
WE EMPHASIZE ON TIME AND QUALITY

บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำากัด (มหาชน)
ASIAN MARINE SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED

ANNUAL REPORT 2019
รายงานประจำาปี 2562



สารบััญ CONTENT
01 จุดเด่นทางการเงิน 2562

02 วิิสััยทัศ พัันธกิจ

04 สัาสั์นจากประธาน

06 กิจกรรมเพั่่อชุุมชุน

12 คณะกรรมการบริษััท

18 คณะผู้้�บริหาร

21 โครงสัร�างบริหาร

22 ประวิัติิควิามเป็นมาและการเปล่่ยนแปลงท่่สัำาคัญ

29 ผู้ลงานและเหติุการณ์สัำาคัญของบริษััทในป่ 2562

30 ภาพัรวิมการประกอบธุรกิจของบริษััท และบริษััทย่อย

33 การลงทุนในบริษััทย่อย

34 โครงสัร�างรายได�บริษััท และบริษััทย่อย

35 ภาวิะการแข่งขันและแนวิโน�มอุติสัาหกรรม

41 ข�อม้ลทั่วิไปและบุคคลอ�างอิง

43 ปัจจัยควิามเสั่่ยง

44 โครงสัร�างการถื่อหุ�นและการจัดการ

45 โครงสัร�างการจัดการและการกำากับด้แลกิจการ

50 การปฏิิบัติิติามหลักการกำากับด้แลกิจการท่่ด่

65 รายการระหวิ่างกัน

68 การเปิดเผู้ยข�อม้ลเก่่ยวิกับค่าติอบแทนของผู้้�สัอบบัญชุ่

69 รายงานของคณะกรรมการติรวิจสัอบ

71 รายงานคณะกรรมการสัรรหาและกำาหนดค่าติอบแทบ

72 ผู้ลการดำาเนินงานของบริษััทในป่ 2562

76 รายงานควิามรับผู้ิดชุอบของ 
คณะกรรมการติ่อรายงานทางการเงิน

77 รายงานของผู้้�สัอบบัญชุ่รับอนุญาติ

82 งบการเงินและหมายเหติุประกอบงบการเงิน

131 Financial Highlight 2019

132 Vision Mission

134 Message from the Chairman

136 Corporate Social Responsibility

142 Board of Directors

148 Management Team

151 Organization Chart

152 History and Significant Developments

159 Achievements and Major Events in 2019

160 Business Overview of the Company and Affiliated

163 Investment in Subsidiaries

164 Revenue Structure

165 Competitive Environment and Industry Trend

171 General Information

173 Risk Factors

174 Major Shareholders and Executives

175 Management and Corporate Governance

180 Good Corporate Governance

197 Connected Transactions

200 Additional Information Regarding Auditor's 
Service Fee

201 Report of the Audit Committee

203 Report of the Nomination and Remuneration 
Committee 

204 Performance in 2019

208 Board of Directors' Responsibility  
for Financial Reporting

209 Auditor's Report

215 Financial Statement  
and Notes to the Financial Statements



1
บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำากัด (มหาชน)

จุดเด่นทางการเงิน 2562

2562 2562 25622561 2561 25612560 2560 2560

หน่วย : ล้านบาท
ข้อมูลทางการเงิน 2562 2561

ปรับปรุงใหม่
2560

สินทรัพย์รวม 755 752 734

หนี้สินรวม 326 295 251

ส่วนของผู้ถือหุ้น 429 457 483

รายได้จากการรับจ้าง 431 516 691

รายได้รวม 441 525 705

ก�าไรขั้นต้น  128 160 247

ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิ 1 26 82

อัตราส่วนทางการเงิน 2562 2561
ปรับปรุงใหม่

2560

อัตราก�าไรสุทธิ  (%) 0.23 4.96 11.57
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น  (%) 0.23 5.54 17.73

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 0.13 3.51 11.37

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น(บาท) 1.66 1.77 1.87

ก�าไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) 0.004 0.10 0.32

ก�าไรสุทธิ
หน่วย : ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น
หน่วย : ล้านบาท

รายได้รวม
หน่วย : ล้านบาท

1
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วิสัยทัศน์
เป็นอู่เรือที่มีตราผลิตภัณฑ์สู่ระดับสากล  

น�าเทคโนโลยีพัฒนากระบวนการผลิตให้ได้คุณภาพ 
เวลาส่งมอบและความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า 
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บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำากัด (มหาชน)

พันธกิจ
มุ่งมั่นให้บริการแก่ลูกค้า โดยมีการควบคุมคุณภาพและเวลาตามมาตรฐานอู่เรือ 

ชั้นน�า มีการพัฒนาอย่างต่อเนือ่งและบริหารทรัพยากรของบริษัทให้มี 
ประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อ

ลูกค้า
ผลงานเป็นที่ยอมรับและเกิดความพึงพอใจสูงสุด

ผู้ถือหุ้น
มีผลประกอบการตามเป้าหมายเป็นที่พอใจแก่ผู้ถือหุ้น

พนักงาน
พัฒนาบุคลากร ให้โอกาสก้าวหน้าในงาน มีคุณภาพชีวิตที่ดี

สิ่งแวดล้อมและชุมชน
ร่วมพัฒนาสิ่งแวดล้อมและรับผิดชอบชุมชน
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สาส์นจากประธาน

นายประกิต  ประทีปะเสน
ประธานกรรมการบริษัท
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บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำากัด (มหาชน)

 ปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทฯ เผชิญกับอุปสรรคมากมาย 
ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขนัท่ีสงูข้ึนในธรุกจิอุตสาหกรรมซ่อมเรอื 
ต่อเรือ สภาวะเศรษฐกิจท่ีไม่แน่นอน และการขาดแคลน
แรงงาน แต่ด้วยความมุ่งมั่น ต้ังใจ และความทุ่มเทของ 
คณะผูบ้รหิาร และพนกังานทุกคน รวมถงึการปรบัเปลีน่กลยุทธ์ 
การด�าเนินงานอย่างฉับไวภายใต้สถานการณ์ต่างๆ ท�าให้
บริษัทฯ สามารถผ่านอุปสรรคนั้นไปได้และด�าเนินงานได้
อย่างมัน่คงและต่อเนือ่งท่ามกลางสภาวะการแข่งขนัท่ีรุนแรง
 ผลกระทบต่างๆ ท่ีเกดิข้ึนท�าให้ผลการด�าเนนิงานในปีนี้  
ไม่ได้ตามเป้าหมายท่ีตัง้ไว้ แต่ในส่วนของงานซ่อมเรือลกูค้า
ยังคงให้ความไว้วางใจ โดยสามารถส่งมอบงานท้ังท่ีส�านกังาน
ใหญ่และสาขาสุราษฎร์ธานีได้กว่า 100 ล�า มีการปรับปรุง
เพ่ิมประสิทธิภาพของพื้นท่ีท�างานเพื่อรองรับลูกค้าได้เพิ่ม
ขึ้นในอนาคต

 ในส่วนของงานต่อเรือ บริษัทฯ ยังคงมีงานต่อเรือ
ก�าจัดผักตบชวาอย่างต่อเนื่อง ในปีนี้มีการส่งมอบงานให้
ลูกค้าหน่วยงานราชการ 1 ล�า อยู่ในระหว่างด�าเนินงานเพื่อ 
ส่งมอบในปี 2563 อีกจ�านวน 2 ล�า มีการน�าเทคโนโลยีใหม่ๆ 
มาพัฒนาต้นแบบ ให้มีความทันสมัย ประหยัดพลังงาน เพื่อ
ดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริงซ่ึงสอดคล้องกับแนวโน้มการ
ขยายตัวของลูกค้าในกลุ่มเรือโดยสาร เรือก�าจัดผักตบชวา 
และเรือเก็บขยะต่างๆ
 ท้ายท่ีสุดนี้ ในนามของผู้บริหารและพนักงานทุกคน
ของบริษัทฯ ผมขอขอบคุณทุกท่านส�าหรับการสนับสนุนท่ี
มอบให้กับเรา และด้วยแรงสนับสนุนนี้เองที่พิสูจน์ให้เห็นว่า 
แม้ในสภาวการณ์ท่ียากล�าบาก แต่บริษัทฯ ก็คงยืนหยัดใน
อุตสาหกรรมได้อย่างม่ังคง และพร้อมท่ีจะรอการกลบัมาฟ้ืนตวั
ของอตุสาหกรรมท่ีจะเกดิข้ึนในเวลาไม่นานหลงัจากนี ้เพือ่ท่ี
เราจะสามารถสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป
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การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน สังคม 
และครอบครัว ASIMAR 
บริษัทฯ มีส่วนร่วมในการพัฒนาและแบ่งปันความสุขให้กับสังคมและ
ชุมชน โดยสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมสร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆ เพื่อ
ชุมชน และสังคมอย่างต่อเนื่องโดยจัดกิจกรรมและโครงการท่ีส�าคัญใน 
ปี 2562 ดังนี้
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บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำากัด (มหาชน)

 สนับสนุนผ้าอ้อมอนามัยส�าหรับผู้สูงอายุ “โครงการดูแล
ระยะยาวส�าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง”

ASIMAR รักษ์โลก ตอบแทนชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

 ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราท�าความดีด้วย
หัวใจ” ตามโครงการคลองสวยน�า้ใสใส่ใจแหล่งน�า้   
ร่วมกับเทศบาลต�าบลแหลมฟ้าผ่า สนับสนุน
น�้าดื่มและเรือ ร่วมท�าความสะอาดและปลูก
ต้นไม้ในบริเวณวัดคลองพระราม และเก็บขยะ
ในคลองสรรพาสามิตร มุ่งเน้นการพัฒนาพื้นที่

 ร่วมกับส�านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการจัดกิจกรรมรณรงค์และส่งเสริมการใช้ระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม
สถานประกอบการอุตสาหกรรม ณ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม
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 ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา โครงการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน รณรงค์ปลูก
ต้นไม้ในบริเวณชุมชน และสองข้างทางถนนสุขสวัสดิ์-นาเกลือ ร่วมกับกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลต�าบลแหลมฟ้าผ่า

 ตัวแทนบริษัทฯ ออกเยี่ยมเยือนชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียง 
และมอบผ้าอ้อมอนามัยส�าหรับผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้สูงอายุ
ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ จ�านวน 12 ครั้ง

สนับสนุนกิจกรรมชุมชน ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดี

 สนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก หน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ใกล้เคียง พร้อมสนับสนุนสถานที่บริเวณพื้นที่หน้าบริษัท และน�าส่ง
กระแสไฟฟ้าส�าหรับการจัดงานของชุมชนคลองใหม่  ต�าบลแหลมฟ้าผ่า อ�าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ
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 บริษัทฯ เข้าร่วมจัดกิจกรรมวันเด็ก ณ อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า จ. สมุทรปราการ โดยจัดแสดงโมเดลเรือ พร้อมจัด
เกมส์ และแจกของรางวัลแก่เด็กๆ 

ครอบครัว ASIMAR
บรษัิทฯ ส่งเสรมิและสนบัสนนุส�าหรบักจิกรรมเพือ่ให้พนกังาน
มีส่วนร่วมในการแบ่งปัน และความร่วมมือในสังคม โดยมี
กจิกรรมต่างๆ ดงันี้

สุขใจผู้มอบ หนึ่งคนให้ หลายคนรับ

 ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานบริจาคโลหิตร่วมกับ
สภากาชาดไทย เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่รอรับการรักษา และ
เป็นการส�ารองโลหิตให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศ
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ส่งเสริมธรรมะในใจ

 พนักงานร่วมท�าบุญตักบาตร รับฟังธรรม และฝึกสมาธิ
จากพระสงฆ์ซึ่งนิมนต์จากวัดในชุมชนทุกเดือน

 ASIMAR ร่วมกับบริษัท อีโค มารีน จ�ากัด สนับสนุน
โครงการบรรพชา อุปสมบท ปิดเทอม เปิดธรรม “ธรรมมะ
สู่ดวงใจ” ณ วัดระฆังโฆสิตาราม 

ส่งเสริม และให้โอกาสทางการศึกษาแก่บุตรพนักงาน
 โครงการมอบทุนการศึกษาส�าหรับบุตร - ธิดาของพนักงานที่ผลการ
เรียนดี จ�านวน 21 ทุน

โครงการดูแลพี่น้อง ASIMAR

 สนับสนุนส่งเสริมสุขภาพที่ดีของพนักงาน ให้มีการการตรวจสุขภาพประจ�าปีทุกปี
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กิจกรรมตลาดนัดแบ่งปัน

 บรษัิทฯ สนบัสนนุกจิกรรมตลาดนดัของกนิ - ของใช้ โดยให้พนกังานน�าอาหาร ขนม สนิค้ามือสองจากของเหลอืใช้ จ�าหน่าย
ให้เพื่อนพนักงานในราคาถูก เป็นการเพิ่มรายได้ให้กับพนักงาน

กิจกรรมชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพ

 สนับสนุนการจัดกิจกรรมของศูนย์พัฒนาการ
ประมงแห่งเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ ในกิจกรรม 
“ซีฟเดคเดนิ-วิง่ มินมิาราธอน” รายได้จากการจดั
กจิกรรมน�ารายได้สมทบทุนซ้ือเครือ่งมอืทางการ
แพทย์ให้แก่โรงพยาบาลพระสมุทรเจดย์ีสวาทยา
นนท์ และเป็นทุนการศกึษาให้กบันกัเรยีนผูเ้รยีน
ด ีแต่ขาดแคลนทุนทรพัย์ในอ�าเภอพระสมทุรเจดย์ี
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นายประกิต  ประทีปะเสน 
ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ

อายุ : 77 ปี
การศึกษา
• ปริญญาโท  บริหารธุรกิจ 
 Wayne State University, Detroit USA
• ปริญาญาตรี  บริหารธุรกิจ
 Silliman University, Dumaguete, The Philippines

ประวัติการท�างาน ปัจจุบัน
• 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

จ�านวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) (18/03/2562) : 200,200
สัดส่วนในการถือหุ้น (%) : 0.08
วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 30/03/2538

อายุ : 87 ปี
การศึกษา
•  ปริญญาวารสารศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• วิทยาลัยป้องกัน ราชอาณาจักร รุ่นที่15
• ปริญญาโท  รัฐประศาสนศาสตร์
 สถาบันการไปรษณีย์โทรคมนาคมและ
• วิทยาลัยการปกครองแห่งชาติ ปารีส ประเทศฝรั่งเศส
• ประกาศนียบัตรการปกครอง และการคลัง
 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยปารีส

ประวัติการท�างาน ปัจจุบัน
•  กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ  

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

จ�านวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) (18/03/2562) :  -
สัดส่วนในการถือหุ้น (%) : -
วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 26/04/2538

นายศรีภูมิ  ศุขเนตร
กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, 

ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัท
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บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำากัด (มหาชน)

นางวรวรรณ  งานทวี 
กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร

อายุ : 60 ปี
การศึกษา
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA)
 Ohio University, USA
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การบัญชี)
 คณะเศรษฐศาสตร์ และบริหารธุรกิจ
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการท�างาน ปัจจุบัน
• ประธานกรรมการบริหาร
 บมจ. เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์
• กรรมการ
 บริษัท ซีทรานเฟอร์รี่ จ�ากัด
 บริษัท ดิสคัฟเวอร์รี่ จ�ากัด
 บริษัท ซีทราน ทราเวล จ�ากัด
 บริษัท โคช เซอร์วิสเซส จ�ากัด
 บริษัท พอร์ท จ�ากัด
 บริษัท โลจิสติคส์ แมนเนสเม้นท์ จ�ากัด

2546 - 2560
• กรรมการผู้จัดการ
 บมจ. เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์

2544 - 2547
• กรรมการผู้จัดการ
 บริษัท ซีทรานเฟอร์รี่ จ�ากัด

จ�านวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) (18/03/2562) : 1,124,960
สัดส่วนในการถือหุ้น (%) : 0.44
วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 09/09/2546

อายุ : 81 ปี
การศึกษา
•  MINI MBA
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
•  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ
 University of the East Philippines
•  อนุปริญญา บัญชี
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการท�างาน ปัจจุบัน
•  กรรมการบริหาร
 บมจ. เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์
•  กรรมการผู้จัดการ
 บจก. ตัณฑ์ไพบูลย์ (ธุรกิจ Holding Company)
•  กรรมการ
 บจก. ซีทราน เฟอร์รี่ (ธุรกิจเรือรับส่งผู้โดยสารข้ามฝาก)
 บจก. ซีทราน พอร์ท (ธุรกิจท่าเทียบเรือ)

2545 - 2546
•  กรรมการผู้จัดการ
 บมจ. เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์

จ�านวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) (18/03/2562) : -
สัดส่วนในการถือหุ้น (%) : -
วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 03/07/2541

นายสุทิน  ตัณฑ์ไพบูลย์ 
กรรมการ และกรรมการบริหาร
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นายประวัติ  จันทร์เรือง  
กรรมการ และกรรมการสรรหา 

และก�าหนดค่าตอบแทน

อายุ : 81 ปี
การศึกษา
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาตรี บัญชี
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการท�างาน ปัจจุบัน
•  กรรมการ และกรรมการสรรหา 
 และก�าหนดค่าตอบแทน
 บมจ. เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์
• กรรมการบริหาร
 บจก.นวกิจบ้านเมือง
 บจก. แหลมฉบังอินเตอร์เนชั่นแนล คันทรี่คลับ
• กรรมการผู้จัดการ
 บจก. นครินทร์ปาร์ค (พัฒนาที่ดิน)
 บจก. นครินทร์ปทุมธานีเอสเตรท

จ�านวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) (18/03/2562) : 5,209,700
สัดส่วนในการถือหุ้น (%) : 2.02
วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 26/11/2544

อายุ : 83 ปี
การศึกษา
•  ปริญญาเอก Dr. of Architecture
 University of Rome
•  ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการท�างาน ปัจจุบัน
•  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
 บมจ. เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์
•  นักธุรกิจ

จ�านวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) (18/03/2562)  : -
สัดส่วนในการถือหุ้น (%) : -
วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 06/06/2543

ดร.บ�ารุง  จินดา
กรรมการอิสระ  

และกรรมการตรวจสอบ
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นางลักขณา  ศรีสด 
กรรมการอิสระ 

และกรรมการตรวจสอบ

อายุ : 55 ปี
การศึกษา
• ปริญญาโท บัญชีการเงิน
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี บัญชี
 วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษา

ประวัติการท�างาน ปัจจุบัน
• กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
 บมจ. เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์
• ผู้จัดการการเงินและบัญชีอาวุโส
 บจก. สกู๊ต ดีไซน์

2553-2556
• ผู้อ�านวยการฝ่ายการเงินและบัญชี
 มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง

จ�านวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) (18/03/2562)  : -
สัดส่วนในการถือหุ้น (%) : -
วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 01/06/2559

อายุ : 55 ปี
การศึกษา
•  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA)
 GOLDEN GATE UNIVERSITY
•  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาบัญชี
 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)

ประวัติการท�างาน ปัจจุบัน
•  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

จ�านวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) (18/03/2562)  : 1,000,000
สัดส่วนในการถือหุ้น (%) : 0.39
วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 01/07/2561

นายธีรพงษ์  ตัณฑ์ไพบูลย์ 
กรรมการ
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ดร.นณณ์  ผาณิตวงศ์  
กรรมการ กรรมการบริหาร และ

กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

อายุ : 43 ปี
การศึกษา
•  ปริญญาเอก วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
•  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
 University of North Carolina at
 Wilmington
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ
 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)

ประวัติการท�างาน ปัจจุบัน
•   กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและก�าหนด
 ค่าตอบแทน
 บมจ. เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์
•   กรรมการ
 บจก. อ่างทองชูการ์เทอร์มินอล
 บจก. วิทัย ไบโอเพาเวอร์
 บจก. นครเพชรกรีนเนอร์ยี่
 บจก. มิลตั้นไบโอเทค
 บจก. น�้าตาลนครเพชร

จ�านวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) (18/03/2562) : 5,500,000
สัดส่วนในการถือหุ้น (%) : 2.13
วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 04/06/2545

อายุ : 46 ปี
การศึกษา
•  ปริญญาโท  บริหารธุรกิจ (MBA)
 University of Central
 Oklahoma USA.
•  ปริญญาตรี  พาณิชยศาสตร์ และ
 การบัญชี เอกการขนส่งระหว่างประเทศ
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการท�างาน ปัจจุบัน
•  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2559
• รองกรรมการผู้จัดการ

2552-2558
• ผู้จัดการทั่วไป
 บมจ. เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์

2551-2552
• Category Development Manager
 Procter & Gamble Trading (Thailand) Limited

2550-2551
• Unit Manager
 Procter & Gamble Trading (Thailand) Limited

2549-2550
• Marketing Strategy & Planning Manager
 Procter & Gamble Trading (Thailand) Limited

จ�านวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) (18/03/2562)  : -
สัดส่วนในการถือหุ้น (%) : -
วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 01/10/2558

นายสุรเดช  ตัณฑ์ไพบูลย์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ

กรรมการบริหาร
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บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำากัด (มหาชน)

นาย วิณณ์  ผาณิตวงศ์
กรรมการ และกรรมการบริหาร

อายุ : 38 ปี
การศึกษา
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA)
 Harvard Business School
 (Harvard University), USA.
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์
 ภาคภาษาอังกฤษ
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการท�างาน ปัจจุบัน
• กรรมการบริหาร
 บมจ. เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์
• กรรมการบริหาร และผู้จัดการฝ่ายส่งออก
 บริษัท น�้าตาลนครเพชร จ�ากัด
• กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ
 บริษัท อ่างทองชูการ์ เทอร์มินัล จ�ากัด

2553-2559
• กรรมการผู้จัดการ
 บจก. วิทัย ไบโอเพาเวอร์

จ�านวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) (18/03/2562) : 5,500,000
สัดส่วนในการถือหุ้น (%) : 2.13
วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 04/04/2560
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คณะผู้บริหาร

อายุ : 48 ปี
การศึกษา
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA)
 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
• ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์
 สถาบันราชภัฎ พระนคร

ประวัติการท�างาน ปัจจุบัน
• ผู้อ�านวยการสายงานปฎิบัติการ
  บมจ. เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์

2559-2560 
• ผู้จัดการทั่วไป
 บมจ. เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์

2557-2558 
• ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป
 บมจ. เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์

2555 - 2557 
• ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกยานพาหนะ
 บมจ. สหพัฒนพิบูล

2550 - 2555 
• ผูช่้วยเจ้าหน้าท่ีตรวจเรอื (ESP and Lifeboat Inspection)
 K.P. SHIP MANAGEMENT CO.,LTD.

