 
Assurance.

 In 2002, the Company was commissioned to build 2 vessels: the semi-submersible Pattaya Prakarang ves-
sel and the Catamaran Passenger Ferry, at the total amount of THB 50 million. The Company was also awarded 
a contract by the Royal Thai Police to repair and renovate 3 of its large patrol gunboats at the total amount of THB 
256 million.
 In addition, the Company also increased registered share capital of THB 119 million through the issuing 3-year 
warrants to existing shareholders for a total of 119 million units.

 In 2003, the Company was appointed to construct parts of the steel structure and fabrication linking the 
Concourse Building of Suvarnabhumi Airport for a total amount of THB 159 million and replaced Asimar 1 with a 
new floating dock worth THB 30 million.

 In 2004, the Company established a subsidiary, Asimar Marine Co., Ltd., as an in-house sub-contractor to 
manage skilled-specific works. This year, the company was able to win contracts to repair the Chulabhorn, a vessel 
belonging to the Department of Fisheries, at THB 42 million; the Naval Dockyard Department’s Soopairin ship worth 
THB 28.5 million; and the KALAMINJA MT401 vessel from the Maldives worth THB 42 million.

 In 2005, the Company entered a joint venture with GLOBECO S.P.A. of Italy, one of the world’s leading 
companies in waterway waste-management, to establish Ecomarine Co., Ltd. (Subsidiary) whose major business 
focuses on providing pollution and waste disposal services in waterways such as water hyacinth, garbage and oil 
spills, etc. to both public and private sector clients in Thailand and in Asia. The Company builds the vessels used 
in providing these services.

 In 2006, the Company jointly signed a contract with GATI LIMITED of India worth USD13.4 million to build a 
442 TEU cargo ship and has allocated additional budget for the procurement of various machinery and improvement 
of its plant area in order to develop and increase its potential in the shipbuilding industry to better respond to  
demands in the domestic and international markets.
 In addition, Ecomarine Co., Ltd. purchased the Pelican 25 vessel from Italy to provide services in garbage 
collection and oil film disposal, as well as building 3 waste management vessels. Ecomarine was contracted by 
the Provincial Administration Organization of Samutprakan and from Tambon Theparak Administration Organization 
in 2006 to dispose of water hyacinth in the area in front of the Samrong Canal water gate.
 On 15 March 2006, a total of 50,670,344 units of warrants were exercised for the 13th (and last) time, bringing the 
Company’s paid capital to THB 234,810,100 from THB 184,139,756, with the number of expired warrants  
remaining at 3,189,900 share units at the price of THB 1 per share.
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 On 9 May 2006, the Company revised its registered capital in accordance with the resolution of the 2006 
Annual General Shareholders’ Meeting which noted that upon the expiry date of the warrants, there remained 
3,189,900 share units still unexercised which made it necessary for the Company to amend its paid capital  
registration from THB 238,000,000 to THB 234,810,100 which should also be reflected in Article 4 of the Company’s 
prospectus under the heading “Registered Capital”.

 In 2007, the Company completed building the structure of a 442 TEU cargo ship the largest ever to be  
commissioned in Thailand, for GATI LIMITED of India, which commenced in 2006 and is due to be delivered in 
2008.
 In addition the Company also signed another two contracts: with SERBA PACIFIK SDN.BHD of Malaysia to 
convert a container ship into an offshore operations support vessel; and with ALMANSOORI PRODUCTION  
SERVICE LLC. of the United Arab Emirates to build a petroleum exploration vessel.
 The Company has started an occupational health and safety standards program and OHSAS 18001 
accreditation system which is currently being developed in accordance with the established guidelines.
 Asimar Marine Co., Ltd. proceeded to decrease its registered capital on 26 January 2007 from the total  
registered capital of THB 37.5 million to THB 10.0 million and again on 3 August 2007 from THB 10.0 million to 
THB 5.0 million.
 In addition, Ecomarine Co., Ltd. was contracted by the Provincial Administration Organization of Ayudhaya 
Province to rehabilitate the waterways of the Chao Phraya River in the province which has been badly polluted and 
negatively impacting on fish farming. The project is called “A Bright Chao Phraya in Honour of His Majesty the 
King” and involves inspection and treatment of the waterways as the river runs through Ayudhaya Province,  
including disposal of waste, water hyacinth and other pests. The contract signage took place on 30 November 2007 
and the project commenced on 1 December 2007 and is due to finish on 31 November 2008.

 In 2008, the Company completed the project to build a 442 TEU cargo ship commissioned by GATI LIMITED 
of India.
 Prior to that, on 26 November 2008, the Company delivered the offshore operations support vessel-converted 
from a container transport ship; commissioned by SERBA PACIFIK SDN.BHD of Malaysia and proceeded with the 
project commissioned by ALMANSOORI PRODUCTION SERVICE LLC. of the United Arab Emirates to build a 
petroleum exploration vessel which is due to be delivered in 2009.
 In addition, the Company signed a contract with K.A. AL-GOSAIBI DIVING AND MARINE SERVICES  
COMPANY of Saudi Arabia to build a 60-metre offshore submarine operations support vessel.
 The Company has proceeded in developing its occupational health and safety standards program under the 
OHSAS 18001 accreditation system in accordance with the guidelines and requirements of the system.
 Moreover, Ecomarine Co., Ltd. has completed the rehabilitation of the waterways of the Chao Phraya River 
and Noi River in Ayudhya Province, under the Bright Chao Phraya in Honour of His Majesty the King Project which 
involved inspection and treatment of the waterways which run through the province, including disposal of waste, 
water hyacinth and other weeds. Project implementation of the one-year contract began on 1 December 2007 and 
ended on 31 November 2008. Organic materials were used in the treatment and rehabilitation process because 
water in the area earlier faced serious pollution and contamination problems which adversely affected the local fish 
farming industry.
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 In 2009, 12 January 2009, the Company delivered a 442 TEU cargo ship to GATI Limited of India.
 On 2 March 2009, the Company released an off-shore oil rig operations support vessel of ALMANSOORI 
PRODUCTION SERVICE LLC. from the United Arab Emirates and held a hand-over ceremony on 26 October 
2009.
 On 30 March, 2009, the Company laid down the keel for a 60-metre offshore operations support vessel  
commissioned by K.A.AL-GOSAIBI DIVING AND MARINE SERVICES COMPANY OF Saudi Arabia.
 On 28 September 2009, the Company signed a contract with the Fisheries Department to repair the Mahidol 
Marine Exploration Ship.
 On 30 November 2009, the Company signed a contract with the Ports Authority of Thailand to build 2 tow 
vessels, valued at 533 million Baht (price including VAT), of not less than 30 metric tonnes and not less than 40 
metric tonnes tow capacity respectively. The project timeline is 730 days. 

 In 2010, 17 March 2010, the company delivered the Mahidol Marine Exploration Vessel to the Department of 
Fisheries following completion of major repairs which took 6 months.
 On 1 April 2010, the company laid the keel for two tow vessels, of not less than 30 metric tonnes and not less 
than 40 metric tonnes tow capacity respectively, commissioned by the Ports Authority of Thailand.
 In March 2010, the Company proceeded with expansion of the ASIMAR 1 floating dock to 3,951 tonne gross 
to accommodate vessels of up to 5,000 DWT which will enable the company to repair larger vessels and increase 
revenue.
 The company also initiated an Innovation research and development project focusing on mitigating pollution 
from usage of raw materials, including modification of tools, equipment, production processes and energy  
consumption to further lessen environmental impacts on nearby communities and protect the environment as a 
whole.
 Ecomarine Co., Ltd. implemented the Chao Phraya/Pasak Rehabilitation Project in Ayudhya, Pathumthani and 
Nonthaburi provinces for seven months which focused on activities such as collection and eradication of water 
hyacinths, garbage, and other waste and pollution, including monitoring of the water quality in the Chao Phraya 
River.

 In 2011, 23 June 2011, signed a contract to build the Transhipment Barge Inter 7 vessel for Inter Stevedoring 
7 Co., Ltd., valued at 70 million Baht with a timeline of 240 days.
 On 18 July 2011, the company laid the keel for Transhipment Barge Inter 7.
 On 21 July 2011, the company signed a contract to modify the Transhipment Barge, Pornpiyacharn 2 for 
Pornpiya Charn Transport Co., Ltd., valued at 23.25 million Baht with a timeline of 120 days.
 On 8 August 2011, the company won a contract from Best Performance Engineering Co., Ltd. to repair the 
crude tanker Benchamas Explorer for Chevron Thailand Exploration and Production Ltd. 
 On 15 October 2011, the company signed a contract with Chevron Thailand Exploration and Production Ltd. 
and Chevron Offshore Thailand Limited to conduct a typhoon evacuation project for ports and transport docks in 
case of emergency.
 On 21 November 2011, the company was commissioned by Titan Maritime of Singapore to salvage the Uni-
son Vigor, its cargo ship which had capsized off the Kerry Siam Seaport in Sriracha District of Chonburi Province.
 On 22 December 2011, the company launched the two tow vessels with static bollard pull of not less than 30 
metric tonnes and not less than 40 metric tonnes respectively commissioned by the Ports Authority of Thailand.
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 Ecomarine Co., Ltd.
 On February 3, 2011 the company affected a capital decrease whereby the share value was reduced from 
100 Baht per share to 25 Baht per share. Then on March 18th, the company registered a capital increase from 6.25 
million Baht to 18.25 million Baht by issuing 480,000 ordinary shares at 25 Baht per share amounting to 12.0  
million Baht which was not of interest to GLOBECO S.p.A., resulting in a change in the shareholding structure with 
Asian Marine Services PLC gaining 93.15% while GLOBECO S.p.A. retained 6.85%.
 In March 2011, the company successfully delivered the Chao Phraya/Pasak Rehabilitation Project in Ayudhya, 
Pathumthani and Nonthaburi provinces which focused on activities such as collection and eradication of water 
hyacinths, garbage, and other waste and pollution, including monitoring of the water quality in the Chao Phraya 
River.

 Ecomarine Co., Ltd. was entrusted by the Armed Forces Development Command’s Region 5 to undertake 
urgent development activities in the area of Hokwa Canal, Lumlookka District of Pathumthani Province by provid-
ing vessels to dredge the canal and dispose of garbage, sludge and other water pollutants including water hyacinth 
between 4 to 6 November 2011 in order to clear up the waterways so that flood water could be drained from the 
area hard hit by the flooding crisis. The project value was 130,000 Baht.

 In 2012, On 4 July 2012, signed a contract to build 2 Lighter Barge vessels for Talay Thai Transportation 2 
Co. Ltd., valued at 35.70 million Baht with a timeline of 5 months.
 On 31 July 2012, handed over the Transhipment Barge Inter 7 vessel for Inter Stevedoring 7 Co., Ltd.
 On 31 July 2012, laid the keel for 2 Lighter Barge vessels for Talay Thai Transportation 2 Co. Ltd.
 In December 2012, received OHSAS 18001 Version 2007 accreditation from Lloyd’s Register Quality  
Assurance.

 Ecomarine Co., Ltd.
 On 14 May 2012, was commissioned by the Office of the Permanent Secretary, Ministry of Science and 
Technology to dredge the Ban Mai Canal and the Naikimsai 1 trench, valued at 1,841,000 Baht and 197,800 Baht 
respectively.
 On 18 August 2012, was commissioned by the Faculty of Science, Chulalongkorn University to dredge up the 
slush in its water pool, valued at 300,000 Baht.

 In 2013, On 15 January 2013, signed a contract to build 6 Lighter Barge vessels for Angthone Sugar  
Terminal Co. Ltd., valued at 93.17 million Baht with a timeline of 1 Year.
 On 11 April 2013, handed over the Lighter Barge vessel No.1-2 for Angthone Sugar Terminal Co. Ltd., 
 On 15 November 2013, handed over the Lighter Barge vessel No.3-4 for Angthone Sugar Terminal Co. Ltd., 
 On 16 December 2013, handed over the offshore submarine operations support vessel. for K.A. AL-GOSAIBI 
DIVING AND MARINE SERVICES COMPANY of Saudi Arabia.
 
 Ecomarine Co., Ltd.
 On 16 June 2013, signed a contract to channel dephth modification work at GLOW SPP3’S coal harbor for 
Glow SPP3 Co. Ltd., valued at 32.49 million Baht with a timeline on 21 June 2013 and ended on 9 November 2013.
 Commissioned by the Electricity Generating Authority of Thailand (Maemoh) to shipbuilding Air Boat vessel, 
valued at 695,000 Baht with a timeline on 24 August 2013 and ended on 26 November 2013.
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 In 2014, On 17 February 2014, signed a contract to build 1 Tugboat vessels for Port Authority of Sihanoukville 
valued USD 6.30 million with a timeline of 18 month.
 On 12 March 2014, signed a contract to build 1 for 12 MT BUOY TENDER vessels for Port Authority of  
Thailand valued 349.60 million Baht with a timeline of 15 month.

 Ecomarine Co., Ltd.
 On 26 February 2014, commissioned by the Department of Public Works and Town& Country Planning to 
Repair of hydraulic systems and marine propulsion systems, water hyacinth removal 12 vessels valued 5.91 million 
Baht. with a timeline on 27 February 2014 and ended on 24 October 2014.

 In 2015, On 4 August 2015, Delivered the Tug boat to Port Authority of Sihanoukville valued USD 6.30  
million. 
 On 7 August 2015, The company launched the 12 MT BUOY TENDER vessel of Port Authority of Thailand.
 On 17 August 2015, Ship commissing Ceremony at Port Authority of Sihanoukville, Cambodia.
 On 3 September 2015, Delivered the 12 MT BUOY TENDER vessel to Port Authority of Thailand valued 349.60 
million Baht.
 On 26 September 2015, Received the Award of “Premium Products of Thailand Year 2015” under the  
category of standard shipbuilding of Sea Vessels from Ministry of Industry Thailand.

 Ecomarine Co., Ltd.
 On 5 February 2015, Signed a contract of 4 paddle wheel vessels at Department of Public Works and Town 
& Country Planning for the period of 241 days valued at 45.90 million Baht.
 On 21 August 2015, Delivered 4 paddle wheel vessels of Department of Public Works and Town & Country 
Planning valued at 45.90 million Baht.
 On 30 December 2015, Signed a contract of 3 paddle wheel vessels at Department of Public Works and Town 
& Country Planning for the period of 8 months valued at 37.48 million Baht.

 General Marine Co., Ltd.
 On 21 December 2015, Has changed its company name from the title company, General Warehousing  
Co., LTD to General Marine Co., LTD and objectives for the business as a distributor of agricultural equipment. 
Operating as a distributor of machinery, spare parts and equipment.

 In 2016, On 4 May 2016 Signed contract to build a Tugboat with pulling capacity of not less than 50 metric 
tons for the Ports Authority of Thailand, with project timeline of 18 months and project value of 398.30 million Baht.
 On 27 July 2016 Transfer ownership of property comprising land and building in Surat Thani Province as 
additional branch to expand business operation to the southern region, at total value of 130 million Baht
 On 26 August 2016 Signed a contract to build 6 barges A2500 DWT for Viravan Co., Ltd. with project timeline 
of 1 year and project value of 99.00 million Baht.
 On 6 September 2016 Keel-laying Ceremony of the Tugboat with pulling capacity of not less than 50 metric 
tons commissioned by the Ports Authority of Thailand
 On 28 September 2016 Keel-laying Ceremony of the VC 23 and VC 24 barges A2500 DWT commissioned 
by Viravan Co., Ltd.
 On 29 December 2016 Keel-laying Ceremony of the VC 25 and VC 26 barges A2500 DWT commissioned by 
Viravan Co., Ltd.
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 Ecomarine Co., Ltd.
 On 29 March 2016 Signed a contract to build an ecological boat to harvest water hyacinth and other unwanted 
marine flora commissioned by the Department of Public Works and Town Planning, Nakhon Pathom Province, with 
project timeline of 240 days and project value of 13.90 million Baht.
 On 28 April 2016 Signed a contract to build an ecological boat to harvest water hyacinth and other unwanted 
marine flora commissioned by the Chachoengsao Provincial Administration Organization, with project timeline of 
180 days and project value of 9.94 million Baht.
 On 14 June 2016 Completed delivery of 3 ecological boats to harvest water hyacinth and other unwanted 
marine flora commissioned by the Department of Public Works and Town Planning at total value of 37.84 million 
Baht.
 On 15 September 2016 Completed delivery an ecological boat to harvest water hyacinth and other unwanted 
marine flora commissioned by the Department of Public Works and Town Planning, Nakhon Pathom Province at 
total value of 13.90 million Baht.
 On 19 September 2016 Completed delivery of an ecological boat to harvest water hyacinth and other unwanted 
marine flora commissioned by the Chachoengsao Provincial Administration Organization, at total value of 9.94 
million Baht.
 On 3 October 2016 Completed delivery of a major repair and refitting project of 15 ecological boats to harvest 
water hyacinth and other unwanted marine flora commissioned by the Department of Public Works and Town 
Planning, Bangkok at total value of 25.40 million Baht.

 In 2017, On 19 January 2017 Completed the delivery of the 1st batch of VC 23 and VC 24 barges A2500 
DWT commissioned by Viravan Co., Ltd. and had the keel-laying ceremony for the 3rd batch of VC 27 and VC 28 
barges.
 On 8 April 2017 Held the delivery ceremony for the 2nd batch of VC 25 and VC 26 barges A2500 DWT  
commissioned by Viravan Co., Ltd.
 On 8 May 2017 Signed a contract to complete the assembly and installation of fencing along the Special  
Inter-city Highway between Bang Pa-In - Saraburi - Nakhon Ratchasima at the level crossing (Section 7) with 
Italian-Thai Development PLC at a total value of THB 10.70 million and a project timeline of 17 months.
 On 31 August 2017 Completed the delivery of the 3rd batch of VC 27 and VC 28 barges A2500 DWT  
commissioned by Viravan Co., Ltd.
 On 28 September 2017 Held ceremony to launch a Tugboat with pulling capacity of 50 metric tons (the Port 
Boat 304) commissioned by the Port Authority of Thailand.
 On 24 October 2017 Completed delivery of the Tugboat with pulling capacity of 50 metric tons (the Port Boat 
304) commissioned by the Port Authority of Thailand valued at THB 398.30 million.

 Ecomarine Co., Ltd.
 On 25 April 2017 Signed a contract to build 2 ecological boats to harvest water hyacinth and other unwanted 
marine flora equipped with chopping device commissioned by the Department of Public Works and Town Planning 
of Sakon Nakhon Province at total value of THB 20.57 million and a project timeline of 180 days.
 On 14 June 2017 Held keel-laying ceremony for 2 ecological boats to harvest water hyacinth and other  
unwanted marine flora commissioned by the Department of Public Works and Town Planning of Sakon Nakhon 
Province.
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 On 23 October 2017 Completed delivery of 2 ecologicalo boats to harvest water hyacinth and other unwanted 
marine flora with 60 ton/hour capacity and equipped with chopping device commissioned by the Department of 
Public Works and Town Planning of Sakon Nakhon Province.
 
 In 2018, On 9 January 2018 Signed a contract to build a Ferry vessel for the Seatran Ferry Co., Ltd. valued 
168.12 Million Baht.
 On 25 January 2018 Signed a contract to Subcontractor for Steel structure of the New Sadao Customs house 
building, Songkla. with Power Line Engineering PCL. at a total value of 27.63 Million Baht.
 On 6 July 2018 Signed a contract to Subcontractor for the installation of steel structure for Suvarnabhumi 
airport expansion CC1/2 project with China State Construction Engineering (Thailand) Co., Ltd. at a total value of 
35.59 Million Baht. and a project timeline of 9 months.
 
 Ecomarine Co., Ltd. On 19 January 2018 Signed a contract to build an ecological boats to harvest water  
hyacinth and other unwanted marine flora commissioned by the Department of Public Works and Town Planning 
of Sakon Nakhon Province at total value of 6.70 Million Baht and a project timeline of 180 days.
 On 12 February 2018 Signed a contract to build 3 ecological boats to harvest water hyacinth and other  
unwanted marine flora commissioned by the Department of Public Works and Town Planning of Bangkok at total 
value of 25.30 Million Baht and a project timeline of 240 days.
 On 28 February 2018 Held keel-laying ceremony for 4 ecological boats to harvest water hyacinth and other 
unwanted marine flora commissioned by the Department of Public Works and Town Planning of Sakon Nakhon 
Province. and by the Department of Public Works and Town Planning of Bangkok.
 On 19 July 2018 Completed delivery of a ecological boats to harvest water hyacinth and other unwanted 
marine flora commissioned by the Department of Public Works and Town Planning of Sakon Nakhon Province.
 On September - October 2018 Completed delivery of 4 ecological boats to harvest water hyacinth and other 
unwanted marine flora commissioned by the Department of Public Works and Town Planning of Bangkok.

 In 2019, On 26 February 2019, Signed a contract a build Canal Cleaning Boat by the Toyota Motor Thailand 
Co., Ltd. At total value of 5.80 Million Bath and project timeline of 135 days
 On 30 April 2019, Signed a contract to build 4 Catamaran Passenger Boats by the Chao Phraya Express Boat 
Co., Ltd. At total value of 58.20 Million Bath and a project timeline of 140 days.
 On 23 May 2019, Completed delivery for steel structure of the New Sadao Customs house building, Songkla. 
with Power Line Engineering PCL.
 On 31 May 2019, Completed delivery for the installation of steel structure for Suvarnabhumi airport expansion 
CC1/2 project with China state Construction Engineering (Thailand) Co., Ltd.
 On 9 August 2019, Completed delivered the canal cleaning Boat to Toyota Motor Thailand Co., Ltd.
 On 25 August 2019, Held Keel-laying ceremony for 4 Catamaran Passenger Boats by the Chao Phraya  
Express Boat Co., Ltd.
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 Ecomarine Co., Ltd. On 14 August 2019, Signed a contract build 2 ecological boats to harvest water hyacinth 
and other unwanted marine flora commissioned by the Department of public Works and Town planning of Bangkok 
at the total value of 15.65 Million Baht and a project timeline of 240 days.
 On 12 September 2019, Signed a contract to build 2 ecological boat to harvest water hyacinth and other 
unwanted marine flora commissioned by the Chiang Mai Provincial Administrative Organization at total value of 
6.99 Million Baht and a project timeline of 90 days.
 On 17 September 2019, Held keel-laying ceremony for an ecological boat to harvest water hyacinth and 
other unwanted marine flora commissioned by the Chiang Mai Provincial Administrative Organization.
 On 17 October 2019, Held Keel-laying ceremony for 2 ecological boats to harvest water hyacinth and other 
unwanted marine flora commissioned by the Department of public Works and Town Planning of Bangkok.
 On 29 November 2019, Signed a contract Procurement cable car by Klongthumrucity at total value of 3.89 
Million Baht.
 On 9 December 2019, Completed delivery an ecological boat to harvest water hyacinth and other unwanted 
marine flora commissioned by the Chiang Mai Provincial Administrative Organization.
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ACHIEVEMENTS AND MAJOR EVENTS IN 2020

Asian Marine Services Public Company Limited
9 March 2020 Signed a contract to build 5 Electric Passenger Boats  for Mine Mobility Research 

Co., Ltd. valued at 66.57 million Bath.

11 March 2020 Completed delivery of 4 Catamaran Passenger Boats by the Chao Phraya Express Boat 
Co., Ltd.

29 May 2020 Signed a contract to build 2 unit a length of not less than 35 feet Canal Cleaning Boat 
for Department of Marine and Coastal Resources, valued at 42.58 million Baht with a 
timeline of 180 days.

30 July 2020 Held keel-laying ceremony for A length of not less than 35 feet Canal Cleaning Boat 2 
vessel for Department of Marine and Coastal Resources.

30 September 2020 Completed delivery of an ecological boat to harvest water hyacinth and other  
unwanted marine flora commissioned by the Ecomarine Co., Ltd.

Ecomarine Co., Ltd. 

10 April 2020 Completed delivery of 2 ecological boat to harvest water hyacinth and other unwanted 
marine flora commissioned by the Department of Public Works and Town Planning.

28 May 2020 Signed a contract to build 2 ecological boats to harvest water hyacinth and other  
unwanted marine flora commissioned install a crane with a compactor by Department 
of public Works and Town planning, valued 27.18 million Bath with a timeline of 350 
days.

15 October 2020 Held keel-laying ceremony for 2 ecological boats to harvest water hyacinth and other 
unwanted marine flora commissioned install a crane with a compactor by Department 
of public Works and Town planning.

11 November 2020 Signed a contract to build ecological boats to harvest water hyacinth and other unwant-
ed marine flora commissioned install a crane with a compactor 5 vessel by Department 
of public Works and Town Planning, value of 46.00 million Bath with a timeline of 340 
days



186 Annual Report 2020
ASIAN MARINE SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED

BUSINESS OVERVIEW OF THE COMPANY AND AFFILIATES MAJOR BUSINESSES

 Core business of ASIMAR is in shipbuilding, ship repair and engineering works. The Company is the only 
leading shipyard listed on the Stock Exchange of Thailand with major shareholders being Tanpaibul Group  
(SEATRAN) and Panitvong Group together. The Company’s productivity in ship repair is about 75 vessels per year, 
and shipbuilding 7,000 - 10,000 DWT around 2 vessels per year. The Company also founded a number of  
subsidiaries to provide high-skilled services for specific applications, e.g. General Marine Co., Ltd., Asimar Marine 
Co., Ltd. and Ecomarine Co., Ltd.

1. Ship Repair
 The Company is equipped with major facilities for ship repair with the size of vessels ranging from 5,000 DWT. 
to 20,000 DWT. These facilities are two U Groove floating docks, to serve both domestic and international demands, 
together with other supporting facilities e.g. warehouse, giant cranes, and high-killed workforces capable of  
producing high standard outputs.

2. Shipbuilding
 The Company has slipways, equipment and machinery to accommodate large ship handling systems with 
operational capacity to build ships of up to 120 metres in length and up to 20,000 DWT. To date, the Company has 
been entrusted by clients -both in Thailand and from overseas, to build such versatile and specialized vessels.

TYPES SHIPOWNERS
1. Pollution Control Vessel 4 vessels ESSO (Thailand) Public Co., Ltd., Shell 

(Thailand) Co., Ltd., Marine Department

2. Oil tankers (800 tons) 6 vessels TPI OIL Co., Ltd.

3. Diving Support Vessel 1 vessel Khalifa Algosaibi Diving and Marine Services 
Co., Ltd.

4. Patrol Gun Boat 3 vessels Royal Thai Navy

5. Catamaran Passenger Ferry 3 vessels Khaolak Enterprise Co., Ltd.

6. Passengers Ships 6 vessels Aqua Co., Ltd. / Seatrans Travel Co., Ltd., 
Pattaya Pakarang Semi-Submarine Co., Ltd.

7. 442 TEU Mul Tipurpose Container Vessel 1 vessel GATI LIMITED

8. 50 meter Offshore Support & 
Maintenance Vessel

1 vessel Almansoori Production Sercices Co., LLC.