จ�านวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) (18/03/2562)  : -
สัดส่วนในการถือหุ้น (%) : -
วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 01/10/2558

นายนิติ  ประทุมถิ่น
ผู้อ�านวยการสายงานปฎิบัติการ 

นายทวีเกียรติ  เทอดเผ่าพงษ์
ผู้อ�านวยการสายงานการตลาด
และพัฒนาธุรกิจ และรักษาการ

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

อายุ : 48 ปี
การศึกษา
•  ปริญญาโท การจัดการนวัตกรรม
 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
•  ปริญญาตรี  วิศวกรรมเครื่องกล
 เทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทเวศร์

ประวัติการท�างาน ปัจจุบัน
•   ผู้อ�านวยการสายงานการตลาด และพัฒนาธุรกิจ
 และรักษาการผู้จัดการฝ่ายการตลาด
 บมจ. เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์

2558-2560 
•   รองกรรมการผู้จัดการ
 บริษัท เอส อี เอ ชิพยาร์ด จ�ากัด

จ�านวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) (18/03/2562) : -
สัดส่วนในการถือหุ้น (%) : -
วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 01/03/2560
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นางสาวระพีพรรณ  พิบูลย์ศิลป์
ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี

อายุ : 46 ปี
การศึกษา
•  ปริญญาโท บริหารเทคโนโลยี
 วิทยาลัยนวัตกรรมอุดมศึกษา
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
•  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ - บัญชี
 เทคโนโลยีราชมงคล
 วิทยาเขตบพิตรพิมุข จักรวรรดิ

ประวัติการท�างาน ปัจจุบัน
•  ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี
 บมจ. เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์

2548-2549 
•  นักบริหารการเงิน
 บจก. เอซี นีลเส็น (ประเทศไทย)

2536-2548 
•  สมุห์บัญชี
 บจก. จงสถิตย์

จ�านวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) (18/03/2562)  : -
สัดส่วนในการถือหุ้น (%) : -
วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 01/04/2554

อายุ : 66 ปี
การศึกษา
•  มัธยมศึกษาตอนปลาย
 โรงเรียนศรีบุณยานนท์

ประวัติการท�างาน ปัจจุบัน
• ผู้จัดการฝ่ายบริการพัสดุ
 บมจ. เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์

2548-2554
• ผู้จัดการแผนกจัดซื้อ
 บมจ. เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์

จ�านวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) (18/03/2562)  : -
สัดส่วนในการถือหุ้น (%) : -
วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 31/01/2555

นางอารมย์  สัจจวิโส
ผู้จัดการฝ่ายบริการพัสดุ
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อายุ : 50 ปี
การศึกษา
• ปริญญาตรี การศึกษาศาสตร์บัณฑิต
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
• ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต
 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

ประวัติการท�างาน ปัจจุบัน
• ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
 บมจ. เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์
2554 - 2561 
• ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
 บริษัท เอส.ซี.เสรีชัย บิวตี้ จ�ากัด

จ�านวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) (18/03/2562)  : -
สัดส่วนในการถือหุ้น (%) : -
วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 03/12/2561

นายประณิธาน  โคตรพันธ์
ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

และธุรการ

นายพงศ์สัณห์  แพจุ้ย
ผู้จัดการฝ่ายผลิต

อายุ : 37 ปี
การศึกษา
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
• ปริญญาตรี วิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรีราชา

ประวัติการท�างาน ปัจจุบัน
• ผู้จัดการฝ่ายผลิต
 บมจ. เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์

2560-2561
• ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต
 บมจ. เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์

2559 - 2560
• ผู้จัดการสายงานเรือซ่อม
 บมจ. เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์

จ�านวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) (18/03/2562) : -
สัดส่วนในการถือหุ้น (%) : -
วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 01/07/2562
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ผู้จัดการทีมวิศวกรรมผู้จัดการบริหาร
โครงการ

ผู้จัดการ 
ฝ่ายผลิต

ผู้จัดการฝ่ายบริการ
พัสดุ

ผู้จัดการอู่สุราษฎร์ธานีผู้จัดการแผนกควบคุมคุณภาพ
และความปลอดภัย

คณะกรรมการสรรหา
และกำาหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ 
บริหาร

ประธานเจ้าหน้าที ่
บริหาร

สำานักบริหาร

ผู้ตรวจสอบภายใน

ที่ปรึกษา

คณะกรรมการบริษัท

ผู้จัดการ
ฝ่าย 

การตลาด

ผู้จัดการ
ฝ่ายการเงิน

และบัญชี

ฝ่าย 
พัฒนา
ธุรกิจ

ผู้จัดการ
แผนกเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ผู้จัดการ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

และธุรการ

ผู้อำานวยการ
สายงานการตลาด 
และพัฒนาธุรกิจ

ผู้อำานวยการ 
สายงาน 

การปฏิบัตการ

บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำากัด (มหาชน)

โครงสร้างการจัดการและแผนผังการบริหารองค์กร 
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 บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จ�ากัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2524 ด้วย
ทุนจดทะเบียน 200,000 บาท ให้บริการด้านการตรวจเรือในรูปแบบ 
ของ Marine Survey Company ต่อมาบริษัทฯ ได้เปลี่ยนวัตถุประสงค์แต่ 
เริ่มแรกมาเป็นให้บริการอู่ต่อเรือ เนื่องจากการความต้องการด้านอู่ซ่อมเรือ
พาณชิย์ท่ีได้มาตรฐานมีเพิม่มากข้ึน และได้เพิม่ทุนจดทะเบียนเป็น 20 ล้านบาท 
รวมท้ังซ้ืออู่ลอยจากประเทศญ่ีปุ่น โดยให้ชื่อว่า “อู่อาชิมา 1” เพื่อรองรับ
ความต้องการดงักล่าว ต่อมาในปี พ.ศ. 2538 บรษัิทฯ ได้ซ้ืออูล่อยเพิม่อีก  
1 อู่ จากประเทศเยอรมนี โดยให้ช่ือว่า “อู่อาชิมา 2” และได้เพิ่มทุนจด
ทะเบียนเป็น 120 ล้านบาท และ 170 ล้านบาทตามล�าดับ รวมทั้งแปรสภาพ 
เป็นบรษัิทมหาชนจ�ากดั และเปลีย่นช่ือเป็น บรษัิท เอเชียน มารนี เซอร์วสิส์  
จ�ากดั (มหาชน) หรือใช้ชื่อย่อว่า “ASIMAR”

ประวัติความเป็นมาและการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญ
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 ในปี พ.ศ. 2539 บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากส่วน 
ราชการโดยกองทัพเรอืให้ต่อเรอืตรวจการณ์ปืน จ�านวน 3 ล�า 
มูลค่างาน 808 ล้านบาท นอกจากนี้ หุ้นสามัญของบริษัทฯ 
ได้รบัการอนมุติัให้เป็นหลกัทรพัย์ท่ีจดทะเบียน และซ้ือขายใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ ต่อมาบริษัทฯ ได้จด
ทะเบียนยกเลิกสาขาที่ ซอยสุขสวัสดิ์ 49 และย้ายอู่ลอย 1 
มารวมกับอู่ลอย 2 ณ ส�านักงานปัจจุบัน
 
 ในปี พ.ศ. 2543 บริษัทฯ ได้รับการรับรองคุณภาพ 
มาตรฐาน ISO 9001 version 2000 จาก Lloyd’s Register 
Quality Assurance 

 ปี พ.ศ. 2545 บรษัิทฯ ได้รบัการว่าจ้างให้ต่อเรอืโดยสารกึง่
ด�าน�้าพัทยาปะการัง และเรือโดยสารคาตามาราน มูลค่างาน
รวมประมาณ 50 ล้านบาท และซ่อมคนืสภาพเรอืตรวจการณ์
ขนาดใหญ่ 3 ล�า ของส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ มูลค่างาน 
256 ล้านบาท
 นอกจากนี ้บรษัิทฯ ออกใบส�าคญัแสดงสทิธซ้ืิอหุ้นสามญั
ของบริษัทอายุไม่เกิน 3 ปี ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม จ�านวน 119 
ล้านหน่วย

 ปี 2546 บรษัิทฯ รบัด�าเนนิการก่อสร้าง โครงเหลก็ทาง 
เดนิระหว่างอาคารผูโ้ดยสารบางส่วน (Steel Work and Fabrication) 
ภายในสนามบินสวุรรณภมู ิมูลค่า 159 ล้านบาท และจดัหาอูล่อย 
เพิ่ม 1 อู่ มูลค่า 30 ล้านบาท แทนอู่ลอย 1 เดิมที่จ�าหน่าย
ออกไป

 ปี 2547 บริษัทฯ ได้ท�าการก่อตั้งบริษัท อาชิมา มารีน 
จ�ากดั (บรษัิทย่อย) เพือ่ด�าเนนิธรุกจิรบัเหมาช่วงงานโดยช่าง 
ฝีมือเฉพาะทาง ในปีนี้บริษัทฯ ได้ซ่อมท�าเรือจุฬาภรณ์ของ 
กรมประมงมูลค่า 42 ล้านบาท และเรือสู้ไพรินทร์ของกรมอู่
ทหารเรือ มูลค่า 28.5 ล้านบาท ซ่อมเรือ KALAMINJA MT 
401 จากประเทศมัลดีฟส์ มูลค่า 42 ล้านบาท

 ปี 2548 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนร่วมทุนกับบริษัท  
GLOBECO S.p.A. จากประเทศอติาล ี ซ่ึงเป็นบริษัทด�าเนนิ 
ธุรกิจด้านเรือก�าจัดมลภาวะทางน�้าช้ันน�าของโลก เพื่อ 
ก่อตั้งบริษัท อีโคมารีน จ�ากัด (บริษัทย่อย) โดยมีธุรกิจหลัก 
คือ การให้บริการก�าจัดมลภาวะทางน�้า เช่น ผักตบชวา  

ขยะ และคราบน�้ามัน เป็นต้น ให้แก่ลูกค้าภาครัฐและเอกชน  
ท้ังในประเทศและแถบภมิูภาคเอเชีย โดยบริษัทฯ เป็นผูด้�าเนนิ 
การต่อเรือเพื่อใช้ในกิจการดังกล่าว

 ปี 2549 บริษัทฯ ลงนามในสัญญาต่อเรือบรรทุกสินค้า 
ขนาด 442 TEU มูลค่า 13.4 ล้านเหรยีญอเมรกิาให้กบั GATI  
LIMITED ประเทศอินเดยี และบรษัิทฯ ได้เพิม่งบประมาณใน
การจัดซ้ืออุปกรณ์เครื่องจักรต่างๆ พร้อมท้ังปรับปรุงพื้นท่ี
บริเวณโรงงานให้เหมาะสม ให้สามารถรองรับตลาดต่าง 
ประเทศและในประเทศได้เพิ่มมากข้ึน พร้อมท้ังได้ท�าการ
ปรับปรุงสลิปเวย์ด้านทิศเหนือใหม่ขนาด 120 ม. X 30 ม. 
พร้อมติดตั้งเครนขนาดใหญ่ เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพ 
รองรับการซ่อมเรือและต่อเรือ
 ในเดือนพฤษภาคม 2549 ได้มีการจดทะเบียนลดทุน
ตามมตท่ีิประชุมสามัญผูถ้อืหุ้นประจ�าปี 2549 เนือ่งจากการ 
Ex-Warrant ครั้งท่ีผ่านมาเป็นครั้งสุดท้าย มีผู้ไม่มาใช้
สิทธิจ�านวน 3,189,900 หน่วย ท�าให้ต้องมีการจดทะเบียน
ลดทุนช�าระแล้วของบริษัทจาก 238,000,000 บาท เป็น 
234,810,100 บาท 
 นอกจากนี้ บริษัท อีโคมารีน จ�ากัด ได้ซื้อเรือเพลิแกน 
25 จากประเทศอิตาลแีละต่อเรอืข้ึนใหม่อีกจ�านวน 3 ล�า เพือ่ 
ให้บริการด้านเก็บขยะและก�าจัดคราบน�้ามัน และด�าเนินการ 
ต่อเรือก�าจดัมลภาวะทางน�า้ และได้รบัสญัญาจ้างระยะสัน้จาก
จงัหวัดสมทุรปราการและองค์การบรหิารส่วนต�าบลเทพารกัษ์
 
 ปี 2550 บรษัิทฯ ได้เริม่ด�าเนนิการโครงการต่อเรอืบรรทุก 
สนิค้าขนาด 442 TEU ซ่ึงเป็นเรอืบรรรทุกตูส้นิค้าขนาดใหญ่
ท่ีสุดเท่าท่ีเคยมีการต่อเรือข้ึนในประเทศไทยให้กับ GATI 
LIMITED ประเทศอินเดีย โดยมีระยะเวลาการท�างานตั้งแต่
ปี 2549 งานประกอบเฉพาะตัวเรือแล้วเสร็จในปี 2550 และ
ส่งมอบภายในเดือน มกราคม 2552 นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้
ลงนามในสัญญาอีก 2 ฉบับ คือ สัญญาดัดแปลงเรือจากเรือ
คอนเทนเนอร์เป็นเรอืสนบัสนนุงานนอกชายฝ่ังของ SERBA 
PACIFIK SDN.BHD จากประเทศมาเลเซีย และสัญญาต่อ 
เรือส�ารวจปิโตรเลียมกับ ALMANSOORI PRODUCTION 
SERVICE LLC. จากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
 บริษัทฯ ก�าลังด�าเนินการจัดท�ามาตรฐานระบบอาชีว 
อนามัยและความปลอดภัย OHSAS 18001 ให้เป็นไป 
ตามกฎเกณฑ์ต่างๆ ของระบบ
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 บริษัท อาชิมา มารีน จ�ากัด ได้ด�าเนินการจดทะเบียน 
ลดทุนเม่ือวนัท่ี 26 มกราคม 2550 จากทุนจดทะเบียนจ�านวน 
37.5 ล้านบาทเป็น 10.0 ล้านบาท และเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 
2550 จากทุนจดทะเบียน 10.0 ล้านบาท เป็น 5.0 ล้านบาท
 บริษัท อีโค มารีน จ�ากัด ได้รับสัญญาจ้าง 1 ปี จาก
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในงานปรับปรุงสภาพน�้าโดยการ
ใช้สารชีวภาพในแม่น�้าเจ้าพระยาซ่ึงมีปัญหาน�้าเน่าเสียและ 
กระทบต่อการเลีย้งปลาในกระชัง โดยมีช่ือโครงการ คอื “โครงการ 
เจ้าพระยาสดใสเทิดไท้องค์ราชันย์” โดยเฝ้าระวังคุณภาพ 
และบ�ารงุรกัษาแม่น�า้เจ้าพระยาและแม่น�า้น้อยในช่วงท่ีไหลผ่าน 
พื้นท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้ปราศจากขยะมูลฝอย 
วัชพืช และผักตบชวา โดยลงนามในสัญญาเม่ือ วันท่ี 30 
พฤศจิกายน 2550 เริ่มงานตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2550  
- 31 พฤศจิกายน 2551

 ปี 2551 บรษัิทฯ ด�าเนนิการต่อเรอืบรรทุกตูส้นิค้าขนาด 
442 TEU ของ GATI LIMITED ประเทศอินเดีย ซ่ึงเป็น 
โครงการต่อเนื่องจากปี 2550
 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2551 มีการส่งมอบเรือดัดแปลง
จากเรือคอนเทนเนอร์เป็นเรือสนับสนุนงานนอกชายฝั่งของ 
SERBA PACIFIK SDN.BHD จากประเทศมาเลเซีย
 ด�าเนนิการต่อเรือสนับสนุนการปฏิบัติงานแท่นขุดเจาะ
น�า้มันกับ ALMANSOORI PRODUCTION SERVICE LLC. 
จากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ก�าหนดส่งมอบในปี 2552
 นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญางานต่อเรือ
สนบัสนนุงานใต้น�า้นอกชายฝ่ัง ขนาดความยาว 60 เมตร กบั 
K.A. AL-GOSAIBI DIVING AND MARINE SERVICES 
COMPANY จากราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย
 บริษัทฯ ได้เริ่มจัดมาตรฐานระบบอาชีวอนามัยและ 
ความปลอดภัย OHSAS 18001 ซึ่งอยู่ในระหว่างการด�าเนิน
การตามกฎเกณฑ์ต่างๆ ของระบบ
 บรษิทั อโีค มารนี จ�ากดั ได้ด�าเนนิงาน “โครงการเจ้าพระยา 
สดใสเทิดไท้องค์ราชันย์” โดยเฝ้าระวงัคณุภาพและบ�ารงุรกัษา
แม่น�้าเจ้าพระยา และแม่น�้าน้อย ในช่วงท่ีไหลผ่านพื้นท่ี 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้ปราศจากขยะมูลฝอย วัชพืช 
และผักตบชวา ของจังหวัด โดยใช้เครื่องตรวจวัดคุณภาพ 
น�า้เป็นประจ�าทุกวัน และทุกสามเดอืนจะมกีารตรวจวดัค่าน�า้
อย่างละเอียด 28 พาลามิเตอร์ และยังได้ร่วมกับหน่วยงาน 
กรมพัฒนาที่ดิน เพื่อน�าผักตบชวาและวัชพืชทางน�้า น�าไป 
ท�าปุ ๋ยชีวภาพเพื่อแจกจ่ายเกษตรกร ท�าให้วัชพืชนั้นมี 
ประโยชน์ต่อชุมชนมากกว่าการท้ิงแบบสูญเปล่า เริ่มงาน 

ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2550 - 30 พฤศจิกายน 2551 เป็น
สัญญาจ้าง 1 ปี ส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว

 ปี 2552 วนัท่ี 12 มกราคม 2552 มีการส่งมอบโครงการ
ต่อเรือบรรทุกตู้สินค้าขนาด 442 TEU ของ GATI LIMITED 
ประเทศอินเดีย
 วันท่ี 2 มีนาคม 2552 มีการปล่อยเรือสนับสนุนการ 
ปฏิ บัติงานแท ่นขุดเจาะน�้ ามันของ ALMANSOORI  
PRODUCTION SERVICE LLC. ของประเทศสหรัฐ 
อาหรับเอมิเรตส์ ลงน�้า
 วันที่ 26 ตุลาคม 2552 มีการส่งมอบเรือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานแท่นขุดเจาะน�้ามัน ของ ALMANSOORI 
PRODUCTION SERVICE LLC. ของประเทศสหรัฐ 
อาหรับเอมิเรตส์
 วันที่ 30 มีนาคม 2552 มีการวางกระดูกงูเรือสนับสนุน
งานใต้น�้านอกชายฝั่ง ขนาดความยาว 60 เมตร ของ K.A. 
AL-GOSAIBI DIVING AND MARINE SERVICES  
COMPANY จากราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย
 วันที่ 28 กันยายน 2552 ได้ลงนามในสัญญางานซ่อม 
ใหญ่เรือส�ารวจประมงมหิดล ของกรมประมง
 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2552 ได้ลงนามในสัญญางานต่อ
เรือลากจูงขนาดก�าลังฉุดไม่น้อยกว่า 30 เมตริกตัน จ�านวน 
1 ล�า และเรอืลากจงูขนาดก�าลงัฉุดไม่น้อยกว่า 40 เมตรกิตัน 
จ�านวน 1 ล�า ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย ระยะเวลา 
โครงการประมาณ 730 วัน

 ปี 2553 วันท่ี 17 มีนาคม 2553 ส่งมอบเรือส�ารวจ 
ประมงมหิดล ของกรมประมง ที่เข้าซ่อมใหญ่รวมระยะเวลา 
6 เดือน
 วนัท่ี 1 เมษายน 2553 มกีารวางกระดกูงเูรอืลากจงูขนาด
ก�าลงัฉุดไม่น้อยกว่า 30 เมตรกิตนั จ�านวน 1 ล�า และเรอืลากจงู 
ขนาดก�าลังฉุดไม่น้อยกว่า 40 เมตริกตัน จ�านวน 1 ล�า ของ
การท่าเรือแห่งประเทศไทย
 ในเดือนมีนาคม บริษัทฯ ได้ท�าการปรับปรุงอู่ ASIMAR 
1 (อู่ลอย) เพิ่มขนาดอู่เป็น 3,951 ตันกรอส สามารถ 
รองรับขนาดเรือสูงสุดได้ 5,000 DWT ซ่ึงจะท�าให้บริษัท  
สามารถเพิม่ปริมาณในการรับการซ่อมเรือในขนาดท่ีใหญ่ข้ึน 
และสร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้น
 บริษัทฯ เร่ิมโครงการการวิจัยและพัฒนา Innovation  
โดยมุ่งเน้นในเรือ่งการลดมลภาวะจากการใช้วัตถดุบิ การปรับ
เปลีย่นเครื่องมือ อุปกรณ์ และกระบวนการผลิต 
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รวมท้ังการใช้กระแสไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อไม่ก่อให ้
เกดิผลกระทบด้านสิง่แวดล้อมกบัชุมชนใกล้เคยีง รวมท้ังการ 
ลดมลภาวะเพื่อประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม
 บริษัท อีโค มารีน จ�ากัด ได้ด�าเนินงาน โครงการรักษ์ 
เจ้าพระยา/ป่าสัก กิจกรรมจัดเก็บผักตบชวา วัชพืชลอยน�้า 
รวมท้ังขยะมูลฝอย การเฝ้าระวังและตรวจสอบคุณภาพน�้า 
ในแม่น�้าเจ้าพระยาพี้นท่ี จ.พระนครศรีอยุธยา จ.ปทุมธานี 
และ จ.นนทบุรี ระยะเวลาโครงการประมาณ 7 เดือน

 ปี 2554 วันที่ 23 มิถุนายน 2554 ได้ลงนามในสัญญา 
งานต่อเรือ Transhipment Barge Inter 7 จ�านวน 1 ล�า ของ
บริษัท อินเตอร์ สตีวีโดริ่ง 7 จ�ากัด ระยะเวลาโครงการ 240 
วัน มูลค่างาน 70.00 ล้านบาท
 วันท่ี 18 กรกฎาคม 2554 มีพิธีวางกระดูกงูเรือ  
TranshipmentBarge Inter 7 ของบริษัท อินเตอร์ สตีวีโดริ่ง 
7 จ�ากัด
 วันท่ี 21 กรกฎาคม 2554 ได้ลงนามในสัญญา 
งานดัดแปลงเรือ Transhipment Barge พรปิยะฌาน 2 
จ�านวน 1 ล�า ของบริษัท พรปิยะฌานทรานสปอร์ต จ�ากัด 
ระยะเวลาโครงการ 120 วัน มูลค่างาน 23.25 ล้านบาท
 วันที่ 8 สิงหาคม 2554 บริษัทรับงานจาก บริษัท เบสท์ 
เพอฟอร์แมนซ์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด เพื่อซ่อมเรือบรรทุก 
น�้ามันดิบ ชื่อ Benchamas Explorer ของบริษัท เชฟรอน
ประเทศไทยส�ารวจและผลิต จ�ากัด
 วันที่ 15 ตุลาคม 2554 ลงนามในสัญญากับบริษัท เชฟ
รอนประเทศไทยส�ารวจและผลิต จ�ากัด และบริษัท เชฟรอน
ออฟชอร์ ประเทศไทย จ�ากัด ท�าโครงการ Typhoon Evac-
uation ในการให้บริการท่าเทียบเรือ และขนส่งท่ีท่าเทียบ 
กรณีมีเหตุภัยฉุกเฉิน
 วันท่ี 21 พฤศจิกายน 2554 บริษัทรับงานกู้ซากเรือ 
บรรทุกสินค้า ชื่อ UNSION VIGOR จาก บริษัท Titan Mar-
itime ประเทศสิงคโปร์ ที่จมอยู่บริเวณ ท่าเรือเคอรี่ สยามซี
พอร์ต อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
 วันท่ี 22 ธันวาคม 2554 จัดพิธีการปล่อยเรือลากจูง 
ขนาดก�าลังฉุดไม่น้อยกว่า 30 เมตริกตัน จ�านวน 1 ล�า และ
เรือลากจูงขนาดก�าลังฉุดไม่น้อยกว่า 40 เมตริกตัน จ�านวน 
1 ล�า ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย ลงน�้า
 บริษัท อีโค มารีน จ�ากัด เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2554 
ได้ลดทุนโดยการลดมูลค่าหุ้น จากหุ้นละ 100 บาท คงเหลือ 
หุ้นละ 25 บาท มีผลให้มีทุนจดทะเบียนและทุนช�าระแล้ว 
จ�านวน 6.25 ล้านบาท แบ่งเป็น 250,000 หุ้น มูลค่า 
หุ้นละ 25 บาท และเม่ือวนัท่ี 18 มนีาคม 2554 ได้จดทะเบียน 

เพิม่ทนุจาก 6.25 ล้านบาท เป็น 18.25 ล้านบาท โดยออก 
หุ้นสามัญเพ่ิมทุน 480,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 25 บาท จ�านวน
เงิน 12.00 ล ้านบาทซ่ึงบริษัท GLOBECO S.p.A  
ผูถ้อืหุ้นเดมิไม่ประสงค์ท่ีจะเพิม่ทุน ท�าให้สดัส่วนการถอืครอง
หุ้นเปลีย่นแปลง โดย บรษัิท เอเชียน มารีน เซอร์วสิส์ จ�ากดั 
(มหาชน) ถือหุ้นในสัดส่วน 93.15% และบริษัท GLOBECO 
S.p.A สัดส่วน 6.85%
 ในเดือนมีนาคม 2554 ได้ส่งมอบงาน โครงการรักษ ์
เจ้าพระยา/ป่าสัก กิจกรรมจัดเก็บผักตบชวา วัชพืชลอยน�้า 
รวมท้ังขยะมูลฝอย การเฝ้าระวังและตรวจสอบคุณภาพน�้า 
ในแม่น�้าเจ้าพระยาพี้นท่ี จ.พระนครศรีอยุธยา จ.ปทุมธานี 
และ จ.นนทบุรี 
 ทางบริษัท อีโคมารีน จ�ากัด ได้งานจากหน่วยพัฒนา 
เคลื่อนท่ี 51 ส�านักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการ 
ทหารพฒันา ให้เข้าด�าเนนิการพฒันาพืน้ท่ีบรเิวณคลองหกวา 
อ�าเภอล�าลกูกา จงัหวดัปทุมธานอีย่างเร่งด่วนโดยการน�าเรอื
ที่ใช้ในการจัดเก็บ วัชพืช ผักตบชวา และขยะมูลฝอย เข้า 
ใช้งานในพืน้ท่ีดงักล่าวในระหว่างวนัท่ี 4-6 พฤศจกิายน 2554 
มูลค่างาน 130,000 บาท โครงการดังกล่าวเป็นการช่วยให้ 
น�้าในคลองหกวาสามารถระบายได้สะดวกมากย่ิงข้ึน และ 
ขจดัปัญหาการเน่าเหม็นของขยะมูลฝอย บรรเทาความเดอืดร้อน 
ของประชาชน

 ปี 2555 วันที่ 4 กรกฎาคม 2555 ได้ลงนามในสัญญา 
งานต่อเรือ Lighter Barge จ�านวน 2 ล�า ของบริษัท ทะเล
ไทย ขนส่ง 2 จ�ากัด ระยะเวลาโครงการ 5 เดือน มูลค่างาน 
35.70 ล้านบาท
 วันที่ 31 กรกฎาคม 2555 มีส่งมอบเรือ Transhipment 
Barge Inter 7 ของบริษัท อินเตอร์ สตีวีโดริ่ง 7 จ�ากัด
 วันที่ 31 กรกฎาคม 2555 มีพิธีวางกระดูกงูเรือ Lighter 
Barge จ�านวน 2 ล�า ของบริษัท ทะเลไทย ขนส่ง 2 จ�ากัด
 ในเดือนธันวาคม 2555 ได้รับการรับรองอาชีวอนามัย 
และความปลอดภยั มาตรฐาน OHSAS 18001 Version 2007 
จาก Lloyd’s Register Quality Assurance
 บริษัท อีโค มารีน จ�ากัด วันที่ 14 พฤษภาคม 2555 ได้
รับงานจ้างเหมาขุดลอกคลองบ้านใหม่ มูลค่า 1,841,000 บาท 
และงานขุดลอกคูนายกิมสาย 1 มูลค่างาน 197,800 บาท  
ของส�านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 วันท่ี 18 สิงหาคม 2555 ได้รับงานลอกหน้าเลน 
ในบ่อสระน�า้ ของคณะวิทยาศาสคร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
มูลค่างาน 300,000 บาท
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 ปี 2556 วันที่ 15 มกราคม 2556 ได้ลงนามในสัญญา
ต่อเรือ Lighter Barge จ�านวน 6 ล�า ของบริษัท อ่างทองชู
การ์ เทอร์มินัล จ�ากัด ระยะเวลาโครงการ 1 ปี มูลค่างาน 
93.17 ล้านบาท
 วนัท่ี 11 เมษายน 2556 มกีารส่งมอบเรอื Lighter Barge 
ล�าที่ 1 และ 2 ของบริษัท อ่างทองชูการ์เทอร์มินัล จ�ากัด
 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 มีการส่งมอบเรือ Lighter 
Barge ล�าที่ 3 และ 4 ของบริษัท อ่างทองชูการ์เทอร์มินัล 
จ�ากัด
 วันท่ี 16 ธันวาคม 2556 มีการส่งมอบเรือสนับสนุน 
งานใต้น�า้นอกชายฝ่ัง (ADAMS NOMAD) ของ K.A.AL-GO-
SAIBI DIVING AND MARINE SERVICES COMPANY 
จากราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย
 บรษัิท อโีค มารนี จ�ากดั วนัท่ี 16 มิถนุายน 2556 ไดรับั
งานขุดลอกท่าเทียบเรือขนถ่ายถ่านหิน ของ Glow SPP3 
Company Limited มูลค่างาน 32.49 ล้านบาท ระยะเวลา 
โครงการวันที่ 21 มิถุนายน 2556 ถึง 9 พฤศจิกายน 2556
 ได้รับงานต่อเรือยนต์เร็ว (Air Boat) ของการไฟฟ้า 
ฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย (แม่เมาะ) มูลค่างาน 695,000 บาท 
ระยะเวลาท�าโครงการวันท่ี 24 สิงหาคม 2556 ถึง 26 
พฤศจิกายน 2556

 ปี 2557 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 ลงนามในสัญญา 
ต่อเรอืลากจงู จ�านวน 1 ล�า ของท่าเรอืสหีนวุลิล์ ประเทศ
กมัพชูา ระยะเวลาโครงการ 18 เดอืน มลูค่างาน 6.30 ล้าน
เหรยีญ
 วันที่ 12 มีนาคม 2557 ลงนามในสัญญาต่อเรือวางทุ่น
พร้อมเครนขนาดยกน�้าหนักได้ไม่น้อกยว่า 12 เมตริกตัน 
จ�านวน 1 ล�า ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย ระยะเวลา 
โครงการ 15 เดือน มูลค่างาน 349.60 ล้านบาท
 บริษัท อีโค มารีน จ�ากัด ได้รับงานซ่อมแซมระบบ 
ไฮดรอลคิและระบบขับเคลือ่นเรอืก�าจดัผกัตบชวา 12 ล�า ของ 
กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง มูลค่างาน 5.91 ล้านบาท ระยะเวลา 
โครงการวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 ถึง 24 ตุลาคม 2557

 ปี 2558 วันท่ี 4 สิงหาคม 2558 ส่งมอบเรือลากจูง 
จ�านวน 1 ล�า ของท่าเรือสีหนุวิลล์ ประเทศกัมพูชา มูลค่า
งาน 6.30 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
 วันท่ี 7 สงิหาคม 2558 พธิปีล่อยเรอืวางทุ่นพร้อมเครนฯ 
“เรือท่าเรือ 123” ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย ลงน�้า

 วันท่ี 17 สิงหาคม 2558 พิธีขึ้นระวางเรือลากจูง ณ 
ท่าเรือสีหนุวิลล์ ประเทศกัมพูชา
 วันที่ 3 กันยายน 2558 ส่งมอบเรือวางทุ่นพร้อมเครน 
ขนาดยกน�้าหนักได้ไม่น้อกยว่า 12 เมตริกตัน จ�านวน 1 ล�า 
ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย มูลค่างาน 349.60 ล้านบาท
 วันที่ 26 กันยายน 2558 รับรางวัลผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม
ของประเทศไทยประจ�าปี 2558 ประเภทต่อเรือเดินทะเล
มาตรฐานสากล จากกระทรวงอุตสาหกรรม
 บรษิทั อีโค มารนี จ�ากดั วนัท่ี 5 กมุภาพนัธ์ 2558 ลงนาม 
ในสญัญาต่อเรอืก�าจดัผกัตบชวาและวชัพชื จ�านวน 4 ล�า ของ
กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง ระยะเวลาโครงการ 241 วัน มลูค่า
งาน 45.90 ล้านบาท
 วันที่ 21 สิงหาคม 2558 ส่งมอบเรือก�าจัดผักตบชวา 
และวัชพืช จ�านวน 4 ล�า ของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
มูลค่างาน 45.90 ล้านบาท
 วันที่ 30 ธันวาคม 2558 ลงนามในสัญญาต่อเรือก�าจัด
ผักตบชวาและวัชพืช จ�านวน 3 ล�า ของกรมโยธาธิการ 
และผังเมือง กรุงเทพมหานคร ระยะเวลาโครงการ 8 เดือน 
มูลค่างาน 37.48 ล้านบาท
 บริษทั เจนเนอรัล มารีน จ�ากดั วนัท่ี 21 ธนัวาคม 2558 
ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัท จากเดิมชื่อ บริษัท เจนเนอ
รัล คลังสินค้า จ�ากัด เป็น บริษัท เจนเนอรัล มารีน จ�ากัด 
และเพิ่มวัตถุประสงค์ เพื่อด�าเนินธุรกิจเป็นตัวแทนจ�าหน่าย 
เคร่ืองจักร เคร่ืองกล อะไหล่และอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง 
ทั้งภายในและภายนอกประเทศ

 ปี 2559 วันที่ 4 พฤษภาคม 2559 ลงนามในสัญญาต่อ
เรือลากจูงขนาดก�าลังฉุดไม่น้อยกว่า 50 เมตริกตัน จ�านวน 
1 ล�า ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย ระยะเวลาโครงการ 18 
เดือน มูลค่างาน 398.30 ล้านบาท
 วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 โอนกรรมสิทธิ์ซื้อทรัพย์สิน 
ประกอบด้วยท่ีดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างท่ีจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
เพิ่มสาขาเพื่อขยายงานและรองรับงานในภาคใต้ มูลค่ารวม 
130 ล้านบาท
 วนัท่ี 26 สงิหาคม 2559 ลงนามในสญัญาต่อเรือล�าเลยีง 
ขนาด 2500 เดทเวทตัน จ�านวน 6 ล�า ของบริษัท วีรวรรณ 
จ�ากัด ระยะเวลาโครงการ 1 ปี มูลค่างาน 99.00 ล้านบาท
 วนัท่ี 6 กนัยายน 2559 พธิวีางกระดกูงเูรอืลากจงูขนาด 
ก�าลังฉุดไม่น ้อยกว่า 50 เมตริกตัน ของการท่าเรือ 
แห่งประเทศไทย
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 วันท่ี 28 กันยายน 2559 พิธีวางกระดูกงูเรือล�าเลียง 
ขนาด 2500 เดทเวทตัน เรือ VC 23 และ VC 24 ของบริษัท 
วีรวรรณ จ�ากัด
 วันท่ี 29 ธันวาคม 2559 พิธีวางกระดูกงูเรือล�าเลียง 
ขนาด 2500 เดทเวทตัน เรือ VC 25 และ VC 26 ของบริษัท 
วีรวรรณ จ�ากัด
 บรษิทั อโีค มารนี จ�ากดั วันท่ี 29 มนีาคม 2559 ลงนาม 
ในสญัญาต่อเรอืก�าจัดผกัตบชวาและวัชพชื จ�านวน 1 ล�า ของ
กรมโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดนครปฐม ระยะเวลา 
โครงการ 240 วัน มูลค่างาน 13.90 ล้านบาท
 วันที่ 28 เมษายน 2559 ลงนามในสัญญาต่อเรือก�าจัด
ผักตบชวาและวัชพืช จ�านวน 1 ล�า ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดฉะเชิงเทรา ระยะเวลาโครงการ 180 วัน มูลค่างาน 
9.94 ล้านบาท
 วันที่ 14 มิถุนายน 2559 ส่งมอบเรือก�าจัดผักตบชวา 
และวัชพืช จ�านวน 3 ล�า ของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
กรุงเทพมหานคร มูลค่างาน 37.48 ล้านบาท
 วันที่ 15 กันยายน 2559 ส่งมอบเรือก�าจัดผักตบชวา 
และวัชพืช จ�านวน 1 ล�า ของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
จังหวัดนครปฐม มูลค่างาน 13.90 ล้านบาท
 วันที่ 19 กันยายน 2559 ส่งมอบเรือก�าจัดผักตบชวา 
และวัชพืช จ�านวน 1 ล�า ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ฉะเชิงเทรา มูลค่างาน 9.94 ล้านบาท
 วันท่ี 3 ตุลาคม 2559 ส่งมอบงานซ่อมใหญ่เปลี่ยน 
อุปกรณ์เรือก�าจัดผักตบชวาและวัชพืช จ�านวน 15 ล�า ของ 
กรมโยธาธกิารและผงัเมือง กรงุเทพฯ มูลค่างาน 25.40 ล้านบาท

 ปี 2560 วันท่ี 19 มกราคม 2560 พิธีส่งมอบเรือ 
โครงการต่อเรือล�าเลียง ( Lighter 2,500 DWT ) ของบริษัท 
วีรวรรณ จ�ากัด ชุดที่ 1 VC 23 และ VC 24 และท�าพิธีวาง
กระดูกงูส�าหรับชุดที่ 3 เรือ VC 27 และ VC 28
 วันที่ 8 เมษายน 2560 พิธีส่งมอบเรือล�าเลียง ขนาด 
2,500 เดทเวทตัน ชุดที่ 2 VC 25 และ VC 26 ของบริษัท 
วีรวรรณ จ�ากัด
 วนัท่ี 8 พฤษภาคม 2560 ลงนามในสญัญาเป็นผูร้บัจ้าง 
ด�าเนินการประกอบ และติดตั้งรั้วถนนโครงการทางหลวง 
พิเศษระหว่างเมอืง สายบางปะอนิ-สระบุร-ีนครราชสมีา ตอน
ทางแยกต่างระดับ (ตอน 7) กับ บริษัท อิตาเลียนไทย ดี
เวล๊อปเม้นต์ จ�ากัด (มหาชน) ระยะเวลาโครงการ 17 เดือน 
มูลค่างาน 10.70 ล้านบาท

 วันท่ี 31 สิงหาคม 2560 ส่งมอบงานโครงการ 
ต่อเรือล�าเลียง ขนาด 2,500 เดทเวทตัน ชุดที่ 3 VC 27 และ 
VC 28 ของบริษัท วีรวรรณ จ�ากัด
 วันที่ 28 กันยายน 2560 พิธีการปล่อยเรือลงน�้าส�าหรับ
งานโครงการเรือทักลากจงูขนาดก�าลงัฉุด 50 เมตริกตนั (เรอื
ท่าเรือ 304) ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย
 วันท่ี 24 ตุลาคม 2560 ส่งมอบเรือทักลากจูงขนาด 
ก�าลังฉุด 50 เมตริกตัน (เรือท่าเรือ 304) ของการท่าเรือ 
แห่งประเทศไทย มูลค่างาน 398.30 ล้านบาท
 บริษัท อีโค มารีน จ�ากัด วันท่ี 25 เมษายน 2560  
ลงนามในสญัญาต่อเรอืก�าจดัผกัตบชวาและวชัพชื พร้อมเครือ่ง 
ช่วยย่อยสับ จ�านวน 2 ล�า ของส�านักงานโยธาธิการและ 
ผังเมืองจังหวัดสกลนคร ระยะเวลาโครงการ 180 วัน มูลค่า
งานทั้งสิ้น 20.57 ล้านบาท
 วันที่ 14 มิถุนายน 2560 พิธีวางกระดูกงู ส�าหรับต่อเรือ 
ก�าจัดผักตบชวาและวัชพืช จ�านวน 2 ล�า ของส�านักงาน 
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร
 วันท่ี 23 ตุลาคม 2560 ส่งมอบเรือก�าจัดผักตบชวา 
และวชัพชืขนาด 60 ตนั/ช่ัวโมง พร้อมเครือ่งช่วยย่อย จ�านวน 
2 ล�า ต่อส�านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร

 ปี 2561 วันที่ 9 มกราคม 2561 ลงนามในสัญญาต่อเรือ 
เฟอร์รี่โดยสารและบรรทุกรถยนต์ จ�านวน 1 ล�า ของบริษัท 
ซีทรานเฟอร์รี่ จ�ากัด มูลค่างาน 168.12 ล้านบาท
 วันท่ี 25 มกราคม 2561 ลงนามในสัญญารับเหมา 
งานโครงเหล็ก โครงการก่อสร้างด่านศุลกากรสะเดา จังหวัด
สงขลา กบับริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอน็จเินยีริง่ จ�ากดั (มหาชน) 
มูลค่างาน 27.63 ล้านบาท
 วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ลงนามในสัญญาด�าเนินการ 
ติดตั้งโครงสร้างเหล็กส�าหรับส่วนขยายสนามบินสุวรรณภูมิ 
โครงการ CC1/2 กับบริษัท ไชน่า สเตท คอนสตรัคชั่น เอน
จิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จ�ากัด ระยะเวลาโครงการ 9 เดือน 
มูลค่างาน 35.59 ล้านบาท
 บรษิทั อโีค มารนี จ�ากดั วนัท่ี 19 มกราคม 2561 ลงนาม 
ในสญัญาต่อเรอืก�าจดัผกัตบชวาและวชัพชื จ�านวน 1 ล�า ของ 
ส�านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร ระยะ 
เวลาโครงการ 180 วัน มูลค่างานทั้งสิ้น 6.70 ล้านบาท
 วันท่ี 12 กุมภาพันธ์ 2561 ลงนามในสัญญาต่อเรือ 
ก�าจัดผักตบชวาและวัชพืช จ�านวน 3 ล�า ของกรมโยธาธิการ 
และผังเมือง กรุงเทพมหานคร ระยะเวลาโครงการ 240 วัน 
มูลค่างานทั้งสิ้น 25.30 ล้านบาท



28
รายงานประจำาปี 2562

 วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2561 พิธีวางกระดูกงูเรือก�าจัด 
ผักตบชวาและวัชพืช ของส�านักงานโยธาธิการและผังเมือง 
จังหวัดสกลนคร จ�านวน 1 ล�า และของกรุงเทพมหานคร 
จ�านวน 3 ล�า
 วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 ส่งมอบเรือก�าจัดผักตบชวา
และวัชพืช จ�านวน 1 ล�า ต่อโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด 
สกลนคร 
 เดือนกันยายน-ตุลาคม 2561 ส่งมอบเรือก�าจัดผักตบ
ชวาและวัชพืช จ�านวน 3 ล�า ต่อกรมโยธาธิการและผังเมือง 
กรุงเทพมหานคร
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วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ลงนามในสัญญาต่อเรือเก็บขยะ จ�านวน 1 ล�า ของ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ 
ประเทศไทย จ�ากัด ระยะเวลาโครงการ 135 วัน มูลค่างานทั้งสิ้น 5.80 ล้านบาท

วันที่ 30 เมษายน 2562 ลงนามในสัญญาต่อเรือโดยสารอลูมิเนียมปรับอากาศ จ�านวน 4 ล�า ของ บริษัท เรือด่วน
เจ้าพระยา จ�ากัด ระยะเวลาโครงการ 140 วัน มูลค่างานทั้งสิ้น 58.20 ล้านบาท

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ส่งมอบงานโครงเหล็กโครงการก่อสร้างด่านศุลกากรสะเดา จังหวัดสงขลา 
กับบริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน) 

 วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ส่งมอบงานติดตั้งโครงสร้างเหล็กส�าหรับส่วนขยายสนามบินสุวรรณภูมิ โครงการ CC1/2 
กับ บริษัท ไชน่า สเตท คอนสตรัคชั่น เอนจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จ�ากัด  

วันที่ 9 สิงหาคม 2562 ส่งมอบเรือเก็บขยะ จ�านวน 1 ล�า ของ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ�ากัด 

วันที่ 25 สิงหาคม 2562 พิธีวางกระดูกงูเรือโดยสารอลูมิเนียมปรับอากาศ จ�านวน 4 ล�า ของ
บริษัท เรือด่วนเจ้าพระยา จ�ากัด 

บริษัท อีโค มารีน จ�ากัด

 วันที่ 14 สิงหาคม 2562 ลงนามในสัญญาต่อเรือก�าจัดผักตบชวาและวัชพืช จ�านวน 2 ล�า ของโยธาธิการและ
ผังเมือง กรุงเทพมหานคร ระยะเวลาโครงการ 240 วัน มูลค่างานทั้งสิ้น 15.65 ล้านบาท 

 วันที่ 11 กันยายน 2562 ลงนามในสัญญาต่อเรือก�าจัดผักตบชวาและวัชพืช จ�านวน 1 ล�า ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ ระยะเวลาโครงการ 90 วัน มูลค่างานทั้งสิ้น 6.99 ล้านบาท

 วันที่ 17 กันยายน 2562 พิธีวางกระดูกงูเรือก�าจัดผักตบชวาและวัชพืช  ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

 วันที่ 17 ตุลาคม  2562 พิธีวางกระดูกงูเรือก�าจัดผักตบชวาและวัชพืช ของโยธาธิการและผังเมือง 
กรุงเทพมหานคร

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ลงนามในสัญญาจัดหารถกระเช้าไฟฟ้าชนิด 6 ล้อ จ�านวน 1 คัน ให้กับเทศบาลต�าบล
คลอง ต�าหรุ มูลค่า 3.89 ล้านบาท

 วันที่ 9 ธันวาคม 2562 ส่งมอบเรือก�าจัดผักตบชวาและวัชพืช  ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

ผลงานและเหตุการณ์ส�าคัญของบริษัทในปี 2562
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ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย

ลักษณะกิจการหลัก
 บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จ�ากัด (มหาชน) หรือ 
ASIMAR ด�าเนินธุรกิจหลักด้านการต่อเรือและซ่อมเรือ รวม
ท้ัง งานก่อสร้างวิศวกรรมต่างๆ และเป็นอู่เรือช้ันน�าเพียง 
แห่งเดียวของประเทศท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย โดยมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่คือ กลุ่มตัณฑ์ไพบูลย์ 
(ซีทราน) และกลุ่มผาณิตวงศ์ นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มผู้ลงทุน 
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอีกจ�านวนหนึ่งด้วย 
บริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจเพิ่มเติมโดยการตั้งบริษัทย่อยรองรบั
ความต้องการเฉพาะด้าน ได้แก่ บรษัิท อาชิมา มารนี จ�ากดั 
เพือ่จดัหาแรงงานฝีมือส�าหรบังานซ่อมเรอืให้กบับรษัิทฯ และ 
บริษัท อีโคมารีน จ�ากัด ที่ด�าเนินธุรกิจรับจ้างก�าจัดมลภาวะ 
ในแหล่งน�้า
 ท้ังนี้บริษัทได้รับการรับรองคุณภาพ มาตรฐาน ISO 
9001 ครอบคลุมทั้งด้านการต่อเรือใหม่และการซ่อมเรือ ได้
รบัการรบัรองอาชวีอนามัยและความปลอดภยั มาตรฐาน ISO 
45001 ได้รบัการรบัรองการจดัการด้านสิง่แวดล้อม มาตรฐาน 
ISO 14001 ปัจจบัุนบรษัิทฯ มอู่ีลอยท้ังหมด 2 อู่ ซ่ึงรองรับเรือ
ขนาดตั้งแต่ 5,000 เดทเวทตัน ถึง 20,000 เดทเวทตัน ตาม
ล�าดับ โดยมุ่งเน้นการซ่อมเรือขนาดกลางขึ้นไป หรือลูกค้า
ที่ต้องการคุณภาพสูงและส่งมอบตรงเวลา บรษิทัมกี�าลงัการ
ผลติโดยประมาณของงานซ่อมเรอื 75 ล�า/ปี และงานตอ่เรือ
ขนาด 7,000-10,000 เดทเวทตัน 2 ล�า/ปี 

 นอกจากนี้บริษัทยังสามารถก่อสร้างงานทางวิศวกรรม
อื่นๆ เช่น โครงสร้างเหล็กภายในทางเดินผู้โดยสารสนามบิน
สวุรรณภมิู การสร้างแท่นขุดเจาะน�า้มัน การท�าสะพานเหลก็ 
เป็นต้น

1. ซ่อมเรือ (SHIP REPAIR)
 บริษัทฯ มีอุปกรณ์หลักเพื่อใช้ซ่อมท�าเรือขนาดตั้งแต ่
5,000 เดทเวทตัน ถึง 20,000 เดทเวทตัน ได้แก่ อู่ลอย
รูปตัวยู (U Groove) จ�านวน 2 อู ่ สามารถรองรับ 
ความต้องการของลูกค้าท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
นอกจากนี้ ยังมีอุปกรณ์สนับสนุนอื่นๆ อาทิ โรงงาน เครน
ขนาดใหญ่ และช่างฝีมือท่ีผ่านการฝึกอบรมเป็นอย่างด ีท�าให้
ผลงานได้มาตรฐาน