9. Bollard Pull Tractor Tug for 30 MT 1 vessel Port Authority of Thailand

10. Bollard Pull Tractor Tug for 40 MT 1 vessel Port Authority of Thailand

11. Transhipment Barge 1 vessel Inter Stevedoring 7 Co., Ltd.

12. Lighter Barge 14 vessels Talay Thai Transportation 2 Co., Ltd., Angthone 
Sugar Terminal Co., Ltd., and Viravan Co., Ltd.

13. Offshore submarine operations support 
vessel.

1 vessel K.A. AL-GOSAIBI DIVING AND MARINE 
SERVICES COMPANY

14. Tug Boat 1 vessel Port Authority of Sihanoukville
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BUSINESS OVERVIEW OF THE COMPANY AND AFFILIATES MAJOR BUSINESSES

TYPES SHIPOWNERS
15. BUOY TENDER for 12 MT 1 vessel Port Authority of Thailand

16. Bollard Pull Tractor Tug for 50 MT 1 vessel Port Authority of Thailand

17. Paddle Wheel 18 vessels The Department of Public Works and Town & 
Country Planning of Bangkok, Sakon Nokhon 
Province, Nakhon Pathom Province, and 
Chachoengsao Provincial Administration 
Organization and Chiang Mai Provincial Admin-
istrative Organization receive the contact from 
Eco Marine Co., Ltd.

18. Canal Cleaning Boat 1 Vessel Toyota Motor Thailand Co., Ltd.

19. Catamaran Boat 4 Vessels Chao Phraya Express Boat Co., Ltd.

3. Conversion Projects
 The Company has the expertise in ship conversion which require specialized experience and technical  
knowledge, for example conversion of oil tankers into Double Hull vessels, cold storage vessels, patrol boats, or 
conversion of conventional bulk carriers into container ships, as well as hull expansion works and support vessels 
as accommodation at oil rig locations.

4. Engineering Work
 The Company is also capable of fabricating and repairing afloat and offshore constructions, steel work  
structures for bridges, heavy industries, oil rigs as well as factory components.

Important Equipments
1. The two floating docks with the capacity of 5,000 DWT to 20,000 DWT are as follows;

Floating Dimension Lifting Capacity Maximum Vessel Crane
Asimar 1 98 x 19.6 m. 2,000 t. 5,000 DWT

Asimar 2 161 x 28 m. 6,000 t. 20,000 DWT 2 x 12 t.
2 x Dock-knight

2. The shipyard has two separate slipways with 20,000 square meters and Suratthani branch has a separate 
slipways with 37,000 square meters area for production.
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3. Several equipments such as large cranes and indoor workshop are available to assist repairing works 
effectively.

Type Amount
1. CNC (Computer Numerical Control) Cutting Machine 2 set

2. Gantry Cranes 100-tonne 1 set

3. Gantry Cranes 10-tonne 3 sets

4. An additional blast workshop 1 shop

5. Dock knight 2 set

6. Gantry Cranes 5-tonne 6 set

7. Hydro Blast 2 set

8. Tower Crane 1 set

9. CNC Router Machine 1 set

General Service Providing:

HULL MACHINERY / ELECTRICAL TEST
Cleaning
- Sandblasting / Gritblasting
- High pressure water jet (800 bar)
- Tank and oil cleaning
- Anchor and chain cleaning
- Painting and Coating

Main / Auxiliary engine repair
Boiler / Condenser repair
Propeller
Propulsion shaft
Pipe Fitting
Electrical / Electronic

Non-destructive tests (NDT)
- Ultrasonic gauging
- Magnetic particle test
- Radiographic test
- Dye penetration test
- Cargo gear load test (up to 350 t.)

4. The total working area is approximately 33,280 square meters with 300 meters waterfront and 9 meters 
water depth at the jetty and Suratthani branch has the working area is approximately 38,352 square 
meters with 87 meters waterfront.
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JOINT VENTURE ASIANMARINE CO., LTD. 
PAID UP CAPITAL 1.00 MILLION BAHT 

BUILDER OF BOATS

NATURE OF BUSINESS
General Marine Company Limited
 The Company is a sole shareholder in General Marine Co., Ltd., Operating as a distributor of machinery, spare 
parts and equipment.

Asimar Marine Company Limited
 The Company is a sole shareholder in Asimar Marine Co., Ltd. conducts business as ship repair contractor to 
the Company due to growing demand of the workforce in the market. The Company has great intention to develop 
highly skilled workforce to meet the standards set forth by Ship Classification Society.

Ecomarine Company Limited 
 Ecomarine Co., Ltd. is a joint venture between ASIMAR and ITALMARE S.P.A. (last name GLOBELCO S.p.A.) 
from Italy with the shareholding structure of 93.15% and 6.85% respectively. ECOMARINE is a builder of vessels 
and renders services in the field of water antipollution e.g. debris collection, oil spill recovery, algae and weed 
harvesting for both private and public sectors.
 Moreover, ITALMARE S.P.A. has been continuously supporting Ecomarine Co., Ltd. in terms of both technol-
ogy transfer and patented ship plans to further develop the industry as well.

Joint Venture Asianmarine Company Limited 
 Joint Venture Asianmarine Co., Ltd. is a joint venture between ASIMAR and Dolphin Chumphon Marine Co., 
Ltd. with the shareholding structure of 79.00% and 20.00% respectively. Joint Venture Asianmarine is a builder of  
boats. As there is a greater demand for boats in the market.

ASIMAR Group structure  as of 31 December 2020

GENERAL MARINE CO., LTD.
PAID UP CAPITAL 10.00 MILLION BAHT 

OPERATING AS A DISTRIBUTOR OF MACHINERY, SPARE 
PARTS AND EQUIPMENT

ECOMARINE CO., LTD.
PAID UP CAPITAL 18.25 MILLION BAHT 

WATER POLLUTION CONTROL SERVICES

ASIMAR MARINE CO., LTD.
PAID UP CAPITAL 5.00 MILLION BAHT

SUB-CONTRACTOR IN SHIP REPAIR BUSINESS

ASIAN MARINE SERVICES PCL.
PAID UP CAPITAL 258.29 MILLION BAHT SHIP REPAIR AND SHIP BUILDING

93.15% 79.00%

99.99% 99.90%

INVESTMENT IN SUBSIDIARIES
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REVENUE STRUCTURE

ASIMAR AND AFFILIATES INCOME STRUCTURE
(Unit: Million Baht))

ประเภทรายได้
2020 2019 2018

Amount % Amount % Amount %

Ship repair 373.28 75.61 364.92 82.79 420.79 80.17

Ship building 86.39 17.49 44.65 10.14 39.65 7.55

Subsidiary company income 20.39 4.13 21.05 4.77 55.70 10.61

Other revenues * 13.63 2.77 10.15 2.30 8.76 1.67

Total 493.69 100.00 440.77 100.00 524.90 100.00

Remark* Other revenues are interest income, gain from exchange rate, scrap sales, etc.

Revenue Structure
Unit : Million Baht

Ship Repair Subsidiary company income Other RevenuesShip building

Net Profit
Unit: Million Baht

2020 2019 2018

86.39

13.63

20.39 373.28

31 1 26
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COMPETITIVE ENVIRONMENT AND INDUSTRY TREND

 The economic overview in 2020 saw the onset of a global recession as a result of the COVID-19 pandemic 
causing the disruption of the world economy and posing a threat to each country. The International Monetary Fund 
(IMF) calculates that the world GDP in 2020 is down by 3.5%. If this contagion is gradually reduced by the first half 
of 2021 with the delivery of more than three vaccines which have been successfully developed in 2020, the economic 
and transportation situation may return to normal in the second half of 2021, prompting many countries to launch 
monetary and fiscal stimulus policies and plans to aid and support their domestic economy.

 The volume of new shipbuilding orders decreased due to the slump in the market and lack of funding sources, 
including regulatory changes that may render those new ships becoming prematurely obsolete, delayed delivery 
and rising recycling rates, as well as new regulatory pressures. As a result, the shipbuilding industry is still at risk 
and has to adjust to survive the crisis, either by restructuring or merging. The same is true in China, where in 2020 
the Chinese shipbuilding industry has increased output and continues to maintain its world leadership position in 
terms of successful output, including volume of open orders and new orders. China’s shipbuilding completion was 
up 4.9 percent compared to 38.53 million deadweight tons in 2019. This represents 43.1 percent of the total number 
worldwide. New shipbuilding orders fell 0.5 percent to 28.93 million deadweight tons, representing about 48.8 
percent of the global market share, while the volume of outstanding orders fell 12.9 percent to 71.11 million deadweight 
tons which accounts for 44.7 percent of the global market share. As of the end of 2020, five Chinese shipbuilding 
companies ranked in the top 10 in the world for successful shipbuilding. Six other Chinese companies ranked in 
the top 10 in the world for the largest number of new shipbuilding orders.

 It is expected that the demand for new shipbuilding will decline in the next few years. Starting in 2020, the 
demand for ships stood at 873.43 million DWT and until the end of the year increased to 906.99 million DWT. 
During the year, 15.1 million DWT was recycled and another 48.66 million DWT was delivered on completion, 
resulting in expansion of the fleet by 3.84 percent as of December 31, 2020, similar to that of the year 2019 that 
expanded by 38 percent. 

Summary of the world fleet at the end of 2020 and the estimate number of the fleet by 2023.

Capacity

Number of vessels
At end of 2020

Newly built vessels
Due for delivery in 2023

Vessels older than 20 years
To be decommissioned 

2021-2023

Vessels
Million 
DWT

Vessels
Million 
DWT

Vessels
Million 
DWT

Capesize
(more than 90,000 DWT)

2,154 390.63 135 27.60 113 18.96

Panamax
(70,000-90,000 DWT)

2,451 194.50 161 13.31 404 30.17

Supramax/Ultramax
(40,000-70,000 DWT)

3,777 212.23 180 10.52 578 28.83

Handysize
(10,000-40,000 DWT)

4,029 109.63 137 3.64 758 18.66

Source: Clarksons Research
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THE CONCLUSIONS DRAWN FROM THE ABOVE INFORMATION ARE:
1. The new shipbuilding order volume is to replace old ships and not an increase in actual ship volume.
2. New shipbuilding orders in 2020 were limited due to the recession with banks not providing loans to the ship 
owners. Capital markets remain at a standstill. An Ultra Max vessel aged 5-years currently sells for USD 16 - 18 million 
compared to new orders at a price of USD 26 - 27 million US dollars. This fact evidently results in the reduction of 
new shipbuilding orders. 
3. Vessels that are over 20 years old have been designed, built and delivered while the average oil price was 
USD 19.7 per barrel. Later, the price of oil dropped to USD 10 a barrel during the 1998 - 2000 Asian financial 
crisis, so the ships were designed with a focus on energy rather than fuel economy. Vessels that are over 20 years 
or older will find it difficult to compete with younger boats that are more fuel efficient which will result in the rise of 
ship recycling in 2021 and a decline in orders to build new ships as new regulations come into effect. Ships aged 
20 years or older account for 6.19 percent of the current fleet at the end of 2020, and the most affordable option 
for them are recycling because these older ships had to invest in a counterweight water management system, 
IMO2020, the Special Survey cost of such vessels is expensive and also faces recycling due to regulations and 
requirements to be effective after 2023.

 Ship recycling : The freight market is a key factor in ship recycling. The more stagnant the shipping market is, 
the greater the volume of ships sent to the dock for recycling. Thus, the ship recycling business is still going well 
with the total tonnage of the recycled ships at 15.1 million DWT (83.5 percent increase) during 2020, although in 
India, Bangladesh, were in lockdown in March through to the end of May due to COVID-19. Delivery of new ships 
in 2020 was very little compared to the average in the last 10 years, causing the global fleet to expand more slowly. 
The recycling of ships is expected to be greater between 2021 and 2022 due to the large number of ships older 
than 20 years in the World Fleet, the situation of the freight market, the regulatory pressures on water supply 
management systems and low sulfur fuel consumption (IMO 2020), the cost of a special survey of ships for these 
older vessels, resulting in the need to recycle these ships ahead of time.
 
 Impacts of the regulatory requirements : The effect of the regulation will lead to more ships being recycled by 
2023, and thereafter, IMO 2020 will result in consumption of low-sulfur which is more expensive but cleaner. Since 
January 1, 2020 and hence the amount of air pollution from emission of such waste gas has been reduced, but 
there remains some impact and further adaptation on the part of the industry is required in the future.

• Smoke collectors have been installed on over 3,000 ships costing more than USD 6 billion, of which the 
cost-effectiveness and benefits of solving the problem of reducing carbon dioxide must be carefully considered.

• Freight traffic by 2050 will be 3.5 times that of 2008 shipments, requiring 3.5 times more ship use, but 
the International Maritime Organization (IMO) has regulated a 50 percent reduction in greenhouse gas 
emissions compared with 2008.

• Vessels built with internal combustion engines after 2025 will have their service life reduced to just 10 to 
15 years before being replaced with zero emission vessels in order to comply with regulations in the 
future.

• New regulations under the International Maritime Organization may force ship owners with ships that are 
more than 20 years old and use fuel combustion engines to be decommissioned which will reduce the 
volume of ships after 2023.
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Competitive Environment and Industry Trend
 Overview of the shipbuilding and ship repair industry in Thailand saw that the overall market has shrunk from 
2018, which has been a continuous trend since 2016. The domestic ship repair market declined due to the economic 
slowdown, trade war pressures and volatile oil prices resulting in ship owners imposing tighter control over costs, 
limiting ship maintenance budget, choosing only to do necessary repairs or work to comply with regulatory requirements 
of the Harbor Department or the International Maritime Organization (IMO). Moreover, the number of foreign ships 
arriving for repairs in the country also decreased, whether cargo ships or support vessels for oil exploration and 
drilling operations. The stagnation of offshore oil exploration and drilling business (off shore vessels) has caused 
a spike in price competition among shipyards.

IMPACTS OF THE COVID-19 PANDEMIC
 Due to the strict COVID-19 control measures around the world in the second quarter, economic activities were 
disrupted and international trade via ships was also severely affected. The drop in demand for cargo has resulted 
in suspension of shipping lines and increasing blank sailing, as well as affecting various ship repair or shipbuilding 
activities such as quarantine requirements to prevent the spread of COVID-19, resulting in delayed ship inspections, 
orders for imports of spare parts not being delivered, Chinese manufacturing plants being temporarily closed or 
reducing production capacity, making it impossible to export on schedule. As a result, the shipyard has to postpone 
the delivery of ships to the customer or needs to find a supplier from another country resulting in higher costs of 
machinery, spare parts and shipping, with many shipyards adopting a wait-and-see approach to the situation, 
cutting production capacity and delaying investment to hedge risks.

OVERVIEW OF THE THAI COMMERCIAL FLEET 
 In 2020, the number of ships decreased by 77 from 2019, the highest decline in 12 years. There were 17 
newly registered ships and 12 deregistered for registration in other nationalities and 82 other ships being deregistered. 
This was due to the COVID-19 pandemic and ensuing disruption of the global economy and trade. Demand for 
products and food for consumption was suddenly stopped or slowed in order to reduce costs. Ship owners had to 
assess the situation and their investment, registration of aging vessels were withdrawn to reduce the number of 
ships since they were not worth the maintenance. As a result, the overall picture of the domestic fleet at the end 
of 2020 remains as detailed in the table below.
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Data Thai Commercial Ship 2008-2020
Year Dry Tankers Liquid Tankers Total Growth rate of 

freight(%)
Vessels DWT Vessels DWT Vessels DWT

2008 233 3,255,691 249 724,623 482 3,980,314 12.7

2009 207 2,603,200 270 1,096,764 477 3,699,964 -7.0

2010 198 2,389,963 285 2,051,268 483 4,441,231 20.0

2011 185 2,221,150 287 2,124,171 472 4,345,321 -2.2

2012 190 2,173,252 290 2,630,257 480 4,803,509 10.5

2013 190 2,295,460 292 3,396,869 482 5,692,329 18.5

2014 190 2,421,306 290 2,840,535 480 5,261,841 -7.6

2015 181 2,301,539 295 3,163,601 476 5,465,140 3.9

2016 165 2,030,168 308 3,452,648 473 5,482,816 0.3

2017 170 2,226,854 328 4,269,055 498 6,495,909 18.5

2018 173 2,257,793 335 3,750,090 508 6,007,883 -7.5

2019 169 2,229,400 346 4,382,092 515 6,611,492 10.0

2020 114 1,732,606 268 3,925,447 382 5,658,053 -4.1

Source: Ship Standard Registration Bureau/ Marine Department

Competitive Strategy of the Shipbuilding and Ship Repair Industry in 2020-2021
 Since competition in the shipbuilding sector is not posed only from shipyards in the country but also comes 
from shipyards in foreign countries which have large shipbuilding industries such as China and Korea, as well as 
facing competition from entrepreneurs who are able to import used ships at low prices due to promotional tax 
privileges granted by the state. The competitive strategy of domestic shipyards, therefore, needs to operate in 
survival mode as follows :

1. Maintaining its base in ship repair business as a regular and continuing revenue source through effective 
management of costs to retain the same level of profitability in a contracted market climate. For example, 
keeping production lean by controlling unnecessary production waste, efficient management of available 
resources in order to reduce fixed costs, improvement of processes/reduction of work procedures which 
are non-productive activities. 

Total (DWT)

7,000,000
6,000,000
5,000,000
4,000,000
3,000,000
2,000,000
1,000,000

2008      2009     2010      2011     2012     2013      2014     2015      2016     2017     2018     2019     2020
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2. Promotion of innovation in shipbuilding as a means of competitive capacity building such as in designing 
higher-efficiency vessels, utilizing production systems which are friendly to the community and the 
environment, application of new technology, development of new types of specialized vessels, for example 
ecological vessels for harvesting water hyacinth and other unwanted marine flora or high-speed passenger 
boats or electric passenger boats.

3. Closely monitoring new regulations and notifications issued by the International Maritime Organization 
(IMO), the Classification Society, as well as relevant government agencies and regulatory authorities to 
seek out new market opportunities and to ensure compliance with any new legal/regulatory requirements.

4. Seeking out new shipbuilding business opportunities in foreign countries, especially those in need of ships 
but whose shipbuilding industry may not yet fully respond to such demand in the short-term, namely Sri 
Lanka, the Philippines, Indonesia, Oman, etc. In implementing this strategy, it is necessary for the shipyard 
to closely coordinate and cooperate with the public sector in those countries in order to gain strong state 
support which would result in higher competitiveness. 

5. Diversification of opportunities in new markets utilizing the organization’s core expertise, such as steel 
structural works in the construction of infrastructure systems by the state, for example, in the Passenger 
Building of Suvarnabhumi International Airport, in the Railway and electric train systems. Infrastructure 
projects relating to the Eastern Economic Corridor (EEC). 

 There is potential for growth in the ship repair and shipbuilding industry based on the development of water 
freight transportation infrastructure, provided there is support from the state. The industry is a large one with the 
ability to generate a lot of revenue for the country as in China, Japan and South Korea. However, at present shipyards 
in Thailand have the capacity to build smaller freight vessels of not more than 20,000 tons or transport containers 
of approximately 1,300 TEU, in contrast to a neighboring country such as Vietnam which can build larger ships of 
between 30,000 to 100,000 tons or transport containers of 2,000-7,000 TEU per ship. Shipyards in Thailand should 
focus on 3 aspects in the effort to penetrate the market and increase competitiveness in the world market, namely: 

1. In the ship repair market, because the workforce has high expertise in ship repair work, rather than skills 
in building large ships and the latter also requires application of high technology, which may put local 
shipyards at a disadvantage as foreign shipyards have more preparedness in this regard. 

2. In shipbuilding, the industry should focus mainly on the market for specialized vessels such as off-shore 
patrol support vessels and off-shore oil transport vessels which are widely used in the domestic oil transport 
industry, and shipyards in Thailand already have high potential in this regard.

3. Focus should also be given to building smaller boats used in domestic freight transport along the waterways 
as this is in line with the potential of Thai labor and shipyards. In the longer term, if the government  
provides policy support and tangible measures to drive the industry, for example, in organizing roadshows 
to advertise the capability and potential of shipyards in Thailand, and supporting continual research and 
development of new technology for ship repair/maintenance for the private sector which will undoubtedly  
be a factor in promoting Thailand’s competitiveness in this industry in a sustainable manner.
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Government policies and guidelines for the development of the shipbuilding and ship repair 
industry
 The direction of development of the shipbuilding, ship repair and related industries need to have comprehensive 
promotion and continuity until the nation has its own robust shipyard industry. This would include enhancing the 
potential and competitiveness of the industry since the government has a policy of continuing to develop Thai 
maritime affairs. In particular, the Ministerial Regulation of Transport, BE 2558 (2015) that has set the Marine Department 
to be responsible for overseeing the promotion of the development of water transport and commercial maritime to 
be connected with other transportation systems, including passenger and cargo transportation, ports, shipyards, 
and related businesses, has defined the policy to support the shipyard industry including related industries into 4 
issues : 

1) Environmental policy related to the maritime and shipyard industry;
2) Employment;
3) Development of suitable skills, expertise and personnel;
4) Policy for assisting shipyard operators in taxation and investment.

 In addition, user-related policies, such as ship users and shipyard customers, are also an important part of 
the policy since this is an industry that plays a role in determining the direction of the maritime transport market.

 With various factors such as economic conditions, international trade, the industry situation at the international 
level, policy and development of the shipyard industry in foreign countries, Thai shipyard industry situation, capabilities 
of Thai shipbuilding and ship repair and an analysis of policy and strategy issues and the competitiveness of the 
world’s leading shipyards to be applied to Thailand can be considered in terms of cause and effect. The demand 
of the shipyard industry depends on the volume of trade and the demand for transport of goods, especially those 
that pass through the port. If the economy is booming rendering large trade volumes, there is a high demand for 
ship building and ship repair as well. That is, the demand for shipbuilding and repair is extended from derived  
demand. On the other hand, the economic slowdown has reduced the demand for ships. Together with data from 
an analysis by the United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) in the Maritime Review 2017, 
the demand for sea freight is directly proportional to the rate of economic growth. It can be explained that the 
country’s economy is related to international trade, which relies mainly on sea transport. This is the real demand 
for ships for the purpose of transporting goods, although the price of steel hinders the shipbuilding industry and 
affects the purchase orders, but world steel prices are relatively stable. Therefore, increasing or decreasing shipbuilding 
will be mainly in line with the demand for ships. On the supply side is the issue of costs of building and repairing 
ships from a local shipyard. If investment promotion and support for integration in related industries are provided, 
and the capabilities of the shipyard operators are developed to meet the needs and gain confidence in their products’ 
quality, thereby enabling shipyard operators to be competitive in the market.

 In terms of policy and development of the shipyard industry in leading countries, a summary of competition of 
the global shipyard industry from 1950 - 1959, saw Japan developing a tandem navigation program and shipyards 
that could compete with European countries. In 1970, South Korea became a strong competitor in the shipyard 
industry with Japan exploiting lower labor costs and using strategies that focus on producing ships for the export 
market, including the development of infrastructure and facilities for shipyards as well as industrial integration 
(clusters), to reduce production costs. However, in 2006, China was able to overtake Japan, and in 2018 the  
shipbuilding volume was 93.2 million DWT, becoming the number 1 in the world. The success of China is due to 
knowledge of German shipbuilding technology and the use of reverse engineering. In addition, the success factors 
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of the overseas shipyard industry include good infrastructure, personnel with expertise, access to funding support, 
the huge demand for products of the domestic market leading to large trade volumes and transport needs and the 
presence of related and supporting industries and industry clustering, as well as the competitiveness strategy of 
the countries’ leading maritime transport hubs, development strategy in areas of financial and investment measures 
such as tax exemptions and the provision of low-interest loans, etc. In terms of creating a skilled workforce, measures 
were implemented such as organizing educational courses and setting up centers for research and centers of 
excellence, etc. to support related industries such as upstream steel industry etc. and developing laws and regulations 
related to safety and the environment. The above policies and strategies for competition and success factors are 
lessons that can be applied to Thailand.

 However, the domestic shipbuilding and ship repair industry has decelerated with the current economic conditions, 
which makes it an inappropriate time to focus on competing with the world’s leading countries, especially presently 
when the shipbuilding and ship repair industry is not a big economy. Although statistical data on the value of the 
domestic shipbuilding and repair industry is not available, according to the data of the Marine Department, which 
estimated the value of the shipbuilding and repair industry in the country at THB 39,783 million (Marine Department, 
2020), factoring in the slump of the industry according to the economic situation and the absence of customer 
orders, it is estimated that at present the shipbuilding and ship repair industry is worth not more than THB 4 billion 
(from an interview with the Thai Shipbuilding and Repair Association, 2019). Most of the shipbuilding and ship repair 
industries in the country are small establishments. There are 30 shipyards with a size of 100 gross tons (GRT) and 
above (according to Section 25 of the Marine Promotion Act B.E. 2521), therefore, entering the shipbuilding and 
ship repair industry should aim at being strategically positioned and targeting high-quality ship repairs, shipbuilding 
for tourism and river transport, including the development of ship repair and shipbuilding technology in order to ha 
ve competitive costs and acceptance of the quality of domestically built ships. This is coupled with the implementation 
of government policies that promote market entry and enhance competitiveness through tax measures, legal and 
financial instruments as well as a policy to support the upgrading of labor skills and defining the main role of the 
shipyard in helping to support maritime transport as a potential and reliable regional maritime transportation service 
hub, building reliability with trust economy by providing quality ship repair and shipbuilding services and on-time 
delivery, which will build trust in quality and service for ship owners, whereby 3 shipyard development goals have 
been set, namely :

• Operators have ship repair and ship building capabilities that are consistent with their requirements and 
are recognized for their quality and service (demand side). 

• Reducing domestic shipbuilding and repair costs and reinforcing the foundations necessary to protect and 
maintain their business base (supply side) with Thai shipyard operators becoming the center of services for 
leading global shipbuilding companies. 
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 The implementation of measures is defined into 2 phases: 1) urgent measures consisting of measures to 
support the creation of skilled labor and education, research measures to support domestic shipbuilding and ship 
repair, measures to enhance the image of domestically manufactured ships and parts, and measures to promote 
investment and the use of financial instruments; and 2) medium - and long - term measures consisting of measures 
to seek cooperation with partners who are leading global shipbuilding companies whereby Thai shipyards request 
the right to be an agent for the maintenance and repair of ships.
Measures on the part of shipyards to formulate a maritime development strategy

Timeline Strategy Project

Short-term  
(5 years)

Strategy 1 : Development of 
physical infrastructure

Feasibility Study for Development of Area for 
Yacht Repairs

Strategy 3 : Development of 
Management Systems

Project to Improve Benefits Supporting 
Shipyards

Project to support the integration of the 
shipyard industry
(Cluster on the dock side)

Funding program to increase the capacity of 
shipyard infrastructure and shipbuilding and 
repair technology

Strategy 4 : Marine Personnel 
Development

The establishment of the Center of Excellence 
for Shipyards

Medium- term 
(10 years)

Strategy 5 : Building a maritime 
business network

Project to seek cooperation with leading 
global shipbuilding companies to secure the 
right to be an agent for the maintenance and 
repair of ships

Medium- term 
(10 years)

Strategy 5 : Building a maritime 
business network

Project to support ship repair and to hold 
ships for government and state enterprises 
that use advanced technology that can only 
be produced abroad must require technology 
transfer and a proportion of the use of 
domestic raw materials.