2. ต่อเรือ (SHIPBUILDING)
 บริ ษัทฯ มีพื้น ท่ีท�างาน Sl ipway และอุปกรณ์ 
เครื่องจักรขนาดใหญ่ ที่สามารถรองรับการต่อเรือขนาดใหญ่ 
ความยาวไม่เกิน 120 เมตร น�้าหนักไม่เกิน 20,000 เดท
เวทตัน โดยท่ีผ่านมาบริษัทได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า 
ท้ังในประเทศและต่างประเทศให้ต่อเรือท่ีมีคุณสมบัติพิเศษ 
อาทิ

ตัวอย่างผลงาน
ประเภท จ�านวน/ล�า เจ้าของเรือ

1. เรือขจัดคราบน�้ามัน 4 บริษัท เอสโซ่ สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จ�ากัด, 
บริษัท เชลล์ (ประเทศไทย) จ�ากัด, กรมขนส่งทางน�้า
และพาณิชยนาวี

2. เรือบรรทุกน�้ามัน 800 ตัน 6 บริษัท น�้ามัน ที.พี.ไอ. จ�ากัด

3. เรือส�ารวจสายเคเบิ้ลใต้น�้า 1 บริษัท คาลิฟา อัลโกไซบิ ไดวิ่ง แอนด์ มารีน เซอร์วิ
สส์ จ�ากัด

4. เรือตรวจการณ์ปืนขนาด 64 เมตร 3 กองทัพเรือ

5. เรือโดยสารแบบคาตามาราน 3 บริษัท เขาหลัก เอ็นเตอร์ไพรส์ จ�ากัด

6. เรือโดยสารท่องเที่ยวชนิดต่างๆ 6 บริษัท อควา จ�ากัด, บริษัท ซีทราน แทรเวล จ�ากัด, 
บริษัท พัทยา ปะการัง เซมิซับมารีน จ�ากัด

7. เรือบรรทุกตู้สินค้าขนาด 422 TEU 1 GATI LIMITED
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ประเภท จ�านวน/ล�า เจ้าของเรือ

8.  เรือสนับสนุนการปฏิบัติงานแท่นขุดเจาะ
  น�้ามันขนาด 50 เมตร

1 ALMANSOORI PRODUCTION SERVICE LLC.

9.  เรือลากจูงขนาดก�าลังฉุดไม่น้อยกว่า
  30 เมตริกตัน

1 การท่าเรือแห่งประเทศไทย

10. เรือลากจูงขนาดก�าลังฉุดไม่น้อยกว่า
  40 เมตริกตัน

1 การท่าเรือแห่งประเทศไทย

11. เรือ Transhipment Barge 1 บริษัท อินเตอร์ สตีวีโดริ่ง 7 จ�ากัด
12. เรือ Lighter Barge 14 บริษัท ทะเลไทย ขนส่ง 2 จ�ากัด, บริษัท อ่างทองชูการ์

เทอร์มินัล จ�ากัด
และบริษัท วีรวรรณ จ�ากัด

13. เรือสนับสนุนงานใต้น�้านอกชายฝั่งขนาด
  60 เมตร

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

14. เรือลากจูง 1 Port Authority of Sihanoukville

15. เรือวางทุ่นพร้อมเครนขนาดยกน�้าหนัก
  ไม่น้อยกว่า 12 เมตริกตัน

1 การท่าเรือแห่งประเทศไทย

16. เรือลากจูงขนาดก�าลังฉุดไม่น้อยกว่า
  50 เมตริกตัน

1 การท่าเรือแห่งประเทศไทย

17. เรือก�าจัดผักตบชวาและวัชพืช 18 กรมโยธาธิการและผังเมือง กรุงเทพมหานคร, กรม
โยธาธิการและผังเมือง จังหวัดสกลนคร, กรมโยธาธิ
การและผังเมือง จังหวัดนครปฐม,  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา 
และองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ รับสัญญาต่อ
เรือจาก บริษัท อีโค มารีน จ�ากัด

18. เรือเก็บขยะ 1 บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ�ากัด
19. เรือโดยสารอลูมิเนียมปรับอากาศ 4 บริษัท เรือด่วนเจ้าพระยา จ�ากัด

3. งานดัดแปลงเรือ (SHIP CONVERSION UPGRADING)
 บริษัทมีความเชี่ยวชาญในการดัดแปลงเรือท่ีต้องใช้ 
ประสบการณ์และเทคนคิพเิศษ อาทิเช่น ดดัแปลงเรอืบรรทุก 
น�้ามันให้เป็นแบบเปลือกเรือสองชั้น (Double Hull) เรือ
ห้องเย็น เรือตรวจการณ์ เรือบรรทุกสินค้าเทกองให้เป็นเรือ
บรรทุกคอนเทนเนอร์ งานขยายตวัเรอื และเรอืสนบัสนนุท่ีพัก
ส�าหรับแท่นขุดเจาะน�้ามัน

4. งานก่อสร้างวิศวกรรมต่างๆ (ENGINEERING WORK)
 บริษัทสามารถก่อสร้างและซ่อมแซมอุปกรณ์ประเภท 
ลอยน�า้ สิง่ก่อสร้างในทะเล การก่อสร้างโครงสร้างเหลก็ซ่ึงเป็น 
ส่วนประกอบของการก่อสร้างสะพาน โรงงานอุตสาหกรรม 
แท่นขุดเจาะน�้ามันในทะเล และส่วนประกอบของเครื่องจักร
ในโรงงาน เป็นต้น
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อุปกรณ์ที่ส�าคัญ 
 1. อู่ลอย 2 อู่ สามารถรับเรือขนาด 5,000 เดทเวทตัน ถึง 20,000 เดทเวทตัน

อู่ลอย ขนาดอู่ การยกตัว ขนาดเรือสูงสุด 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. ส�านักงานใหญ่ พื้นที่ต่อเรือพร้อมสลิปเวย์ 2 แห่ง ด้านทิศเหนือและทิศใต้ของบริษัทรวมพื้นที่ประมาณ 20,000 
ตารางเมตร และสาขาสุราษฎร์ธานี พื้นที่ซ่อมเรือพร้อมสลิปเวย์ 1 แห่ง รวมพื้นที่ประมาณ 37,000 ตารางเมตร

3. อุปกรณ์อื่น ๆ เช่น เครนขนาดใหญ่ และโรงงาน ช่วยท�าให้งานซ่อมสร้างสะดวกรวดเร็วขึ้น โดยมีอุปกรณ์ที่ส�าคัญ
ดังนี้

ชนิดอุปกรณ์ จ�านวน

1. เครื่องตัดเหล็ก CNC 2 ชุด

2. Gantry Crane ขนาด 100 ตัน ส�าหรับงานต่อเรือด้านทิศเหนือ 1 ตัว

3. Gantry Crane ขนาด 10 ตัน ส�าหรับงานต่อเรือด้านทิศเหนือ 3 ตัว

4. โรงพ่นกริดส�าหรับแผ่นเหล็กขนาด กว้าง 2.4 ม. ยาว 10 ม. 1 โรง

5. ปั้นจั่นเคลื่อนที่ (Dock knight) ในอู่ลอย 2 ส�าหรับงานพ่นสี พ่นทราย 2 ชุด

6. Gantry Crane ขนาด 5 ตัน ส�าหรับระบบโลจิสติกส์ของชิ้นงานเหล็กในโรงประกอบ 6 ตัว

7. เครื่องฉีดน�้าแรงดันสูง (Hydro Blast) 2 ชุด

8. Tower Crane ขนาด 12 ตัน ส�าหรับระบบโลจิสติกส์ 1 ตัว

อุปกรณ์ต่างๆ ข้างต้นน�ามาให้บริการงานโดยทั่วไปดังนี้

งานตัวเรือ งานเครื่องกล/ งานไฟฟ้า งานทดสอบโดยไม่ท�าลาย

งานท�าความสะอาด
- งานพ่นทราย/พ่นกริด
- งานฉีดน�้าแรงดันสูง
- งานท�าความสะอาดถังน�้ามัน
- งานสมอ โซ่สมอ และงานพ่นสี

งานเครื่องจักรใหญ่/ เครื่อง
ไฟฟ้า
งานซ่อมหม้อน�้า
งานใบจักร
งานเพลาใบจักร
งานท่อ
งานไฟฟ้าและอีเล็กโทรนิก

งานทดสอบโดยไม่ท�าลาย (NDT)
- งานวัดความหนาแน่นแผ่นเหล็ก
- การทดสอบ
- การทดสอบด้วยคลื่นวิทยุ
- การทดสอบด้วยสารแทรกซึม
- งานทดสอบก�าลังการยก 
 (ที่มีน�้าหนัก 350 ตันขึ้นไป)

4. ส�านักงานใหญ่ พื้นที่ในการท�างาน 33,280 ตารางเมตร มีความยาวติดแม่น�้า 300 เมตร และระดับความลึกหน้า
ท่า 9 เมตร และ สาขาสุราษฎร์ธานี พื้นที่ในการท�างาน 38,352 ตารางเมตร มีความยาวติดคลองท่าทองใหม่ 87 เมตร
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โครงสร้างของกลุ่มบริษัท
เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จ�ากัด (มหาชน)

บริษัท เจนเนอรัล มารีน จำากัด
ทุนชำาระแล้ว 10.00 ล้านบาท

ดำาเนินธุรกิจเป็นตัวแทน 
จำาหน่ายเครื่องจักร เครื่องกล  

อะไหล่ และอุปกรณ์

บริษัท อีโค มารีน จำากัด
ทุนชำาระแล้ว 18.25 ล้านบาท

ดำาเนินธุรกิจให้บริการเรือควบคุม
มลพิษทางนำ้า

บริษัท อาชิมา มารีน จำากัด
ทุนชำาระแล้ว 5.00 ล้านบาท

ดำาเนินธุรกิจรับเหมางาน 
ซ่อมเรือ

บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำากัด (มหาชน)
ทุนชำาระแล้ว 258.29 ล้านบาท
ดำาเนินธุรกิจซ่อมแซมและต่อเรือ

93.15%99.99% 99.90%

การลงทุนในบริษัทย่อย 

ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทย่อย 
 บริษัท เจนเนอรัล มารีน จำากัด
บรษัิทถอืหุ้นร้อยละ 99.99 ในบรษัิท เจนเนอรลั มารนี จ�ากดั 
โดยด�าเนินธุรกิจเป็นตัวแทนจ�าหน่ายทัง้ภายในและภายนอก 
ประเทศ เกี่ยวกับเครื่องจักร เครื่องกล อะไหล่และอุปกรณ์ที่ 
เกี่ยวข้อง

 บริษัท อาชิมา มารีน จำากัด
บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.90 ในบริษัท อาชิมา มารีน จ�ากัด 
ด�าเนนิธุรกจิเป็นผูร้บัเหมางานซ่อมเรอื ให้กบับรษัิท เอเชียน 
มารนี เซอร์วิสส์ จ�ากดั (มหาชน) เนือ่งจากตลาดมีความต้องการ 
บุคลากรด้านนี้เป็นจ�านวนมาก และบริษัทมีความประสงค์
จะพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อให้ได้ผลงานตามมาตรฐานของ 
สมาคมจัดชั้นเรือ (Classification Society)

 บริษัท อีโค มารีน จำากัด
บริษัท อีโค มารีน จ�ากัด เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัท 
เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จ�ากัด (มหาชน) ซ่ึงถือหุ้นร้อย
ละ 93.15 และบริษัท ITALMARE S.P.A. (ชื่อเดิม บริษัท 
GLOBECO S.p.A.) จากประเทศอิตาล ีซ่ึงถอืหุ้นร้อยละ 6.85 
เพื่อด�าเนินธุรกิจด้านการให้บริการเรือก�าจัดมลภาวะทางน�้า 
ได้แก่ การเกบ็ขยะมูลฝอยจากแหล่งน�า้ การก�าจดัคราบน�า้มัน 
การก�าจัดผักตบชวาและวัชพืช เป็นต้น โดยจะให้บริการแก่ 
หน่วยงานภาคเอกชนและภาครัฐ
 นอกจากนี ้บรษัิท อโีค มารนี จ�ากดั ยงัได้รบัการสนบัสนนุ 
ลิขสิทธิ์ด ้านแบบเรือ และการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อ 
พัฒนาอุตสาหกรรมด้านนี้ จากบริษัท ITALMARE S.P.A. 
อีกส่วนหนึ่งด้วย
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โครงสร้างรายได้ 2562
หน่วย : ล้านบาท

256225612560

ก�าไรสุทธิ
หน่วย : ล้านบาท

ซ่อมเรือ รับจ้างของบริษัทย่อย รายได้อื่นต่อเรือ

เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
(หน่วย : ล้านบาท)

ประเภทรายได้ 2562 2561 (Restated) 2560

จ�านวน % จ�านวน % จ�านวน %

รายได้ซ่อมเรือ 364.92 82.79 420.79 80.17 401.88 56.98

รายได้ต่อเรือ 44.70 10.14 39.65 7.55 265.08 37.59

รายได้รับจ้างของบริษัทย่อย 21.00 4.77 55.70 10.61 24.52 3.48

รายได้อื่น* 10.15 2.30 8.76 1.67 13.78 1.95

รวม 440.77 100.00 524.90 100.00 705.26 100.00

หมายเหตุ: * รายได้อื่น คือ  ดอกเบี้ยรับ ก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน รายได้ค่าเศษเหล็ก และอื่นๆ ของบริษัทและบริษัทย่อย

โครงสร้างรายได้ของบริษัท

44.70

10.15

21.00

364.92

26.05

81.57

1.01
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ภาพรวมอุตสาหกรรม
 ในปี 2562 กองเรือโลกขยายตัวสุทธิร้อยละ 3.88 และ
คาดว่าจะเพ่ิมข้ึนร้อยละ 4.07 โดยมีอัตราความล่าช้าใน
การส่งมอบเรืออยู่ที่ ร้อยละ 2.72 จากสภาพเศรษฐกิจและ
สถานการณ์ความกดดันทางการเงินท้ังต่อผู้ซ้ือ และอู่ต่อ
เรือ การส่งมอบเรือใหม่ในปี 2562 นั้นคงที่เมื่อเทียบกับการ 
ส่งมอบเรือในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา โดยมีการส่งมอบเรือใหม่ 
เพิ่มขนาดระวางรวมที่ 40.82 ล้านเดทเวทตัน
 ในสภาพตลาดปัจจุบันมีจ�านวนเรือท่ีมากเกินความ
ต้องการและปริมาณการสั่งต่อเรือใหม่ท่ีลดลงสืบเนื่องจาก
สภาพตลาดที่ตกต�่าและขาดแคลนแหล่งเงินทุน รวมทั้งการ
เปลี่ยนแปลงด้านกฎเกณฑ์ท่ีอาจส่งผลให้เรือใหม่เหล่านั้น 
ล้าสมัยก่อนก�าหนด อัตราการส่งมอบเรอืล่าช้า และอัตราการ
รไีซเคลิเรอืท่ีเพ่ิมข้ึนจากสภาพตลาดท่ีตกต�า่ และความกดดนั
ทางกฎเกณฑ์ เศรษฐกิจ รวมทั้งตลาดค่าระวางซึ่งเป็นปัจจัย
หลกัในการส่งเรอืไปรไีซเคลิ ย่ิงตลาดการขนส่งสนิค้าซบเซา

ภาวะการแข่งขันและแนวโน้มอุตสาหกรรม

มากเท่าไหร่ปริมาณเรือ ไปอู่เพื่อรีไซเคิลก็ยิ่งมีเพิ่มมากขึ้น
เรือประมาณร้อยละ 12.77 ของกองเรือโลก (ขนาดระวาง
รวม 111.24 ล้านเดทเวทตัน) จะอายุเกิน 20 ปี ในระหว่าง
ปี 2563 ถึงปี 2566 หากไม่มีการรีไซเคิลเรือจนถึงสิ้นปี 
2566 เจ้าของเรอืเหล่านีจ้ะต้องเผชิญความกดดนัทางการเงนิ 
อย่างมากเนื่องจากต้องท�าตามกฎเกณฑ์ใหม่ท่ีก�าลังจะถูก
บังคับใช้ซึ่งต้องใช้เงินทุนสูง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความท้าทายของ
ตลาดการขนส่งสินค้าในช่วงปี 2563 ถึงปี 2566 เรือเหล่านี้
จ�านวนมากถูกบังคับให้ต้องขายเพื่อรีไซเคิลในทวีปเอเชีย

 เรือสั่งต่อใหม่ขนาดระวางบรรทุกรวมประมาณร้อยละ 
9.31 (ขนาดระวางรวม 81.34 ล้านเดทเวทตนั) มกี�าหนดการ
ส่งมอบภายในสิ้นปี 2566 แต่การขาดแหล่งเงินทุนประกอบ
กบัการท่ีอูต่่อเรือส่งมอบเรือเหล่านีล่้าช้า อาจจะท�าให้ตวัเลข
อัตราความล่าช้าในการส่งมอบเรอืใหม่ดงักล่าวอยูใ่นระดบัท่ีสงู 
ซ่ึงจะช่วยชะลอเวลาส่งมอบเรอืใหม่เข้ามาในตลาดระวางเรือ 

สรุปข้อมูลกองเรือโลก ณ สิ้นปี 2562 และประมาณการจ�านวนกองเรือ เพิ่มขึ้น - ลดลง ภายในปี 2566

ขนาดเรือ

จ�านวนเรือ
ณ สิ้นปี 2562

เรือต่อใหม่
ส่งมอบภายในปี 2566

เรือที่อายุเกิน 20 ปี
ปลดระวาง

ช่วงปี 2563 - ปี 2566

ล�า ล้านเดทเวทตัน ล�า ล้านเดทเวทตัน ล�า ล้านเดทเวทตัน
เคปไซส์
(มากกว่า 90,000 เดทเวทตัน)

2,085 376.58 211 44.93 162 30.17

ปานาแมกซ์
(70,000-90,000 เดทเวทตัน)

2,316 183.43 227 18.71 409 30.55

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

3,688 205.08 217 13.06 617 30.75

แฮนดี้ไซส์
(10,000-40,000 เดทเวทตัน)

3,989 108.34 155 4.64 801 19.76

ที่มา: Clarksons Research
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 ผลกระทบจากกฎเกณฑ์จะท�าให้มีการรีไซเคิลเรือต่างๆ 
มากข้ึนในปี 2563 IMO 2020 จะส่งผลให้มีการใช้น�้ามัน 
เชื้อเพลิง ค่าก�ามะถันต�่า ซึ่งมีราคาสูงตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 
2563 ยกเว้นเจ้าของเรือท่ีติดตั้งเครื่องดักจับเขม่า มลพิษ
ทางอากาศและปริมาณฝนกรดจากการปล่อยก๊าซเสียสู่ช้ัน
บรรยากาศ

ผลกระทบของ IMO 2020 หลักๆ มีดังต่อไปนี้

•	 เรอืเก่าต่างๆ ต้องประสบปัญหาไม่ว่าจะเลอืกตดิตัง้
เครื่องดักจับเขม่าควันที่มีต้นทุนที่สูง หรือเลือกที่จะใช้
น�้ามันเช้ือเพลิงค่าก�ามะถันต�่ากับเครื่องยนต์เก่าของ
เรือ เรือเก่าที่จะมีอายุครบ 20 ปี 25 ปี และ 30 ปี ใน 
ปี 2563 จะต้องประสบปัญหาจากต้นทุนที่สูงมากไม่ว่า
จะเป็นต้นทุนจากการท�าการส�ารวจเรือพิเศษ ต้นทุน
จากการติดตั้งระบบจัดการน�้าถ่วงเรือ และต้นทุนจาก
การปฏิบัติตาม IMO 2020 ให้ทันตามก�าหนด กองเรือ
โลกมีเรือเก่าประมาณ 69.78 ล้านเดทเวทตัน ซ่ึงคง
ต้องทดลองใช้น�า้มนัเช้ือเพลงิค่าก�ามะถนัต�า่ และน�า้มัน
ดีเซลกับเครื่องยนต์ท่ี ถูกออกแบบมาเพื่อใช้น�้ามัน
เช้ือเพลิงค่าก�ามะถันสูง การทดลองใช้น�้ามันแบบใหม่ 
ดงักล่าวอาจท�าให้เรอืเสยีหรอื เกดิความล่าช้าอย่างมาก 
ดังนั้น ลูกค้าก็อาจจะลังเลท่ีจะเลือกใช้เรือเก่าเหล่านั้น
ต่อไป

•	 เรือท่ีใช้น�้ามันเชื้อเพลิงค่าก�ามะถันต�่าจะแล่นได้
อย่างประหยัดท่ีความเร็วต�่า เนื่องจากความแตกต่าง
ระหว่างราคาน�้ามันเช้ือเพลิงค่าก�ามะถันสูง (HSFO) 
กับราคาน�้ามันเชื้อเพลิงค่าก�ามะถันต�่า (LSFO) นั้นอยู่
ท่ี 300 เหรยีญสหรฐัต่อตนัหรอืมากกว่า ประกอบกบัผล 
กระทบของ IMO 2020 ตามท่ีกล่าวข้างต้น จะส่งผลให้
ภาคอุปทานหดตัวในระดับท่ีท�าให้ค่าระวางเรือเพิ่มขึ้น
อย่างมาก 

•	 มีเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกองจ�านวน 1,254 ล�า
คิดเป็นปริมาณ 191.34 ล้านเดทเวทตันที่ติดตั้งเครื่อง
ดักจับเข่าควัน โดยจ�านวน 1,068 ล�าคิดเป็นปริมาณ 
159.51 ล้านเดทเวทตันเป็นการติดตั้งบนเรือท่ีมี
อยู่ และจ�านวน186 ล�า คิดเป็นปริมาณ 31.83 ล้าน 
เดทเวทตัน เป็นการติดตั้งบนเรือสั่งต่อใหม่ ตามข้อมูล
ของ Clarksons เมื่อสิ้นปี 2562 จากจ�านวนเรือขนส่ง
สินค้าเทกองของโลกทั้งหมด 12,868 ล�า หรือปริมาณ 
954.77 ล้านเดทเวทตัน รวมเรือสั่งต่อใหม่จนถึงสิ้น
ปี 2566 ปริมาณ 191.34 ล้านเดทเวทตันหรือคิดเป็น 

ร้อยละ 20.04 ส�าหรบัเรอืท่ีตดิตัง้เครือ่งดกัจบัเขม่าควนั
จะมีการปล่อยน�้าเสียท่ีอาจมีการปนเปื้อนจากการสกัด
ก�ามะถนั ไนโตรเจน และของเสยีอ่ืนๆ ออกและท้ิงลงสู่
ทะเลและมหาสมุทร จึงเป็นการเปลี่ยนจากการปล่อย
ของเสยีออกสูอ่ากาศเป็นการปล่อยของเสยีลงทะเลแทน

•	 ค�าถามคือบริษัทกลั่นน�้ามันรายใหญ่ของโลกจะ
ผลิตน�้ามันเช้ือเพลิงค่าก�ามะถันสูงเพื่อรองรับเจ้าของ
เรือส่วนน้อยหรือไม่ และหากผลิตบริษัทกลั่นน�้ามัน 
เหล่านั้นจะต้องจัดหาและแยกโรงกลั่น บ่อเก็บ ท่อส่ง 
และพาหนะขนส่ง (เรือท้องแบน/เรือขนส่งน�ามันขนาด
เลก็) เพือ่รองรับเจ้าของเรือท่ีเลอืกท่ีจะใช้น�า้มันเช้ือเพลงิ
ค่าก�ามะถนัสงู เม่ือค�านงึต้นทุนต่อประโยชน์ท่ีได้แล้วนัน้ 
บริษัทกลัน่น�า้มันเหล่านัน้อาจจะพจิารณาก�าหนดน�า้มัน
เช้ือเพลิงค่าก�ามะถันสูงไม่ต�่ากว่าราคาน�้ามันเช้ือเพลิง
ค่าก�ามะถนัต�า่ และอาจจะสงูกว่าเลก็น้อยด้วยซ�า้ในช่วง
ครึ่งหลังของปี 2563

•	 เรือท่ีมีแผนหรือก�าลงัจะตดิตัง้เครือ่งดกัจบัเขม่าควนั 
ต้องเผชิญกบัความท้าทายต่างๆ กล่าวคอื การห้ามใช้
เครื่องดักจับเขม่าควันแบบระบบเปิด (open loop) ใน
ขณะท่ีเทียบท่า การตรวจวัดแก๊สเสียท่ีปล่อยออกมา
อย่างเข้มงวด เพือ่ให้แน่ใจได้ว่าเครือ่งดกัจบัเขม่าควนั
ท่ีใช้ซ่ึงยังไม่มีมาตรฐานในการตรวจวัดแต่อย่างใด 
สามารถปล่อยก�ามะถนัออกสูช้ั่นบรรยากาศได้น้อยท่ีสดุ
รวมถงึไม่กดักร่อนระบบท่อไอเสยี และท่อไอเสยีส่วนท้าย 
(Hydex.com ซ่ึงเป็นผู้เชี่ยวชาญใต้น�้าระบุว่าจะมีการ
ออกกฎควบคุมเรื่องท่อไอเสียใต้น�้าของเรือท่ีติดต้ัง
เครื่องดักจับเขม่าควัน) การติดตั้งเครื่องสูบขนาดใหญ่
เพ่ือสร้างแรงดันน�้าในระบบของเคร่ืองดักจับเขม่าควัน
ท�าให้ต้องใช้เครือ่งท�าไฟฟ้าถงึสองเครือ่งในระหว่างท่ีอยู่
ในทะเลแทนท่ีจะใช้เพยีงแค่หนึง่เคร่ืองตามปกต ิอะไหล่ 
การซ่อมแซม และการบ�ารงุรักษาของระบบเครือ่งดกัจบั
เขม่าควัน รวมไปถึงแรงงานที่ต้องใช้ในการดูแลเครื่อง
ดักจับเขม่าควันดังกล่าว จะท�าให้มีต้นทุนเพิ่มขึ้น

•	 ส�าหรบัเจ้าของเรอืท่ีเลอืกท่ีจะไม่ตดิตัง้เครือ่งดกัจับ
เขม่าควันและเลือกท่ีจะเปลี่ยนไปใช้น�้ามันเชื้อเพลิงค่า
ก�ามะถันต�่าแทน จะต้องกังวลว่าจะมีน�้ามันเชื้อเพลิงค่า
ก�ามะถนัต�า่เพยีงพอต่อความต้องการหรอืไม่ รวมถงึการ
เข้ากนัได้ของน�า้มนัเช้ือเพลงิค่าก�ามะถนัต�า่ต่างประเภท
ท่ีน�ามาผสมเข้าด้วยกัน การท�าความสะอาดถังน�้ามัน
โดยการเก็บน�้ามัน MGO เพียงเล็กน้อยไว้ในถังน�้ามัน
ท่ีว่างเพื่อใช้ในการก�าจัดเศษน�้ามันท่ีตกค้างของน�้ามัน
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เชื้อเพลิงค่าก�ามะถันสูง และเตรียมการโดยท�าการเติม
น�า้มันเช้ือเพลงิค่าก�ามะถนัต�า่(ในช่วงไตรมาสท่ี 4 ของปี 
2562) ลงในถังน�้ามันที่ว่างอยู่ รวมไปถึงการมีแนวทาง
การปฏบัิตงิานท่ีชัดเจนเพือ่ให้คนประจ�าเรอืทราบถงึการ
จดัเกบ็ การรบั และการใช้น�า้มนัเช้ือเพลงิค่าก�ามะถนัต�า่ 
เป็นต้น

•	 ถงึแม้ว่าจะมกีารกล่าวถงึการน�าก๊าซธรรมชาตเิหลว  
(Liquified Natural Gas : LNG) มาใช้เป็นเช้ือเพลงิให้แก่ 
เรือขนส่ง ซ่ึงจะตอบโจทย์ท้ังด้านการลดค่าการปล่อย
แก๊สเสียออกสู่ชั้นบรรยากาศได้เป็นอย่างดี แต่เจ้าของ
เรือจ�าเป็นที่จะต้องเปลี่ยนหรือดัดแปลงเครื่องยนต์ของ
เรือให้รองรับเช้ือเพลิงชนิดนี้ และต้องดัดแปลงเรือ
ให้มีพ้ืนท่ีส�าหรับติดตั้งถังบรรจุก๊าซเหลวให้เพียงพอ
ต่อการใช้งานอีกด้วย นอกเหนือจากนี้เจ้าของเรือใน
ประเทศไทยยังมีข้อกังวลถึง supply chain ของ LNG 
ว่าจะมีรองรับการใช้งานของผู้ใช้ได้เพียงพอหรือไม่

 ภาพรวมของสถานการณ์ของอู่ต่อเรือ ในช่วงปี 2562 
ถึงปี 2563 มีความพยายามในการปรับตัวให้รอดพ้นวิกฤติ 
มีการปรับโครงสร้างบริษัทท้ังลดขนาด และควบรวมกิจการ
เพื่อความอยู่รอด เช่น มิตซุย อีแอนด์เอส โฮลดิงส์ บริษัท
ต่อเรือในญ่ีปุ่นท่ีก�าลังประสบปัญหาสภาพคล่องอย่างรุนแรง 
ประกาศปลดพนักงาน พร้อมท้ังลดการผลิต รวมท้ังขาย
สินทรัพย์ เป็นส่วนหนึ่งของการปรับโครงสร้างครั้งใหญ ่
น�าไปสูก่ารผนวกและควบรวมกจิการกนัมากข้ึนในอุตสาหกรรม
ต่อเรือในญ่ีปุ่นท่ีเผชิญหน้ากับการแข่งขันอย่างดุเดือดจาก
เกาหลีใต้ ซ่ึงอู่ต่อเรือในเกาหลีใต้เองก็มีการควบรวมสอง
กิจการ บริษัทต่อเรือขนาดใหญ่ คือ บริษัท ฮุนได เฮฟวี  
อินดัสทรีส์ และ บริษัท แดวู ชิปบิวดิ้งแอนด์มารีน หลังควบ
รวมกิจการกลายเป็นบริษัทต่อเรือท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ครอง
ส่วนแบ่งตลาดโลกมากกว่า 20% การควบรวมกิจการจะช่วย

เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยจะช่วยแก้ปัญหา
สมรรถนะล้นเกิน ลดการลงทุนในสาขาท่ีซ�้าซ้อน ปรับปรุง
การบริหารงานท่ีไม่มีประสิทธิภาพ รวมท้ังส่งผลดีในแง่
การประหยัดต่อขนาด และการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี
และความเช่ียวชาญ ในขณะท่ีบริษัทต่อเรือในจีนก็ใช้วิธีการ
ควบรวมกิจการ เพื่อรักษาส่วนแบ่งตลาดและความสามารถ
ทางการแข่งขัน China Shipbuilding Industry Corporation 
และ China State Shipbuilding Corporation Limited ซึ่ง
เป็นบรษัิทยักษ์ใหญ่ด้านอุตสาหกรรมต่อเรอืของจนี ประกาศ
ควบรวมกิจการ บริษัทท่ีจะเกิดข้ึนหลังการควบกิจการจะมี
สถาบันวิจัย วิสาหกิจ และบริษัทจดทะเบียนรวม 147 แห่ง 
โดยมีสนิทรพัย์รวม 1.1229 แสนล้านดอลลาร์ และมีพนกังาน 
310,000 คน บริษัทใหม่ดงักล่าวจะมีอู่ต่อเรือ และอู่ซ่อมเรอืท่ี
ใหญ่ท่ีสดุในจนี พร้อมกบัมีสถาบันวจิยัและพฒันาท่ีครบวงจร
ที่สุด ซึ่งจะท�าให้การผลิตเรือได้มาตรฐานระหว่างประเทศ

ภาวะการแข่งขันและแนวโน้มอุตสาหกรรมในประเทศ
 ภาพรวมของอุตสาหกรรมต่อเรอืและซ่อมเรอืในประเทศไทย 
ตลาดโดยรวมหดตัวลงจากปี 2561 ซึ่งเป็นแนวโน้มที่ลดลง
อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2559 โดยตลาดซ่อมเรือในประเทศ
ลดลงจากผลกระทบด้านเศรษฐกจิท่ียังคงชะลอตวั แรงกดดนั
จากสงครามการค้า และราคาน�้ามันที่ลดลง มีผลให้เจ้าของ
เรือควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่าย จ�ากัดงบประมาณการซ่อมบ�ารุง
เรือ เลือกท�าเฉพาะงานท่ีจ�าเป็น หรือตามกฎเกณฑ์ ข้อ
บังคับของกรมเจ้าท่าหรือองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ 
(IMO) รวมทั้งปริมาณเรือต่างประเทศที่เดินทางเข้ามาซ่อม
ท�าในประเทศท่ีลดลง ท้ังกลุ่มเรือบรรทุกสินค้าและกลุ่มเรือ
สนับสนุนการปฏิบัติงานส�ารวจและขุดเจาะน�้ามัน ที่เกิดจาก
ภาวะซบเซาของธุรกิจการส�ารวจและขุดเจาะน�้ามันในทะเล 
(Off shore vessel) ก่อให้เกิดภาวะการแข่งขันทางด้านราคา 
ระหว่างอู่ต่อเรือเพิ่มขึ้น
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 โดยในปี 2562 (เดือนมกราคมถึงเดอืนมถินุายน) มจี�านวนกองเรือเพิม่ขึน้จากปี 2561 จ�านวน 7 ล�า (เป็นเรอืจดทะเบยีน
ใหม่ 13 ล�า และจ�านวนเรือที่ถอนทะเบียน 6 ล�า) ซึ่งเพิ่มขึ้นจากการคาดการณ์การขยายตัวในตลาดในภูมิภาคเอเชีย เช่น 
ญี่ปุ่น อินเดีย และ CLMV หรือ กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม ของลูกค้าเจ้าของเรือกลุ่มธุรกิจเรือขนส่งสินค้า ขนส่ง
น�้ามัน และปิโตรเลียมเหลว ที่มีการลงทุนขยายกองเรือ ลดอายุเฉลี่ยของกองเรือและเพิ่มประสิทธิภาพ ส่งผลให้ภาพรวม 
กองเรือที่จดทะเบียนในประเทศ ปี 2562 เพิ่มขึ้นตามรายละเอียดในตาราง

รายได้รวมของอุตสาหกรรมต่อเรือและซ่อมเรือในประเทศไทยปี 2559-2561
(ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า)
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 โดยในปี 2563 ยังคงมีปัจจัยบวกของอุตสาหกรรม 
ต่อเรือ ได้แก่

1. การส่งเสรมิการขนส่งทางน�า้ของภาครฐั อาทิ การ
ผลักดันให้เกิดท่าเรือขนส่งภายในประเทศ การส่งเสริม
ให้เกดิการขนส่งทางน�า้ตามชายฝ่ังซ่ึงมต้ีนทุนท่ีถกูกว่า
การขนส่งทางถนน ท�าให้เกิดความต้องการการใช้เรือ
บรรทุกตูส้นิค้าขนาดเฉลีย่ประมาณ 200TEU (Container 
Feeder Vessel) ซ่ึงจะเป็นเรือล�าเลียงตู้สินค้าจากท่า 
ตู้สินค้าในแม่น�้าเจ้าพระยา และจากสุราษฏร์ธานีไปขึ้น
เรือใหญ่ที่ท่าเรือแหลมฉบัง
2. การปรบัปรงุและขยายตวัของธรุกจิเรอืโดยสารและ
เรอืท่องเท่ียวรมิแม่น�า้เจ้าพระยา รวมท้ังผูป้ระกอบการ
รายใหม่ท่ีหันมาสนใจธุรกิจนี้ โดยมีการน�าเทคโนโลยี
ใหม่ๆ มาปรับปรุงรูปแบบ วัสดุในการต่อเรือจะเปลี่ยน
จากเหลก็เป็นอลมูเินยีม เน้นการประหยัดพลงังาน และ
รักษาสิ่งแวดล้อม 
3. กลุม่เรอืราชการ อาทิ เรอืตรวจการณ์ใกล้ฝ่ังของ 
กองทัพเรอื เรอืตรวจการณ์ของกองบังคบัการต�ารวจน�า้ 
เรือตรวจการณ์ของกรมศุลกากร เรือส�ารวจของการ
ท่าเรือแห่งประเทศไทย เรือก�าจัดผักตบชวาและวัชพืช
ของหน่วยงานท้องถิ่นต่างๆ ช่วยท�าให้อุตสาหกรรมต่อ
เรือในประเทศมีงานท�า
4. อัตราแลกเปลีย่นของเงนิสกลุเงนิบาทเม่ือเทียบกบั
เงนิดอลล่าร์สหรฐัท่ีแข็งค่าข้ึนอย่างต่อเนือ่งท�าให้ต้นทุน
ของชิ้นส่วนอะหลั่ย อาทิ เครื่องยนต์ ระบบขับเคลื่อน 
ระบบสื่อสารและเดินเรือลดลงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
ต้นทุนในการต่อเรือท่ีลดลง เพิ่มแรงจูงใจในการสั่งต่อ
เรือใหม่ของกลุ่มลูกค้าในประเทศ

 กลยุทธ์การแข่งขันของอุตสาหกรรมต่อเรือและซ่อม
เรือในปี 2562 - 2563
 เนื่องด้วยการสภาวะการแข่งขันของการต่อเรือใหม่
มิใช่เพียงการแข่งขันกันเองของอู่เรือในประเทศเท่านั้น แต่
เป็นการแข่งขันกบัอู่เรอืในต่างประเทศท่ีมีอุตสาหกรรมต่อเรือ
ขนาดใหญ่ อาทิ จนี เกาหล ีรวมท้ังต้องแข่งขันกบัผูป้ระกอบ
การท่ีสามารถน�าเข้าเรือเก่าใช้แล้วจากต่างประเทศในราคา
ถูกโดยได้รับการส่งเสริมด้วยมาตรการด้านภาษีจากภาครัฐ
อีกด้วย กลยุทธ์ในการแข่งขันของอู่เรือในประเทศจึงจ�าเป็น
ต้องด�าเนินการในสภาวะอยู่รอด (Survival Mode) ดังนี้

1. รักษาฐานธรุกจิด้านการซ่อมเรือ (Ship repairing)  
ซ่ึงเป็นแหล่งรายได้ท่ีสม�่าเสมอและค่อนข้างต่อเนื่อง 
โดยการบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อรักษา 
อัตราการท�าก�าไรให้เท่าเดมิในสภาวะท่ีตลาดหดตวัลง อาทิ  
การควบคมุความสญูเสยีจากการผลติท่ีไม่จ�าเป็น (LEAN) 
การบริหารทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างเตม็ประสทิธภิาพ เพือ่
ลดต้นทุนคงที่ (Fixed Cost) ปรับปรุงกระบวนการ/ลด
ข้ันตอนการท�างานท่ีไม่เกิดคุณค่า (Non-Productive 
Activities) 
2. การส่งเสริมนวัตกรรมในด้านการต่อเรือเพ่ือเสริม
สร้างความสามารถในการแข่งขัน อาทิ แบบเรือท่ีมี
ประสิทธิภาพสูงข้ึน กระบวนการผลิตท่ีเป็นมิตรต่อ
ชุมชนและสิง่แวดล้อม การน�าเทคโนโลยีใหม่ๆมาตดิต้ัง
ในเรือ การพัฒนาแบบเรือใหม่ๆ เพื่อปฏิภารกิจพิเศษ 
อาทิ เรอืก�าจดัผกัคบชวาและวชัพชืทางน�า้ เรอืผูโ้ดยสาร
ความเร็วสูง เรือโดยสารพลังงานไฟฟ้า
3. การติดตามระเบียบ/ข้อบังคับใหม่ๆ ขององค์การ
ทางทะเลโลก (International Maritime Organization : 
IMO) สถาบันจัดชั้นเรือ (Classification Society) รวม
ท้ังหน่วยงานราชการท่ีเกี่ยวข้องเพื่อแสวงหาโอกาสใน
การขายรวมท้ังการปรับตัวให้สอดคล้องกับกฏหมาย/
กฏระเบียบใหม่ๆที่ก�าลังจะประกาศใช้
4. การแสวงหาโอกาสทางธุรกิจทางด้านการต่อเรือ
ในต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศที่มีความจ�าเป็นต้อง
ใช้เรือแต่อุตสาหกรรมต่อเรือในประเทศนั้นๆ ยังไม่
สามารถตอบสนองความต้องการได้ในช่วงระยะเวลาอัน
ใกล้นี ้ได้แก่ ประเทศศรลีงักา ประเทศฟิลปิินส์ ประเทศ
อินโดนีเซีย ประเทศโอมาน เป็นต้น ทั้งนี้อู่เรือจ�าเป็น
ต้องประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชดิกบัภาครฐัเพือ่ให้
เกิดความสนับสนุนจากภาครัฐอย่างจริงจังเพื่อแข่งขัน
กับนานาชาติ 
5. การแสวงหาโอกาสในตลาดใหม่ท่ีใช้ความสามารถ
หลักขององค์กร (Diversification) อาทิ งานโครงสร้าง
เหล็กในงานก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคของภาครัฐ 
เช่น งานอาคารผู้โดยสารสนามบินสุวรรณภูมิ งาน
ก่อสร้างระบบขนส่งทางราง/รถไฟฟ้าสายต่างๆ งาน
โครงสร้างพื้นฐานท่ีเกี่ยวเนื่องกับโครงการระเบียงเขต
เศรษฐกจิภาคตะวนัออก (Eastern Economic Corridor 
: EEC)
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 อุตสาหกรรมต่อเรือและซ่อมเรือมีแนวโน้มเติบโต จาก
การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานทางน�า้ หากได้รบัการสนบัสนนุ
จากภาครัฐ อุตสาหกรรมต่อเรือเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
ซ่ึงสามารถสร้างรายได้จ�านวนมากให้กับประเทศ เช่น จีน 
ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ อย่างไรก็ดี ในปัจจุบัน อู่ต่อเรือในไทย
มีขีดความสามารถในการต่อเรือขนาดเล็กท่ีใช้ขนสินค้าได้
ไม่เกิน 20,000 ตัน หรือ ขนตู้สินค้าได้ราว 1,300 ทีอียู
เท่านั้น ต่างจากประเทศเพื่อนบ้าน เช่น เวียดนาม ที่มีขีด
ความสามารถในการต่อเรือขนาดใหญ่ท่ี สามารถขนสินค้า
ได้ตั้งแต่ 30,000 ถึง 100,000 ตัน หรือขนตู้สินค้าได้มากถึง 
2,000-7,000 ทีอียูต่อครั้ง อู่ต่อเรือและซ่อมเรือในประเทศ 
ควรมุ่งเน้นเจาะตลาดใน 3 ด้าน เพื่อสามารถแข่งขันได้ใน
ตลาดโลก ได้แก่

1) ตลาดซ่อมเรอื เนือ่งจากมีแรงงานท่ี เช่ียวชาญด้าน
การซ่อมเรือมากกว่าการต่อเรือขนาดใหญ่ อีกท้ังการ 
ต่อเรือขนาดใหญ่จ�าเป็นต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ซ่ึง
อาจเสียเปรียบอู่เรือต่างประเทศท่ีมีความพร้อมทาง
เทคโนโลยีมากกว่า 

2) ในอุตสาหกรรมต่อเรือ ควรมุ่งเน้นตลาดเรือเฉพาะทาง 
เป็นหลัก เช่น เรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง และเรือขนส่ง
น�้ามันชายฝั ่ง ซ่ึงเป็นเรือท่ีใช้ อย่างแพร่หลายใน
การขนส่งน�้ามันภายในประเทศและอู่ต่อเรือในไทยมี
ศักยภาพอยู่แล้ว
3) การต่อเรือขนาดเล็กเพื่อ ใช้ในการขนส่งทาง
ล�าน�้าในประเทศ เนื่องจากสอดคล้องกับศักยภาพของ
แรงงานและอู่ต่อเรือไทย ซ่ึงในระยะยาว หากภาครัฐ 
ให้การสนับสนุนเชิงนโยบายและออกมาตรการผลักดัน 
อย่างเป็นรูปธรรม เช่น การจัด Roadshow เพื่อ
ประชาสมัพนัธ์ศกัยภาพของ อู่ต่อเรอืและซ่อมเรือไทย 
รวมถึงสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีใน
การซ่อมบ�ารุงเรือแก่ภาคเอกชนอย่างต่อเนื่อง ก็จะ
เป็นอีกปัจจัยท่ีช่วยส่งเสริมให้ไทยสามารถแข่งขันใน
อุตสาหกรรมนี้ได้อย่างยั่งยืน
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บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จ�ากัด (มหาชน)
สำานักงานใหญ่และที่ตั้งกิจการ
 เลขที่ 128 หมู่ 3 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290
 โทรศัพท์ : 02-815-2060-7  โทรสาร : 02-453-7213-4

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

ประกอบธุรกิจหลัก : ซ่อมเรือและต่อเรือ
เลขทะเบียนบริษัท : 0107538000185
Home Page : www.asimar.com
หุ้นสามัญที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมดจ�านวน 258,291,087 หุ้น
ทุนช�าระแล้ว : 258,291,087.00 บาท

นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป

บริษัท เจนเนอรัล มารีน จ�ากัด
สำานักงานใหญ่และที่ตั้งกิจการ
 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
ทุนช�าระแล้ว : 10,000,00.00 บาท

บริษัท อาชิมา มารีน จ�ากัด 
สำานักงานใหญ่และที่ตั้งกิจการ
 เลขที่ 128 หมู่ 3 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290 
 โทรศัพท์ : 02-815-2060-7  โทรสาร : 02-453-7213-4

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

ประเภทธุรกิจหลัก : ดำาเนินธุรกิจเป็นผู้รับเหมางานซ่อมเรือให้ บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำากัด(มหาชน)
ทุนช�าระแล้ว : 5,000,000.00 บาท

ข้อมูลทั่วไปและบุคคลอ้างอิง
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บริษัท อีโค มารีน จ�ากัด 
สำานักงานใหญ่และที่ตั้งกิจการ
 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
ทุนช�าระแล้ว : 18,250,000.00 บาท

บุคคลอ้างอิงอื่นๆ 
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. ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ
 ความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของการประกอบธุรกิจ 
ซ่ึงจะข้ึนอยู่กับภาวะเศรษฐกิจโลก อัตราค่าระวางเรือลดลง 
อย่างมากมีผลต่อจ�านวนเรือท่ีเข้าซ่อมท�า มูลค่าเรือซ่อม 
ท�าท่ีไม่แน่นอน ท�าให้รายได้ของบริษัทอาจมีความผันผวน 
แต่บรษัิทสามารถจดัหางานเรอืต่อจากลกูค้าต่างประเทศ และ 
งานดัดแปลงเรือมาทดแทนก�าลังการผลิตท่ีเหลืออยู่ บริษัท 
ยังคงมีความเสีย่งในการส่งมอบเรอืให้ทันตามก�าหนดในสญัญา 
ซ่ึงบริษัทได้จัดท�าแผนงานเฉพาะโครงการเพ่ือให้งานแล้ว 
เสร็จตามสัญญา

2. ความเสี่ยงด้านการขาดแคลนบุคลากร
 การด�าเนินธุรกิจของบริษัท จ�าเป็นต้องอาศัยบุคลากร 
ท่ีมคีวามช�านาญทางด้านช่างฝีมือและวศิวกรด้านการซ่อมเรือ 
ต่อเรอืเป็นส�าคญั บรษัิทมีนโยบายจงูใจท้ังในด้านค่าตอบแทน, 
สวสัดกิารและส่งเสรมิให้พนกังานได้รบัการฝึกอบรมให้มทัีกษะ 
ความรู้เพิ่มเติมตลอดเวลา เพื่อให้พนักงานผูกพันกับองค์กร 
นอกจากนี้บริษัท ยังได้ร่วมมือกับวิทยาลัยการอาชีพพระ
สมุทรเจดีย์ เปิดการเรียน การสอน หลักสูตรทวิภาคี เพื่อให้ 
พนักงานได้มีโอกาสศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานเช่ือมโลหะ 
ซ่ึงจะท�าให้พนักงานได้มีความรู้และวุฒิการศึกษา ท�าให้มี 
ศักยภาพมากย่ิงข้ึน บริษัทเชื่อว่าการด�าเนินการดังกล่าว 
จะลดปัญหาการขาดแคลนบุคลากรของบริษัทได้