Compiled by : The Study Project to Enhance the Potential of the Thai Commercial Fleet to Support the Common 
ASEAN Maritime Transport Market
Source : Marine Department
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GENERAL INFORMATION

Asian Marine Services Public Company Limited
HEAD OFFICE AND PLANT 
 Location : 128 Moo 3 Suksawad Rd., Laemfapa, Prasamutjedee, Samutprakarn 10290, Thailand
 Tel : (662) 815-2060-7 Fax : (662) 453-7213-4

SURATTHANI BRANCH : 
 142/1 Moo 4 Saibanthathongmai-banbangsumrong Rd., Thathongmai, Kanchanadit, Suratthani 84290, Thailand
 Tel : 077-961-238   Fax : 077-961-239

Type of Business : Ship Repair and Ship Building
Register No :  0107538000185
Home Page : www.asimar.com
Paid up Capital : Baht 258,291,087.00

Juristic person, which the company holds more than 10% of the issued shares

General Marine Company Limited
HEAD OFFICE AND PLANT 
 Location : 128 Moo 3 Suksawad Rd., Prasamutjedee, Laemfapa, Samutprakarn 10290, Thailand
 Tel : (662) 815-2060-7 Fax : (662) 453-7213-4

TYPE OF BUSINESS : OPERATING AS A DISTRIBUTOR OF MACHINERY, SPARE PARTS AND EQUIPMENT
Paid-up Capital : Baht 10,000,000.00

Asimar Marine Company Limited
HEAD OFFICE AND PLANT 
 Location : 128 Moo 3 Suksawad Rd., Prasamutjedee, Laemfapa, Samutprakarn 10290, Thailand
 Tel : (662) 815-2060-7 Fax : (662) 453-7213-4

SURATTHANI BRANCH : 
 142/1 Moo 4 Saibanthathongmai-banbangsumrong Rd., Thathongmai, Kanchanadit,
 Suratthani 84290, Thailand
 Tel : 077-961-238  Fax : 077-961-239

TYPE OF BUSINESS : SHIP REPAIR SUBCONTRACTOR TO ASIAN MARINE SERVICES PCL.
Paid-up Capital : Baht 5,000,000.00 
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Ecomarine Company Limited
HEAD OFFICE AND PLANT 
 Location : 128 Moo 3 Suksawad Rd., Laemfapa, Prasamutjedee, Samutprakarn 10290, Thailand
 Tel : (662) 815-2060-7 Fax : (662) 453-7213-4

TYPE OF BUSINESS : WATER POLLUTION CONTROL SERVICE
Home Page : www.ecomarine.com
Paid-up Capital : Baht 18,250,000.00

Joint Venture Asianmarine Company Limited
HEAD OFFICE AND PLANT
 Location : 128 Moo 3 Suksawad Rd., Prasamutjedee, Laemfapa, Samutprakarn  10290, Thailand
 Tel : (662) 815-2060-7 Fax : (662) 453-7213-4

TYPE OF BUSINESS : BUILDER OF BOATS
Paid-up Capital : Baht 1,000,000.00

Other reference persons
SHARE REGISTRAR : THAILAND SECURITIES DEPOSITORY CO., LTD.
      Registrar Department 93 The Stock Exchange of Thailand Building,
      1st Floor, Ratchadaphisek Road, Dindaeng, Bangkok 10400, Thailand
      Tel : (662) 009-9000

AUDITOR :   DHARMNITI AUDITING CO., LTD.
      267/1 Pracharaj Sai 1 Road, Bangsue, Bangkok 10800, Thailand.
      Tel : (662) 587-8080 

      Mr. Peradate Pongsathiansak
      Certified Public Accountant (Thailand) No. 4752

INTERNAL AUDITOR : SRILERK LIMITED PARTNERSHIP
      208/132 Phothong Tower, 3rd Floor, Chaengwattana Rd., Bangkhen Talad,
      Laksi, Bangkok,10210 Thailand
      Tel : (662) 973-4908

LEGAL OFFICE :  CROSSROADS SOLUTION PTE LIMITED
      1055/828-829 State Tower Bangkok, 36th Floor, Silom Road, 
      Silom, Bangrak, Bangkok 10500, Thailand
      Tel : (662) 630-8120-1
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RISK FACTORS

1. Risk associated with Business uncertainty
 This risk is from the uncertainty of income which depends on Number of repaired ship and Value. However, it 
does not affect the Company because the substantial ship conversion service and ship building from International 
market can cover the expected production. Moreover, The risk cause from delay delivery of new shipbuilding while 
The Company set up the project plan to accelerate on time delivery.

2. Risk associated with lack of workforces
 The Company requires more high-skilled workforces and technician for shipbuilding and ship repair. Therefore, 
the Company has policies to motivate the employees by emphasizing remuneration, benefits, rewards, and training 
for further knowledge. In return, the employees will contribute to the Company. In addition, the Company joins the 
Vocational College to outline the bilateral courses so that the employees increase their abilities. This is an extra 
potential for the employees and the Company is confident that more qualified workforces will be available.

3. Risk associated with land lease contract renewal
 The Company is located on the land that the company has lease from The Treasury Department the contract 
period 30 years. The Sub-Lessor can also terminate the contract according to normal conditions between  
government and private sectors. But The Company has good relationship with the Sub-Lessor and it has a high 
chance to renew the contract. In case, the contract is terminated, the Company is able to relocate the floating 
docks, the major assets.

4. Risks associated with Exchange Rate Volatility
The production cost is considerately dependent on exchange rate because the imported machinery with high  
value mainly came from overseas. The Company controls the Foreign Exchange risk by entering into a forward 
contract.

5. Risks associated with Production Cost
During the year, prices of several categories of material rose significantly. A prominent influence was the increase 
in global oil prices. Material used in the business is steel plate, machinery, paint, pipe, valve and welding wires. 
The Company limits the risk by escalating the service tariff in some items, which are directly related to oil prices.

6. Risks associated with Liquidity
 The company has a policy of providing payment terms in term of credit to customers. Most of the time, it takes 
about 3 - 4 months. In case, the customers cannot follow their commitments. The Company will limit the risk by 
having the customers to settle payment as much as possible before ships’ departure.

7. Risks associated with Accidents
 The company does ship repair and shipbuilding business. There is a chance of an accident. The Company 
has placed the all-risk insurance policy covering the risks for constructions, machinery, stocks and the loss or 
damage of ship hull in building or repairing process. Additionally, the Company has 2 floating docks under this 
policy with the insured.
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8. Risks associated with Credit
 The Company is exposed to credit risk primarily with respect to trade accounts receivable, loans and other 
receivables. The Company and its subsidiaries manage the risk by adopting credit control policies and procedures, 
and therefore do not expect to incur material financial losses. The maximum exposure to credit risk is limited to 
the carrying amounts of receivables, loans and other receivables as stated in the statements of financial position.
The Company is subject to concentrations of credit risk because the Company builds and repairs ships for  
general customers, in both the private and public sectors. The ability of these debtors to meet their obligations is 
related to the country’s economic conditions.

9. Risks associated with Interest rate 
 The Company’s and its subsidiaries’ exposure to interest rate risk relate primarily to their cash at financial 
institutions, loans to subsidiaries, bank overdrafts, trust receipts, and loan borrowings. However, since most of the 
Company and its subsidiaries’ financial assets and liabilities bear floating interest rates or fixed interest rates which 
are close to the market rate, the interest rate risk is expected to be minimal.
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MAJOR SHAREHOLDERS AND EXECUTIVES

1. List of Major Shareholders
 
 As of 13 March 2020 (Latest registrar closing date)

Name As of 13 March 2020
Number of shares %

1. Panitvong Group 52,050,041 20.15

2. Tanpaibul Group 47,051,020 18.22

3. Mr.Tavee Changpetch 5,500,000 2.13

4. Mr.Wiroj Tansirikongkol 5,330,000 2.06

5. Mr.Prawat Chanruang 5,209,700 2.02

6. Mr.Thanakorn Yodpetch 5,000,000 1.94

7. Mr.Suwit Adisaitham 4,849,700 1.88

8. Mr.Wichian Srimuninnimit 4,796,400 1.86

9. Ms.Somjit Taraamornrat 4,057,770 1.57

10. Mr.Kiat Srichomkwan 4,000,000 1.55

Total 137,844,631 53.37

 Source: Share Distribution Report, Thailand Securities Depositary Co., Ltd.

2. Dividend Policy
 Asian Marine Services Public Company Limited : The Company has the policy to pay dividend not less than 
40% of its net profit of each fiscal year after reserving as required by laws and loss carried forward (if any) for 
dividend payment. However, the actual dividend payment depends on cash flow, investment plan of the Company 
and its subsidiaries, terms and conditions of the agreements entered by the Company together with all other  
necessity and suitability in the future.

 Subsidiaries : The Company’s subsidiaries have the policy to pay dividend not less than 60% of its net profit 
of each fiscal year after reserving as required by laws and loss carried forward (if any) for dividend payment.  
However, the actual dividend payment depends on cash flow, investment plan of the Company and its subsidiaries, 
terms and conditions of the agreements entered by the Company together with all other necessity and suitability 
in the future.
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MANAGEMENT AND CORPORATE GOVERNANCE

Management Structure
 The company has three sets of committees; the Board of Directors, the Board of Executive Directors the 
Audit Committee and Nominating and Remuneration Committee.

 Board of Directors
 1. Mr.Prakit  Pradipasen Chairman and Independent Director
 2. Mrs.Warawan Nganthavee Director and Chairman of Executive Board
 3. Mr.Sribhumi Sukhanetr  Chairman of Nominating and Remuneration
        Committee, Chairman of Audit Committee and Independent Director
 4. Mr.Suradej  Tanpaibul  Director, Executive Director and Chief Executive Officer 
 5. Mr.Suthin  Tanpaibul  Director and Executive Director
 6. Dr.Bumroong Chinda  Independent Director and Audit Committee
 7. Mr.Prawat  Chanruang Director, Nominating and Remuneration Committee
 8. Mrs.Luckana Srisod  Independent Director and Audit Committee
 9. Mr.Teerapong Tanphaibul Director
 10. Dr.Nonn  Panitvong  Director, Executive Director, Nominating and Remuneration 
        Committee
 11. Mr.Win  Panitvong  Director and Executive Director

Board Secretary
 Mr.Auychai Tivirach

Authorized directors
 The authorized directors are Mr.Prakit Pradipasen, Mr.Suthin Tanphaibul, Mrs.Warawan Nganthavee, Mr.Suradej 
Tanpaibul and Mr.Nonn Panitvong. The two directors from five, co-sign with the company seal.

Board of Directors’ duties and responsibilities
 The board has the authority and the responsibility to manage the Company in compliance with the laws, the 
objectives and articles of association of the company and the shareholders’ resolution. The board may appoint a 
number of directors or other people to oversee any activities on behalf of the board within the board supervision or 
to be an authority by the board, as it deems appropriate. The board can also cancel or change that authority.
 However, the mentioned authority is excluded of the authority in making the connected transaction according 
to SET regulation.

 Board of Executive Directors consists of
 1. Mrs.Warawan Nganthavee Chairman of the Executive Board
 2. Mr.Suthin  Tanpaibul  Executive Director
 3. Dr.Nonn  Panitvong  Executive Director
 4. Mr.Suradej  Tanpaibul  Executive Director
 5. Mr.Win  Panitvong  Executive Director
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Duties and Responsibilities of the Board of Executive Directors
 1. Jointly responsible with the Company’s management in considering and scrutinizing business targets, 
strategic plans, financial and budget plans as well as key policies for submission to the Company’s Board of  
Directors for approval.
 2. Scrutinize work plans and supervise the performance of executives of the Company to ensure adherence 
to the work plans and achievement of the set targets as efficiently as possible in the prescribed guidelines  
pertaining to quality and standards.
 3. Provide advice in matters at the request of the Company’s management.
 4. Promote an appropriate risk management system for the Company, and have in place a contingency plan 
in case of critical situations, including regularly reviewing and improving such plans.
 5. Supervise the Company’s compliance with the required regulations of the Stock Exchange of Thailand 
and other relevant legislation.
 6. Review internal audits or initiate investigations into suspected or alleged misconduct or corruption, as 
well as take appropriate actions to rectify defective or damaging situations of material significance and report these 
to the Board of Directors for further consideration.
 7. Consider and/or make recommendations to management regarding matters of importance to the  
Company such as personnel administration, information technology, marketing, etc.
Appoint and supervise sub-committee members, advisors and working groups to be responsible for different issues 
as assigned by the Board of Directors and/or the Board of Executive Directors.
 9. The Board of Executive Directors is authorised to invite Company executives or other concerned parties 
to give statements or provide useful information or attend meetings of the Board of Executive Directors.
 10. Perform other assignments or specific ad-hoc tasks as directed by the Board of Directors.
 11. Approve the assignment, appointment, removal, disciplinary action, termination of employment, increment, 
promotion, transfer or salary reduction of staff at all levels outside the authority of the Chief Executive Officer.
 12. Approve tenders, price quotations or conclusion of contracts to repair or build ships or other construction 
projects worth more than 50 million Baht but not exceeding 300 million Baht.
 13. Approve procurements, including construction costs, of infrastructure and equipment, materials and  
durable articles as well as all other relevant costs worth more than 10 million but not exceeding 50 million Baht per 
item.
 14. Approve the Executive Manual as well as any amendment or addendum specifically relating to the  
authority of the Chief Executive Officer.

Audit Committee
The audit committee consists of 
 1. Mr.Sribhumi Sukhanetr  Chairman of Audit Committee
        having knowledge of management and logistic operations.
 2. Dr.Bumroong Chinda  Member of Audit Committee
        having knowledge of management and design.
 3. Mrs.Luckana Srisod  Member of Audit Committee
        having knowledge of accounting, finance, banking and capital markets.
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Audit Committees Secretary
 1. Mr. Supalerk Khodchachiratkul  General Manager Srilerk Limited Partnership

Duties and Responsibilities of the Audit Committee
 1. Review the Company’s financial statements to ensure the information therein is accurate and sufficient.
 2. Review and supervise the Company’s internal control system, risk management system to notified of the 
clues and complaints appropriately.
 3. Review the internal audit of the company to ensure that these are appropriate and effective, as well as 
promote the independence of internal audit units including the appointment, transfer and termination of employment 
of the head of internal audit or any other units which may have an internal audit function, Including attending the 
participation of the meeting with head of internal audit units at lest once a year without company’s management.
 4. Examine and ensure the Company’s compliance with laws and regulations of the Stock Exchange of 
Thailand and Stock Exchange Commission, as well as any other legislation relevant to the Company’s business, 
including operating the code of conducts and regulation of the company.
 5. Select, nominate and appoint independent qualified persons as auditors and determine their remuneration, 
including attending meetings with such auditors without the participation of the Company’s management at least 
once a year.
 6. Consider issues of relevance or items which may constitute a conflict of interest to ensure strict  
compliance with the law and regulations of the Stock Exchange of Thailand, in order to instil confidence that such 
items were reasonable and in the Company’s best interest.
 7. Prepare the Audit Committee’s Report which is published in the Company’s Annual Report. This report 
must be signed by the Chair of the Audit Committee and must have the structure and content as prescribed by the 
Stock Exchange of Thailand.
 8. Carry out other tasks as assigned by the Board of Directors with the Audit Committee’s approval.

Nominating and Remuneration Committee
The Nominating and Remuneration committee consists of
 1. Mr.Sribhumi Sukhanetr  Chairman of Nominating and Remuneration committee
        Non-Executive Director and Independent Director
 2. Mr.Prawat Chanruang Member of Nominating and Remuneration committee
        Non-Executive Director and Independent Director
 3. Dr.Nonn  Panitvong  Member of Nominating and Remuneration committee

Duties and Responsibilities of the Selection Committee 
 1. Select, seek and set plans for succession to top executive positions namely Directors, Chief Executive 
Officer through a transparent process to screen well qualified candidates, including from a list of recommendations 
from shareholders (if any).
 The nominated candidates to the Selection Committee must be knowledgeable, capable, independent and 
possess duty of care and duty of loyalty in the execution of their office. The candidates must be in a position to 
fully dedicate their time to the Company. They must be of appropriate age, and in good health both physically and 
mentally. They must be able to attend meetings on a regular basis and come to the meetings well prepared, and 
eager to participate and make constructive contributions in the discussion. They must also be straight forward, 
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and dare to express their views and opinions in the meetings and/or they could be members of the business  
community whose reputation, experience and business ethics are of the highest calibre, and well acknowledged in 
society. 
 The Selection Committee places great importance on highly skilled and highly experienced professionals who 
are well qualified in their respective fields and whose expertise is needed to enhance the Company’s business 
operations so that the composition of the Committee serves the Company’s best interest. Consideration is also 
given to the number of directorships each director can concurrently hold in different companies, specifically  
whether this might negatively impact on the Company or whether there could be risks of conflict of interest. This 
applies to the Company Directors as well as the Managing Director.
 2. Prepare in advance a list of names of those who are eligible to be nominated as Director, Chief Executive 
and/or in cases where the position(s) become vacant.
 3. Accept for consideration the views and recommendations (if any) of the Board of Directors and/or the 
Chief Executive Officer with regard to selection of candidates, prior to submission of the nomination(s) to the Board 
of Directors or the Shareholders Meeting, whichever the case may be, for approval or election.
 4. Formulate the performance agreements, as well as the structure for performance appraisal, for Directors, 
Members of Committees and Sub-committees and the Chief Executive Officer for further consideration by the Board 
of Directors.
 5. Consider and nominate names of directors with appropriate qualifications for appointment to Sub- 
committees by the Board of Directors when there are vacancies (on such Sub-committees)
 6. Perform other assignments concerned with the selection of candidates for the position of a Director or 
Chief Executive Officer as instructed by the Board of Directors.
 In carrying out this responsibility, the Selection Committee may seek the independent views of professional 
consultants in other areas of expertise as necessary. Members of the Selection Committee are also entitled to 
receive additional training, at the Company’s expense, to promote greater knowledge and expertise in areas  
relating to their role as the Selection Committee.
 The Selection Committee has a direct responsibility to the Board of Directors and is also authorised to  
represent the Company in all transaction with outsiders.

Duties and Responsibilities of the Remuneration Committee
 1. Review the corporate strategy regarding remuneration and make its recommendation to the Board of 
Directors for endorsement. Also review and propose to the Board of Directors incentive measures and rewards for 
staff in recognition of good performance in both the short and long terms.
 2. Make recommendations to the Chief Executive Officer regarding salary or other benefits for senior  
executives of the Company.
 3. Consider and advise the Board of Directors on matters pertaining to the Company’s policy and structure 
on remuneration, which are designed to provide incentive for better performance and retention of employees who 
are capable, efficient and have strong potential.
 4. Formulate a systematic performance management process for the Board of Directors in evaluating the 
work performance and capacity of the Chief Executive Officer in accordance with the Company’s objectives and 
business targets. 
 5. Determine the tenure as well as the terms and conditions of employment of the Chief Executive Officer 
and similar positions in subsidiary companies, including other remuneration.
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 6. Review the remuneration package for members of the Board of Directors, in accordance with their duties 
and responsibilities relative to other companies and in line with the Company’s guidelines on remuneration, for 
submission to the Shareholders’ Meeting for approval.
 7. Review the annual performance of the Chief Executive Officer and equivalent positions in subsidiary 
companies at least once a year by using the Company’s performance appraisal form and taking into consideration 
the views and assessment of the Managing Director.

Management
 1. Mr.Suradej  Tanpaibul  Chief Executive Officer
 2. Mr.Niti   Prathumtin Chief Operating Officer
 3. Mr.Taweekiate Therdpaophong Chief Marketing Officer
        and Acting for Marketing Department Manager
 4. Mrs.Arome  Sajjawisoe  Material Service Department Manager
        and Acting for Human Resource and Adminnistration, Adminnistration 
        Department Manager 
 5. Ms.Rapeepan Piboonsilp  Finance and Accounting Department Manager
        and Acting for Human Resource and Adminnistration, Human Resource 
        Department Manager
 6. Mr.Pongsun Phaejui  Production Department Manager

Duties and Responsibilities of the Chief Executive Officer
 1. Manage the Company’s business operations in accordance with the Company’s objectives and the  
policies set by the Board of Directors.
 2. Approve the assignment, appointment, dismissal, disciplinary action, termination of employment, increment, 
promotion, transfer and salary deduction of staff at all levels, excluding those in the General Manager  
position or higher, under strict adherence to Company regulations.
 3. Authorise payment and/or borrowing of debts in relation to projects which have received approval of the 
Board of Directors or in the course of normal business operation as prescribed in the Annual Budget already  
approved by the Board of Directors.
 4. Approve any tender, quotation or conclusion of contract for ship repair, shipbuilding or other construction 
engineering projects worth not more than 50 million Baht.
 5. Approve the procurement or hiring of, including construction costs, equipment, materials and durable 
articles and any other cost not exceeding 10 million Baht per item.
 The authority of the Chief Executive Officer does not extend to connected business transactions and/or  
acquisition or sale of the Company’s assets as prescribed in the regulations of the Stock Exchange of Thailand
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Nominating and Remuneration of Directors
Appointment of Directors of the Company
 The Company does not make the selection for personnel to be appointed the Directors through the Selection 
Committee, but apply the following criteria instead:
 1. The number of Directors not less than 5 persons, and not less than half of total number of Directors must 
have residence in the kingdom.
 2. Each shareholder is entitled to one vote per share.
 3. In the election of directors, the meeting of shareholders may vote for one candidate at a time, or a group 
of candidates or any other methods, as it deems appropriate. The directors shall be appointed by a majority vote. 
In case of equal votes, the chairman of the meeting shall cast a deciding vote.
 In every annual general meeting, one-third of the directors shall retire from office. If the number to retire from 
office is not a multiple of three, then the number nearest to one-third shall be applied. A director who retires under 
this provision is eligible for reappointment.
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GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Section 1 : Rights of Shareholders
 The Company applies the principle of good governance in its policy and guidelines pertaining to rights of 
shareholders as follows: 
 The Company respects the basic rights of shareholders and strictly safeguards those rights through provision 
of accurate, comprehensive and appropriate information, including support for shareholders to exercise their rights 
in attending and voting in the shareholders’ meeting, and refraining from any action which may violate or undermine 
shareholders’ rights in accordance with the policy approved by the Board of Directors on 4 December 2007.

Shareholders Meeting
 The Company is required to disseminate notice of the meeting to shareholders, along with documentation of 
authorization which will allow shareholders to delegate an independent director to represent them as a proxy. Notice of 
the meeting will specify the date, time, venue, agenda and matters to be proposed to the meeting, together with 
sufficient details as to whether the matter is submitted for information or for consideration whichever the case may 
be. Also included would be the Board’s recommendation on the said matter. This meeting package shall be sent 
to all shareholders and the registrar no later than 7 days prior to the date of the meeting, as well as posted on the 
Company’s website in advance of distribution of the package. Minority shareholders may propose qualified persons 
as candidates for committee membership, as well as propose motions to put matters on the agenda via the website.
 It is the Company’s policy to accommodate minority shareholders and institutional investors and allocate 
sufficient time as well as provide adequate opportunity and convenience for shareholders to pose questions and 
express their views, with Members of the Board of Directors and relevant executives being required to be present 
to respond to questions in the meeting. Important questions and comments shall be recorded in the minutes of the 
meeting and posted on the Company’s website within 14 days following the date of the meeting to allow  
shareholders to examine the record without having to wait until the next general meeting.

	 The Company held its Annual General Meeting 2020 on 3 April 2020 which was attended by 5 of the 
total of 11 members of the Board of Directors, due to Epidemic situation of the Coronavirus Disease 
(COVID-19), the company is necessary to invite only 5 directors to attend the meeting for safety in the 
meeting, Chairman of the Audit Committee, Chairman of Nominating and Remuneration Committee, the 
Chief Executive Officer, the Chief Financial Officer, as well as the auditor.

	 The Company sent out notice of the meeting package and the minutes of the last meeting to shareholders 
7 days in advance of the meeting date.

	 The notice of the meeting was also posted on the Company website www.asimar.com/ Investor Relations 
30 days prior to the meeting date, while the Minutes of the Annual General Meeting 2020 was posted on 
the website 14 days prior to the meeting date.

	 For shareholders who found it inconvenient to attend the meeting in person, The Company suggested 
that they authorize one of the two Independent Director: Mr. Bumroong Chinda and Mr. Sribhumi  
Sukhanetr to represent them and vote on their behalf. However, in the Annual General Meeting 2020, 
none of the shareholders elected to delegate either Independent Director as their proxy.

 The Company remains devoted to produce continuing growth to ensure shareholders receive dividends well 
worth their investment. It is the Company’s policy to pay out as dividend no less than 40% of the net profit in the 
financial statement of specific business in each account cycle less statutory reserve and retained loss (if any).
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Section 2 : Equity of Shareholders
 The Company is well aware of shareholders’ importance and has a policy to treat all shareholders equitably, 
fairly and in compliance with relevant laws and regulations. Shareholders may exercise their right to protect their 
own interests by expressing their views, making recommendations and voting in shareholders meetings. Moreover, 
shareholders are entitled to participate in key decisions for change in accordance with Company regulations (which 
are enclosed with the Notice of Meeting Package for the 2020 Annual General Meeting) including in the election 
of Company Directors - one or many at a time depending on the resolution of the Meeting, in approving  
remuneration of Directors (details of which are provided in Section 4: Information Disclosure and Transparency) 
and approving connected business transactions, and in receiving accurate, complete and transparent information 
which can be examined and audited. The Company also provides the opportunity to shareholders to submit any 
questions they may have prior to the date of the shareholders meeting, and stipulates that the Directors and  
Executives must disclose their shareholdings as required by law.
 The Company has formalized its policy to prevent exploitation of insider information and this has been  
disseminated widely to employees, management and Company directors.
 The Company has set specific measures and guidelines to ensure that its Directors and Management do not 
use insider information to buy or sell shares or engage in other unlawful transactions for their own interests as 
follows:
	 Company Directors and employees shall strictly adhere to and comply with provisions of the Stock  

Exchange of Thailand (SET) and the Stock Exchange Commission (SEC) and other relevant legislation, 
which also pertain to equitable disclosure of information to shareholders and/or the general public.