3. ความเสี่ยงด้านสถานที่ตั้งในการประกอบธุรกิจ
 ท่ีดินซ่ึงเป็นท่ีตั้งของบริษัทในปัจจุบัน บริษัทได้เช่า 
มาจากกรมธนารกัษ์ มรีะยะเวลาสญัญา 30 ปี ซ่ึงผูใ้ห้เช่าสามารถ 
บอกเลิกสัญญาได้ตามเงื่อนไขปกติของสัญญาระหว่าง 
หน่วยงานราชการกับบริษัทเอกชน ท�าให้บริษัทอาจต้อง
จัดหาสถานท่ีประกอบธุรกิจใหม่หากสัญญาเช่าสิ้นสุดลง 
อย่างไรกต็ามหากมกีารยกเลิกสญัญา บรษิทัสามารถเคลื่อน 
ย้ายอู่ลอยซ่ึงเป็นอุปกรณ์หลักในการด�าเนินงานไปยังสถาน
ที่ตั้งแห่งใหม่ได้ 

ปัจจัยความเสี่ยง

4. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
 รายได้และต้นทุนการผลิตของบริษัทบางส่วนอ้างอิง 
กับอัตราแลกเปลี่ยน โดยเฉพาะงานต่อเรือ และงานซ่อม 
ดัดแปลงเรือ จะต้องมีการน�าเข้าเครื่องจักรมูลค่าสูงจาก 
ต่างประเทศ เช่น เครื่องก�าเนิดไฟฟ้า เครื่องจักรเดินเรือ 
เครน กว้าน ในขณะท่ีงานซ่อมเรือจะมีการซ้ืออุปกรณ ์
ภายในประเทศเป็นส่วนใหญ่ บริษัทจึงให้ความส�าคัญในการ 
บริหารความเสีย่ง โดยการจดัท�าสญัญาซ้ือขายอัตราแลกเปลีย่น 
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ส�าหรับภาระผูกพันท่ีเป็นเงิน 
สกุลต่างประเทศ

5. ความเสีย่งจากการเปล่ียนแปลงราคาของวสัดุการผลติ
 วสัดหุลกัท่ีบรษัิทน�ามาใช้ คอื เหลก็แผ่น ส ีท่อ วาล์ว และ
ลวดเชื่อม รวมทั้งต้นทุนการผลิตอื่นๆ ที่มีแนวโน้มการปรับ 
เพิ่มราคาต่อเนื่องจากราคาน�้ามันที่เพิ่มสูงขึ้น ท�าให้บริษัทมี
ต้นทุนประกอบการที่เพิ่มขึ้นด้วย ซึ่งบริษัทได้จ�ากัดขอบเขต
ความเสีย่งโดยการปรบัอัตราค่าบรกิารเฉพาะในส่วนท่ีเกีย่วข้อง 
กับราคาน�้ามันเท่านั้น

6. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
 การท่ีลกูค้าอาจไม่สามารถปฏบัิตติามภาระผกูพนัท่ีมกีบั
บริษัทภายใต้เงื่อนไขปกติได้ ดังนั้นบริษัทจ�าเป็นต้องจ�ากัด 
ขอบเขตความเสี่ยงโดยพยายามให้มีการช�าระเงินค่าซ่อมท�า
เรือให้มากที่สุดก่อนเรือออกจากอู่ 

7. ความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุและอุบัติภัย
 บริษัทท�ากรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองความเสี่ยงด้าน 
สิ่งปลูกสร้าง เครื่องจักร สต็อกสินค้า อู่ลอย รวมทั้งความ 
สญูเสยีและความเสยีหายต่อตวัเรอืท่ีก�าลงัสร้างหรอืก�าลงัซ่อม
และอู่ลอย 2 อู่ 
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1. กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือสูงสุด 10 รายแรก
 รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 18 มีนาคม 2562 (วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด)

ชื่อ/สกุล

ณ วันที่ 18 มีนาคม 2562

จ�านวนหุ้นที่ถือ สัดส่วนการถือหุ้น (%)

1.  กลุ่มผาณิตวงศ์ 51,800,041 20.05

2.  กลุ่มตัณฑ์ไพบูลย์ 47,051,020 18.22

3.  นายทวี ช่างเพชร 5,500,000 2.13

4.  นายประวัติ จันทร์เรือง 5,209,700 2.02

5.  นายวิโรจน์ ตันศิริคงคล 4,980,000 1.93

6.  นายสุวิทย์ อดิศัยธรรม 4,849,700 1.88

7.  นายวิเชียร ศรีมุนินทร์นิมิต 4,608,100 1.78

8.  นายธนกร ยอดเพชร 4,000,000 1.55

9.  นายเกียรติ ศรีจอมขวัญ 4,000,000 1.55

10. น.ส.สมจิตต์ ธาราอมรรัตน์ 3,957,770 1.53
รวม 135,956,331 52.64

ที่มา : รายงานการกระจายหุ้น บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

2. นโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
 บริษัทเอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จ�ากัด (มหาชน) : บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผล ไม่น้อยกว่า 40% ของก�าไรสุทธิ 
ของงบการเงินเฉพาะกิจการ ในแต่ละงวดบัญชีหลังจากหักส�ารองตามกฎหมายและขาดทุนสะสมยกมาแล้ว (ถ้ามี) ทั้งนี้ การ
จ่ายเงินปันผลดังกล่าว จะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไข และข้อก�าหนดในสัญญาต่างๆ ที่บริษัทผูกพันอยู่ 
รวมถึงความจ�าเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

 บรษัิทย่อย : บรษัิทย่อยมีนโยบายจ่ายเงนิปันผล ไม่น้อยกว่า 60% ของก�าไรสทุธขิองงบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษัิทย่อย 
แต่ละบริษัท ในแต่ละงวดบัญชีหลังจากหักส�ารองตามกฎหมาย และขาดทุนสะสมยกมาแล้ว (ถ้ามี) ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผล
ดังกล่าวจะข้ึนอยู่กับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไข และข้อก�าหนด ในสัญญาต่างๆ ท่ีบริษัทผูกพันอยู่ รวมถึง 
ความจ�าเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
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1. โครงสร้างการจัดการ
 โครงสร้างกรรมการบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมด 4 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 11 ท่าน ดังนี้
 1. นายประกิต   ประทีปะเสน ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ
 2. นางวรวรรณ  งานทวี  ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการ 
 3. นายศรีภูมิ  ศุขเนตร  ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
        ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ
 4. นายสุรเดช   ตัณฑ์ไพบูลย์  กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 5. นายสุทิน  ตัณฑ์ไพบูลย์  กรรมการ และกรรมการบริหาร
 6. ดร.บ�ารุง  จินดา  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
 7. นายประวัติ  จันทร์เรือง  กรรมการ และกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
 8. นางลักขณา  ศรีสด  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
 9. นายธีรพงษ์  ตัณฑ์ไพบูลย์  กรรมการ
 10. ดร.นณณ์  ผาณิตวงศ์  กรรมการ กรรมการบริหาร
        และกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
 11. นายวิณณ์   ผาณิตวงศ์  กรรมการ และกรรมการบริหาร 

เลขานุการคณะกรรมการบริษัท
 นายอวยชัย ติวิรัช

กรรมการที่มีอ�านาจลงนามแทนบริษัท
 กรรมการซ่ึงมีอ�านาจลงลายมอืช่ือแทนบรษัิท คอื นายประกติ ประทีปะเสน นายสทิุน ตณัฑ์ไพบูลย์ นางวรวรรณ งานทวี 
นายสุรเดช ตัณฑ์ไพบูลย์ และนายนณณ์ ผาณิตวงศ์ สองในห้าท่านนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราส�าคัญของบริษัท

อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
 คณะกรรมการมีอ�านาจและหน้าท่ีจัดการบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของท่ีประชุมผู้ถือหุ้น  
คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึง่หรอืหลายคนหรือบุคคลอ่ืน ปฏบัิตกิารอย่างใดอย่างหนึง่แทนคณะกรรมการ 
ภายใต้การควบคุมดูแลของคณะกรรมการหรือมอบอ�านาจให้บุคคลดังกล่าวมีอ�านาจตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร และ
ภายในระยะเวลาที่กรรมการเห็นสมควร คณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอ�านาจนั้นๆ ได้
 ท้ังนี้ การมอบอ�านาจไม่รวมถึงการมอบอ�านาจให้เข้าท�ารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยในเรื่องดังกล่าว 

โครงสร้างการจัดการและการก�ากับดูแลกิจการ
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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 

อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
 1. ด�าเนินการร่วมกบัฝ่ายบรหิารในการพจิารณากลัน่กรอง 
เป้าหมายธรุกจิ แผนยุทธศาสตร์ แผนการเงนิและงบประมาณ 
และนโยบายท่ีส�าคัญ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็น
ชอบอนุมัติ
 2 กลั่นกรองแผนการท�างาน และก�ากับดูแลการ
ด�าเนินงานของผู้บริหารบริษัทให้เป็นไปตามแผนงาน และ
บรรลุเป้าหมายของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ คุณภาพและ
มาตรฐานในแนวทางที่ถูกต้อง
 3. ให้การปรึกษาในเรื่องท่ีได้รับการร้องขอจากฝ่าย
บริหาร
 4. ดูแลให้บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงท่ีเหมาะสม 
และมีแผนรองรับสถานการณ์ วิกฤต รวมถึงการซักซ้อมและ
ปรับปรุงแผนดังกล่าวให้เหมาะสมตลอดเวลา
 5. ดูแลให้บริษัท ปฏิบัติตามข้อก�าหนดของตลาด 
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 6. สอบทานการไต่สวนภายใน หรือด�าเนินการให้มี
การสอบสวนเมือ่มีข้อสงสยัหรอืสนันษิฐานว่าอาจมกีารทุจรติ 
หรือด�าเนนิการให้มีการแก้ไขเมือ่อาจเกดิความบกพร่องหรอื
ความเสียหายในสาระส�าคัญ และน�าเสนอคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาต่อไป
 7. พจิารณา และ/หรอืเสนอแนะให้ฝ่ายบรหิารด�าเนนิการ

ในเรื่องต่างๆ ที่มีความส�าคัญต่อบริษัท เช่น การบริหารงาน
บุคคล เทคโนโลยีสารสนเทศ การตลาด เป็นต้น
 8. แต่งตัง้ ก�ากบัดแูล อนกุรรมการ ท่ีปรกึษา และคณะ
ท�างานท่ีรับผิดชอบเรื่องต่างๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัท 
และ/หรือ คณะกรรมการบริหารมอบหมาย
 9. คณะกรรมการบริหาร มีอ�านาจเชิญผู้บริหารหรือ
ผู้ที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยค�า หรือข้อมูลอันเป็นประโยชน์ หรือ
เข้าร่วมประชุมในคณะกรรมการบริหาร
 10. ปฏิบัติภารกิจอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัท
ก�าหนด หรือมอบหมายเป็นการเฉพาะ
 11. อนมุตักิารบรรจ ุแต่งตัง้ ถอดถอน ลงโทษทางวินยั 
เลกิจ้าง เลือ่นข้ันเลือ่นต�าแหน่ง โยกย้าย หรอืลดขัน้เงนิเดอืน 
พนกังานทุกระดบั ท่ีอยู่นอกเหนอือ�านาจของประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหาร
 12. อนุมัติการประมูล หรือเสนอราคา หรือการท�า
สญัญาการซ่อมเรอื ต่อเรือ หรอืโครงการก่อสร้างอ่ืนท่ีมีมูลค่า
เกิน 50 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 300 ล้านบาท
 13. อนุมัติการจัดซ้ือ หรือจัดจ้าง รวมถึงค่าก่อสร้าง 
เครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุครุภัณฑ์ และค่าใช้จ่ายใด ที่มีมูลค่า
เกิน 10 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 50 ล้านบาทต่อรายการ 
 14. อนุมัติคู่มือบริหาร รวมถึงการเปลี่ยนแปลงแก้ไข 
เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับอ�านาจประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำานวน 3 ท่าน ทุกท่านเป็นกรรมการอิสระ ดังนี้
 1. นายศรีภูมิ ศุขเนตร ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการที่เป็นอิสระ
       และมีความรู้ด้านการบริหารจัดการ และกิจการขนส่ง
 2. ดร.บ�ารุง จินดา  กรรมการตรวจสอบ กรรมการที่เป็นอิสระ
       และมีความรู้ด้านการบริหารจัดการ และการออกแบบ
 3. นางลักขณา ศรีสด  กรรมการตรวจสอบ กรรมการที่เป็นอิสระ
       และมีความรู้ด้านบัญชี บริหารการเงิน การธนาคารและตลาดทุน
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เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
นายศุภฤกษ์ คชจิรัฐกุล   ผู้จัดการทั่วไป ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด ศรีฤกษ์
       ซึ่งรับต�าแหน่ง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
 1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่าง
ถูกต้องและเพียงพอ
 2. สอบทานให้บรษัิทมรีะบบการควบคมุภายใน (Internal 
Control) ระบบการบรหิารความเสีย่งและกระบวนการภายใน
ของบรษัิทเกีย่วกบัการรบัแจ้งเบาะแส และการรบัข้อร้องเรียน
ที่เหมาะสมเพียงพอ
 3. สอบทานให้การตรวจสอบภายใน (Internal Audit) 
ของบรษัิทเป็นไปอย่างเหมาะสมและมปีระสทิธผิล โดยพิจารณา
ความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจน
ให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง
หัวหน้างานตรวจสอบภายใน หรอืหน่วยงานอ่ืนใดท่ีรบัผดิชอบ
เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน รวมทั้งประชุมกับหัวหน้างาน
ตรวจสอบภายในอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยไม่มีฝ่ายจัดการ
 4. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย 
หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจของ
บริษัท รวมทั้งการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจและระเบียบ

ที่เกี่ยวข้องของบริษัท
 5. พจิารณาคดัเลอืก เสนอ แต่งตัง้บุคคลซ่ึงมคีวามเป็น
อิสระเพื่อท�าหน้าท่ีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่า
ตอบแทนของบคุคลดงักล่าว รวมท้ังเข้าร่วมประชุมกบัผูส้อบ
บัญชี โดยไม่มีฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 
1 ครั้ง
 6. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจ
มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์ ท้ังนีเ้พือ่ให้ม่ันใจรายการดงั
กล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
 7. จดัท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิด
เผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบรษัิท ซ่ึงรายงานดงักล่าวต้อง
ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และอย่างน้อย 
ต้องประกอบด้วยข้อมูลตามท่ีตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย
ก�าหนด
 8. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบ
หมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ดังนี้
 1. นายศรีภูมิ ศุขเนตร ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
       กรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ
 2. นายประวัติ จันทร์เรือง กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
       กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
 3. ดร.นณณ์ ผาณิตวงศ์ กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา
 1. คัดเลอืก สรรหา วางแผนการสบืทอดต�าแหน่ง บุคคล
ที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร โดยก�าหนดวิธีการสรรหาอย่างมีหลักเกณฑ์และ 
โปร่งใส รวมทั้งจากรายชื่อต่างๆ ที่ผู้ถือหุ้นแนะน�า (ถ้ามี)
 บุคคลท่ีได้รบัการเสนอช่ือต้องเป็นผูท่ี้มีความรูค้วามสามารถ 
ความเป็นอิสระ ปฏบัิตหิน้าท่ีด้วยความระมัดระวงั ด้วยความ
ซื่อสัตย์ (Duty of Care and Duty of Loyalty) สามารถ
ทุ่มเทอุทิศเวลาได้อย่างเต็มท่ี มีอายุท่ีเหมาะสม มีสุขภาพ
ร่างกายท่ีแข็งแรง และจติใจท่ีสมบูรณ์ สามารถเข้าร่วมประชมุ 
คณะกรรมการอย่างสม�า่เสมอ มกีารเตรยีมตวัเป็นการล่วงหน้า

ก่อนการประชุมเป็นอย่างดี มีส่วนร่วมท่ีสร้างสรรค์ในการ
ประชุม มีความตรงไปตรงมา มีความกล้าหาญในการแสดง
ความคิดเห็นในที่ประชุม และ/หรือ เป็นนักธุรกิจที่มีชื่อเสียง 
ประวัติ การท�างาน และจริยธรรมท่ีดีงาม และได้รับการ
ยอมรับจากสังคม เป็นต้น
 ท้ังนี้ คณะกรรมการสรรหาจะให้ความส�าคัญต่อผู้ท่ีมี
ทักษะ ประสบการณ์ วิชาชีพ คุณสมบัติเฉพาะในด้านต่างๆ 
ท่ีมีความจ�าเป็นอย่างย่ิงต่อธุรกิจของบริษัท เพื่อให้องค์
ประกอบของคณะกรรมการ มคีวามสมบูรณ์และเป็นประโยชน์
สงูสดุ นอกจากนีจ้ะพจิารณาถงึการท่ีกรรมการด�ารงต�าแหน่ง
กรรมการบริษัทหลายแห่งในขณะเดียวกันด้วยว่าจะมี 
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ผลกระทบต่อบรษัิทหรอืไม่ และค�านงึถงึโอกาสท่ีอาจมีปัญหา
ในเรื่องของผลประโยชน์ขัดกัน (Conflict of Interest) ของ
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้วย
 2. จดัเตรยีมบัญชรีายช่ือผูท่ี้สมควรได้รบัการเสนอชือ่
เป็นกรรมการ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารไว้เป็นการล่วงหน้า 
และ/หรือ ในกรณีท่ีมีต�าแหน่งกรรมการ ประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหารว่างลง
 3. ขอรบัข้อคดิเห็นต่างๆ จากคณะกรรมการ และ/หรอื 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ถ้ามี) เพื่อประกอบการพิจารณา
คัดเลือกสรรหาด้วย ก่อนน�าเสนอให้คณะกรรมการ หรือท่ี
ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี พิจารณาเลือกตั้งต่อไป
 4. ก�าหนด Performance Agreement แต่ละปีของ
คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหาร เพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณา และก�าหนดแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานดังกล่าว
 5. พจิารณาเสนอรายชือ่กรรมการท่ีมคีณุสมบัตเิหมาะสม
เป็นอนุกรรมการ เสนอต่อคณะกรรมการเพื่อแต่งตั้ง เมื่อมี
ต�าแหน่งว่างลง
 6. ปฏิบัติการอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย
อันเกี่ยวเนื่องกับการสรรหากรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหาร
 ในการปฏบัิตหิน้าท่ีตามข้อนี ้คณะกรรมการสรรหา อาจ
จะขอรบัความเห็นท่ีเป็นอิสระจากท่ีปรกึษาทางวชิาชีพอ่ืนใด
เมือ่เห็นว่ามีความจ�าเป็น รวมท้ังให้กรรมการสรรหาได้รบัการ
อบรมและเสริมสร้างความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องต่อการด�าเนิน
งานของคณะกรรมการสรรหาได้ด้วย โดยบริษัทเป็นผู้รับค่า
ใช้จ่าย
 คณะกรรมการสรรหามีความรับผิดชอบในการปฏิบัติ
หน้าท่ีต่อคณะกรรมการโดยตรง และคณะกรรมการมีความ
รบัผดิชอบในการด�าเนนิการทุกประการของ บรษัิทต่อบุคคล
ภายนอก

อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน
 1. ทบทวนกลยุทธ์ในการให้ผลประโยชน์ตอบแทน 
และเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับรอง ทบทวนและเสนอ
คณะกรรมการบรษัิท เพือ่การจดัการให้มีสิง่จงูใจแก่พนกังาน 
ในผลการปฏิบัติงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว
 2. ให้ค�าเสนอแนะแก่ประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร ถงึการ
พจิารณาเงนิเดอืน หรือผลประโยชน์ต่างๆ แก่ผูบ้ริหารระดบัสงู
ของบริษัท 
 3. พิจารณาและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท 
เกีย่วกบันโยบายและรปูแบบของการให้ผลประโยชน์ตอบแทน 
ซึ่งออกแบบไว้ส�าหรับการจูงใจ และรักษาไว้ ซึ่งพนักงานที่มี
ความสามารถ มีคุณภาพ และมีศักยภาพ
  4. ช่วยดูแลให้มีระบบส�าหรับคณะกรรมการบริษัท 
ในการประเมินผลงานและความสามารถในการท�างานของ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายในการด�าเนินธุรกิจของบริษัท
 5. ก�าหนดระยะเวลาและเงื่อนไขต่างๆ ในการว่าจ้าง 
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และผู้ด�ารงต�าแหน่งเดียวกันของ 
บริษัทในเครือ รวมถึงผลประโยชน์ตอบแทนด้วย 
  6. ทบทวนผลประโยชน์ตอบแทนของคณะกรรมการ
บริษัท ซึ่งสอดคล้องกับความรับผิดชอบ เปรียบเทียบได้กับ
ของบริษัทอ่ืนๆ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัท เพื่อ
เสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 7. ทบทวนผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหาร และผู้ด�ารงต�าแหน่งเดียวกันของบริษัทในเครือ ตาม
แบบประเมินผลงานของบรษัิทในรอบปีท่ีผ่านมา อย่างน้อยปีละ 
1 ครั้ง โดยพิจารณาข้อคิดเห็นและการประเมินของประธาน
กรรมการบริษัท

คณะผู้บริหาร จำานวน 7 ท่าน ดังนี้
1. นายสุรเดช   ตัณฑ์ไพบูลย์  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายนิติ    ประทุมถิ่น   ผู้อ�านวยการสายงานปฏิบัติการ
3. นายทวีเกียรติ   เทอดเผ่าพงศ์  ผู้อ�านวยการสายงานการตลาด และพัฒนาธุรกิจ
        และรักษาการผู้จัดการฝ่ายการตลาด
4. นางอารมย์    สัจจวิโส   ผู้จัดการฝ่ายบริการพัสดุ
5. นางสาวระพีพรรณ พิบูลย์ศิลป์  ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี
6. นายประณิธาน  โครตพันธ์  ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
7. นายพงศ์สัณห์  แพจุ้ย  ผู้จัดการฝ่ายผลิต
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อ�านาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
 1. บรหิารงานธรุกจิของบรษัิท ให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์
ของบริษัท ตามนโยบายที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท
 2. อนมุตักิารบรรจ ุแต่งตัง้ ถอดถอน ลงโทษทางวนิยั 
เลกิจ้าง เลือ่นข้ัน เลือ่นต�าแหน่ง โยกย้าย หรอืลดขัน้เงนิเดอืน 
พนกังานทุกระดบั ยกเว้นต�าแหน่งผูจั้ดการท่ัวไปข้ึนไป ภายใต้
ข้อบังคับเกี่ยวกับการท�างานของบริษัท
 3. สั่งจ่ายเงิน และ/หรือ การก่อหนี้ผูกพัน อันเกิดขึ้น
จากโครงการท่ีได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว 
หรอืจากการด�าเนนิธรุกจิตามปกตท่ีิก�าหนดไว้ในงบประมาณ
ประจ�าปีที่คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบแล้ว
 4. อนุมัติการประมูล หรือเสนอราคา หรือการท�า
สญัญาการซ่อมเรอื ต่อเรอื หรอืโครงการก่อสร้างอ่ืนท่ีมีมูลค่า
ไม่เกิน 50 ล้านบาท ต่อโครงการ
 5. อนุมัติการจัดซ้ือ หรือจัดจ้าง รวมถึงค่าก่อสร้าง 
เครือ่งมือเครือ่งใช้ วสัดคุรภุณัฑ์ และค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีมีมูลค่า
ไม่เกิน 10 ล้านบาท ต่อรายการ
 6. อ�านาจหน้าท่ีของประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร ไม่รวมถงึ
การเข้าท�ารายการที่เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน และ/หรือ
รายการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ของบริษัทตามกฎ
เกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการและค่าตอบแทนกรรมการ
การแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทใช้หลักเกณฑ์ดังนี้
 1. จ�านวนกรรมการจะต้องมีไม่น้อยกว่าห้าคน และ
กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนกรรมการท่ีมีอยู่
ทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
 2. ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียง
ข้างมาก โดยให้ถือว่าผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับ
หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
 3. ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกบุคคลท่ีได้รับการ
เสนอชือ่เป็นกรรมการ เป็นรายบุคคล คราวละคนหรอืคราวละ
หลายคนตามแต่ท่ีประชุมผูถ้อืหุ้นจะเห็นสมควร โดยบุคคลท่ี
ได้รบัคะแนนเสยีงสงูสดุตามล�าดบัลงมา เป็นผูไ้ด้รบัการเลอืกตัง้
เป็นกรรมการ เท่าจ�านวนกรรมการท่ีพงึจะม ีหรอืพงึจะเลอืกตัง้
ในครัง้นัน้ ในกรณท่ีีบุคคลซ่ึงได้รบัการเลอืกตัง้ตามล�าดบัถดัลงมา 
มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ�านวนกรรมการท่ีจะพึงมี ให้
ประธานท่ีประชุมออกเสียงได้เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียง
ชี้ขาด 