	 Company Directors, Management and employees shall safeguard important confidential information, 
especially the Company’s financial that it is not leaked before being submitted to the SET and SEC and 
defines the policy of disclosing or reporting the sale, purchase or receipt of such shares, changes of share 
owner ships to the directors and management to the Board meeting. statement, that could influence  
investor decision so 

	 On 17 December 2020, the Company publicized a letter to shareholders through the SET system calling 
for minority shareholders to submit questions, nominate qualified persons to be selected Directors, as 
well as propose matters to be included on the agenda via the Company’s website. The terms and  
conditions governing consideration of matters for inclusion in the agenda were provided on the website 
and the period for submission of motions was from 17 December 2020 to 17 February 2021. However, 
after the expiration of the said period, the Company did not receive any nomination of any candidates for 
Company director nor any motion to add matters to the agenda of the meeting.

Section 3 : Role of Stakeholders
1. POLICY AND BEST PRACTICE TOWARD EMPLOYEES
 The Company has established remuneration policies that offer appropriate remunerations to employees on all 
levels and are competitive with those of other companies in the same industry with adherence to fair and equitable 
compensation practices. Each job is appropriately assigned to a pay grade that represents employees performing 
similar work in the compensation structures. The performance management system : PMS used as an administra-
tive compensation, succession plan, and advancement



212 Annual Report 2020
ASIAN MARINE SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED

 The Company determines compensation in alignment with the Company’s short- and long-term operating 
results. In the short term, the annual operating results such as, net profit will be factored into the equation. In the 
long term, the Company’s long-term comparatives including profit growth, overall operating results and ongoing 
operational enhancement are taken into consideration. 
	 Establishing a Workers Provident Fund for long-term employee care
	 Setting up a medical welfare scheme (in addition to Social Welfare entitlements)
	 Creating the Asian Marine Services Employees’ Savings Cooperatives
	 Granting scholarships to employees’ children who are good students 
	 Providing annual medical check ups for staff 
	 Providing transport to employees to and from work, 
	 Appointing a staff relations committee to look after staff welfare, and providing a channel for communication 

so that staff have the opportunity to make suggestions or complaints via a comments and suggestions 
box.

	 Occupational Health and Safety Committee has also been set up to handle workplace health and safety 
issues for staff, the system’s standard of which was developed with the aim to achieve OHSAS 18001 
accreditation.

	 In 2020, has been an incident with a staff of 31. 

2. POLICY AND BEST PRACTICE TOWARD SHAREHOLDERS
 The Company fully respects and strictly protects the basic rights of its shareholders by providing them with 
comprehensive and appropriate information, support for their participation in attending and exercising their vote in 
the shareholders meeting as well as refraining from any action which may violate or infringe on shareholders’ rights.
 The Company is fully committed to achieving further growth based on its growing potential so that shareholders 
will receive worthwhile return on their investment. It is the Company has the policy to pay dividend not less than 
40% of its net profit of each fiscal year after reserving as required by laws and loss carried forward (if any) for 
dividend payment. However, the actual dividend payment depends on cash flow, investment plan of the Company 
and its subsidiaries, terms and conditions of the agreements entered by the Company together with all other  
necessity and suitability in the future.
 The company’s subsidiaries have the policy to pay dividend not less than 60 % of its net profit of each fiscal 
year after reserving as required by laws and loss carried forward (if any) for dividend payment. However, the  
actual dividend payment depends on cash flow, investment plan of the Company and its subsidiaries, terms and 
conditions of the agreements entered by the Company together with all other necessity and suitability in the future.

3. POLICY AND BEST PRACTICE TOWARD CLIENTS
 The Company places emphasis on doing business in a fair and forthright manner, providing quality service 
and ensuring customer satisfaction by developing a questionnaire to evaluate customer satisfaction for each  
vessel that we are commissioned to build or repair. Clients also have the option to file complaints through the 
Managing Director’s Bureau. The Company has a meeting to consider and analyze clients’ satisfaction ratings at 
least once a month.
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4. POLICY AND BEST PRACTICE TOWARD PARTNERS AND CREDITORS 
 The Company is determined to ensure a high standard of management of its goods and services in order to 
preserve lasting relations with its trading partners. Therefore, it has established as its policy and best practice toward 
trading partners, a set of guidelines under the heading “Conflict of Interest” which, in summary, provides that the 
Company’s trading partners will not be prevented from participating in a bid or tender or disadvantaged through the 
setting of discriminate specifications in order to maintain equitable and fair competition. The Company prohibits its 
employees at every level from demanding benefits, whether directly or indirectly, from trading partners, accepting 
gifts or prizes, including inappropriate or excessive services and hospitality. The Company clearly informs its  
trading partners of these conditions, whether they be contractors or vendors and also stamps this policy on each 
procurement form used domestically.
 The companies to comply with its obligations to all creditors overseeing the Company’s compliance with the 
terms of the loan agreement. And do not conceal the true financial position of a company. In recent years, the 
Company and its subsidiaries. Has fulfilled all obligations to its creditors in full, and no event of default, any debt 
repayment. 
In 2020 the Company did not find any trading partner or employee who contravened this policy.

5. POLICY AND BEST PRACTICE TOWARD SOCIETY/THE COMMUNITY
 POLICY ON SOCIAL RESPONSIBILITY AND COMMUNITY RELATIONS

 The Company believes that social and environmental management systems are integral parts of doing 
business. Therefore, a corporate policy on social and environmental responsibility has been formulated to 
serve as a guideline for all the executives and employees of the Company in order to prevent or mitigate any 
negative impact on Company staff themselves, those who are related to them, the surrounding communities 
and the environment in compliance to the existing laws on environmental protection. The Company also  
places importance on optimizing use of resources and continuing development and improvement of its social 
and environmental management systems.
 The Company also promotes the development and strengthening of good relations with the community, 
supports a number of activities which benefit the environment and also enhance education of youths in the 
community. The Company management is committed to promoting awareness of this policy to all staff.

 PARTICIPATION IN DEVELOPMENT OF COMMUNITY, SOCIETY AND ASIMAR FAMILY
 The Company is fully engaged in the development and sharing of happiness for society and the commu-
nity by encouraging employees to participate regularly and continually in creating activities for the communi-
ty. Key community activities and project in 2020 are the following :

 ASIMAR PROTECTS THE WORLD, GIVES BACK TO THE COMMUNITY, SOCIETY AND THE ENVIRONMENT
** Promoted and supported employees in donating blood to the Thai Red Cross Society annually to help 

patients in need of blood and as reserve in the Blood Bank for accident or emergency victims through 
the “Plus 1 Project : Increase Number of Donation, Increase Blood Supply, Save More Lives”. 

** The Company sent out representatives to promote knowledge and understanding of public health  
practices, including temperature measurement for the Ban Rai community to encourage villagers to take 
care of their health and protect themselves during the Coronavirus 2019 pandemic.

** Provided drinking water and electric fans to the alumni of Pom Phra Chulachomklao School to support 
the organizing of “Run to Help Kids” activity to raise funds after deducting expenses in purchasing 72 
fans for installation in the new school building of Pom Phra Chun-Chom Klao School which was completed 
since 2015, in Laem Fa Pha Sub-district, Phra Samut Chedi District.
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** The Company participated in helping to control the spread of contagion by spraying disinfectant in  
residences in Soi 2 community to build confidence in the area according to preventive and control measures 
for the COVID-19 pandemic.

** The Company provided drinking water for the Disaster Prevention and Mitigation Center of Phra Samut 
Chedi District as support and encouragement for the staff operating a checkpoint to prevent and control 
the spread of coronavirus 2019 infection according to the Emergency Decree for inter-provincial travel.

** The Company participated in the “Sharing Hearts to Fight Covid” project of the Damrongtham Center by 
donating rice, dry food and drinking water to the leaders of the Ban Khlong Mai community as part of 
helping people in the area to step through the crisis situation of the COVID-19 pandemic.

** The Company collaborated with Ecomarine Company Limited in using the conveyor-type water hyacinth 
collecting vessel to collect garbage in the Chao Phraya River at the mouth of the Sanpasamit Canal, in 
Laem Fa Pha Sub-district, Phra Samut Chedi District of Samutprakan Province whereby accumulated 
rubbish caused by the Loy Krathong Festival was collected, as well as managing waste sorting so as to 
not cause water pollution and mitigate negative impacts on the environment.

** The Company joined in donating sorted waste materials to the Public Health and Environment Division 
of Laem Fa Pha Sub-district Municipality in the campaign for sorting waste from the source and selling 
the recycled waste to raise money for the activities to benefit the elderly who are bedridden and  
disadvantaged people in a “Giving Tree” ceremony at the multipurpose pavilion, Khlong Rama Temple, 
Laem Fa Pha Sub-district, Phra Samut Chedi District of Samut Prakan Province.

** The Company collaborated with Ecomarine Company Limited in using the conveyor-type water hyacinth 
collecting vessel to collect garbage in the Chao Phraya River at the mouth of the Sanpasamit Canal as 
part of merit-making festivities in honor of the Late King Rama IX in the month of His Majesty’s passing.

** The Company participated in the mangrove planting and relationship building activities with the Mine 
Squadron, Royal Thai Fleet for the environmental conservation and development of the shorelines of the 
Chao Phraya River and the fostering of close ties between public and private sector agencies.

 SUPPORTED COMMUNITY ACTIVITIES TO PROMOTE GOOD RELATIONS
** Supported Children’s Day activities by providing the budget and delivering gifts to 13 schools in various 

nearby communities as well as supporting the venue to hold the event.
** Jointly organized Children’s Day activities at Phra Chulachomklao Naval Dockyard in Samut Prakan 

Province by arranging an exhibit of ship models produced by the Company, as well organizing games 
and giving prizes to the children who attended.

 ASIMAR FAMILY
 The Company promoted and provided support for activities which allowed its employees to participate in 
sharing and social development cooperation, details of which are as follows: 

  PROMOTED AND PROVIDED EDUCATION OPPORTUNITIES TO EMPLOYEES’ CHILDREN 
** Scholarship Project for Employees’ Children, in its 9th consecutive year, provided funding to support 

23 good students who are children of employees so that they may have the education opportunity 
to secure a professional career and further develop into productive and qualified human resources 
in the future.
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 CARING FOR OUR ASIMAR SIBLINGS PROJECT 
** Collaborated with the Health Department in providing knowledge and demonstrating good dental and oral 

hygiene practice to employees, as well as providing information on Social Security coverage regarding 
dental procedures, a continuation of the training organized in the previous year.

 RUN FOR HEATH PROJECT
** Company employees participated in the 3rd Charity Walk-Run Project, “One Step Each for Education” 

organized by the Asa Wittaya School alumni in collaboration with Asa Wittaya School to raise funds to 
support the development of the school building and educational equipment for teaching and learning at 
Asa Wittaya School in Phra Pradaeng District of Samutprakan. 

6. POLICY AND BEST PRACTICE TOWARD THE ENVIRONMENT
 The company is aware of its environmental responsibility, retaining employee’s healthy and safety include 
continuous improvement process to reduce energy consumption, natural resources, prevent an environmental 
pollution. It is a policy of environmental protection and ISO 14001: 2004 environmental management system has 
been implemented in the company. By appointing an Environmental Management Representative had the following 
environmental responsibilities :

1. To plan the implementation of environmental management systems. Publish policy develop and maintain 
an environmentally responsible environmental management system. 

2. To follow up progress and review the implementation of the environmental management system of the 
Environmental Management System Committee.

3. To report on the progress of environmental management system implementation to top management.

 Emphasis is placed on creating a pleasant work environment by organizing a workplace setting that is clean, 
attractive and green. A most important feature for both the workplace interior and the surrounding community is 
the issue of health and safety so that happy coexistence between the organization and the community is attained.
 In order to promote confidence in the Company’s safe and healthy environmental standards, it has established 
a channel of communication whereby incidents can be reported or complaints lodged both in and out of work hours 
(24 hours) which is part of the Company’s early detection measure to guard against any possible adverse environ-
mental impact on the neighboring community.

7. POLICY ON BUSINESS ETHICS
 This policy prohibits executives and employees of the company from requesting or accepting benefits from 
trading partners, contractors, suppliers, consultants or business colleagues.
The policy also prohibits executives and employees of the company from unlawfully offering benefits to government 
officials, clients, labour unions or any external party in exchange for preferential treatment.
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8. POLICY ON HUMAN RIGHTS
 This policy stipulates that the company’s directors, executives and employees adhere to human rights  
principles as follows
	 The company will treat all its employees with respect and dignity;
	 The company will provide a communication channel (via suggestion box) so that employees can express 

their views, offer suggestions or lodge complaints;
	 The company will allow employees to exercise their lawful rights in accordance with the Constitution and 

other related laws;
	 The company will not engage or support any activity which violates international principles on human 

rights or corruption.

9. POLICY ON INTELLECTUAL PROPERTY AND COPYRIGHT
 The company has a strict policy to adhere to legal provisions pertaining to intellectual property and copyright 
protection. Use or application of products and information must be carefully considered to ensure there is no  
copyright infringement or violation of intellectual property.

 CHANNELS OF CONTACT AND SEND COMPLAINTS TO THE COMPANY
 Channels are also provided for shareholders and stakeholders to contact/make complaints to the  
Company’s Board of Directors regarding matters which may pose a problem and provide constructive advice 
via the following:

Electronic mail Post
Board of Directors directors@asimar.com Asian Marine Services Public Company Limited

128 Moo 3 Suksawad Road , Laemfapha,
Prasamutjedee, Samut Prakan 10290 Thailand.

Audit Committee audit@asimar.com

 
 The Secretary to the Board of Directors is responsible for receiving the documentation and submitting it 
to the relevant Committee, i.e. requests/complaints regarding accounting and financial reports, internal auditing, 
risk management, legal compliance will be directed to the Audit Committee, and the Secretary will prepare 
briefing on all the issues (relating to such requests/complaints) for the Board of Directors on a quarterly basis.
 We will listen to all reasonable complaints regularly. The name of the complainant will be shrouded in 
secrecy. Complainants will be protected from being harassed, both during the investigation. And subsequent 
investigation 

Section 4 : Information Disclosure and Transparency
 The Board is fully aware that information regarding every aspect of the Company has an impact on the  
decision of investors and stakeholders. It is, there fore,the Company’s policy to disclose, both its financial and 
non-financial information, in a comprehensive, accurate, credible and timely manner in both Thai and English.  
Information disclosure is done via the SET Community Portal of the Stock Exchange of Thailand and via the  
Company website (www.asimar.com) with the Chief Executive Officer or a delegate of the Chief Executive Officer 
assigned to conduct the disclosure. In addition to fulfilling legal and SET reporting requirements, The Company has 
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established its own broad infrastructure of dissemination channels to reach interested parties. These communications 
channels include: Activities to meet investors and other stakeholders, Company visits for shareholders,  
investors, analysts, the media, and other stakeholders, Systematic distribution to the media of press releases, 
photo captions, news stories, advertisements, and social media include financial performance of the Company.
 The Company has set up an Investor Relations Unit responsible for contacting and communicating with  
institutional investors, shareholders, including analysts and relevant public sector agencies in an equal and fair 
manner. In cases where a shareholder requires further information, it is possible to directly contact the Finance and 
Accounts Section of the Investor Relations Unit at telephone 02-815-2060 extension 2800 and 2816 or e-mail to 
fid@asimar.com The Company has developed mechanisms to allow stakeholders to participate in contributing to 
its higher performance through transparent information disclosure.

Details Reference in the Annual Report 2020
4.1 SHAREHOLDERS’ STRUCTURE Shareholders’ Structure

44.2 BACKGROUND AND INFORMATION REGARDING 

SHARE HOLDINGS BY DIRECTORS
Background on the Board of Directors

4.3 BACKGROUND AND INFORMATION REGARDING 

SHARE HOLDINGS BY EXECUTIVES
Background in the Board of Executive Directors

4.4 THE OBJECTIVE AND TARGET OF COMPANY Vision and Mission

4.5 FINANCIAL POSITION AND OPERATING RESULTS The Company’s Performance in 2020, Financial Statements 
and The level of customer satisfaction.

4.6 NATURE OF BUSINESS AND COMPETITION Major Businesses, Competitive Environment and Industry 
Trend

4.7 RISKS IN BUSINESS OPERATIONS Risk Factors

4.8 CONNECTED BUSINESS TRANSACTIONS Connected Transactions

 4.9 POLICY AND GUIDELINES ON REMUNERATION FOR DIRECTORS
 The Company has formulated a reasonable remuneration policy for Directors and Executives, with the 
Selection and Remuneration Committee in charge of reviewing and prescribing appropriate rates of remuneration 
suited to the director’s responsibilities and the Company’s financial standing.
 The Company’s guidelines on remuneration for Directors are as follows:
	 Remuneration for Directors are on an annual basis with no meeting allowance or bonus;
	 Directors who are appointed to smaller committees will receive additional remuneration in accordance 

with their added responsibilities.
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 4.10 REMUNERATION FOR DIRECTORS AND THE MANAGEMENT
 Remuneration to Directors for the Year 2020

Unit: Baht
Name Board of 

Directors 
Audit Commit-

tee 
Nominating and 

Remuneration Committee

1. Mr.Prakit Pradipasen 240,000 - -

2. Mr.Prawat Chanruang 150,000 - 60,000

3. Ms.Warawan Nganthavee 150,000 - -

4. Mr.Suthin Tanpaibul 150,000 - -

5. Dr.Nonn Panitvong 150,000 - 60,000

6. Mr.Sribhumi Sukhanetr 150,000 150,000 60,000

7. Dr.Bumroong Chinda 150,000 120,000 -

8. Mrs.Luckana Srisod 150,000 120,000 -

9. Mr.Sutham Tanpaibul 150,000 - -

10. Mr.Suradej Tanpaibul 150,000 - -

11. Mr.Win Panitvong 150,000

Total 1,740,000 390,000 180,000

1. * Total Annual Director Fee and Audit Committee for 11 directors Baht 2.31 Million.
2. ** Total Remuneration for 9 ***managements is Baht 12.11 Million. 
 * Remuneration is paid annually and no allowances.
 ** Remuneration is Executives and managements have been approved by Board.

  *** Remuneration is paid salary provident fund members received contributions at the rate of 5 percent 
and bonus (if).

 4.11 BOARD OF DIRECTORS’ MEETING
  Board meetings are scheduled in advance for setting the company’s policy and business strategies  

including approval of the company’s operations, annual budget and performance. Monitoring the company’s 
operating performance is confirmed a routine procedure of the meetings.

  Seven day ahead of the meeting, the office of the Corporate Secretary issues a meeting notice along 
with the meeting agenda and relevant supplementary documents to directors.

In the year 2020, the meeting was organized as follows:
	 The Board of Directors held a total of 4 meetings.
 The Audit Committee held a total of 4 meetings.
 The Nominating and Remuneration Committee held a total of 2 meetings.
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Name
Board of 
Directors

Audit 
Committee

Nominating and 
Remuneration Committee

1.Mr.Prakit Pradipasen 3/4 - -

2.Mr.Sribhumi Sukhanetr 4/4 4/4 2/2

3.Mrs.Warawan Nganthavee 4/4 - -

4.Mr.Prawat Chanruang 3/4 - 2/2

5.Mr.Suthin Tanpaibul 4/4 - -

6.Dr.Bumroong Chinda 4/4 4/4 -

7.Mrs.Luckana Srisod 4/4 4/4 -

8.Mr.Teerapong Tanphaibul 4/4 - -

9.Dr.Nonn Panitvong 4/4 - 1/2

10.Mr.Suradej Tanpaibul 4/4 - -

11.Mr.Win Panitvong 4/4 - -

 4.12 POLICY BUY, SELL COMPANY SHARES AND STAKEHOLDERS REPORT
  Establish a policy that requires the Company’s directors and executives to report their own interests, 

and those of any related persons, which are vested interests relating to the management of the Company or 
its subsidiaries according to the criteria and reporting procedures prescribed by the Company. with  
Directors and Executives, including their spouses and their children not of legal age, who buy, sell, transfer, 
or receive transferred company shares, have a responsibility to report such transaction to the Stock 
Exchange Commission (SEC) within 3 days in compliance with the regulations of the Stock Exchange of 
Thailand and defines the policy of disclosing or reporting the sale, purchase or receipt of such shares, 
changes of share ownerships to the directors and management to the Board meeting.

 4.13 CHANGES HELD BY DIRECTORS AND EXECUTIVES IN 2020

Name

Shares held 
as of 31 December

2020

Shares held 
as of 31 

December 2019

Increase/
(Decrease) 

Purchase-Sale

Percentage 
of shares 
held (%)

1 Mr.Prakit Pradipasen 200,200 200,200 - 0.08

Spouse and minor children - - - -

2 Mr.Sribhumi Sukhanetr - - - -

Spouse and minor children - - - -

3 Mrs.Warawn Nganthavee 1,124,960 1,124,960 - 0.44

Spouse and minor children - - - -

4 Mr.Suthin Tanpaibul - - - -

Spouse and minor children - - -

5 Dr.Bumroog Chinda - - - -

Spouse and minor children - - -

6  Mr.Prawat  Chanruang 5,209,700 5,209,700 - 2.02

Spouse and minor children - - -
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Name

Shares held 
as of 31 December

2020

Shares held 
as of 31 

December 2019

Increase/
(Decrease) 

Purchase-Sale

Percentage 
of shares 
held (%)

7 Mrs.Luckana Srisod - - - -

Spouse and minor children - - -

8 Mr.Teerapong Tanphaibul 1,000,000 1,000,000 - 0.39

Spouse and minor children - - - -

9 Mr. Suradej Tanpaibul - - - -

Spouse and minor children - - -

10 Dr.Nonn  Panitvong 5,500,000 5,500,000 - 2.13

Spouse and minor children - - -

11 Mr.Win  Panitvong 5,500,000 5,500,000 - 2.13

Spouse and minor children - - -

12 Mr. Niti Prathumtin - - - -

Spouse and minor children - - -

13 Mr.Taweekiate Therdpaophong - - - -

Spouse and minor children - - -

14 Mrs.Arome Sajjawisoe - - - -

Spouse and minor children - - -

15 Ms.Rapeepan Piboonsilp - - -

Spouse and minor children - - -

16 Mr.Pongsun Phaejui - - -

Spouse and minor children - - - -

 IN 2019, THE COMPANY’S KEY DISCLOSURE ACTIVITIES CONSISTED OF
 Dissemination of news and information in compliance with the requirements of the Stock Exchange of 
Thailand (SET) and Stock Exchange Commission (SEC) via the SET-LINK (www.setlink.set.or.th.com) and 
the company website (www.asimar.com) 
 Presentation of the Company’s operating results, annual reports which can be downloaded, meeting 
notices, investment in other companies, report on the shareholders meeting in both Thai and English, company 
news and updates, as well as reports on investor relations activities on the company website. In addition, 
prior to the posting of the meeting notice on the company website, shareholders and investors can express 
their opinions, including proposing additional items for meeting agendas and nominating qualified people to 
become Directors. 
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Section 5 : Responsibilities of the Board of Directors
 5.1 POLICY ON CORPORATE GOVERNANCE

   The Board of Directors had carefully examined principles of good corporate governance and, on 4 
December 2007, announced the Company’s policy on good corporate governance as follows:
1. Management of the Company and its operations is based on principles of best practice in good 

corporate governance, elimination of conflicts of interest through careful and honest conduct, with 
reasonable and independent application of ethical standards of doing business.

2. Establish efficient systems of financial control, operation, accountability of conduct, internal auditing 
and risk management and control, which is reviewed at least once a year.

3. Promote, direct and nurture confidence in disclosure of the Company’s key information by ensuring 
it is accurate, timely and transparent.

4. Promote and encourage equitable treatment of shareholders in accordance with guidelines on best 
practice of listed public companies.

5. Promote and provide equitable protection for the legal rights of stakeholders such as clients, employees, 
trading partners, shareholders, investors, creditors, business rivals, independent auditor, the public 
sector and the community in which the Company is located so that they can be confident of getting 
fair treatment.

  In addition, in order to promote participation in management of operations and serve as a mechanism 
to monitor, hold accountable, improve and evaluate whether the above mentioned vision, mission and 
policy are achieved, the Company assigned the Board of Executive Directors the responsibility of examining 
and developing relevant guidelines, and then presenting its findings and recommendations so that the 
guidelines which are approved can be implemented in a practical way. 

 5.2 POLICY CODE OF CONDUCT FOR DIRECTORS, EXECUTIVES AND EMPLOYEES
  In accordance with the principles of good corporate governance, especially in terms of accountability, 

transparency, honesty, moral integrity and ethics in order to achieve sustainable growth and business 
security, instill social responsibility and promote participation and team spirit in staff at all levels, the 
Company has prescribed the following Code of Conduct and Business Ethics for management and  
employees:
	 Business operations must strictly comply with the relevant laws and regulations, together with  

management strategies based on efficiency, effectiveness and transparency.
	 Responsibility toward shareholders must be upheld through appropriate returns on investment as 

well as sufficient and accurate disclosure of the Company’s vital information.
	 Any conduct which would result in conflict of interests, including disclosure of commercial-in-confidence 

information as well as use of company information for self interests and/or for the benefit of others, 
will not be tolerated and violators must duly be punished for such transgression.

	 Good relations must be maintained and appropriate treatment of clients and trading partners must 
always be provided on the basis of integrity.

	 Responsibility toward employees must be upheld in compliance with relevant laws and regulations 
pertaining to employment and labour, as well as staff welfare. Development and training for employees 
must be promoted, including provision of occupational health and safety measures which can be 
clearly evaluated and justified.
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	 Social and environmental awareness and responsibility must be fostered through the compliance 
with relevant environmental laws and regulations, including support for activities which benefit the 
community and society as a whole.

	 The company has provided a new employee orientation. And has clarified the guidelines to follow 
Code of Conduct to all employees. Be followed by regular practice. Which year ago Not found to 
have done wrong Code of Conduct .

 5.3 CORPORATE VISION AND MISSION
   The Company’s Board of Directors has a firm commitment to executing their duties and responsibilities 

to the best of their knowledge, capability and experience. Their roles are to formulate policy, and to prescribe 
the Company’s vision, strategies, targets, corporate mission, business plan and budget, as well as to hold 
the Management accountable for efficiently implementing policy and managing operations to achieve the 
set objectives in accordance with company regulations. The Board will review the vision mission and 
strategy of the company annually.

Vision : To establish ASIMAR as an internationally recognized brand name in the shipbuilding and ship repair  
   industry, through the application of technology in developing its manufacturing process to achieve  
   excellence in quality, timely delivery and ultimate client satisfaction. 

Mission : Commitment to providing a high standard of service to clients by means of effective quality and time  
   control comparable to a leading world-class shipyard, with continuing development and optimal  
   efficiency in the management of company resources for 

   Clients    :  Well-received outcomes and complete client satisfaction
   Shareholders :  Target returns on investment to their satisfaction
   Employees  :  Human resources development with opportunities for career advancement  
        and good quality of life
   Environment and Community: Participation in environmental and social development activities 

 The Company places great importance on having effective internal control and internal audit systems, efficient 
risk evaluation and management. In addition, the Company also has an effective internal review system in order 
to ensure that operations comply with all legal and regulatory requirements as well as produce best results for the 
Company in terms of internal control.
 The Board of Directors established clear demarcation of the respective role, duties and responsibilities between 
the Board of Directors and the Board of Executive Directors, details of which are given under the heading Corporate 
Structure.
 The Board of Directors supervises to the Board of Executive Directors in managing the operations of the 
Company in accordance to the prescribed policies. In circumstances where there might be issues of conflict of 
interest or personal gain or loss, including issues which require shareholders’ opinions, the Company will follow the 
guidelines of the Stock Exchange Commission (SEC) and the Stock Exchange of Thailand (SET). 
 The Company supports and facilitates training and development for its directors. Useful documentation and 
information which assist in carrying out their duties are also provided, such as the Director’s Handbook, etc.
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 5.4 CORPORATE STRUCTURE

  5.4.1 THE BOARD OF DIRECTORS COMPRISES 11 MEMBERS, NAMELY
  Five members who are Executive Directors, and six Non-executive Directors of which four 

are independent directors (the Chairman and the members of the Audit Committee) who fulfill 
all the required qualifications as prescribed by the Announcement of the Securities Exchange 
of Thailand on Qualifications and Modus Operandi of the Audit Committee. The directors function 
to monitor and provide checks and balance of the management of company operations to ensure 
fair and proper business management for the best interest of shareholders.

  5.4.2 DEFINITION OF INDEPENDENT DIRECTORS
 1. An independent director must hold not more than 1 percent of the Company shares with voting 

rights in the Company, or those of any affiliated or associated company.(including related persons 
as prescribed in Section 258 of the Stock Exchange of Thailand Act).

 2. An independent director must not take part in direct management and not be an employee, staff 
member, or adviser who receives a regular salary, nor is an auditor, lawyer, or other professional 
who by virtue of their profession might affect the giving of impartial opinion to the Company, affiliated 
 or associated company. Further, the independent director must not have other such control over 
the Company, affiliated or associated company, nor be compromised by a conflict of interest, except 
where the candidate has resigned from any such position for at least two year prior to appointment.

 3. An independent director must have no direct or indirect business relationship nor benefit from 
the finance or management of the Company, affiliated or associated company, nor be compromised 
by a conflict of interest that could affect him or her from giving an unbiased opinion.

 4. An independent director must not be a close relative of any member of senior management or 
majority shareholder of the Company, affiliated or associated company, nor be a person with such 
a similar conflict of interest. Nor shall the director be a representative of another director acting to 
safeguard the interests of their principal Company director or majority shareholder.

  5.4.3 COMBINING OR SEPARATING POSITIONS
  The Chairman of the Board of Directors is a Non-executive Director and not the same person as the 

Managing Director, and must not be related in any way to the Management. The Company has clear 
separation of the role, duties and responsibilities between the Board of Directors and company management 
which are precisely defined in writing.

  The Chairman needs to oversee the management’s performance, guide and assist, but not to take 
part in or interfere management, which is the duty of the Chairman of the Executive and Management 
Director under the authority delegated by the Board. 

  5.4.4 RESTRICTION ON THE NUMBER OF COMPANIES EACH DIRECTOR CAN SERVE AS DIRECTOR AND TENURE 

OF OFFICE
  The Company has not stipulated any such policy due to the fact that all its directors have been 

able to fully devote their time to company business. As for the tenure of directors, this is somewhat 
restrictive by the shortage of expertise as the company business is a specialized industry and it would 
be disadvantaged by having a limit placed on the tenure in its directors.
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  5.4.5 SUB-COMMITTEES
  The Board of Directors has appointed an Audit Committee to examine and reinforce the Company’s 

internal control process. Members of this Committee are Independent Directors who are not company 
executives and possess the qualifications prescribed by the Stock Exchange of Thailand and Stock 
Exchange Commission regulations. The company Board of Directors has also appointed a Selection 
and Remuneration Committee to function in accordance with company policy, of which details  
regarding their structure and duties and responsibilities are disclosed under the heading Management 
Structure. As for the number of times the committees have met, those details are provided under 
the heading Compliance with Good Corporate Governance in Section 4 “Information Disclosure and 
Transparency”.

 5.5 DEFINING THE ROLE, DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE BOARD OF DIRECTORS AND THE CHIEF EXECUTIVE 

OFFICER
  The Company has clear and distinct division of the roles, duties and responsibilities of the company 

directors and management. Details of their respective duties and authority are provided under the heading 
Management Structure.

 5.6 ORIENTATION AND KNOWLEDGE DEVELOPMENT FOR DIRECTORS
Orientation for Directors

  Newly-appointed directors will get general briefing on the shipbuilding and ship repair industry as 
well as company specific information.

Knowledge Development for Directors
  The Company, on a regular basis, sends its directors on knowledge development training courses 

organized by the Thai Institute of Directors Association as follows.

Name Program Year
Mr.Prakit Pradipasen - The role of Chairman (RCM)

- Director Accreditation Program (DAP)
2007
2003

Mr.Sutham Tanpaibul - The role of Chairman (RCM) 2004

Mr.Prawat Chanruang - Role of the Compensation Committee 2008

Mrs.Warawan Nganthavee - Board Nomination and Compensation Program 
(BNCP)
- Board & Director Performance and Evaluation
- Successful Formulation and Execution of Strategy
- Director Certification Program (DCP)
- Director Accreditation Program (DAP)
- Finance for Non-Finance Director (FN)

2018

2008
2008
2004
2004
2004

Mr.Suthin Tanpaibul - Director Certification Program (DCP) 2003
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Name Program Year
Mr.Sribhumi Sukhanetr - Board Nomination and Compensation Program 

(BNCP)
 - Director Forum 
 - Board Performance Evaluation 
 - CEO Performance Evaluation
 - The role of Chairman (RCM) 
 - Finance for Non-Finance Director (FN)
 - Director Certification Program (DCP)

2018

2004
2004
2004
2003
2003
2002

Dr.Bumroong Chinda - Audit Committee Program (ACP)
- Director Certification Program (DCP)
- Finance for Non-Finance Director (FN)

2008
2002
2002

Dr.Nonn Panitvong - Board Nomination and Compensation Program 
(BNCP)
- Director Certification Program (DCP)

2018

2012

Mr.Suradej Tanpaibul - Director Certification Program (DCP) 2011

Mr.Win Panitvong - Director Certification Program (DCP) 2011

Mrs.Luckana Srisod - Director Accreditation Program (DAP)
- Advanced Audit Committee Program (AACP)

2017
2017

Mr.Teerapong Tanphaibul - Director Accreditation Program (DAP) 2018

 MATTERS NOT YET IMPLEMENTED
 The Board of Directors hasn’t yet formulated policy and practical guidelines on its senior executives 
serving as directors of other companies. This is because at present all of its senior executives are capable of 
fully devoting their time to company business and their position as directors of other companies has not yet 
posed any problem for the management of company operations.

 5.7 EVALUATION OF PERFORMANCE OF THE BOARD OF DIRECTORS AND THE CHIEF EXECUTIVE OFFICER
 The Board of Directors does an annual evaluation of its performance.
 The Board of Directors approved the evaluation form for the Board of Directors which was reviewed by 

the Selection and Remuneration Committee. The results from the evaluation process are utilized to improve 
the performance of its duties as a collective unit. Evaluation is in the following key areas:
• Meeting attendance
• Efficiency of communication
• Operational procedure
• Relations with the management



226 Annual Report 2020
ASIAN MARINE SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED

 The Board of Directors improves the performance of its duties each year on the basis of evaluation  
outcomes.
 The Board of Directors authorizes performance evaluation of the Senior Executives
 The Selection and Remuneration Committee is responsible for considering the presentation and approving 
the results of performance appraisal of the Chief Executive Officer and senior Executives of the Company for 
submission to the Board of Directors on an annual basis. In the performance appraisal system, consideration 
is given to achievement of targets at the corporate level and capabilities at the personal level, including the 
rate of return in the industry of which the Company periodically conducts a market survey on remuneration 
for executives in order to be competitive in the market and offer sufficient remuneration to be able to retain 
and provide incentives to high performing executives. The Chairman is the person designated as to advise the 
Chief Executive Officer and senior company executives of the evaluation outcomes.

 5.8 FORMULATION OF PLANS FOR SUCCESSION TO SENIOR EXECUTIVE POSITIONS
  The Board of Directors has assigned the Selection and Remuneration Committee the responsibility 

of setting plans for succession to top executive positions namely the Chief Executive Officer and other 
senior executives of the Company through a process to screen qualified candidates in order to build up 
the confidence of investors and employees in continuing growth and development of the Company’s 
business operations.

 5.9 COMPANY SECRETARY
  The Board of Directors recognizes the importance of the role and duties of the Company Secretary. 

In order to comply with best practice guidelines for listed companies and statutory requirements, the Board 
deemed it appropriate to appoint a Company Secretary to perform the prescribed duties. At present, the 
Company has appointed Mr. Auychai Tivirach, Secretary to the Board of Directors as the Company  
Secretary. He has a Bachelor of Laws, Thammasat University, and has taken a course in company secretary, 
the Company Secretary Program of IOD

 5.10 INTERNAL CONTROL AND INTERNAL AUDIT
Safeguarding Internal Information
 The Company has general guidelines for its executives in safeguarding. Important internal information 
which can impact on investors’ decision, in order that such information, especially information on its financial 
statements, is not leaked to outsiders before being presented to the Stock Exchange of Thailand and the Stock 
Exchange Commission.
 As such, when there are purchase-sale transactions of company shares, company directors and senior 
executives, including their spouses and children who have not attained legal age, must conclude the purchase 
or sale transactions within three working days in order to report such transactions to the Stock Exchange 
Commission.

 Perspective Regarding Internal Control
 The Board of Directors realizes the necessity and importance of having an effective internal control system. 
Since it is the responsibility of the Board to supervise business operations so as to create the best return to 
shareholders, having an effective and appropriate internal control system which is current and harmonious 
with the changing business climate which is much more fiercely competitive would certainly foster confidence 
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of achieving company targets. The Company has, therefore, hired an external juristic person, Srilerk Limited 
Partnership to conduct internal auditing of the Company. The Company has an Internal Audit Unit which is 
responsible for liaising between the Audit Committee and the said juristic person.
 The Company has clearly assigned specific power and duties to approve and perform according to types 
of transactions which are classified into the following categories, namely management, financial, manufacturing 
and procurement, permanent assets and other expenses.
 The Board of Directors has set precise targets to comply with good corporate governance guidelines. 
Moreover, the Board and the company management have established an appropriate and efficient internal 
control system which is effectively sufficient in preventing and managing significant risks under this ever 
changing business environment.
 The Board of Directors has authorized the Audit Committee which is composed of 3 suitably qualified and 
independent directors to review the efficiency and effectiveness of the Company’s internal control system and 
report directly to the Board of Directors, with an internal audit division responsible for reporting internal auditing 
and evaluating the system’s effectiveness. The Audit Committee has a joint meeting with the auditors at least 
once a year in order to examine significant issues relating to key work systems and the internal control measures 
used to evaluate their effectiveness. Findings of this review process are regularly reported to the Board of 
Directors in its meetings and, should there be any problem or recommendation which needs to be addressed, 
this will also be reported to the Board of Directors and followed up accordingly.
 In addition, the Audit Committee also gave its endorsement to the company management to proceed with 
the formulation of a risk management plan before its submission to the Board of Directors for approval. The 
Audit Committee attaches great importance to the risk management plan as a valuable and vital management 
tool and a key element in good corporate governance. The Audit Committee also overseas the preparation of 
the risk management component in the monthly internal audit report.

 RISK MANAGEMENT
 The Company has a set policy and process on risk management which apply to the organization as a 
whole. These (the policy and the process) place emphasis on the connection, consistency and harmony of 
strategy, budget and risk management. Risk factors are specified and evaluated in order to establish an efficient 
risk management system which is suitable to the activities of the work unit. The Risk Management Working 
Group is responsible for monitoring and reviewing the risks regularly on a monthly basis in order that measures 
can be improved to deal with changing risks. The Committee is also responsible for communicating to staff at 
all levels so that they are aware of and can utilize risk management principles in their daily work routine.

 The Risk Management Working Group comprises the Chief Executive Officer, Department Manager and 
the Internal Audit Manager and is responsible for 

• development of the risk management plan
• overseeing implementation of risk management
• communicating to staff and providing training on risk management
• overseeing that risk assessment and risk control measures are developed on the job
• implementing risk management by means of assessing, controlling, reviewing and supervising
• ensuring that the Audit Committee considers and endorses the risk management plan before its 

submission to the Board of Directors at each quarter
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 5.11 BOARD OF DIRECTORS’ REPORT
 The Board of Directors is responsible for the financial statements of the Company and its subsidiaries, 
as well as for the financial information which appear in the Annual Report. It is the Board’s duty to establish 
an effective internal control system in order to ensure confidence that records pertaining to financial and  
accounting information are accurate and complete. In addition, it is also the Board’s duty to disclose information 
regarding the company business operations, financial and otherwise, in a complete, sufficient, transparent, 
credible and timely manner. This is so that shareholders get equitable treatment in terms of access to information 
as prescribed in the regulations of the Stock Exchange of Thailand and the Stock Exchange Commission.
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 During the year 2020, the company had connected business transactions with its subsidiary companies and 
related companies (related by way of common shareholders, directors and/or management) principally in respect 
of loans, ship repair, lease of land and utilities expenses ending 31 December 2020 the Audit Committee is of the 
opinion that the aforementioned items were transacted in accordance with the Company’s regular business practices 
and in a reasonable manner. The setting of prices, terms and conditions were done in the same manner as those 
offered to non-related parties. There were no transfer benefits between the Company, subsidiaries, related companies 
and shareholders are summarized as below:- 

1. Assets, Liabilities and Contingent Liabilities between the companies with subsidiary 
company, associated company and related companies as follows :-

31 Dec 2020
Million Baht

31 Dec 2020
Million Baht

Percentage 
of holding 

Relation
ship

Trade account receivable-related parties
 Related company
 - Seatran Ferry Co.,Ltd.
 - Seatran Discovery Co.,Ltd.
 - Seatran Traval Co.,Ltd.

0.55
-
-

12.67
0.32

0.006

-
-
-

Common directors
Common directors
Common directors

Amounts due from related parties
 Subsidiary company
 - Asimar Marine Co.,Ltd.
 - Ecomarine Co.,Ltd.
 - General Marine Co.,Ltd.
 Related company
 - Seatran Ferry Co.,Ltd.

0.03
0.06

0.007

2.09

0.04
0.03

0.007

-

99.90
93.15
99.99

-

Subsidiary
Subsidiary
Subsidiary

Common directors

Unbilled complete construction in progress-
related parties
 Related company
 - Seatran Ferry Co.,Ltd.
 Subsidiary company
 - Ecomarine Co.,Ltd.

5.76

9.89

0.96

13.23

-

93.15

Common directors

Subsidiary

Trade accounts payable-related parties
 Subsidiary company
 - Asimar Marine Co.,Ltd.
 - Ecomarine Co.,Ltd.
 - General Marine Co.,Ltd.

2.86
0.35
1.98

2.19
0.10

-

99.90
93.15
99.99

Subsidiary
Subsidiary
Subsidiary

CONNECTED TRANSACTIONS
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31 Dec 2020
Million Baht

31 Dec 2020
Million Baht

Percentage 
of holding 

Relation
ship

Accrued interest-related parties
 Subsidiary company
 - Ecomarine Co.,Ltd.
 - General Marine Co.,Ltd.
 - Asimar Marine Co.,Ltd.

0.009
0.001
0.003

0.01
0.006
0.003

93.15
99.99
99.90

Subsidiary
Subsidiary
Subsidiary

Long-term loans-related parties
 Subsidiary company
 - Ecomarine Co.,Ltd.
 - General Marine Co.,Ltd.
 - Asimar Marine Co.,Ltd.

10.00
1.00
2.60

12.40
5.00
2.60

93.15
99.99
99.90

Subsidiary
Subsidiary
Subsidiary

2. Revenues and Expenses between the company with subsidiary company, associated 
company and related companies as follows:-

(Unit: Million Baht)

For the years ended 31 December

2020 2019

Subsidiary company

Revenues
 Ship building income
 Ship repair income
 Dividend received
 Other income
Expenses
 Cost of services
 Purchase material
 Interest expense

21.30
0.38

-
1.10

27.40
2.70
0.30

13.20
0.04
8.20
1.50

28.40
0.60
0.30

Related company

Revenues
 Ship repair income
 Service income and sales

9.20
0.08

36.80
1.08

THE APPROVAL CRITERIA FOR CONNECTED TRANSACTIONS
 The company has systematic procedures and approval system for the connected transactions by ensuring 
their necessity, and their value, fair and reasonable, in compliance with the rules and regulations of SET and other 
related regulation. In addition, the connected transaction which is not normal business or supporting business must 
been reviewed by the Audit Committee.
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TENDENCY ON FUTURE RELATED PARTIES TRANSACTIONS
 The Audit Committee will oversee future related parties transactions to ensure that transactions are made 
properly with a fair rate of return and approved in accordance with appropriate processes and procedures. Items 
and values of related parties transactions with connected persons are to be disclosed incompliance to the announcement 
and regulations by the Securities and Exchange Commission (SEC), and the Stock Exchange of Thailand (SET).

DIRECTOR SHIP AND MANAGEMENT POSITION AMONG RELATED COMPRISE WHICH HAVE 
CONNECTED TRANSACTIONS

Name General
Marine

Asimar 
Marine

Eco
Marine

Seatran
Ferry

Seatran
Discovery

Seatran
Tarval

1. Mr.Prakit Pradipasen X

2. Mrs.Warawan Nganthavee X X X X X X

3. Mr.Suthin Tanphaibul X X X X

4.Dr.Bumroong Chinda X

5. Mr.Teerapong Tanphaibul X X X

6. Dr.Nonn Panitvong X

7. Mr.Suradej Tanpaibul X, XX X, XX X, XX

X = Directors, XX = Management



232 Annual Report 2020
ASIAN MARINE SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED

ADDITIONAL INFORMATION REGARDING AUDITOR’S SERVICE FEE

1. Audit fee
 - The company and subsidiaries paid the audit fee to Dharmniti Auditing Co., Ltd. office limited for year 
2020 totaling 1,135,000.00 Baht
 - The audit firm that the auditor is affiliated with persons or businesses related to the auditor and the audit 
firm. At the auditor affiliated in the past fiscal year total amount ……-…. Baht

2. Non-audit fee
 - No -
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REPORT OF THE AUDIT COMMITTEE

 The company’s Audit Committee comprises three independent directors appointed by the Shareholders Meeting. 
All three directors possess qualifications which fully meet the criteria set by the Stock Exchange of Thailand. The 
Audit Committee comprises :

1. Mr.Sribhumi Sukhanetr  Chairman of Audit Committee having
2. Dr.Bumroong Chinda Director of Audit Committee having
3. Mrs.Luckana Srisod  Director of Audit Committee having

 The Audit Committee appointed Mr. Suparerk Khotjiratkul, an independent external specialist responsible for 
internal auditing, as Secretary of the Audit Committee with no voting right, in order that the business of the Audit 
Committee can proceed with optimal efficiency.
 The Audit Committee fully discharged its duties and responsibilities as prescribed in the Charter of the Audit 
Committee by the Company’s Board of Directors.
 In 2020, the Audit Committee held a total of 4 meetings in which the following substantive matters considered:

1. The Audit Committee invited the Chief Executive Officer, Finance and Accounting Manager, the Internal 
Auditor and the Company Auditor to provide explanation and clarity on a number of matters queried by 
the Committee, as well as for joint consultations regarding improvement of information disclosure to ensure 
accuracy and completeness disclosure of financial statements, internal control outcomes, findings regarding 
risk management, audit plans, recommendations on accounting standards and compliance with requirements 
of the regulatory authorities, as well as consideration and review of Letters of Representation from corporate 
management given to the Auditor.

2. The Audit Committee met with the Company Auditor, without the participation of corporate management 
to seek the Auditor’s opinion regarding the quality of finance and accounting staff, progress report on 
projects with material impact on the Company’s financial statements, problems or difficulties the Auditor 
experienced in the course of work, review account accrual balance, allowance for doubtful accounts, write 
offs and other account items which may have material impact on the Company’s financial statements. 

3. The Audit Committee reviewed and vetted related transactions and transactions which may conflict of 
interest based on reasonableness, transparency, and accurate and complete disclosure thereof in the 
Company’s best interest. 

4. The Audit Committee reviewed the Company’s risk management from the corporate management team 
and the report by the Internal Audit Unit, rendering confidence that the Company’s risk management has 
been efficient and effective in achieving the business operation targets.

5. The Audit Committee assigned the Internal Auditor to review the Company’s compliance with legal and 
regulatory requirements on securities and securities exchange, the notifications of the Stock Exchange 
of Thailand and other relevant laws governing the Company’s business, and report the findings to the 
Audit Committee.

6. For the purpose of ascertaining that the performance of external experts in internal control is efficient and 
effective in achieving the set objectives, the Audit Committee, in cooperation with relevant personnel, 
evaluated the performance of the Internal Auditor and found that such performance was satisfactory and 
decided to continue such service.
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7.  The Audit Committee prepared the minutes of meetings of the Audit Committee for submission to the 
Board of Directors meetings on a regular basis to inform the Board of the Committee’s activities and 
opinions on different matters in a clear and straightforward manner. 

8. In the selection of the Company’s Auditor, the Audit Committee based its consideration on expertise, 
capabilities, experience, credibility and sufficient capacity in terms of personnel as well as the quality of 
the Company Auditor in the past year. In terms of remuneration of the Auditor, consideration was given 
to the scope of responsibilities and the rate of remuneration of other auditing firms. 

 The Audit Committee selected for nomination and proposed remuneration for the Company Auditor, choosing 
Dharmniti Auditing Co., Ltd. Result of the Committee’s consideration was submitted to the Board of Directors for 
consideration and endorsement prior to being submitted to and approved by shareholders in the Annual General 
Meeting of 2020. Incidentally, this auditing firm does not provide any other service to the Company besides being 
the Company Auditor in 2020. 

 Finally, the Audit Committee is of the opinion that the Company’s financial statements, report on transactions 
which may have conflict of interest, risk management, compliance, suitability of the Company Auditor, and its in-
ternal control processes are efficient and effective and conducted in accordance with good corporate governance 
principles.

Mr. Sribhumi Sukhanetr
Chairman of Audit Committee
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REPORT OF THE NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE

Mr.Sribhumi Sukhanetr
Chairman Nomination and Remuneration Committee

 The Nomination and Remuneration Committee consisting of 3 members was appointed by the Board of  
Directors of the Company. In so doing, the Board appointed one of the Company’s Independent Directors as the 
Chair of the Nomination and Remuneration Committee. The Committee comprises :
 1. Mr Sribhumi Sukhanetr  Chairman Nomination and Remuneration Committee
 2. Mr.Prawat  Chanruang Director, Nominating and Remuneration Committee
 3. Dr.Nonn  Panitvong  Director, Nominating and Remuneration Committee

 The Nomination and Remuneration Committee is responsible for selecting qualified and suitable candidates 
for appointment as directors, members of the various sub-committees which are assigned duties and responsibilities 
directly by the Board of Directors and the senior executives of the Company from the Chief Executive Officer  
upward. The Committee is also authorised to consider the remuneration package for members of the Board of 
Directors and senior executives of the Company from the Chief Executive Officer upward for submission to the 
Board of Directors for further consideration and approval.
 In 2020, the Nomination and Remuneration Committee met twice to consider matters under its responsibility, 
including formulation of plans for the succession to senior executive positions, with emphasis given to qualifications, 
knowledge, capability, experience, diverse expertise and leadership as well as vision and a positive attitude toward 
the organization which will have positive impact on the Company’s business operation. The Committee also gave 
consideration as to the appropriate size, structure and composition of the Board of Directors in order to optimize 
management and promote effective internal control and audit, in compliance with the requirements of regulatory 
authorities. In determining remuneration for the Board of Directors and senior executives, the Nomination and 
Remuneration Committee based its consideration on what would be commensurable with the professional  
obligations, duties and responsibility as well as performance of each position, factoring in the Company’s business 
performance and overall business environment.
As for the remuneration package for the Board of Directors and the senior executives, which is presented under 
the heading “Remuneration for Directors and Senior Executives in 2020”, the Nomination and Remuneration  
Committee regards this as appropriate and such package has already been considered and approved by the Board 
of Directors.
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SUMMARY OF FINANCIAL INFORMATION
Consolidated Financial Data

Unit: Thousand Baht

2020 2019 2018

Total Assets 718,285 755,159 751,992

Total Liabilities 274,912 326,219 294,579

Shareholders’ Equity 443,373 428,940 457,413

Revenue from services 480,059 430,620 516,134

Revenue from Ship Repair 373,279 364,917 420,785

Revenue from Shipbuilding 86,389 44,653 39,650

Subsidiary company income 20,391 21,050 55,699

Total Revenue 493,695 440,771 524,897

Gross Profit 145,554 127,752 159,186

Net Earning (Loss) 30,621 1,060 26,051

Financial Ratio
2020 2019 2018

Net Profit Margin (%) 6.20 0.23 4.96

Return on Equity (%) 7.02 0.23 5.54

Return on Asset (%) 4.16 0.13 3.51

Book Value per share (Baht) 1.72 1.66 1.77

Earnings per share (Baht) 0.119 0.004 0.10

 

PERFORMANCE IN 2020

Net Profit
Unit : Million Baht

2020 2019 2018

31 1 26
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Performance in 2020
 The Company’s performance in the Year 2020, The revenue from services was increased of 49.44 million baht 
or 11.48 % compared with the Year 2019. The Company has the following analysis on its results of total revenue, 
cost and expenses. 