 ท้ังนี้ในการประชุมสามัญประจ�าปีทุกคร้ังให้กรรมการ
ออกจากต�าแหน่งเป็นอัตราหนึ่งในสาม ถ้าจ�านวนกรรมการ
ท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจ�านวนท่ี
ใกล้ท่ีสดุกบัส่วนหนึง่ในสามโดยกรรมการผูอ้อกจากต�าแหน่ง
ตามข้อนี้จะเลือกตั้งให้เข้ารับต�าแหน่งอีกก็ได้
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หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
 บรษัิทได้ก�าหนดนโยบายหลกัการก�ากบัดแูลกจิการของ
บริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้ บริษัทเคารพ
ในสิทธิข้ันพ้ืนฐานของผู้ถือหุ้น และดูแลรักษาสิทธิดังกล่าว
อย่างเคร่งครัด โดยบริษัทจะต้องท�าให้ผู้ถือหุ้นได้รับข่าวสาร
อย่างเพียงพอและเหมาะสม รวมท้ังสนบัสนนุให้ใช้สทิธิในการ
เข้าประชุมและออกเสียงในท่ีประชุม และไม่กระท�าการใดๆ  
อนัเป็นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิ์ของผู้ถือหุ้น ตามนโยบาย
ที่ประชุมกรรมการบริษัทอนุมัติเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2550

 การประชุมผู้ถือหุ้น
 บริษัท ก�าหนดให้จัดส่งหนังสือเชิญประชุม หนังสือ
มอบฉันทะ ซ่ึงสามารถมอบอ�านาจให้กรรมการอิสระ โดย
ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่
จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดย
ระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรือ่งท่ีเสนอเพือ่ทราบ หรอืเพือ่พจิารณา
แล้วแต่กรณี รวมท้ังความเห็นของคณะกรรมการในเรื่อง 
ดงักล่าว และจดัส่งให้ผูถ้อืหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 
7 วันก่อนวันประชุม พร้อมท้ังเผยแพร่ข้อมูลประกอบวาระ
การประชุมผูถ้อืหุ้นผ่านเวบ็ไซต์ของบรษัิท ก่อนจดัส่งเอกสาร 
และเปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอรายช่ือ
บุคคลท่ีเห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือก
เป็นกรรมการ รวมทั้งการเสนอระเบียบวาระต่างๆ ผ่านทาง
เว็บไซต์ของบริษัท
 บรษัิทมนีโยบายในการอ�านวยความสะดวกให้แก่ผูถ้อืหุ้น
รายย่อยและนกัลงทุนสถาบันได้เข้าร่วมประชุม และได้จดัสรร
เวลาในการประชมุอย่างเพยีงพอ พร้อมท้ังเปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุ้น 
ตัง้ค�าถามและแสดงความคดิเห็นได้ โดยมีกรรมการและผู้บริหาร
ท่ีเกีย่วข้องร่วมประชุมเพือ่ตอบค�าถามในท่ีประชุม รวมท้ังได้
บันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นท่ีส�าคัญไว้ในรายงาน
การประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วันนับจากวัน
ประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นตรวจสอบได้ โดยไม่ต้องรอให้ถึงการ
ประชุมครั้งต่อไป

•	 บริษัทได้จัดประชุมผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2562 วันท่ี 
4 เมษายน 2562 กรรมการเข้าร่วมประชุม 11 ท่าน จาก
ทั้งหมด 11 ท่าน ซึ่งรวมทั้งประธานกรรมการ ประธาน
กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมสรรหาและก�าหนด

การปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

ค่าตอบแทน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหารสูงสุด
ทางด้านการเงิน รวมทั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และผู้ตรวจ
สอบภายใน

•	 บรษัิทได้จดัส่งหนงัสอืเชิญประชุมและรายงานการ
ประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม 7 วัน

•	 น�าหนงัสอืเชิญประชุมผู้ถอืหุ้นไปไว้ท่ี www.asimar.com 
นักลงทุนสัมพันธ์ ก่อนวันประชุม 30 วัน ส่วนรายงาน
การประชุมผู ้ถือหุ้นท่ีจัดในปี 2562 ได้น�าไปลงใน
เว็บไซต์ของบริษัทหลังวันประชุม 14 วัน

	 ส�าหรับผู้ถือหุ้นท่ีไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 
บริษัทเสนอให้มอบอ�านาจให้กรรมการอิสระจ�านวน 2 ท่าน 
คือ ดร.บ�ารุง จินดา และ คุณลักขณา ศรีสด เข้าร่วมประชุม
และลงคะแนนเสียงแทน แต่ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ปี 2562 ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมอบอ�านาจให้กรรมการอิสระ 
ดังกล่าวเป็นผู้รับมอบอ�านาจให้ออกเสียงแทน
 บรษัิท มุ่งมัน่ท่ีจะสร้างความเจรญิเตบิโต เพือ่ให้ผูถ้อืหุ้น
ได้รบัผลตอบแทนท่ีคุม้ค่ากบัการลงทุน โดยบรษัิท มนีโยบาย
การจ่ายเงนิปันผลไม่น้อยกว่า 40% ของก�าไรสทุธขิองงบการ
เงินเฉพาะกิจการในแต่ละงวดบัญชีหลังจากหักส�ารองตาม
กฎหมายและขาดทุนสะสมยกมาแล้ว (ถ้ามี) 

หมวดที่ 2 ความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น
 บริษัทตระหนกัถงึความส�าคญัของผู้ถอืหุ้น และมีนโยบาย
ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมเป็นธรรมและเป็นไปตาม 
ข้อก�าหนด กฎหมาย ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในการดูแล
รักษาผลประโยชน์ของตน โดยการแสดงความเห็น ให้ข้อ
เสนอแนะและออกเสยีงในท่ีประชุมผูถ้อืหุ้น ใช้สทิธร่ิวมตดัสนิใจ
ในการเปลี่ยนแปลงท่ีส�าคัญต่างๆตามข้อบังคับของบริษัท 
(สามารถดขู้อบังคบัของบรษัิทได้ท่ีหนงัสอืเชิญประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2563) รวมท้ังการเลือกตั้งคณะกรรมการ
โดยการเสนอช่ือให้ผูถ้อืหุ้นลงคะแนนเป็นรายบุคคลคราวละคน 
หรือคราวละหลายคน ตามแต่ท่ีประชุมผู ้ถือหุ ้นจะเห็น
สมควร การอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ (รายละเอียดการ
จ่ายค่าตอบแทนกรรมการสามารถดูได้ที่หมวดที่ 4 การเปิด
เผยข้อมูลและความโปร่งใส) และการอนุมัติการท�ารายการที่ 
เกีย่วโยงกนั ตลอดจนการได้รบัข่าวสารอย่างถกูต้อง ครบถ้วน 
โปร่งใส เปิดเผยและสามารถตรวจสอบได้และได้เปิดโอกาสให้
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ผู้ถือหุ้นส่งค�าถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม พร้อมท้ังก�าหนด
ให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารมีหน้าท่ีรายงานการถือครอง
หลักทรัพย์ตามกฎหมาย
 บริษัทก�าหนดนโยบายป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของ
บรษัิท และได้เผยแพร่ให้พนกังาน ผูบ้รหิาร กรรมการบริษัท 
ทราบ
 บรษัิทก�าหนดมาตรการป้องกนัการใช้ข้อมลูภายในเพือ่
ดแูลและป้องกนัมใิห้กรรมการและผูบ้รหิารท่ีเกีย่วข้อง ซ้ือขาย
หลกัทรพัย์และหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรอืผูอ่ื้นในทางมิชอบ 
ดังนี้

•	 กรรมการและพนักงานจะปฏิบัติตามข้อก�าหนด
ของ ตลท. ก.ล.ต. และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องโดย
เคร่งครัด ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น และ/
หรือต่อสาธารณชนโดยเท่าเทียมกัน

•	 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานจะต้องเก็บรักษา
ข้อมูลภายในท่ีส�าคัญ และมีผลต่อการตัดสินใจของ 
นกัลงทุนไม่ให้เผยแพร่ออกไปก่อนน�าส่งข้อมูลให้ ตลท. 
และ ก.ล.ต. โดยเฉพาะข้อมูลงบการเงิน

•	 เมือ่มีรายการซ้ือ-ขายหุ้นของบรษัิท กรรมการและ
ผู้บริหารระดับสูงรวมถึงคู่สมรส และบุตรท่ียังไม่บรรลุ
นิติภาวะ ต้องท�ารายการซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษัท
ภายใน 3 วนัท�าการ เพือ่น�าส่ง ก.ล.ต และมีการเปิดเผย
การซื้อ-ขาย/ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทให้ที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้ง

•	 เม่ือวันท่ี 17 ธันวาคม 2562 บริษัทได้เผยแพร่
จดหมายถงึผูถ้อืหุ้นผ่านระบบของตลาดหลกัทรพัย์เพือ่
ให้ผู้ถอืหุ้นส่วนน้อยสามารถส่งค�าถาม เสนอรายช่ือบุคคล
ที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็น
กรรมการ รวมทั้งการเสนอระเบียบวาระต่างๆ ผ่านทาง
เว็บไซต์ของบรษัิท โดยมเีงือ่นไขการพจิารณาการบรรจุ
เป็นวาระอยู่ในเวบ็ไซต์ของบรษัิทและก�าหนดวนัให้ผู้ถอืหุ้น
เสนอวาระและค�าถามได้ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2562 
- 17 กุมภาพันธ์ 2563 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอราย
ช่ือบุคคลเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ หรอืเสนอเรือ่งเพือ่
บรรจุเป็นวาระและเสนอค�าถามเข้ามายังบริษัท

หมวดที่ 3 บทบาทผู้มีส่วนได้เสีย
1. นโยบายและแนวปฎิบัติต่อพนักงาน
 การบริหารค่าตอบแทน

 บรษัิทมีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนให้พนกังานทุกระดบั
อย่างเหมาะสมและสามารถแข่งขันได้ในอุตสาหกรรม โดย

ยึดถอืหลกัความเป็นธรรม มีการก�าหนดโครงสร้างค่าจ้างของ
แต่ละระดับต�าแหน่งงานงานอย่างเหมาะสม มีการน�าระบบ
บริหารผลงาน มาใช้กบัการบรหิาร เช่น การจ่ายผลตอบแทน 
การวางแผนผู้สืบทอดต�าแหน่งงาน การเลื่อนต�าแหน่งงาน
 บริษัทจะก�าหนดงบประมาณการจ่ายค่าตอบแทนท่ี
สอดคล้องกบัผลการด�าเนนิงานของบรษัิท ท้ังในระยะสัน้และ
ระยะยาว โดยการจ่ายค่าตอบแทนในระยะสั้นนั้นจะพิจารณา
จากผลการด�าเนินงานบริษัทในแต่ละปี ส่วนในระยะยาวจะ
พิจารณาจากผลการด�าเนินงานเชิงเปรียบเทียบของบริษัท
ในระยะยาว เช่น อัตราการเติบโตของก�าไร ผลการด�าเนิน
งานโดยรวม และการปรับปรุงประสทิธภิาพในการด�าเนนิงาน
อย่างต่อเนื่อง

 การจัดสวัสดิการ

 บริษัทมีนโยบายการจัดสวัสดิการต่างๆ ให้แก่พนักงาน
อย่างเหมาะสม โดยมีการทบทวนการจัดสวัสดิการต่างๆ 
อย่างสม�า่เสมอ เพ่ือให้สอดคล้องกบัสภาวะทางเศรษฐกจิและ
สังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น

•	 มีการจัดตั้งกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ เพื่อการดูแล
พนักงานในระยะยาว

•	 จัดให้มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล (ท่ีนอกเหนือ
จากประกันสังคม) 

•	 จัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน เอเชียน มารีน 
เซอร์วิสส์ 

•	 มีการมอบทุนการศึกษาแก่บุตรพนักงานที่เรียนดี 

•	 มีการตรวจสุขภาพประจ�าปี 

•	 รถรับส่งพนักงาน 

•	 จัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบ
กิจการ เพ่ือดูแลสวัสดิการให้แก่พนักงาน เปิดโอกาส
ให้พนักงานมีช่องทางสื่อสาร เสนอแนะและร้องทุกข์
ผ่านกล่องรับข้อคิดเห็น

•	 จัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย
เพือ่ด�าเนนิงานเกีย่วกบัความปลอดภยัของพนกังาน ซ่ึง
ในปี 2562 มีการเกดิอุบัตเิหตกุบัพนกังานจ�านวน 13 ราย

2. นโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
 บริษัท เคารพในสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น และดูแล
รักษาสิทธิดังกล่าวอย่างเคร่งครัด โดยบริษัทจะต้องท�าให้
ผู ้ถือหุ้นได้รับข่าวสารอย่างเพียงพอและเหมาะสม รวม
ท้ังสนับสนุนให้ใช้สิทธิในการเข้าประชุมและออกเสียงในท่ี
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ประชุม และไม่กระท�าการใดๆ อนัเป็นการละเมิดหรอืรดิรอน
สิทธิของผู้ถือหุ้น
 บริษัทมุ่งม่ันท่ีจะสร้างความเจริญเติบโตบนศักยภาพ 
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนท่ีคุ้มค่ากับการลงทุน โดย
บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผล ไม่น้อยกว่า 40% ของก�าไร
สุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละงวดบัญชีหลังจาก
หักส�ารองตามกฎหมายและขาดทุนสะสมยกมาแล้ว (ถ้ามี) 
ท้ังนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว จะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด 
แผนการลงทุน เงื่อนไข และข้อก�าหนดในสัญญาต่างๆ ท่ี
บริษัทผกูพันอยู่ รวมถงึความจ�าเป็นและความเหมาะสมอ่ืนๆ 
ในอนาคต
 บริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผล ไม่น้อยกว่า 60% 
ของก�าไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทย่อย
แต่ละบริษัท ในแต่ละงวดบัญชีหลังจากหักส�ารองตาม
กฎหมาย และขาดทุนสะสมยกมาแล้ว (ถ้ามี) ทั้งนี้ การจ่าย
เงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด แผนการลงทุน 
เงื่อนไข และข้อก�าหนด ในสัญญาต่างๆ ที่บริษัทผูกพันอยู่ 
รวมถึงความจ�าเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

3. นโยบายและแนวปฏิบัติต่อลูกค้า
 บริษัทมุ่งเน้นการด�าเนินธุรกิจอย่างถูกต้องเป็นธรรม เสนอ
บริการท่ีมีคุณภาพและ การสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า 
โดยการจัดท�าแบบประเมินความพึงพอใจของลูกค้าท่ีน�าเรือ
เข้ามารับบริการทุกล�า หรือเปิดช่องทางร้องเรียนผ่านส�านัก
บริหาร โดยมีการประชุมพิจารณาวิเคราะห์ผลการให้คะแนน
ความพึงพอใจดังกล่าวอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

4. นโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่ค้า คู่สัญญาและเจ้าหนี้ 
 บริษัทประสงค์ให้การจัดการสินค้าและบริการเป็นไป
อย่างมีมาตรฐาน และมุ่งหมายจะรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืน
กับคู่ค้า จึงมีการก�าหนดเป็นนโยบายเรื่องการปฏิบัติต่อคู่ค้า
ไว้ในช่ือนโยบาย “การขัดกันแห่งผลประโยชน์”สรุป ได้แก่ 
คู่ค้าต้องไม่ถูกกีดกันไม่ให้เข้าประมูล เสนอราคา หรือการ
ก�าหนดคุณลักษณะท่ีไม่เอ้ืออ�านวย เพ่ือให้มีการแข่งขันบน
ข้อมลูท่ีได้รบัเท่าเทียมกนั และมีการคดัเลอืกอย่างเป็นธรรม 
โดยไม่อนุญาตให้พนักงานทุกระดับของบริษัทเรียกร้อง 
ผลประโยชน์ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมจากคู่ค้า การได้รับ
ของขวัญ ของรางวัล บริการและการเลี้ยงรับรองเกินสมควร 
โดยบริษัทได้ชี้แจงต่อคู่ค้าทั้งที่เป็นผู้รับเหมาแรงงาน ผู้ขาย
สินค้า และได้ประทับตรานโยบายดังกล่าวลงในใบสั่งซ้ือใน
ประเทศทุกใบ

 ด้านเจ้าหนี้ บริษัทปฏิบัติตามพันธกรณีท่ีมีต่อเจ้าหนี้
ทุกรายโดยดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาเงินกู้ 
และไม่ปกปิดสถานะการเงินท่ีแท้จริงของบริษัท ในปีท่ีผ่าน
มาบริษัทและบริษัทย่อย ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้
โดยครบถ้วนและไม่มีเหตุการณ์ผิดนัดการช�าระหนี้ใดๆ
 ในปี 2562 บริษัทไม่พบว่ามีคู่ค้าและพนักงานที่ละเมิด
นโยบายดังกล่าว

5. นโยบายและแนวปฎิบัติต่อสังคม/ชุมชน
 บริษัทถือว่าระบบจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
เป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจ จึงได้ก�าหนดนโยบายสังคมและ 
สิง่แวดล้อมข้ึน เพือ่เป็นหลกัปฏบัิตแิก่ผูบ้รหิารและพนกังาน
ทุกท่าน เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบท้ังต่อตนเอง ผู้เกี่ยวข้อง 
ชุมชนและสิง่แวดล้อม ภายใต้กฎหมายท่ีเกีย่วข้องกับสิง่แวดล้อม 
ตลอดจนการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และพัฒนาระบบการ
จัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
 บรษัิทสนบัสนนุการพฒันาและสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดกีบั
ชุมชน สนบัสนนุกจิกรรมต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อสิง่แวดล้อม
และส่งเสริมการศึกษาแก่เยาวชน ผู้บริหารมีการเผยแพร่
นโยบายให้พนักงานทราบ

กิจกรรมการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน สังคม และครอบครัว ASIMAR

 ASIMAR มคีวามมุ่งม่ัน เลง็เห็นความส�าคญัและคณุค่า
ของบุคลากรซึ่งจะมีส่วนช่วยพัฒนาชุมชน และสังคมให้เกิด
ความเข้มแข็ง และเติมโตอย่างย่ังยืนไปพร้อมๆ กับธุรกิจ 
บรษัิทฯ จงึก�าหนดเป็นนโยบายและแนวทางการด�าเนนิงานการ
พฒันาอย่างย่ังย่ืนเพือ่ส่งเสรมิคณุภาพชีวติคนในชุมชนท่ีดขีึน้ 
 ท้ังนี้บริษัทฯ ยังมีส่วนร่วมในการพัฒนาและแบ่งปัน
ความสุขให้กับสังคมและชุมชน โดยสนับสนุนให้พนักงานมี
ส่วนร่วมสร้างสรรค์กจิกรรมต่างๆ เพือ่ชุมชน และสงัคมอย่าง
ต่อเนือ่งโดยจดักจิกรรมและโครงการท่ีส�าคญัในปี 2562 ดงันี้

ASIMAR รักษ์โลก ตอบแทนชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

 **สนบัสนนุผ้าอ้อมอนามัยผ่านเทศบาลต�าบลแหลมฟ้าผ่า 
เพื่อเป็นการจัดสวัสดิการช่วยเหลือ และพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ผู้สงูอายุในชุมชนเขตเทศบาลต�าบลแหลมฟ้าผ่า ตามโครงการ
ดูแลระยะยาวส�าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 
 **ร่วมกจิกรรมโครงการจติอาสา ของหน่วยพระราชทาน
และประชาชนจติอาสา โครงการ “จติอาสา เราท�าความดด้ีวย
หัวใจ” ตามโครงการคลองสวยน�า้ใสใส่ใจแหล่งน�า้กบัเทศบาล
ต�าบลแหลมฟ้าผ่า โดยบริษัทฯ สนับสนุนน�้าดื่มและเรือ ร่วม
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ท�าความสะอาดและจัดเก็บขยะในบริเวณวัดคลองพระราม 
และในคลองสรรพาสามติร และปลกูต้นไม้ มุ่งเน้นการพฒันา
พื้นที่ ท�าความสะอาด แม่น�้าล�าคลอง พื้นที่สาธารณะส่งผล
ให้คคูลองมีความสะอาด สวยงาม การระบายน�า้เป็นไปอย่าง
สะดวก เพ่ือเป็นแหล่งท่องเท่ียว และพกัผ่อนหย่อนใจ ในเขต
เทศบาล
 **ร่วมกับส�านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
จัดกิจกรรมรณรงค์และส่งเสริมการใช้ระบบธรรมาภิบาล 
สิง่แวดล้อมสถานประกอบการอตุสาหกรรม ณ โรงเรยีนมัธยม
วัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม เพื่อท่ีจะสนับสนุนและส่งเสริมให้ 
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมมคีวามรู ้ความเข้าใจ สร้างจติส�านกึ
ในการรบัผดิชอบต่อสงัคม และสร้างภมูคุ้ิมกนัเกดิการพฒันา
อย่างยั่งยืน
 **ร่วมกจิกรรมโครงการจติอาสา โครงการรณรงค์ลดภาวะ
โลกร้อน รณรงค์ปลูกต้นไม้ในบรเิวณชมุชน และสองข้างทาง
ถนนสขุสวัสดิ-์นาเกลอื ร่วมกบักองสาธารณสขุและสิง่แวดล้อม 
เทศบาลต�าบลแหลมฟ้าผ่า เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว 
สร้างความสมดลุให้กบัระบบนเิวศ และทรพัยากรสิง่แวดล้อม
ท่ีอุดมสมบูรณ์ เป็นปอดฟอกอากาศ ช่วยลดมลพิษและ
สภาวะอากาศ “โลกร้อน”
 **ตวัแทนบรษัิทฯ ออกเย่ียมเยือนชาวบ้านในพืน้ท่ีใกล้เคยีง 
และมอบผ้าอ้อมอนามัยส�าหรบัผูป่้วยตดิเตยีง หรอืผูส้งูอายุท่ี
ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ จ�านวน 12 ครั้ง

สนับสนุนกิจกรรมชุมชน ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดี

 **สนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก โดยมอบของขวัญให้แก่
โรงเรยีน ชมุชน และหน่วยงานราชการต่างๆ ในพืน้ท่ีใกล้เคยีง 
จ�านวน 15 แห่ง พร้อมสนับสนุนอาหาร สถานที่บริเวณพื้นที่
หน้าบริษัท และน�าส่งกระแสไฟฟ้าส�าหรับการจัดงานของ
ชุมชนคลองใหม่ หมู่ท่ี 3 ต�าบลแหลมฟ้าผ่า อ�าเภอพระสมทุรเจดย์ี 
จังหวัดสมุทรปราการ
 **บริษัทฯ ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็ก ณ อู่ทหารเรือพระ
จุลจอมเกล้า จ. สมุทรปราการ โดยจัดแสดงโมเดลเรือซ่ึง
เป็นผลงานของบริษัทฯ พร้อมจัดเกมส์ และแจกของรางวัล
แก่เด็กๆ