REVENUE
 Ship Repairing revenue was 373.28 million baht, increased in 8.36 million baht or 2.29% from the last year 
due to Ship repair at Samutprakan branch despite the impact of the epidemic COVID 19, but it can also increase 
revenue. This was the number of vessels and average of revenue per vessel increased.
The Surat Thani branch revenue form Ship Repairing high per vessel and manage space Ship Repairing in dockyard 
and rental small dockyard at outside affect in revenue increase 8.29 million baht, from the year 2019.
Shipbuilding revenue was 86.39 million baht, which increase 93.48% from the year 2019, In 2020, which will deliver in 
the First Quarter of 2021. And during the year is delivered the Project Chao Phraya Express Boat Co., Ltd 4 vessels 
and The Project Paddle Wheel from Department of Public Works and Town & Country Planning 2 vessel which 
delivered already. The Project Paddle wheel from ECO Marine Company Limited., the subsidiaries. The Project 
Electric Passenger Boat from Mine Mobility Research Co., Ltd. 5 vessels which had accumulated revenue recognition 
of 61.10% and Canal Cleaning Boat Project from Department of Marine and Coastal Resources 2 vessels which 
had accumulated revenue recognized 56.45 will deliver in the first Quarter of 2021.
 Other income in 2020 increased by 3.48 million baht or 65.51% from the year 2019 of the ship launching fee 
that the company has set aside for allowance for doubtful accounts in 2019.

COST AND EXPENSES
 Cost of services was 334.50 million baht increase of 31.63 million baht or 10.44% due to more shipbuilding 
projects. As a result, the cost of the contract increases which corresponds to the increased service income. The 
gross margin ratio increased 0.65% from the year 2019, due to service income increased and lower cost control 
of raw materials used in repair work.
 The selling expenses was 7.69 million baht which increased 0.25 million baht or 3.36% from the marketing 
plan of bio cleaning products of Eco Marine Company Limited (Subsidiary).The administrative expense was 89.86 
million baht which decreased of 14.89 million baht or 14.21%, due to in 2019 increased employee benefits obligations, 
according to the new law and increase set aside an allowance for doubtful accounts trade accounts receivable-ship 
repair. In 2020, the company has a more efficient policy and cost control management system.
 The finance cost was 7.51 million baht which decrease 0.91 million baht in the year 2019. This is due to the 
partial repayment of long-term loans from financial institutions. In addition, in the year 2020, financial institutions 
lowered their interest rates.

Financial Ratio
 The current ratio the period ended December 31,2020 was 1.12 times, increased from the current ratio of  
December 31,2019 was 1.08 times due to the current assets and current liabilities decreased.  The current asset 
decreased 55.58 million baht, from cash and cash equivalents decreased 41.93 million baht, total unbilled complete 
construction in progress decreased 13.15 million bath and inventories decreased 14.61 million bath . The current 
liabilities decreased 57.06 million baht, due to short-term loans from financial institutions decreased 65.00 million 
baht. As the company has more liquidity, it is able to pay some short-term and long-term loans to financial institutions.
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 The debt to equity ended of December 31, 2020 was 0.62 times, decreased from the period ended December 
31, 2019 was 0.76 times, The company has short-term and long-term loans from financial institutions decreased. 
The shareholder equity increased 14.43 million bath from net profit in 2020.
 
Financial Statements
1. ASSETS
 The Company’s total assets amounted to THB 718.29 million, a decrease of THB 36.87 million or 4.88 percent.  
Current assets decreased by THB 55.58 million, equivalent to 23.29 percent while non-current assets increased 
by THB 18.71 million or 3.62 percent, with key details as follows:

• Cash and cash equivalents decreased by THB 41.93 million or 62.77 percent due to the Company using 
some of the cash to pay off short-term loans of THB 65.00 million and prepayment of long-term loans of 
THB 8.00 million, resulting in a decrease in its bank balance.

• Net trade account receivable decreased by THB 13.15 million, or 20.30 percent, due to the decrease in 
ship repair accounts receivable of related parties by THB 17.01 million from the  impact of the COVID-19 
pandemic, reducing the number of boat repairs during the year 2020.

• Inventory decreased by THB 14.62 million, or 29.64 percent, as at the end of 2020, some shipbuilding 
projects have been completed and many projects were nearing completion, resulting in fewer purchases 
of materials.

• Assets foreclosed decreased by THB 8.47 million or 100 percent because the foreclosed vessels had 
already been sold.

• Net land, building and equipment decreased by THB 17.32 million or 3.91 percent whereby in 2020, there 
was a sale of 1 tug boat and some other assets since these were assets that can no longer be used. 

2. LIABILITIES
 The Company’s total liabilities amounted to THB 274.91 million, decreasing by THB 51.31 million or 15.73 
percent, key details of which are as follows:

• Overdrafts and short-term loans from financial institutions decreased by THB 65.00 million due to the fact 
that in 2020, the Company received payment from many shipbuilding projects, both completed and in 
progress, as well as a number of high value ship repair projects, enabling the Company to partially repay 
some short-term loans from financial institutions.

• Trade accounts payable decreased by THB 5.58 million due to some shipbuilding projects already delivered 
and many projects nearing completion, resulting in a decrease in the purchase of raw materials.

• Long-term loans from banks decreased by THB 27.62 million, or 31.65 percent, due to the early repayment 
of long-term loans amounting to THB 8.00 million during the year 2020.

3. SHAREHOLDERS’ EQUITY
 Shareholders’ equity stood at THB 443.37 million, an increase of THB 14.43 million or 3.36 percent from 2019 
due to the increase in total comprehensive income by THB 32.33 million and dividend payment for the year 2019 
of THB 13.56 million.
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4. LIQUIDITY
 The Corporate Group has a current ratio of 1.12 times, an increase of 1.08 times from 2019, with a decrease 
in current assets and current liabilities. Current assets decreased by THB 55.58 million due to a decrease in cash 
and cash equivalents of THB 41.93 million, trade receivables and other current receivables decreased by THB 
13.15 million and inventories decreased by THB 14.62 million, while current liabilities decreased by THB 57.06 
million from the decrease in short-term loans from financial institutions by THB 65.00 million as the Company had 
more liquidity and was thus able to repay some short-term loans and long-term loans to financial institutions.
 The gross profit margin for the year 2020 was 30.32 percent, an increase of 0.65 percent compared to the 
previous year, due to higher contract revenues and lower cost control of raw materials used in ship repair projects.

• Cash flow from operating activities in 2020 amounted to THB 100.21 million, an increase of THB 36.06 
million from 2019, with the main items that affect cash flow increase coming from trade and other current 
receivables and the increased advance payment received from customers.

• Cash flow from investment activities amounted to THB 25.68 million, a decrease from 2019 by THB 10.24 
million, as in 2020 there was no significant acquisition of assets, only improvement of the floating dock 
to support and develop more efficient business operations.

• Cash flow used in financing activities amounted to THB 116.82 million due to interest payment of THB 
7.21 million, repayment of short-term loans and long-term loans of THB 92.62 million and dividend payment 
to shareholders of THB 13.56 million.

 Debt to equity ratio stood at 0.62 times as at 31 December 2020, a decrease from 0.76 times as at 31 December 
2019, due to a decrease in debts, short-term loans and long-term borrowings from financial institutions, whereby 
the shareholders’ equity increased by THB 14.43 million from the profit generated in 2020.
 The profitability ratio shows an increase compared with 2019, the net profit margin was 6.20 times, an increase 
from 0.23 times, while the interest payment capacity was 15.50 times.  The increased ratio was due to an increase 
in operating cash flow and the Company’s lower financial costs due to the decrease in short-term loans. In addition, 
long-term loans from financial institutions were partially repaid as in 2020 the financial institutions lowered the loan 
interest rate enabling the Company to repay its debt well and on time. Debt servicing capacity was 2.99 times, up 
from 1.66 times due to the Company’s ability to repay some of its long-term debt early and pay off short-term loans 
of THB 65.00 million, demonstrating its ability to pay off debt in the future and to comply with the borrowing conditions 
according to the financial institutions that must maintain a debt servicing coverage ratio of at least 1.50 times.

5. CAPITAL SOURCE
 In 2020, the Company had total liabilities amounting to THB 274.92 million, decreasing by THB 51.31 million, 
consisting of current liabilities of THB 163.09 million and non-current liabilities of THB 111.82 million. The decrease 
in current liabilities was due to the decrease in short-term loans from financial institutions in the amount of THB 
65.00 million because this year the Company received payment for many shipbuilding projects, both delivered and 
in progress, as well as for the repair of many high-value ships, giving it the capacity to pay off some debt.  Non-current 
liabilities decreased by THB 5.76 million due to the partial repayment of long-term loans and the Company has not 
borrowed any additional long-term loans this year.
 Shareholders’ equity consisted of paid-up capital of THB 258.29 million, allocated retained earnings of THB 
25.83 million, no additional statutory reserve allocation in 2020 since the Company has fulfilled its legal requirement 
and unallocated retained earnings of THB 157.77 million, an increase due to a net profit of THB 30.62 million and 
dividend payment of THB 13.56 million from the operating results of 2019. 
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 Return on assets (ROA) is 4.16, increased from 0.13 in 2019.  The Company’s assets decreased by THB 
36.87 million, but had increased profit of THB 29.61 million, indicating the ability to use its assets to generate more 
income, since the Company was able to complete its renovation of the dockyard area and the port area, thereby 
becoming better able to accommodate the workload and develop more efficient operations and to generate more 
income.

 In 2020, the company achieved scores of customer satisfaction by the standard score is 90 percent, as follows.

No Month Score (%)
1 January 97.63

2 February 90.87

3 March 93.04

4 April 93.62

5 May 90.78

6 June 93.37

7 July 92.54

8 August 95.44

9 September 94.39

10 October 96.00

11 November 93.46

12 December 97.00

Total 94.97
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BOARD OF DIRECTORS’ RESPONSIBILITY FOR FINANCIAL REPORTING

 The consolidated financial statements of Asian Marine Services PCL and subsidiary companies have been 
prepared in line with the requirements of the Public Company Limited Act B.E. 2535 (1992), the Securities and 
Exchange Act B.E. 2535 and the Accounting Act B.E. 2543 (2000), by conforming to accounting standards  
prescribed by the Federation of Accounting Professions.

 The Board of Directors is responsible for the financial reports of the Company, prepared to assure that the 
statements of the financial position, income and cash flows are reliable and accurate, that effective internal control 
systems are in place, that accounting information has been accurately, completely and adequately recorded to 
safeguard assets and to protect against fraud and material irregularities. In preparing the financial reports, a large 
amount of consideration has been given to the selection of suitable accounting policies, which have been  
continuously maintained and are complied with generally accepted accounting standards. Significant information 
has been adequately disclosed in the notes to the financial statements, to which the opinion of the auditor on the 
financial statements of Asian Marine Services PCL and the consolidated financial statements of Asian Marine 
Services PCL and subsidiary companies have been given in the report of the certified public accountant.

Mr.Prakit  Pradipasen
Chairman

Mr.Prakit  Pradipasen
Chief Executive Officer



242 Annual Report 2020
ASIAN MARINE SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED

CONSOLIDATED  
AND SEPARATE 

FINANCIAL  
STATEMENTS

FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2020
ASIAN MARINE SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED 

AND ITS SUBSIDIARIES



243Annual Report 2020
ASIAN MARINE SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED

INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT
 

 

INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT 
 
To  The Shareholders and Board of Directors of 
 Asian Marine Services Public Company Limited  
 
Opinion 
 I have audited the consolidated financial statements of Asian Marine Services Public 
Company Limited and its subsidiaries (the Group), which comprise the consolidated statement of financial 
position as at December 31, 2020, and the consolidated statement of comprehensive income, consolidated 
statement of changes in shareholders’ equity and consolidated statement of cash flows for the year then ended, 
and notes to the consolidated financial statements, including a summary of significant accounting policies, and 
I have audited the separate financial statements of Asian Marine Services Public Company Limited (the 
Company), which comprise the statement of financial position as at December 31, 2020, and the statement of 
comprehensive income, statement of changes in shareholders’ equity and statement of cash flows for the year 
then ended, and notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies.  
 In my opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, 
the consolidated financial position of Asian Marine Services Public Company Limited and its subsidiaries as at 
December 31, 2020, and its consolidated financial performance and its consolidated cash flows for the year 
then ended and the separate financial position of Asian Marine Services Public Company Limited as at 
December 31, 2020, and its financial performance and its cash flows for the year then ended in accordance with 
Thai Financial Reporting Standards. 
 
Basis for Opinion   
 I conducted my audit in accordance with Thai Standards on Auditing. My responsibilities 
under those standards are further described in the Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Financial 
Statements section of my report. I am independent of the the Group and Company in accordance with the 
Federation of Accounting Professions’ Code of Ethics for Professional Accountants together with the ethical 
requirements that are relevant to my audit of the financial statements, and I have fulfilled my other ethical 
responsibilities in accordance with these requirements. I believe that the audit evidence I have obtained is 
sufficient and appropriate to provide a basis for my opinion.   
 
 

*****/2
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Emphasis Matter 
 I draw attention to the notes to financial statements Note 15 on August 23, 2018, Treasury 
Department of Samutprakarn has a letter requesting the Company to pay the rent, rental fee and additional damages in 
the case of constructing buildings and structures without permission, damages from the demolition of buildings and 
structures under the original lease agreements and using the state property to obtain unauthorized benefits totaling Baht 
222.17 million. Consequently, the Company has issued a letter requesting an objection to such fees and damages 
collection. However, the Company has always paid the rent and complied correctly with lease agreement. Such matter 
is under the consideration by the Treasury Department of Samutprakarn. Because such matter is still uncertain about the 
payment, the Company has not provided the provision for this contingent liability in the financial statements as at 
December 31, 2020. The above observation is not an expression of a qualified opinion.   
Key Audit Matters   
 Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most 
significance in my audit of the consolidated financial statements and separate financial statements of the current 
period. These matters were addressed in the context of my audit of the consolidated financial statements and 
separate financial statements as a whole, and in forming my opinion thereon, I do not provide a separate 
opinion on these matters.   
 

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

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

*****/3 
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Risk response by auditor  
Regarding my audit approach, I have inquired, understood and tested the internal control system 

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

*****/4 
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Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Financial Statements 
 My objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial 
statements and separate financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to 
fraud or error, and to issue an auditor’s report that includes my opinion. Reasonable assurance is a high level of 
assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always 
detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered 
material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic 
decisions of users taken on the basis of these consolidated financial statements and separate financial 
statements.   
 As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, I exercise professional 
judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. I also:    

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

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

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

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

*****/5 
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• Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated financial 
statements and separate financial statements, including the disclosures, and whether the consolidated 
financial statements and separate financial statements represent the underlying transactions and events in a 
manner that achieves fair presentation.   

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

 
 
 

(Mr. Peradate  Pongsathiansak) 
Certified Public Accountant 

Registration No. 4752 
 

Dharmniti Auditing Company Limited 
Bangkok, Thailand 
12 February, 2021 
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(Unit : Baht)

2020 2019 2020 2019

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Note
               Assets
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STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
AS AT DECEMBER 31, 2020

Consolidated financial statements Separate financial statements

ASIAN MARINE SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
AS AT DECEMBER 31, 2020

STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
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(Unit : Baht)

2020 2019 2020 2019

Current liabilities
Bank overdrafts and short-term loans from 

financial institutions 19 75,000,000          140,000,000       75,000,000         140,000,000       
Trade accounts payable

Related parties 7 -                       -                      5,216,240 2,320,793           
Unrelated parties 29,238,580          34,822,668         28,738,784 34,265,005         
 Total trade accounts payable 29,238,580          34,822,668         33,955,024 36,585,798         

Accrued construction cost 260,533               1,598,052           260,533              1,598,052           
Warranty provisions 20 500,489               403,546              500,489              403,546              
Current portion of lease liabilities 21 2,018,253            750,462              2,018,252 750,462              
Current portion of long - term loans - related parties 7 -                       -                      8,600,000 20,000,000         
Current portion of long - term loans from bank 22 20,598,120          20,598,120         20,598,120 20,598,120         
Advance received from customers 10 10,791,294 125,000              10,791,294 -                      
Accrued expenses 18,723,123          16,105,950         17,120,669         14,071,827         
Accrued corporate income tax -                       103,231              -                      -                      
Other current liabilities 5,956,814            5,645,767           4,789,072           5,636,175           

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

Lease liabilities 21 35,194,346          667,380              35,194,346 667,380              
Long - term loans - related parties 7 -                       -                      5,000,000 -                      
Long - term loans from bank 22 59,640,025          87,258,145         59,640,025 87,258,145         
Employee benefit obligations 23 16,990,802          18,140,452         15,899,575 16,937,850         

Total non-current liabilities 111,825,173        106,065,977       115,733,946 104,863,375       
Total liabilities 274,912,379        326,218,773       289,367,400 344,507,355       

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

Note
Liabilities and shareholders' equity

Consolidated financial statements Separate financial statements
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(Unit : Baht)

2020 2019 2020 2019

Shareholders' equity
Share capital

Registered share capital

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

Issued and paid-up share capital

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

Retained earnings

Appropriated

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

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

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

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

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

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

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

Liabilities and shareholders' equity (continued)
Note

Consolidated financial statements Separate financial statements

AS AT DECEMBER 31, 2020
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION (Continued)
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ASIAN MARINE SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
STATEMENTS OF COMPREHENSIVE INCOME

(Unit: Baht)

2020 2019 2020 2019
Revenues

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Note
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FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31,  2020

Consolidated financial statements Separate financial statements
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(Unit: Baht)

2020 2019 2020 2019
Cash flows from operating activities
     Profit for the year 30,696,823            1,060,283              30,425,563            11,775,079            
     Adjustments to reconcile net profit for the year to net cash
        provided by (paid from) operating activities: -
        Allowance for doubtful accounts (reverse) (3,074,724)            2,419,089              (3,074,724)            2,419,089              
        Write-off bad debtors
        Increase (decrease) in stock obsolescence 19,949                   109,797                 19,949                   109,797                 
        Depreciation and amortization 42,347,114            37,088,007            42,045,480            36,786,097            
        Loss (gain) on sale of assets (201,464)               (431,150)               (197,305)               (397,570)               
        Loss on fixed assets write-off 2,926,872              278,327                 2,789,252              277,892                 
        Loss on impairment of other non-current assets -                        129,941                 -                        129,941                 
        Warranty provisions 1,050,000              400,000                 1,050,000              400,000                 
        Warranty provisions (reversal) (99,469)                 (905,955)               (99,469)                 (905,955)               
        Unrealized foreign exchange loss (gain) (242,809)               406,450                 (242,809)               406,450                 
        Employee benefits obligations 1,889,234              4,695,463              1,742,047              4,429,882              
        Dividend received -                      -                      -                      (8,159,916)            
        Interest income (185,923)               (70,865)                 (139,178)               (54,454)                 
        Interest expenses 7,214,016              7,993,706              7,468,327              8,270,811              
        Income tax expenses 8,732,563              1,013,234              8,576,513              812,105                 
     Income from operating activities before changes in operating 
        assets and liabilities 91,072,182            54,186,327            90,363,646            56,299,248            
     Decrease (increase) in operating assets
        Trade and other current receivables 14,158,768            (4,845,118)            11,561,839            (2,398,686)            
        Lease receivables 1,201,823              -                      1,201,823              -                      
        Unbilled complete construction in progress (17,733,212)          44,432,241            (17,941,440)          45,405,353            
        Inventories 14,593,911            (8,698,422)            14,641,717            (8,787,943)            
        Other current assets (1,708,447)            891,449                 (1,712,191)            1,445,697              
        Other non-current assets 544,825                 385,464                 569,776                 385,464                 

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

STATEMENTS OF CASH FLOWS

Consolidated financial statements Separate financial statements

FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31,  2020
ASIAN MARINE SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2020

STATEMENTS OF CASH FLOWS
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(Unit: Baht)

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

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

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

STATEMENTS OF CASH FLOWS (Continued)

Consolidated financial statements Separate financial statements

FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31,  2020

    Accrued expenses
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(Unit: Baht)

2020 2019 2020 2019
        Net increase (decrease) in cash and cash equivalents (42,296,526)          24,997,269            (44,585,282)          43,628,861            
Unrealized gain (loss) on exchange rate
   from deposit in foreign currency 366,516                 (402,771)               366,516                 (402,771)               
Cash and cash equivalents at the beginning of the year 66,803,512            42,209,014            63,920,381            20,694,291            
Cash and cash equivalents at the end of the year 24,873,502            66,803,512            19,701,615            63,920,381            
Supplemental disclosure of cash flows information: -
1. Cash and cash equivalents consisted of: -
        Cash on hand 377,969                 207,168                 148,819                 179,168                 
        Cash at bank - Savings account 20,419,028            64,618,609            15,832,955            62,159,849            
                          - Current account 3,702,475              1,918,683              3,345,811              1,522,312              
        Fixed deposit 3 months or less 374,030                 59,052                   374,030                 59,052                   

24,873,502            66,803,512            19,701,615            63,920,381            
2. Non-cash items consisted of :-
       Purchase of fixed assets under the lease agreement 1,808,891              1,165,421              1,808,891              1,165,421              

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

DECEMBER 31, 2020 
 
1. GENERAL INFORMATION  
 1.1 Legal status and address 

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

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

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

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

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

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

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

 
 2.2 Financial reporting standards that became effective in the current year 

 During the year, the Company and its subsidiaries have adopted the revised and new 
financial reporting standards, interpretations and the accounting guidance, which are effective for 
fiscal years beginning on or after January 1, 2020. These financial reporting standards were aimed 
at alignment with the corresponding International Financial Reporting Standards with most of the 
changes directed towards clarifying accounting treatment and providing accounting guidance for 
users of the standards. Except, the new standard involves changes to key principles as summarized 
below. 

ASIAN MARINE SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
DECEMBER 31, 2020

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
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Financial reporting standards related to financial instruments: 
 A set of TFRSs related to financial instruments, which consists of five accounting standards 
and interpretations, as follows: 

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

 These TFRSs related to financial instruments make stipulations relating to the classification 
of financial instruments and their measurement at fair value or amortized cost (taking into account 
the type of instrument, the characteristics of the contractual cash flows and the Company’s 
business model), calculation of impairment using the expected credit loss method, and hedge 
accounting. These include stipulations regarding the presentation and disclosure of financial 
instruments. When the TFRSs related to financial instruments are effective, some accounting 
standards, interpretations and guidance which are currently effective will be cancelled.    
TFRS 16 Leases 
 TFRS 16 Leases supersedes TAS 17 Leases together with related Interpretations. The 
standard sets out the principles for the recognition, measurement, presentation and disclosure of 
leases, and requires a lessee to recognize assets and liabilities for all leases with a term of more 
than 12 months, unless the underlying asset is low value.  
 Accounting by lessors under TFRS 16 is substantially unchanged from TAS 17. Lessors 
will continue to classify leases as either operating or finance leases using similar principles to 
those used under TAS 17. 
 January 1, 2020, the Company and its subsidiaries have adopted TFRSs related to financial 
instruments and TFRS 16 in its financial statements by applying modified retrospective approach. 
The impact from the first-time adoption has been disclosed in Note 5 to the financial statements.  
Accounting Treatment Guidance on “Temporary relief measures on accounting alternatives 
in response to the impact of the COVID-19 situation” 

The Federation of Accounting Professions announced Accounting Treatment Guidance on 
“Temporary relief measures on accounting alternatives in response to the impact of the COVID-19 
situation”. Its objectives are to alleviate some of the impact by applying certain financial reporting 
standards, and to provide clarification about accounting treatments during the period of uncertainty 
relating to this situation. 
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On April 22, 2020, the Accounting Treatment Guidance was announced in the Royal 
Gazette and it is effective for the financial statements prepared for reporting periods ending 
between January 1, 2020 and December 31, 2020.  

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

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

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

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

 
 2.3 Financial reporting standards that become effective in the future 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 2.4 Thai Financial Reporting Standard No.16 “Leases” 

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

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

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

3. BASIS OF CONSOLIDATION 
  The consolidated financial statements include the financial statements of the Company and the 

following subsidiaries which were incorporated in Thailand. 
      Percentage  Percentage 
      of assets  of revenues 
    Percentage of  included in  included in 
Company’s name  Nature of business  shareholding  total assets as at  total revenues for the years 

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

equipment for marine service 
  

100 
  

100 
  

0.65 
  

0.68 
  

0.47 
  

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

environmental management 
services 

 
 

 
 

93 

  
 

93 

  
 

4.48 

  
 

4.54 

  
 

5.40 

  
 

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

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

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

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

 
 

4. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES 
 4.1 Revenue recognition 

Service revenue is recognized over time when services have been rendered considering the stage 
of completion. The stage of completion is assessed by reference to surveys of work performed. When 
the outcome of a service rendering contract cannot be estimated reliably, service revenue is recognized 
only to the extent of contract costs incurred that are likely to be recoverable. 
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The recognized revenue which is not yet due per the contracts has been presented as “Unbilled 
complete construction in progress” in the statement of financial position, which is classified as trade 
receivables when the Group is entitled to receive without condition such as upon completion of services 
and acceptance by the customer. 

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

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

 
 4.2 Cost of services 

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

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

 
 4.3 Cash and cash equivalents 

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

 4.4 Trade receivables  
Applicable from January 1, 2020  

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

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

 
 4.5 Financial assets and financial liabilities 

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

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

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

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

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

At initial recognition, the Company and its subsidiaries measure a financial asset at its fair value 
plus or minus, in the case of a financial asset not at FVPL, transaction costs are directly attributable to 
the acquisition of the financial asset. Transaction costs of financial assets carried at FVPL are expensed 
in profit or loss. 



266 Annual Report 2020
ASIAN MARINE SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED

- 24 - 
 

 

Financial assets with embedded derivatives are considered in their entirety when determining 
whether their cash flows are solely payment of principal and interest. 

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

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

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

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

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

Changes in the fair value of financial assets at FVPL are recognized in other gains/(losses) in the 
statement of income as applicable.  Impairment losses ( and reversal of impairment losses)  on equity 
investments measured at FVOCI are not reported separately from other changes in fair value. 



267Annual Report 2020
ASIAN MARINE SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED

- 25 - 
 

 

Classification and measurement of financial liabilities and equity 
Financial instruments issued by the Company and its subsidiaries must be classified as financial 

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

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

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

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

 
Recognition and derecognition 

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

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

 
 4.6 Inventories 

Inventories are valued at the lower of cost and net realizable value. Costs of raw materials 
and semi-raw materials are determined on the first-in, first-out basis and are charged to cost of ship 
building or ship repair whenever consumed. 
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The cost of purchase comprises both the purchase price and costs directly attributable to the 
acquisition of the inventory, such as import duties, transportation charges and other direct costs 
incurred in acquiring the inventories less all trade discounts, allowances or rebates.   

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

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

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

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

 
 4.8 Investments in subsidiaries 

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

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

 
 4.9 Property, plant and equipment and depreciation 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 4.11 Intangible assets and amortization 

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

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

       Right-of-use assets-as a lessee 
   Right-of-use assets are recognized at the commencement date of the lease.  Right-of-use 

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

   The cost of right-of-use assets also includes an estimate of costs to be incurred by the lessee 
in dismantling and removing the underlying asset, restoring the site on which it is located or 
restoring the underlying asset to the condition required by the terms and conditions of the lease. 

   Right-of-use assets are calculated by reference to their costs on a straight-line basis over the 
shorter of the lease term and the estimated useful lives for each of right-of-use assets. 

 Lease liabilities 
    At the commencement date of the lease, lease liabilities are stated at the present value of 

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

 Short-term leases and leases of low-value assets 
    The Company and its subsidiaries apply the short-term lease recognition exemption to its 

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

 
 4.13 Related parties 

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

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

 
 4.14 Foreign currencies 

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

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

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

 
4.16 Employee benefits 

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

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

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

 
   Post-employment benefits (Defined benefit plans)  

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

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

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

 
 4.17 Provisions 

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

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

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

 
Deferred tax 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
  Allowances for defective inventories and net realizable value 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
  Post-employment benefits under defined benefit plans 

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

 
 

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

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

  The changes in accounting policies due to the adoption of above financial reporting standards are 
summarized below. 
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 (Unit : Baht) 
 Consolidated financial statement 

 
As at December  

31, 2019 

 
TFRS 9  TFRS 16  

 
As at January  

1, 2020 
Statement of financial position        
Current assets        
  Trade and other current receivables 61,410,142  (1,944,061)  -  59,466,081 
Non-current assets        
  Property, plant and equipment 443,261,673  -  (3,857,950)  439,403,723 
  Leasehold right of land and building  23,777,844  -  (23,777,844)  - 
  Right-of-use assets -  -  58,086,953  58,086,953 
  Deferred tax assets 13,179,783  388,812  1,392,085  14,960,680 
    Total assets 541,629,442  (1,555,249)  31,843,244  571,917,437 
Current liabilities        
  Current portion of lease liabilities 750,462  -  2,612,530  3,362,992 
  Accrued expense  13,737,885  -  (4,191,484)  9,546,401 
Non-current liabilities        
  Lease liabilities 667,380  -  34,806,739  35,474,119 
    Total liabilities 15,155,727  -  33,227,785  48,383,512 
Unappropriated retained earnings 143,409,423  (1,555,249)  (1,384,541)  140,469,633 
Total equity 428,940,322  (1,555,249)  (1,384,541)  426,000,532 

 
 (Unit: Baht) 
 Separate financial statement 

 
As at December  

31, 2019 

 
TFRS 9  TFRS 16  

 
As at January  

1, 2020 
Statement of financial position        
Current assets        
  Trade and other current receivables 58,314,355  (1,944,061)  -  56,370,294 
Non-current assets        
  Property, plant and equipment 442,428,664  -  (3,857,950)  438,570,714 
  Leasehold right of land and building  23,777,844  -  (23,777,844)  - 
  Right-of-use assets -  -  58,086,953  58,086,953 
  Deferred tax assets 12,983,995  388,812  1,392,085  14,764,892 
    Total assets 537,504,858  (1,555,249)  31,843,244  567,792,853 
Current liabilities        
  Current portion of lease liabilities 750,462  -  2,612,530  3,362,992 
  Accrued expense 12,513,370  -  (4,191,484)  8,321,886 
Non-current liabilities        
  Lease liabilities 667,380  -  34,806,739  35,474,119 
    Total liabilities 13,931,212  -  33,227,785  47,158,997 
Unappropriated retained earnings 140,018,009  (1,555,249)  (1,384,541)  137,078,219 
Total equity 424,138,206  (1,555,249)  (1,384,541)  421,198,416 
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5.1 Financial instruments 
   The total impact on the retained earnings as at January 1, 2020 is as follows: 

 (Unit : Baht) 

 
Consolidated 

financial statements  
Separate 

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

 
140,018,009 

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

 
(1,555,249) 

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

 
(1,555,249) 

  
(1,555,249) 

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

 
141,854,174 

  
138,462,760 

 
   On January 1, 2020 (the date of initial application), the Company and its subsidiaries’s 

management has assessed the business models applied to manage financial assets and liabilities 
held by the Company and its subsidiaries and has classified the financial assets and liabilities as 
follows: 

 
 (Unit : Baht) 
 Consolidated financial statements 

 
FVPL  

 
Fair value -  
Derivatives 

 FVOCI  Amortized  
cost 

 Total 

Financial assets as at January 1, 2020         
Cash and cash equivalents -  -  -  66,803,512  66,803,512 
Trade and other current receivables -  -  -  62,838,740  62,838,740 
Unbilled complete construction in progress -  -  -  46,612,560  46,612,560 
Assets held for sale -  -  -  8,469,118  8,469,118 

 -  -  -  184,723,930  184,723,930 
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 (Unit : Baht) 
 Consolidated financial statements 

 
Fair value - 
Derivatives 

 Amortized 
cost 

 Total 

Financial liabilities as at January 1, 2020      
Bank overdrafts and short-term loans from financial institutions -  140,000,000  140,000,000 
Trade accounts payable -  34,822,668  34,822,668 
Accrued construction cost -  1,598,052  1,598,052 
Advance received from customers -  125,000  125,000 
Accrued expenses -  16,105,950  16,105,950 
Lease liabilities -  38,837,111  38,837,111 
Long-term loans from bank -  107,856,265  107,856,265 
 -  339,345,046  339,345,046 

 
 (Unit: Baht) 
 Separate financial statements 

 
FVPL  

 
Fair value -  
Derivatives 

 FVOCI  Amortized  
cost 

 Total 

Financial assets as at January 1, 2020         
Cash and cash equivalents -  -  -  63,920,381  63,920,381 
Trade and other current receivables -  -  -  57,341,990  57,341,990 
Unbilled complete construction in progress -  -  -  45,639,448  45,639,448 
Assets held for sale -  -  -  8,469,118  8,469,118 
 -  -  -  175,370,937  175,370,937 

 
 (Unit : Baht) 
 Separate financial statements 

 
Fair value - 
Derivatives 

 Amortized 
cost 

 Total 

Financial liabilities as at January 1, 2020      
Bank overdrafts and short-term loans from financial institutions -  140,000,000  140,000,000 
Trade accounts payable -  36,585,798  36,585,798 
Accrued construction cost -  1,598,052  1,598,052 
Accrued expense -  14,071,827  14,071,827 
Lease liabilities -  38,837,111  38,837,111 
Long-term loans from bank -  107,856,265  107,856,265 
 -  338,949,053  338,949,053 
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Impairment of financial assets  
   The Company and its subsidiaries have trade receivables that are subject to the expected 

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

 (Unit: Baht) 
 Consolidated financial statements 

 
Not yet due 

 
Up to 3 months 

 
3 - 6 months 

 
6 - 12 months 

 Over 

12 months 

 
Total 

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

 
 (Unit: Baht) 

 Separate financial statements 

 
Not yet due 

 
Up to 3 months 

 
3 - 6 months 

 
6 - 12 months 

 Over 

12 months 

 
Total 

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

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

 (Unit : Baht) 
 Consolidated 

financial statements 
 Separate 

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

 
1,944,061 

Opening loss allowance as at January 1, 2020 14,464,168  14,464,168  
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5.2 Leases 
 These liabilities were measured at the present value of the remaining lease payments, 
discounted using the Company and its subsidiaries’s incremental borrowing rates. The Company 
and its subsidiaries incremental borrowing rates applied to the lease liabilities as at January 1, 2020 
was ranged between 1.99% to 6.90%.  
 For leases previously classified as finance leases applying TAS 17, the Company and its 
subsidiaries reclassified the carrying amount of the lease assets and lease liabilities immediately 
before adoption of TFRS 16 as the carrying amount of the right-of-use assets and the lease 
liabilities at the date of initial application. 

 (Unit : Baht) 

 

Consolidated 
financial 

statements 

 Separate 
financial 

statements 
Operating lease commitments disclosed as at December 31, 2019 55,511,820  55,511,820 
Add: Purchase or extension options reasonably certain to be exercised 1,044,300  1,044,300 
Less: Contracts reassessed as service agreements (393,000)  (393,000) 
Total 56,163,120  56,163,120 
Less:  Deferred interest expenses (18,743,851)  (18,743,851) 
Additional lease liabilities from TFRS 16 adoption 37,419,269  37,419,269 
Finance lease liabilities as at December 31, 2019 1,417,842  1,417,842 
Lease liabilities recognised as at January 1, 2020 38,837,111  38,837,111 
Of which are:    
  Current lease liabilities 3,362,992  3,362,992 
  Non-current lease liabilities 35,474,119  35,474,119 

 38,837,111  38,837,111 
The recognized right-of-use assets are divided into the following types of assets: 

 (Unit : Baht) 

 
Consolidated 

financial statements 
 Separate 

financial statements 
As at January 1, 2020    
Leasehold right of land and building 50,024,063  50,024,063 
Vehicles 8,062,890  8,062,890 
Total right-of-use assets 58,086,953  58,086,953 
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6. FINANCIAL ASSETS AND FINANCIAL LIABILITIES 
  On January 1, 2020 (the date of initial application of new financial reporting standards), the 

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

 (Unit : Baht) 
 Consolidated financial statements 

 FVPL 
 Fair value - 

Derivatives 
 

FVOCI 
 Amortized 

cost 
 

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

 
- 

 
- 

  
64,345,772 

  
64,345,772 

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

 
 (Unit : Baht) 
 Consolidated financial statements 

 
Fair value - 
Derivatives 

 Amortized 
cost 

  
Total 

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

 
 (Unit : Baht) 
 Separate financial statements 

 
Fair value - 
Derivatives 

 
FVOCI 

 Amortized 
cost 

 
Total 

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

 
Fair value - 
Derivatives 

 Amortized 
cost 

 
Total 

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

 
7. RELATED PARTY TRANSACTIONS 

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

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

 financial statement)       
Shipbuilding income   21.3  13.2  Based on each subcontractor work order 
Ship repair income  0.38  0.04  Price close to that charged to ordinary customers 
Dividend received         -  8.2  Approval at the Annual General Meeting of  

Shareholders of a subsidiary 
Other income  1.1  1.5  Supervisor fee and office service fee amounted to Baht 7,000-

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

Cost of services  27.4  28.4  Baht 300 - 450 per day per person and agreed upon basis 
Purchase material  2.7  0.6  Cost plus margin 10-150% 
Interest expense  0.3  0.3  Interest rate 1.45% 

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

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

Trade accounts receivable - related parties          
Seatran Ferry Co., Ltd. Common directors  552,413  12,672,997  427,223  12,265,327 
Seatran Discovery Co., Ltd. Common directors                         -  321,000                      -  321,000 
Seatran Travel Co., Ltd. Common directors                         -  6,206                      -  - 
   552,413  13,000,203  427,223  12,586,327 
Other current receivables - related parties         
Eco Marine Co., Ltd. Subsidiary  -  -  66,252  37,422 
Asimar Marine Co., Ltd. Subsidiary  -  -  37,381  42,761 
General Marine Co., Ltd. Subsidiary  -  -  7,000  7,000 
Seatran Ferry Co., Ltd.  Common directors  2,090,449  800  2,090,449  800 
  2,090,449  800  2,201,082  87,983 
Unbilled  complete construction in progress - related parties       
Seatran Ferry Co., Ltd. Common directors  5,764,930  959,101  5,764,930  959,101 
Eco Marine Co., Ltd. Subsidiary                       -  -  9,891,562  13,234,851 
   5,764,930  959,101  15,656,492  14,193,952 
Trade accounts payable - related parties          
Eco Marine Co., Ltd. Subsidiary  -  -  353,564  101,361 
Asimar Marine Co., Ltd. Subsidiary  -  -  2,865,535  2,193,848 
General Marine Co., Ltd.  Subsidiary  -  -  1,983,394  - 
   -  -  5,202,493  2,295,209 
Accrued interest - related parties          
Eco Marine Co., Ltd. Subsidiary  -  -  9,326  16,224 
Asimar Marine Co., Ltd. Subsidiary  -  -  3,193  3,202 
General Marine Co., Ltd. Subsidiary  -  -  1,228  6,158 
   -  -  13,747  25,584 
   -  -  5,216,240  2,320,793 
Long-term loans - related parties          
Eco Marine Co., Ltd. Subsidiary  -  -  10,000,000  12,400,000 
Asimar Marine Co., Ltd. Subsidiary  -  -  2,600,000  2,600,000 
General Marine Co., Ltd. Subsidiary  -  -  1,000,000  5,000,000 
   -  -  13,600,000  20,000,000 
Long-term loans- related parties, beginning balance   -  -  20,000,000  13,000,000 
Add Addition loan during the year   -  -  5,000,000  9,000,000 
Less  Repayments during the year   -  -  (11,400,000)  (2,000,000) 
Long-term loans- related parties, ending balance   -  -  13,600,000  20,000,000 
Less  Current portion   -  -  (8,600,000)  (20,000,000) 
         Net   -  -  5,000,000  - 
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As at December 31, 2020 and as at December 31, 2019, the Company has long-term loans with 3 
subsidiaries totaling Baht 13.60 million and Baht 20.00 million, respectively, with interest rates of 0.75 
and 1.45 percent per annum. The repayment of long-term loans is made from the period of 5 February, 
2021 to May 20, 2022. 

 
Management remuneration 

Management remuneration represents the benefit paid to the Company’s management such as 
salaries and related benefit including the benefit paid by other means. The Company’s management is the 
persons who are defined under the Securities and Exchange Act. The management remuneration for the 
years ended December 31, 2020 and 2019 are as follows;  
 (Unit : Baht) 
  Consolidated financial statements  Separate financial statements 
  2020  2019  2020  2019 
Short-term employee benefits  14,424,825  14,621,540  14,424,825  14,621,540 
Post employee benefits  274,358  599,000  274,358  599,000 
Total  14,699,183  15,220,540  14,699,183  15,220,540 

 
8. TRADE AND OTHER CURRENT RECEIVABLES 

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

Trade accounts receivable - related parties         
Trade accounts receivable - ship repair  427,223  12,586,327  427,223  12,586,327 
Trade accounts receivable - service  125,190  413,876  -  - 
Total  552,413  13,000,203  427,223  12,586,327 
Trade accounts receivable - non-related parties         
Trade accounts receivable - ship repair  26,283,760  31,136,474  26,283,760  31,136,474 
Trade accounts receivable - shipbuilding  22,807,064  6,576,178  22,807,064  6,576,178 
Trade accounts receivable - service  2,137,096  15,430,955  1,992,950  15,228,550 
Total  51,227,920  53,143,607  51,083,774  52,941,202 
Less: Allowance for doubtful accounts  (11,365,467)  (12,520,107)  (11,365,467)  (12,520,107) 
Net  39,862,453  40,623,500  39,718,307  40,421,095 
Total trade accounts receivable - net  40,414,866  53,623,703  40,145,530  53,007,422 
Other current receivables - related parties  2,090,449  800  2,201,082  87,983 
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(Unit: Baht) 
  Consolidated financial statements  Separate financial statements 
  2020  2019  2020  2019 

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

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

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

 Consolidated financial statements  Separate financial statements 

  2020  2019  2020  2019 
Trade receivables         
Age of receivables        

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

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

Beginning balance (12,520,107)  (10,355,908)  (12,520,107)  (10,355,908) 
Impact of first-time adoption of new accounting        
     standards TFRS 9 (Note 5) (1,944,061)  -  (1,944,061)  - 
Balance as restated (14,464,168)  (10,355,908)  (14,464,168)  (10,355,908) 
Doubtful debt recovered 3,000,000  1,500  3,000,000  1,500 
Write-off bad debtors -  3,523,339  -  3,523,339 
(Increase) decrease of allowance 98,701  (5,689,038)  98,701  (5,689,038) 
Ending Balance (11,365,467)  (12,520,107)  (11,365,467)  (12,520,107) 

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

2020 totaling Baht 9.5 million. (As at December 31, 2019 : Baht 12.5 million). The Company has set 
aside an allowance for doubtful accounts in the amount of approximately Baht 11.4  million (As at 
December 31, 2019 : Baht 12.5 million). These accounts are followed up by the Company.  

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

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

Separate financial statements 
 2020  2019 
Lease receivables 8,346,000  - 
Less: Deferred interest income (165,691)  - 
Total 8,180,309  - 
Less: Current portion (3,731,165)  - 
Lease receivables - net 4,449,144  - 
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On January 8, 2020, the Company has entered into a ship purchase agreement with another 
company at a price of Baht 9.63 million (Included Vat), in which the buyer agrees to pay to the Company 
by paying in total of 30 installments, the installments No. 1 - 4 at Baht 160,500 each, the installments No. 
5-18 at Baht 321,000 each, and the installments No. 19 - 30 at Baht 374,500 each.  The first installment 
payment is made on February 28, 2020 and the payment is due on July 30, 2022. The Company has 
delivered the ship to the buyer within 15 days from the date of this agreement and will register the 
ownership transfer to buyer within 30 days from the date complete payment is fully received under the 
agreement. The Company will be responsible for the fees and expenses related to the transfer of 
ownership. 

On April 30, 2020, the Company received a letter requesting an extension period for payment from 
the debtor which formerly the payment due date was on July 30, 2022 to the payment due date on 
December 30, 2022. The Company has approved and classified the portion due within 1 year in 
accordance with the new payment condition.  

 
10. UNBILLED COMPLETE CONSTRUCTION IN PROGRESS/ADVANCES RECEIVED FROM 

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

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

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

- Sale equipment for 
  marine service 

 
135,000  

 
-  

 
- 

  
- 

 480,059,407  430,620,301  475,798,552  427,129,684 
        
Aggregate amount of cost incurred  72,149,740  37,838,652  75,431,192  49,151,204 
Unbilled complete construction  
 in progress for  - Shipbuilding 

 
22,502,178 

  
3,933,416 

  
21,737,294  

 
17,168,268 

  - Ship repair 41,843,594  25,558,906  41,843,594  25,558,906 
  - Service -  17,120,238  -  2,912,274 
 64,345,772  46,612,560  63,580,888  45,639,448 
Advances received from customers - Shipbuilding 10,791,294  125,000  10,791,294  - 
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11. INVENTORIES 
(Unit: Baht) 

 Consolidated financial statements  Separate financial statements 
 2020  2019  2020  2019 

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

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

(Unit: Baht) 
  Consolidated financial statements  Separate financial statements 

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

 
12. ASSETS HELD FOR SALE   

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

 (Unit : Baht) 
 Consolidated financial statements/ 

Separate financial statements 
 2020  2019 

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

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

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

 
13. INVESTMENTS IN SUBSIDIARIES ACCOUNTED FOR UNDER THE COST METHOD 

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

percentage 
 Cost  Carrying amounts based on 

equity method 
 Dividend 

Company’s name  2020  2019  2020  2019  2020  2019  2020  2019  2020  2019 
  (Million  

Baht) 
 (Million 

Baht) 
 
 

(Percent)  (Percent)             

Investments in subsidiaries                      
General Marine Co., Ltd.  10.0  10.0  100  100  10,000,000  10,000,000  4,610,889  4,911,172  -  - 
Less Allowance for impairment          (5,115,021)  (5,115,021)  -  -  -  - 
          4,884,979  4,884,979  4,610,889  4,911,172  -  - 
Asimar Marine Co., Ltd.  5.0  5.0  100  100  4,998,200  4,998,200  7,189,179  7,180,243  -  - 
Eco Marine Co., Ltd.  18.25  18.25  93  93  16,999,300  16,999,300  19,704,447  19,239,112  -  8,159,916 
Asian Marine Joint Venture Co., Ltd.  0.25  -  80  -  197,500  -  140,920  -  -  - 
              27,079,979  26,882,479  31,645,435  31,330,527  -  8,159,916 
 

On March 20, 2019 at the Annual General Meeting of Shareholders Year 2019 of Eco Marine Co., 
Ltd., it was approved to declare a cash dividend payment to the shareholders from its 2018 operations at 
the rate of Baht 12 per share for an amount of Baht 8.76 million. The payment was made on April 19, 
2019. 

On February 27, 2020, the Board of Directors’ Meeting No. 1/2020, it had a resolution to establish 
the subsidiary by jointly investing with the company that has previously working on aluminum 
shipbuilding. On March 6, 2020, the Company had entered into the joint venture agreement with Dolphin 
Chumphon Marine Co.,Ltd. with the registered capital of Baht 1,000,000 by dividing into 10,000 
ordinary shares at Baht 100 per share. The Company has the shareholding for 7,900 shares or 80 percent. 
On March 10, 2020, the Company had paid the investment for 7,900 shares at Baht 25 per share, to 
talling Baht 197,500. 
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14. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT 
   (Unit : Baht) 
 Consolidated financial statements 
  Book value                                   Transactions  Book value 
 as at December 

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

31, 2020 
Cost             

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

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

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

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

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

Total 1,035,549,704  37,237,990  (3,795,029)  17,454,160  (17,732,052)  1,068,750,773 
Less  Accumulated depreciation             
 Floating dockyards  (191,343,223)  (8,640,853)  -  -  -  (199,984,076) 
 Building, building improvement            
     and other constructions  (189,320,285)  (10,366,418)  -  -  -  (199,686,703) 
 Machinery and equipment (151,611,007)  (11,960,100)  1,242,969  -  -  (162,328,138) 
 Furnitures and fixtures  (25,829,968)  (1,682,905)  1,355,912  -  -  (26,156,961) 
 Vehicles  (36,858,457)  (1,591,871)  1,117,106  -  -  (37,333,222) 
  Total  (594,962,940)  (34,242,147)  3,715,987  -  -  (625,489,100) 
 Equipment, net  440,586,764          443,261,673 
Depreciation for the year            
2020 (Baht 28.11 million included in cost of services, and the rest in administrative expenses)  35,749,722 
2019 (Baht 24.88 million included in cost of services, and the rest in administrative expenses)  34,242,147 
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   (Unit : Baht) 
 Separate financial statements 
  Book value                                   Transactions  Book value 
 as at December 

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

31, 2020 
Cost             

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

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

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

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

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

Total 990,785,931  37,177,085  (3,508,241)  17,454,160  (17,732,052)  1,024,176,883 
Less  Accumulated depreciation             
 Floating dockyards  (191,343,223)  (8,640,853)  -  -  -  (199,984,076) 
 Building, building improvement            
     and other constructions  (166,194,657)  (10,366,418)  -  -  -  (176,561,075) 
 Machinery and equipment (150,479,652)  (11,848,099)  1,052,788  -  -  (161,274,963) 
 Furnitures and fixtures  (25,374,689)  (1,662,443)  1,265,802  -  -  (25,771,330) 
 Vehicles  (17,851,457)  (1,422,424)  1,117,106  -  -  (18,156,775) 
  Total  (551,243,678)  (33,940,237)  3,435,696  -  -  (581,748,219) 
 Equipment, net  439,542,253          442,428,664 
Depreciation for the year            
2020 (Baht  28.07  million included in cost of services, and the rest in administrative expenses)  35,749,722 
2019 (Baht  24.78  million included in cost of services, and the rest in administrative expenses)  34,242,147 
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As at December 31, 2020 and 2019, the Company capitalizes borrowing cost as the cost of 

construction amount of Bath 0.46 million and Bath 1.3 million, respectively (interest rate of 3.82 - 4.35% per 

annum) 

Portion of buildings of the Company and its subsidiary are erected on the land which the Company has 

a lease agreement of the state land and construction with the Treasury Department and the right of such assets 

will be transferred to the lessor at the end of the agreement. (See note 15). As at December 31, 2020, cost 

value and book value of those assets were Baht 254.5 million and Baht 106.0 million, respectively. (The 

Company only : Baht 231.4 million and Baht 106.0 million, respectively). 

As at December 31, 2020 and 2019, the Company has mortgaged two floating dockyards, with a total 

net book value, of Baht 108.9 million and Baht 110.2 million, respectively, and land and construction thereon 

with a total net book value of Baht 193.5 million and 130 .4  million, respectively, and machinery, with a net 

book value of Baht 8.5 million and Baht 0.0 million, respectively, to secure the credit facilities and loans 

obtained from the financial institutions. (See notes 19 and 22) 

As at December 31, 2020 and 2019, the subsidiary has mortgaged two ships, with a total net book 

value of Baht 0.03 million, to secure the credit facilities and loans obtained from the financial institutions. (See 

note 19) 

As at December 31, 2020 and 2019, certain plant and equipment items of the Company and its 

subsidiaries have been fully depreciated but are still in use. The original cost of those assets amounted to Baht 

501.1 million and Baht 512.5 million, respectively. (The Company Only: As at December 31, 2020 and 2019, 

Baht 450.2 million and Baht 462.0 million, respectively). 
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15. RIGHT-OF-USE ASSETS / LEASEHOLD RIGHT OF LAND AND BUILDING 
Movements of the right-of-use assets / leasehold right of land and building account during the year 

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

    financial statements 
 Separate 

 financial statements 
Cost     
As at December 31, 2019  32,036,250  32,036,250 
Effects of the adoption of TFRS16 as at January 1, 2020  45,500,215  45,500,215 
Transfer from property, plant and equipment  6,061,746  6,061,746 
As at January 1, 2020  83,598,211  83,598,211 
Transfer to property, plant and equipment  (5,241,640)  (5,241,640) 
Addition  1,808,891  1,808,891 
Written-off  -  - 
As at December 31, 2020  80,165,462  80,165,462 
Accumulated depreciation      
As at December 31, 2019  (8,258,406)  (8,258,406) 
Effects of the adoption of TFRS16 as at January 1, 2020  (15,049,056)  (15,049,056) 
Transfer from property, plant and equipment  (2,203,796)  (2,203,796) 
As at January 1, 2020  (25,511,258)  (25,511,258) 
Transfer to property, plant and equipment  3,988,715  3,988,715 
Depreciation - written-off  (4,642,016)  (4,642,016) 
As at December 31, 2020  (26,164,559)  (26,164,559) 
Net book value     
As at December 31, 2019  23,777,844  23,777,844 

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

As at December 31, 2020  54,000,903  54,000,903 
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Right-of-use assets include leasehold right of land and buildings and vehicle. The leasehold right of 
land and buildings is leasing the area with the Treasury Department. Such agreement period is 30 years from 
the years 2012 to 2042. 

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

Later on September 12, 2018, the Company has issued a letter of objection to the collection of rent, 
rental fees and compensation in such amount. The significant reason is the land and buildings lease agreement 
that is legitimate in accordance with the Ministry of Finance. It is carried out according to the resolution of the 
state property No. 1/2012 as well as informing the rental rate, rental fees and other conditions. The Company 
has considered and agreed to enter into the lease agreement and always pay the rent and follow the agreement 
correctly. Therefore, this claim is not in the terms of the agreement. In addition, the various claims for 
damages is a matter between Ministry of Finance and the lease parties during that time (The Agricultural Co-
operative Federation of Thailand). The Company, with such facts, has not recorded rental fees and additional 
fees according to the request from Treasury Department in the financial statements as at December 31, 2020. 

 
16. INTANGIBLE ASSETS 

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

 
   (Unit : Baht) 
 Separate financial statements 
 Book value                           Transactions   Book value 
 as at December  Additions  Deduction  Transferred in  Transferred out  as at December 
 31, 2019          31, 2020 
Cost            
 Copy-right ship blue print 3,651,170  -  -  -  -  3,651,170  
 Software 21,559,767  -  (6,997,291)  -  -  14,562,476 
 Licence 464,070  388,172  -  230,873  -  1,083,115 
 Copy-right ship blue print in progress -  1,027,290  -  -  -  1,027,290 
  Total 25,675,007  1,415,462  (6,997,291)  230,873  -  20,324,051 
Less Accumulated amortization            
 Copy-right ship blue print (1,084,491)  (365,117)  -  -  -  (1,449,608) 
 Software (14,046,767)  (1,346,219)  6,997,257  -  -  (8,395,729) 
 Licence (122,057)  (236,273)  -  -  -  (358,330) 
  Total (15,253,315)  (1,947,609)  6,997,257  -  -  (10,203,667) 
 Net book value 10,421,692           10,120,384 
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   (Unit : Baht) 
 Separate financial statements 
 Book value                          Transactions  Book value 
      
 as at December  Additions  Deduction  Transferred in  Transferred out  as at December 
 31, 2018          31, 2019 
Cost            
 Copy-right ship blue print 3,651,170  -  -  -  -  3,651,170 
 Software 21,237,679  322,088  -  -  -  21,559,767 
 Licence 464,070  -  -  -  -  464,070 
  Total 25,352,919  322,088  -  -  -  25,675,007 
Less Accumulated amortization            
 Copy-right ship blue print (719,374)  (365,117)  -  -  -  (1,084,491) 
 Software (12,711,244)  (1,335,523)  -  -  -  (14,046,767) 
 Licence (44,712)  (77,345)  -  -  -  (122,057) 
  Total (13,475,330)  (1,777,985)  -  -  -  (15,253,315) 
 Net book value 11,877,589          10,421,692 
Amortization for the years            
2020  1,947,609 
2019  1,777,985 

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

depreciated but are still in use. The original cost of those assets amounted to Baht 1 million. 
 
17. DEFERRED TAX ASSETS AND DEFERRED TAX LIABILITIES 

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

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

adoption of TFRS 9  
and TFRS 16 

 Revenue (expenses) during the year  Balance as at  
 December 31, 

2019 
  In profit or loss  In other 

comprehensive income 
 December 31,  

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

Total 13,179,783  7,030,140  (8,784,993)  95,549  11,520,479   
Deferred tax liabilities:          
 Right-of-use assets -  (5,249,243)  235,300  -  (5,013,943) 

Total 13,179,783  1,780,897  (8,549,693)  95,549  6,506,536 
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   (Unit: Baht) 
 Separate financial statements 
 Balance as at   The impact of  

adoption of TFRS 9  
and TFRS 16 

 Revenue (expenses) during the year  Balance as at  
 December 31, 

2019 
  In profit or loss  In other 

comprehensive income 
 December 31,  

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

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

 
17.2 Tax expense (income) 

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

 (Unit: Baht) 
 Consolidated financial statements  Separate financial statements 

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

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

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

Income tax relating to components of other        
 comprehensive income :        

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

  (Unit: Baht) 
  Consolidated financial statements  Separate financial statements 

  2020  2019  2020  2019 
         

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

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

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

- Expenses not allowed as expenses in determining 
taxable profit 

 
278,752  823,090  

 
146,231 

 
760,053 

- Expenses which is deductible increasing from actual 
payment 

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

 
(1,025,866) 

 
(2,465,385) 

- Reversal of deferred tax assets with change in 
accounting policies  

 
955,668 

 
- 

 
955,668 

 
- 

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

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

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

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

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

(Baht) 
 Tax rate 

(%) 
 Tax amount 

(Baht) 
 Tax rate 

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

(Baht) 
 Tax rate 

(%) 
 Tax 

amount 
(Baht) 

 Tax rate 
(%) 

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

 
18.  WITHHOLDING TAX  

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

statements 
 Separate financial 

statements 
 2020  2019  2020  2019 

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

      Total 30,187,573  21,450,950  27,600,228  18,602,821 
 
The Company and its subsidiaries regard withholding tax as an asset since they have the right to 

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

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

      (Unit: Baht) 
  Interest rate per annum 

 
 Consolidated financial 

statements 
 Separate financial 

statements 
  2020  2019  2020  2019  2020  2019 

Promissory notes   2.50 - 2.63  3.00 - 4.25  75,000,000  140,000,000  75,000,000  140,000,000 
Total      75,000,000  140,000,000  75,000,000  140,000,000 
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As at December 31, 2020 and 2019, the Company has bank overdraft facilities amounted to 
approximately Baht 20 million, short-term loans Baht 160 million and trust receipt Baht 120 million (As at 
December 31, 2019 : Bank overdraft facilities Baht 38 million, short-term loans Baht 160 million and trust 
receipt Baht 110 million), secured by the mortgage of the Company’s two floating dockyards and land 
and construction thereon. 

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

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

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

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

 In 2020 and 2019, the Company has set the provisions from the work guarantee amounting to Baht 
1.05  million and Baht 0.40 million, respectively, according to the estimates from the engineers.  
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21. LEASE LIABILITIES 
 The carrying amounts of lease liabilities and the movement for the year ended December 31, 2020 
are summarized below. 

 (Unit : Baht) 
 Consolidated     

    financial statements 
 Separate 

 financial statements 
As at December 31, 2019 1,417,842  1,417,842 
Effects of the adoption of TFRS16 37,419,269  37,419,269 
As at January 1, 2020 38,837,111  38,837,111 
Addition 1,808,891  1,808,891 
Addition of interest -  - 
Payments (3,433,403)  (3,433,403) 
Decrease from contract cancellation -  - 
As at December 31, 2020 37,212,599  37,212,599 
Less: current portion (2,018,253)  (2,018,253) 
Lease liabilities - net of current portion 35,194,346  35,194,346 

 
 The following are the amounts recognized in profit or loss: 

 (Unit : Baht) 
 Consolidated     

    financial statements 
 Separate 

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

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

 
 The Company entered into a lease agreement to pay for the land and construction leasehold right on 
the agreement, the lease has a term of 30 years starting from 2012 and to 2042. As at December 31, 2020, 
the Company has the obligation to pay the outstanding lease payment under the agreement as follows: 
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   (Unit: Baht) 
Payable within  Consolidated financial statements/ 

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

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

    (Unit : Baht) 
  Consolidated financial statements/ 

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

 
 As at December 31, 2020 and 2019, the Company entered into two long-term loan agreements with a 
local bank at the amount of Baht 125 million and Baht 72 million, respectively 
 First agreement : Long-term loan amounted Baht 125 million divided into 2 parts as follows: 
 Loan for land and construction thereon amounted Baht 105 million, MLR-2.00 per annum, 108 
installments with Baht 0.98 million per installment, first installment will repay on the final business date 
of 13th month from the first withdrawal date from bank and finish within 120 months from the first 
withdrawal month. 
 Loan for shipyard maintenance amounted Baht 20 million, MLR-2.25 per annum, 48 installments 
with Baht 0.42 million per installment, first installment will repay on the final business date of 13th 
month from the first withdrawal date from bank and finish within 60 months from the first withdrawal 
month. 
 Such long-term loans are guaranteed by land and construction thereon (See note 14). 
 Second agreement : Long-term loan amounted Baht 160 million for harbor improvement as 
follows: 

   - Month No. 1-36, MLR-1.90 per annum 
   - Month No. 37-60 MLR-1.65 per annum 
   - Month No. 61-120 MLR-1.40 per annum 
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 Later on December 26, 2017, the Company has reduced some parts of loan amount according to 
the credit agreement by the loan agreement from the bank in total Baht 72 million. 
 The total repayments are 108 installments, the first installment will be made on the final business 
date of 13th month from the first withdrawal installment from bank and finish within 120 months from 
the first withdrawal month under the repayment conditions as follows : 

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

 Such long-term loan is guaranteed by a floating dockyards (See note 14). 
 
Other significant practice according to agreement 
 The Company has to comply with the conditions as specified in the loan agreement on significant 
matters such as the Company has not to take the loan for other purposes except specified in the agreement 
and has not to transfer, sell, rent, dispose or coursing any encumbrance to assets and debt obligations or 
burden by loan or guarantee any persons. As a result, the ratio of total liabilities to shareholders’ equity is 
more than 1.3:1. However, it must not be less than zero. The Company agrees to hold the ratio of the 
ability to repay debt at the ratio of not less than 1.5 times. 

 
23. EMPLOYEE BENEFIT OBLIGATIONS 

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

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

Current cost and interest 1,889,234  1,829,857  1,742,047  1,695,379 
Actuarial losses from defined        
 employee benefit plans 505,348  3,831,389  517,405  4,120,062 
Employee benefit paid in the year (3,544,232)  (1,116,753)  (3,297,727)  (1,116,753) 
Employee benefit obligations, ending forward 16,990,802  18,140,452  15,899,575  16,937,850 
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 Expense recognized in the statements of comprehensive income for the years ended December 31, 
2020 and 2019 :- 

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

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

 
  Assumptions in the estimates based on the actuarial principles 

 Percentage 
 Consolidated financial statements  Separate financial statements 
 2020  2019  2020  2019 

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

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

Percentage 
 Consolidated financial 

statements 
 Separate financial statements 

 Increase  Decrease  Increase  Decrease  Increase  Decrease 
Discount rate 1  1  (17.26)  20.51  (15.88)  19.01 
Salary increase rate 2  2  22.78  (15.46)  21.10  (14.37) 
Turnover rate 40  60  (14.02)  26.36  (12.95)  24.60 
Mortality rate 40  60  (18.22)  19.18  (16.90)  17.80     
 On April 5, 2019, the Labour Protection Act has been enacted in the Royal Gazette. The Labour 
Protection Act includes a requirement that an employee who is terminated after having been employed by 
the same employer for an uninterrupted period of 20 years or more, receives severance payment of 400 
days of wages at the most recent rate, which is increased from the current maximum rate of 300 days. 
This Act shall come into force after the expiration of thirty days from the enacted date in the Royal 
Gazette onwards. This change is considered a post-employment benefits plan amendment. The effect of 
the change is recognized past service costs as expenses in the income statement.  
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 During the year 2019, a subsidiary has transferred 4 employees to the Company. Regarding the 
transferring employees has resulted in the increase for recognizing actuarial losses of Baht 0.69 million, 
past service costs and interest from the revision of employee benefit plan in the increase amount of Baht 
0.15 million and current service costs and interest increased by Baht 0.03 million and Baht 0.01 million, 
respectively. 
 During the year 2019, long-term interest rate has significantly reduced that affected the discount 
rate assumed by the actuary from 2.80%. to 1.69%. The Company and its subsidiaries have considered to 
record the increase of employee benefit obligations in the amount of Baht 1.63 million (the Company : 
Baht 1.45 million) and to recognize the past service costs in other comprehensive income at the same 
amount.  

 
24. STATUTORY RESERVE 

Pursuant to Section 116 of the Public Limited Companies Act B.E. 2535, the Company is required 
to set aside to a statutory reserve at least 5 percent of its net profit for the period after deducting 
accumulated deficit brought forward (if any), until the reserve reaches 10 percent of the registered capital. 
The statutory reserve is not available for dividend distribution. 

 
25. EARNINGS PER SHARE 

Earnings per share is calculated by dividing the net profit for the period by the weighted average 
number of ordinary shares issued during the year. 
 Consolidated financial statements  Separate financial statements 
 2020  2019  2020  2019 
Profit for the years (Baht) 30,621,048  1,006,481  30,425,563  11,775,079 
Weighted average number of ordinary shares (Share) 258,291,087  258,291,087  258,291,087  258,291,087 
Basic earnings per share (Baht/Share) 0.119  0.004  0.118  0.046 

 
26. EXPENSE BY NATURE 

Significant expenses by nature are as follows :  
 (Unit : Baht) 
 For the year ended December 31 
 Consolidated statement of 

comprehensive income 
 Separate statement of 

comprehensive income 
  2020  2019  2020  2019 
Raw material and consumable used  196,781,367  147,063,311  192,524,785  146,618,952 
Change in material and work in process  14,593,911  (8,698,422)  14,641,717  (8,787,943) 
Depreciation and amortization   42,347,114  37,088,007  42,045,480  36,786,097 
Employee benefit cost  118,109,495  117,641,610  88,606,783  86,118,496 
Employee benefit after retired  1,589,527  4,276,327  1,460,308  4,035,069 
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27. FINANCIAL INFORMATION BY OPERATING SEGMENTS 
Operating segment information is reported in a manner consistent with the internal reports that are 

regularly reviewed by the chief operating decision maker in order to make decisions about the allocation 
of resources and assess the performance of the Company’s operating segment. 

The Company and its subsidiaries’ business operations involve 2 principal segments: (1) Ship 
prepairing and (2) Ship building. These operations are mainly carried on in Thailand.  

Below is the consolidated financial information for the years ended December 31, 2020 and 2019 
of the Company and its subsidiaries by operating segments.  

                                                             (Unit: Million Baht)                                                                                                                          

 Consolidated financial statements 

 For the year ended December 31, 

 Ship repairing 

segment 

 Ship building 

segment 

 Other segments  Elimination of 

inter-segment 

revenues 

 Consolidation 

 2020  2019  2020  2019  2020  2019  2020  2019  2020  2019 

Revenue from external  customers 373.3  364.9  86.4  44.7  20.4  21.0  -  -  480.1  430.6 

Inter-segment revenues 0.4  -  21.2  13.2  30.2  29.0  (51.8)  (42.2)  -  - 

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

Segment income (loss) 111.9  115.3  31.6  11.7  2.0  0.7  -  -  145.5  127.7 

Unallocated income and expenses:                    

 Interest income                 0.1  0.1 

 Other income                 13.6  10.1 

 Distribution costs and administrative 

       expenses 

                 

(112.3) 

  

(127.4) 

   Finance costs                 (7.5)  (8.4) 

 Income taxes expense                 (8.7)  (1.0) 

Profit (loss) for the year                 30.7  1.1 

Property, plant and equipment - net                 425.9  443.3 

Intangible assets                 10.3  10.4 

Leasehold right                 -  23.8 

Right-of-use assets                 54.0  - 

Unallocated assets                 228.1  277.6 

Total assets                 718.3  755.1 

 
28. PROVIDENT FUND 

The Company, its subsidiaries and their employees have jointly established a provident fund in 
accordance with the Provident Fund Act B.E. 2530. Employees, the Company and its subsidiaries 
contributed to the fund monthly at the rate of 5 percent of basic salary. The fund, which is managed by 
Tisco Bank Public Company Limited (2019 : Siam Commercial Bank Public Company Limited), will be 
paid to employees upon termination in accordance with the fund rules. For the years 2020 and 2019, the 
Company and its subsidiary contributed in the amount totaling Baht 4.5 million and Baht 4.6 million, 
respectively, (the Company only : Baht 4.3 million and Baht 4.3 million, respectively).  
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29. CAPITAL MANAGEMENT 
 The primary objective of the Company’s capital management is to ensure that it has an appropriate 
financial structure and preserves the ability to continue its business as a going concern. 
 According to the separate statements of financial position as at December 31, 2020 and 2019, the 
Company’s debt-to-equity ratio was 0.66 : 1 and 0.81 : 1, respectively. 
 

30. DIVIDEND 
YEAR 2020 

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

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

31.  PRIVILEGES AND BENEFITS UNDER INVESTMENT PROMOTION 
The Company has received several tax privileges according to the Investment Promotion Act B.E. 

2520 approved on April 26, 2018, with the Promotional Certificate No. 61-0481-1-04-1-0 for improving 
the production efficiency to reduce the impact on the environment. It can be summarized as follows: 

1.  To approve a promoted person shall be granted permission to bring into the Country who are 
skilled workers or experts, spouses and dependents of persons in both types and in such 
numbers and for such periods of time as the Board may deem appropriate even in excess of 
such quotas or period of time permitted to stay in the country approved by the Board for the 
period of permitted stay in the country. 

2.  To be exempted from import duties for the machineries under the Board approval. 
3.  To be exempted from corporate income tax on the net profit derived from the promoted 

activity altogether not over 50 percent of the investment amount in order to improve the 
production efficiency excluding cost of land and working capital for a period of 3 years from 
the date income is first derived from such activity. 

4.  To be exempted from including the dividends derived from a promoted activity that is granted 
an exemption of corporate income tax under section 31 from calculating of taxable income. 

5.  To approve a promoted person to take out or remit abroad money in foreign currency. 
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32.  RECONCILIATION OF LIABILITIES ARISING FROM FINANCING ACTIVITIES 
Changes in the liabilities arising from financing activities for the years ended December 31, 2020 and 

2019 are as follows: 
(Unit : Baht) 

 Consolidated financial statements 
 Balance  Cash flows  The impact of   Non-cash transaction  Balance  
 as at January   Increase  adoption of  Increase  Acquisition of   Differences  as at December  
 1, 2020  (decrease)*  TFRS 16    subsidiary  on translation  31, 2020  

           of financial    
               
Short-term borrowings from                

financial institutions 140,000,000  (65,000,000)  -  -  -  -  75,000,000  
Long-term borrowings from  

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

Lease liabilities 1,417,842  (3,433,403)  37,419,269  1,808,891  -  -  37,212,599  
Total 249,274,107  (96,051,523)  37,419,269  1,808,891  -  -  192,450,744  

 
(Unit : Baht) 

 Consolidated financial statements 
 Balance  Cash flows  Non-cash transaction  Balance 
 as at January   Increase  Increase  Acquisition of   Differences  as at December 
 1, 2019  (decrease)*    subsidiary  on translation  31, 2019 

         of financial   
Short-term borrowings from financial institutions 87,000,000  53,000,000  -  -  -  140,000,000 
Long-term borrowings from financial institutions 128,454,385        (20,598,120)  -  -  -  107,856,265 
Lease liabilities 1,441,826  (1,189,405)  1,165,421  -  -  1,417,842 

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

(Unit : Baht) 
 Separate financial statements 
 Balance  Cash flows  The impact of   Non-cash transaction  Balance  
 as at January   Increase  adoption of  Increase  Acquisition of   Differences  as at December  
 1, 2020  (decrease)*  TFRS 16    subsidiary  on translation  31, 2020  

           of financial    
               
Short-term borrowings from                

financial institutions 140,000,000  (65,000,000)  -  -  -  -  75,000,000  
Long-term borrowings from  

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

Long-term borrowings from  
related - parties 20,000,000 

 
(6,400,000) 

 
-  -  -  -  13,600,000  

Lease liabilities 1,417,842  (3,433,403)  37,419,269  1,808,891  -  -  37,212,599  
Total 269,274,107  (102,451,523)  37,419,269  1,808,891  -  -  206,050,744  

 
 
 



309Annual Report 2020
ASIAN MARINE SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED

- 67 - 
 

 

(Unit : Baht) 
 Separate financial statements 
 Balance  Cash flows  Non-cash transaction  Balance 
 as at January   Increase  Increase  Acquisition of   Translation on  as at December 
 1, 2019  (decrease)*    subsidiary  exchange rate  31, 2019 
Short-term borrowings from financial institutions 87,000,000  53,000,000  -  -  -  140,000,000 
Long-term borrowings from financial institutions 128,454,385        (20,598,120)  -  -  -  107,856,265 
Long-term borrowings from related - parties 13,000,000  7,000,000  -  -  -  20,000,000 
Lease liabilities 1,441,826  (1,189,405)  1,165,421  -  -  1,417,842 

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

* Financing cash flows included net proceeds and repayment of cash transactions in the statements of cash flows. 
 

33. COMMITMENTS AND CONTINGENT LIABILITIES  
 33.1  Commitments relating to operating lease and service agreements 

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

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

 (Unit : Baht) 
 Consolidated                                        

financial statements 
 Separate                                                 

financial statements 
 2020  2019  2020  2019 
Payable within:        

In up to 1 year 397,000  3,455,410  397,000  3,455,410 
In over 1 and up to 5 years -  9,434,280  -  9,434,280 
In over 5 years -  42,622,130  -  42,622,130 
 397,000  55,511,820  397,000  55,511,820 

    
   As at December 31, 2020, the Company and its subsidiaries had no obligations under the 

lease agreements and related service agreements as a result of the adoption of TFRS 16 as at 
January 1, 2020. The Company and its subsidiaries recognized the lease liabilities previously 
classified as operating lease at the present value of the remaining lease payments, discounted 
incremental borrowing rate, as described in Note 5.2 to the interim financial statements. 
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 33.2  Commitments relating to ship building and ship repairing contracts 
   As at December 31, 2020 the Company has undelivered agreement related to unrendered 

ship building and ship repair contracts to be paid for another Baht 49.54 million with an advance 
received from the customer in the amount of Bath 10.79 million (See note 10). 

 
 33.3  Commitments for purchase of goods 

   As at December 31, 2020, the Company has outstanding commitments on the contracts to 
purchase machinery and equipment for ship repair of Baht 5.63 million and Singapore Dollar 0.01. 
 

 33.4  Guarantees 
 As at December 31, 2020, there were outstanding bank guarantees of approximately Baht 
27.99 million (The Company Only: Baht 22.90 million) which have been issued by banks on 
behalf of the Company and its subsidiaries in respect of certain performance bonds as required in 
the ordinary course of business of the Company and its subsidiaries. 
 

33.5 Securities against credit facilities and loans as obtained from financial institutions 
   As at December 31, 2020, the Company’s credit facilities and loans obtained from banks at 

the amount of Baht 477 million have been secured by the mortgage of the Company’s two floating 
dockyards and land and construction thereon. 

   As at December 31, 2020, the subsidiary’s credit facilities and loans obtained from banks at 
the amount of Baht 12 million have been secured by the mortgage of the subsidiary’s two ships 
and secured by the parent company. 

 
34. FINANCIAL INSTRUMENTS 

34.1 Financial risk management and policies 
The Company and its subsidiaries’ financial instruments, principally comprise cash and 

cash equivalents, trade and other current receivable, unbilled complete construction in progress, 
lease receivables, loan, bank overdrafts and short-term loans from financial institutions, trade 
accounts and other payable, lease liabilities and long-term loans from bank. The financial risks 
associated with these financial instruments and how they are managed are described below.  

 
  34.1.1 Credit risk 

The Company and its subsidiaries are exposed to credit risk primarily with respect to trade 
and other current receivable and loans. The management manages the risk by adopting credit 
control policies and procedures, and therefore do not expect to incur material financial losses. The 
maximum exposure to credit risk is limited to the carrying amounts trade and other current 
receivables, lease receivable and loans as stated in the statements of financial position. 
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The Company is subject to concentrations of credit risk because the Company builds and 
repairs ships for general customers, in both the private and public sectors. The ability of these 
debtors to meet their obligations is related to the country’s economic conditions. 

 
  34.1.2 Interest rate risk 

The Company and its subsidiaries’ exposure to interest rate risk relate primarily to their 
cash at financial institutions, loans from subsidiaries, bank overdrafts and short-term loans from 
financial institutions, long-term loans from bank, and interest bearing. However, since most of the 
Company and its subsidiaries’ financial assets and liabilities bear floating interest rates or fixed 
interest rates which are close to the market rate, the interest rate risk is expected to be minimal.  

Significant financial assets and liabilities as at December 31, 2020 classified by type of 
interest rates are summarized in the table below, with those financial assets and liabilities that 
carry fixed interest rates further classified based on the maturity date, or the repricing date (if this 
occurs before the maturity date).  

 
 Fixed interest rates         

 Within  
1 year 

 1 - 5 
years 

 Over  
5 years 

 Floating 
interest rate 

 Non-interest 
bearing 

 Total  Effective 
interest rate 

 (Million Baht) (% p.a.) 
Financial assets              
Cash and cash equivalents 0.37             -             -  20.42  4.08  24.87  0.050 - 0.125 
 0.37             -             -  20.42  4.08  24.87   
              
 Fixed interest rates         
 Within  

1 year 
 1 - 5 

years 
 Over  

5 years 
 Floating 

interest rate 
 Non-interest 

bearing 
 Total  Effective 

interest rate 
 (Million Baht)  (% p.a.) 
Financial liabilities              
Promissory notes            -             -             -  75.00             -  75.00  2.50 - 2.63 
Long - term loans from bank            -             -             -  80.24             -  80.24  3.47 - 4.35 
            -             -             -  155.24             -  155.24   

   
  34.1.3 Foreign currency risk 

The Company’s and its subsidiaries’ exposure to foreign currency risk arise mainly from 
trading and service transactions that are denominated in foreign currencies.  

The balances of financial assets and liabilities denominated in foreign currencies as at 
December 31, 2020 are summarized below. 
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  Financial  Financial  Exchange rate 
Foreign currency  assets  liabilities  as at December 31, 2020 

  (Million)  (Million)  (Baht per 1 foreign currency unit) 
US dollar  0.37  -  29.8674 
Euro  0.12  -  36.4949 

 
 34.2 Fair values of financial instruments 

Since the majority of the Company and its subsidiaries’ financial assets and parts of their 
financial liabilities are short-term in nature, and lendings and loan borrowings carry floating 
interest rates, the fair value of these financial assets and liabilities is not expected to be materially 
different from the amounts presented in the statements of financial position. 

A fair value is the amount for which an asset can be exchanged or a liability settled between 
knowledgeable, willing parties in an arm’s length transaction. The fair value is determined by 
reference to the market price of the financial instrument or by using an appropriate valuation 
technique, depending on the nature of the instrument.  

 
35. RECLASSIFICATION 

Certain amounts in the financial statements for the year ended December 31, 2019 have been 
reclassified to conform to the current year’s classification but with no effect to previously reported net profit or 
shareholders’ equity. 

 
36. APPROVAL OF FINANCIAL STATEMENTS 

These financial statements were authorized for issue by the Company’s Directors on 12 February,  2021. 
 

 



02 รายงานประจำาปี 2563
บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำากัด (มหาชน)

WE  EMPHASIZE  

ONTIME 
AND QUALITY

บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำากัด (มหาชน)
128 หมู่ 3 ถนน สุขสวัสดิ์ ตำ�บล แหลมฟ้�ผ่� 
อำ�เภอ พระสมุทรเจดีย์ จังหวัด สมุทรปร�ก�ร 10290
โทร : (662) 815-2060-7 โทรส�ร : (662) 453-7214

Asian Marine Services Public Company Limited 
128 Moo 3 Suksawad Rd., Laemfapa, 
Prasamutjedee, Samutprakan, 10290, Thailand
Tel: (662) 815-2060-7 Fax: (662) 453-7214 

Website: www.asimar.com