ครอบครัว ASIMAR

 บริษัทฯ ส่งเสริมและสนับสนุนส�าหรับกิจกรรม เพื่อให้
พนกังานมีส่วนร่วมในการแบ่งปัน และความร่วมมือในสงัคม 
โดยมีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

สุขใจผู้มอบ หนึ่งคนให้ หลายคนรับ

 **ส่งเสรมิและสนบัสนนุให้พนกังานบริจาคโลหิตร่วมกบั
สภากาชาดไทยเป็นประจ�าอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อช่วยเหลือ 
ผูป่้วยท่ีรอรบัการรกัษา และเป็นการส�ารองโลหิต เพือ่ผูป้ระสบภยั 
หรอืประสบอุบัตเิหตใุห้กบัโรงพยาบาลท่ัวประเทศ ซ่ึงถอืเป็น
กิจกรรมเพื่อสังคมท่ีช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ได้มีชีวิตอยู่ใน
สังคม และครอบครัวได้อีกต่อไป 

ส่งเสริมธรรมะในใจ

 **จัดให้พนักงานร่วมท�าบุญตักบาตร รับฟังธรรม และ
ฝึกสมาธจิากพระสงฆ์ซ่ึงนมินต์จากวดัในชมุชนทุกเดอืน เพือ่
ให้พนักงานมีส่วนร่วมในการบ�ารุงพระพุทธศาสนา ปลูกฝัง
คุณธรรมและจริยธรรม และพนักงานสามารถน�าหลักธรรม
ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าท่ีให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมี 
ความสุข และปฏิบัติตนในเบบพุทธศาสนิกชนที่ดี
 **ร่วมกับบริษัท อีโค มารีน จ�ากัด สนับสนุนอาหาร
และน�้าดื่ม โครงการบรรพชา อุปสมบท ปิดเทอม เปิดธรรม 
“ธรรมมะสู่ดวงใจ” ณ วัดระฆังโฆสิตาราม 

ส่งเสริม และให้โอกาสทางการศึกษาแก่บุตรพนักงาน

 **โครงการมอบทุนการศึกษาให้ส�าหรับบุตร - ธิดาของ
พนักงานที่ผลการเรียนดีจ�านวน 21 ทุน เพื่อให้โอกาสในการ
ศึกษาเล่าเรียน เป็นหนทางไปสู่ทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ
ในอนาคต

โครงการดูแลพี่น้อง ASIMAR 

 **สนบัสนนุส่งเสรมิสขุภาพท่ีดขีองพนกังาน จดัให้มกีาร
ตรวจสุขภาพประจ�าปีหรือตรวจปัจจัยเสี่ยงท่ีเฉพาะเจาะจง
ตามสายงาน ซึ่งการตรวจสุขภาพประจ�าปีเป็นประจ�าทกุๆ ปี
จะท�าให้บริษัทฯ สามารถประเมินสุขภาพสมบูรณ์เหมาะสม
กับหน้าที่การงาน และช่วยคัดกรองความเสี่ยงของสัญญาณ
ด้านสุขภาพท่ีผิดปกติ หรือผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการ
ปฏิบัติหน้าที่หรือวิถีการด�ารงชีวิตของพนักงาน 

กิจกรรมตลาดนัดแบ่งปัน

 **บริษัทฯ สนับสนุนกิจกรรมตลาดนัดของกิน - ของใช้ 
โดยให้พนักงานน�าอาหาร ขนม ค้ามือสองจากของเหลือใช้ 
เช่นเสื้อผ้ามาจ�าหน่ายให้เพื่อนพนักงานในราคาถูก เป็นการ
เพิ่มรายได้ให้กับพนักงาน ซึ่งจัดให้มีกิจกรรมทุกต้นเดือน
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กิจกรรมชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพ

 *ร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมของศูนย์พัฒนาการ
ประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในกิจกรรม “ซีฟเดค 
เดนิ - วิง่ มินมิาราธอน” เพือ่สขุภาพและการกศุล วันอาทิตย์ท่ี 
8 ธันวาคม 2562 ณ ส�านักงานฝ่ายฝึอบรม ศูนย์พัฒนาการ
ประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ต�าบลแหลมฟ้าผ่า 
อ�าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ รายได้จากการ
จดักจิกรรมจะน�าไปมอบสมทบทุนซ้ือเครือ่งมือทางการแพทย์
ให้แก่โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์สวาทยานนท์ และเป็นทุน
การศึกษาให้กับนักเรียนผู้เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ใน
อ�าเภอพระสมุทรเจดีย์

6. นโยบายและแนวปฎิบัติต่อสิ่งแวดล้อม 
 บริษัท ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 
ความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของพนักงาน รวมท้ัง
การปรับปรุงกระบวนการท�างานอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกัน
มลพิษ และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการอนุรักษ์
ทรพัยากรธรรมชาต ิลดการใช้พลงังานสิน้เปลอืง โดยก�าหนด
เป็นนโยบายในการดูแลสิ่งแวดล้อมและได้มีการน�าระบบ
จดัการสิง่แวดล้อม มาตรฐาน ISO 14001 เข้ามาใช้ในบรษัิท 
โดยมีการแต่งตั้งผู้แทนฝ่ายบริหารด้านสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่
และความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อม ดังนี้

1. วางแผนการด�าเนนิการจัดท�าระบบการจดัการด้าน
สิ่งแวดล้อม เผยแพร่นโยบายฯ จัดท�าและรักษาระบบ
การจดัการด้านสิง่แวดล้อมให้มกีารพฒันา และปรบัปรงุ
อย่างต่อเนื่อง
2. ติดตามตรวจสอบความก้าวหน้า และทบทวนการ
ด�าเนินการจัดท�าระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของ
คณะกรรมการระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 
3. รายงานผลการด�าเนินการจัดท�าระบบการจัดการ
ด้านสิ่งแวดล้อมต่อผู้บริหารสูงสุด 

 เพ่ือสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยและปัญหาด้าน 
สิง่แวดล้อมของบรษัิท บรษัิทได้เปิดช่องทางการตดิต่อสือ่สาร 
และแจ้งข้อร้องเรยีนต่างๆ ท้ังในและนอกเวลาท�างาน (ตลอด 
24 ช่ัวโมง) ซ่ึงเป็นส่วนหนึง่ของมาตรการเฝ้าระวงัผลกระทบ
ที่อาจเกิดขึ้นกับชุมชน

7. นโยบายต่อต้านการทุจริตและห้ามให้และรับสินบนเพื่อ 
ผลประโยชน์ทางธุรกิจ
 ห้ามมิให้ผูบ้ริหารและพนกังานเรยีกหรือรบัผลประโยชน์ใดๆ 
จากคู่ค้า ผู้รับเหมา ผู้จัดส่งสินค้า ที่ปรึกษา หรือผู้ที่บริษัท
ท�าธุรกิจด้วย
 ห้ามมิให้ผู้บริหารและพนักงานเสนอผลประโยชน์ใดๆ 
ต่อเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ลกูค้า สหภาพแรงงานหรือบุคคลภายนอก
อื่นใดเพื่อจูงใจให้ปฎิบัติในทางมิชอบ

8. นโยบายการเคารพหลักสิทธิมนุษยชน
 ก�าหนดให้กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทุกคนเคราพ
ในหลักสิทธิมนุษยชน ดังนี้

•	 บรษัิทจะปฎบัิตต่ิอพนกังานทุกคนด้วยความเคราพ
ในเกียรติและศักดิ์ศรี

•	 เปิดโอกาสให้พนกังานมช่ีองทางสือ่สาร เสนอแนะ
และร้องทุกข์ผ่านกล่องรับข้อคิดเห็น 

•	 ให้พนักงานใช้สิทธิของตนเองในฐานะพลเมืองดี
ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

•	 บรษัิทไม่สนบัสนนุกจิการท่ีละเมดิหลกัสทิธมินษุยชน
สากล และการทุจริต

9. นโยบายการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธ์
 บริษัทมีนโยบายท่ีจะปฎิบัติตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง
กับทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ โดยการน�าผลงานหรือ
ข้อมูลอันเป็นสิทธิของบุคคลภายนอก ท่ีได้รับมาหรือท่ีจะ
น�ามาใช้ภายในบริษัท จะต้องตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่
ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น
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บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำากัด (มหาชน)

 ช่องทางในการติดต่อและส่งข้อร้องเรียนมายังบริษัท

 บรษัิทได้จดัให้มช่ีองทางท่ีผูถ้อืหุ้นและผูม้ส่ีวนได้เสยีสามารถตดิต่อ/ร้องเรยีนในเรือ่งท่ีอาจเป็นปัญหา สามารถตดิต่อกบั
คณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ข้อแนะน�าอันเป็นประโยชน์ ได้ดังนี้

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ทางไปรษณีย์

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

คณะกรรมการตรวจสอบ audit@asimar.com

 เลขานุการคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบใน
การรับเอกสารดังกล่าวและส่งให้คณะกรรมการท่ีเกี่ยวข้อง 
โดยค�าร้องเกีย่วกบัรายงานทางบัญชีและการเงนิ การควบคมุ
ภายใน การบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎหมายจะ
ได้รับการส่งต่อให้คณะกรรมการตรวจสอบ และเลขานุการ
คณะกรรมการบริษัทจะสรุปประเด็นต่างๆ ท้ังหมดเสนอ 
คณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส
 บริษัทจะรับฟังทุกข้อร้องเรียนอย่างสม�่าเสมออย่าง
เหมาะสม ช่ือของผูร้้องเรยีนจะถกูปิดบังเป็นความลบั ผูร้้องเรยีน
จะได้รับความคุ้มครองไม่ให้ถูกกลั่นแกล้งท้ังในระหว่างการ
สอบสวน และภายหลังการสอบสวน

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
 คณะกรรมการตระหนักว่า ข้อมูลของบริษัทในทุกด้าน
ล้วนส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย จึง
มีนโยบายให้เปิดเผยสารสนเทศท้ังท่ีเป็นสารสนเทศทางการ
เงนิและที่ไม่ใช่ทางการเงินให้มสีาระส�าคญัครบถว้นเพยีงพอ 
เชื่อถือได้ และทันเวลา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดย
เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบ SETLink ของ ตลท. และ
เว็บไซต์ของบริษัท (www.asimar.com) 

 โดยได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร หรือผู้ท่ี
ประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิารมอบหมายเป็นผูด้�าเนนิการเปิดเผย
ข้อมูลของบริษัท ท้ังนี้ บริษัทได้จัดตั้งหน่วยงานนักลงทุน
สัมพันธ์ท�าหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น 
รวมท้ังนกัวิเคราะห์และหน่วยงานภาครัฐท่ีเกีย่วข้องอย่างเท่าเทียม
และเป็นธรรม นอกจากการเปิดเผยข้อมูลตามหน้าท่ีภายใต้
ข้อบังคับของกฎหมายแล้ว บริษัทยังได้พัฒนาช่องทางใน
การสื่อสารข้อมูลและข่าวสารผ่านสื่อท่ีหลากหลายเพื่อเป็น
ประโยชน์ต่อผู้มีส่วนเกีย่วข้อง อาทิ จดักจิกรรมพบนกัลงทุน 
และสื่อเพื่อเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร, จัดโครงการเย่ียมชม
กิจการ ให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องต่างๆ, เผยแพร่ข่าวผ่านสื่อมวลชนในรูปแบบต่างๆ 
อาทิ ข่าวประชาสมัพนัธ์ ภาพข่าว บทความ สือ่โฆษณาต่างๆ 
รวมทั้งข่าวที่น�าเสนอถึงฐานะทางการเงินของบริษัท
 ผู้ถือหุ้นต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อโดยตรง
ท่ี หน่วยงานนกัลงทุนสมัพนัธ์ ฝ่ายการเงนิและบัญชีโทรศพัท์ 
02-815-2060 ต่อ 2800, 2816 หรือจดหมายอีเล็กโทรนิกส์ 
(E-mail) ไปยัง: fid@asimar.com บริษัทพัฒนากลไกให้ผู้มี
ส่วนได้เสยีมีส่วนร่วมในการสร้างเสรมิผลงานของบรษัิท โดย
การเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส
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รายละเอียด หัวข้ออ้างอิงในรายงานประจ�าปี 2562

4.1 โครงสร้างผู้ถือหุ้น โครงสร้างผู้ถือหุ้น 

4.2 ประวัติและข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการ ประวัติคณะกรรมการบริษัท

4.3 ประวัติและข้อมูลการถือหุ้นของผู้บริหาร ประวัติคณะผู้บริหาร

4.4 วัตถุประสงค์ เป้าหมายของบริษัท วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ

4.5 ฐานะการเงินและผลด�าเนินงาน ผลการด�าเนินงานของบริษัทในปี 2562, งบการเงิน
และระดับความพึงพอใจลูกค้า

4.6 ลักษณะการประกอบธุรกิจและภาวะการแข่งขัน ลักษณะกิจการหลัก ภาวะการแข่งขันและแนวโน้มอุตสาหกรรม

4.7 ความเสี่ยงในการด�าเนินธุรกิจ ปัจจัยความเสี่ยง

4.8 การท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน รายการระหว่างกัน

4.9 นโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

 บริษัทได้ก�าหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารท่ีสมเหตุสมผล โดยมีคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่า
ตอบแทนท�าหน้าที่ทบทวนและพิจารณาความเหมาะสมที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่ สถานะทางการเงิน
  บริษัทได้ก�าหนดหลักเกณฑ์ในการให้ค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

•	 ก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นค่าตอบแทนรายปี และโบนัส (ถ้ามี) โดยไม่มีเบี้ยประชุมและสิทธิประโยชน์อื่นๆ

•	 กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการชุดย่อยให้ได้รับค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นตามความรับผิดชอบ

4.10 ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

กรรมการและผู้บริหารของบริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จ�ากัด (มหาชน) ได้รับค่าตอบแทนจากการบริหารงานดังนี้ 
(บาท)

ชื่อ
ค่าตอบแทนรายปี
กรรมการบริษัท

ค่าตอบแทนรายปี
กรรมการตรวจสอบ

ค่าตอบแทนรายปี
กรรมการสรรหา

และก�าหนดค่าตอบแทน

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.บ�ารุง 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
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1. *ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนจ�านวน 11 ท่าน  
 จ�านวนเงิน 2.31 ล้านบาท 
2. **ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและ***ผู้บริหาร จ�านวน 10 ท่าน จ�านวนเงิน 10.81 ล้านบาท 
 * ค่าตอบแทนกรรมการเป็นค่าตอบแทนประจ�ารายปี (ไม่มีเบี้ยประชุมและสิทธิประโยชน์อื่นๆ)
 ** ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหารได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
 *** ค่าตอบแทนผูบ้รหิารเป็น เงนิเดอืน เงนิสมทบเข้ากองทุนส�ารองเลีย้งชีพร้อยละ 5 ของเงนิเดอืน และโบนสั (ถ้าม)ี

4.11 การประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ 

 คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างสม�่าเสมอ มีการก�าหนดการประชุมล่วงหน้า ตลอดปีเพื่อ
ก�าหนดนโยบายที่ส�าคัญ พิจารณากลยุทธ์ทางธุรกิจและพิจารณาอนุมัติแผนการด�าเนินงาน งบประมาณประจ�าปีของบริษัท
ตลอดจนติดตามผลการด�าเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการพิจารณาติดตามการด�าเนินงานของบริษัทเป็นส่วน
หนึ่งของวาระประจ�าการประชุม 
 โดยเลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมท่ีมีเนื้อหาท่ีจ�าเป็นและเพียงพอในการ
ตัดสินใจให้กรรมการล่วงหน้าก่อนประชุมประมาณ 7 วัน เว้นแต่เป็นการเรียกประชุมเร่งด่วน

ในปี 2562 ได้จัดประชุมดังนี้
คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง
คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนได้จัดให้มีการประชุมทั้งหมด 2 ครั้ง
 
 คณะกรรมการบริษัทแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม สรุปได้ดังนี้ 

ชื่อ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหา

และก�าหนดค่าตอบแทน

1.นายประกิต ประทีปะเสน 4/4 - -

2.นายศรีภูมิ ศุขเนตร 4/4 4/4 2/2

3.นางวรวรรณ งานทวี 4/4 - -

4.นายประวัติ จันทร์เรือง 4/4 - 2/2

5.นายสุทิน ตัณฑ์ไพบูลย์ 4/4 - -

6.ดร.บ�ารุง จินดา 3/4 4/4 -

7.นางลักขณา ศรีสด 2/4 4/4 -

8.นายธีรพงษ์ ตัณฑ์ไพบูลย์ 4/4 - -

9.ดร.นณณ์ ผาณิตวงศ์ 4/4 - 2/2

10.นายสุรเดช ตัณฑ์ไพบูลย์ 4/4 - -

11.นายวิณณ์ ผาณิตวงศ์ 4/4 - -
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4.12 นโยบายการซื้อ ขาย หลักทรัพย์ของบริษัท และรายงานการมีส่วนได้เสีย

 บรษัิทก�าหนดนโยบายให้กรรมการและผูบ้รหิารต้องรายงานการมีส่วนได้เสยีของตนและบุคคลท่ีเกีย่วข้อง ซ่ึงเป็นส่วนได้
เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการบริษทัหรือบริษทัย่อย ตามหลักเกณฑ์ รูปแบบ และวิธีการที่บริษทัก�าหนด โดยกรรมการ
และผู้บริหารที่มีการซื้อ ขาย โอน รับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท รวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีหน้าที่ต้อง
ท�ารายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ภายใน 3 วันส่งไปยัง ก.ล.ต. ตามระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีการ
เปิดเผยการซื้อ - ขาย/การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทให้ที่ประชุมคณะกรรมการทราบทุกครั้ง

4.13 รายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร

รายชื่อ

จ�านวนหุ้น
ณ 

31 ธ.ค. 2562

จ�านวนหุ้น
ณ 

31 ธ.ค. 2561

เพิ่ม (ลด)
จากการ
ซื้อ-ขาย

สัดส่วน
การถือหุ้นใน
บริษัท(%)

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.บ�ารุง 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 นายประณิธาน โครตพันธ์ - - -
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

17 นายพงศ์สัณห์ แพจุ้ย - - -
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -
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 ในปี 2562 บริษัท มีกิจกรรมเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล

ที่ส�าคัญประกอบด้วย 

•	 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสนเทศตามข้อก�าหนด
ของ ตลท.และ ก.ล.ต. ผ่านทางระบบ SETLink ของ 
ตลท. และเว็บไซต์ของบริษัท (www.asimar.com)

•	 บริษัทน�าเสนอผลประกอบการ รายงานประจ�าปีที่
สามารถดาวน์โหลดได้ หนังสือเชิญประชุม โครงสร้าง
การถือหุ้นของบริษัท รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นท้ัง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ข่าวสารเกี่ยวกับบริษัท
และกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ในเว็บไซต์ของบริษัท 
นอกจากนั้นผู้ถือหุ้น นักลงทุนสามารถแสดงความคิด
เห็นต่างๆตลอดจนเพิ่มวาระการประชุม และเสนอผู้ท่ี
มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการ ก่อนที่บริษัทจะส่ง
หนังสือเชิญประชุมผ่านทางเว็บไซต์ได้

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบคณะกรรมการ
5.1 นโยบายการกำากับดูแลกิจการ
 คณะกรรมการบรษัิท ได้พจิารณานโยบายการก�ากบัดแูล
กิจการ และประกาศเป็นนโยบายการก�ากับดูแลกิจการของ
บริษัท เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2550 
 1. จัดให้มีการบริหารงานและด�าเนินงานโดยยึด 
หลกัการก�ากบัดแูลกจิการท่ีด ี(Good Corporate Governance) 
ขจัดปัญหาความขัดแย้งของผลประโยชน์ ด้วยความซื่อสัตย์
สุจริตอย่างรอบคอบ มีเหตุผล และเป็นอิสระภายในกรอบ
จริยธรรมที่ดี 
 2. จัดให้มีระบบควบคุมทางการเงิน การด�าเนินงาน 
การก�ากับดูแลการปฏิบัติงาน การตรวจสอบภายใน การ
ควบคมุและการบรหิารความเสีย่งท่ีมปีระสทิธภิาพและมีการ
ทบทวนระบบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 3. ส่งเสริม ก�ากับ ดูแล เพื่อให้มั่นใจว่ามีการเปิดเผย
ข้อมูลและสารสนเทศท่ีส�าคญัของบรษัิท อย่างถกูต้อง ทันเวลา 
และโปร่งใส 
 4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกราย
อย่างเท่าเทียมกัน ตามหลักการของบริษัทมหาชนจ�ากัด 
 5. ส่งเสริม ก�ากับดูแลให้มั่นใจว่า สิทธิตามกฎหมาย
ของผูมี้ส่วนได้เสยี อาทิ ลกูค้า พนกังาน คูค้่า ผูถ้อืหุ้น ผู้ลงทุน 
เจ้าหนี้ คู่แข่ง ผู้สอบบัญชีอิสระ ภาครัฐ และชุมชนที่บริษัทฯ 
ตั้งอยู่ ได้รับการดูแลและปฏิบัติด้วยความเป็นธรรม 
  นอกจากนี ้เพือ่การมส่ีวนร่วมในการบรหิารงานและเป็น
กลไกให้สามารถติดตาม ก�ากับดูแล ปรับปรุง และประเมิน
ผลการด�าเนินงานให้บรรลุผลส�าเร็จตามวิสัยทัศน์ ภารกิจ 
และนโยบายดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะ

กรรมการบริหาร ท�าหน้าท่ีในการศึกษาและพิจารณาหลัก
เกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อน�าเสนอผลการศึกษาและข้อเสนอ
แนะแนวทางปฏิบัติ รวมท้ังการน�าแนวทางปฏิบัติท่ีได้รับ
ความเห็นชอบแล้วมาปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

5.2 นโยบายจรรยาบรรณธุรกิจ สำาหรับกรรมการ ผู้บริหาร 
และพนักงาน
 เพื่อให้เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี โดย
เฉพาะด้านความรับผิดชอบ ความโปร่งใส ความซ่ือสัตย์ 
คุณธรรม และจริยธรรม เพื่อความเจริญเติบโตและความ
ม่ันคงของกิจการอย่างย่ังยืน มีความรับผิดชอบต่อสังคม 
ส่งเสริมการมีส่วนรวมและการท�างานเป็นทีมของพนักงาน
ทุกระดับ บริษัทจึงมีจัดท�าคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อเป็น
หลักปฏิบัติและความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหารและ
พนักงาน ดังต่อไปนี้

•	 การประกอบธุรกิจจะต้องอยู่ภายใต้กฎหมายและ
ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ควบคู่ไปกับการ
บริหารงาน โดยยึดหลักประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ 
โปร่งใส 

•	 ต้องรบัผดิชอบต่อผูถ้อืหุ้นด้วยการสร้างผลตอบแทน
ท่ีเหมาะสม เปิดเผยข้อมลูส�าคญัของบรษัิทอย่างครบถ้วน
ถูกต้องตามความเป็นจริง

•	 ไม่ปฏิบัติตนในลักษณะท่ีก่อให้เกิด ความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์กับบริษัท ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยความ
ลบั และการน�าข้อมลูของบรษัิทไปใช้เพือ่ประโยชน์ของ
ตนและ/หรือของบุคคลอื่น และยอมรับโทษตามบท
ลงโทษ หากมีการฝ่าฝืนกฎระเบียบดังกล่าว

•	 รักษาความสัมพันธ์ท่ีดี และปฏิบัติต่อลูกค้าและ 
คู่ค้าทุกรายอย่างเหมาะสม โดยตั้งอยู่บนหลักคุณธรรม

•	 มีความรับผิดชอบต่อพนักงาน โดยปฏิบัติตาม
กฎหมาย และข้อบังคบัต่างๆ เกีย่วกบักฎหมายแรงงาน 
และสวัสดิภาพของพนักงาน ส่งเสริมพัฒนา เพิ่มพูน
ความรู ้ความสามารถพนกังาน ตลอดจนค�านงึถงึความ
ปลอดภัยในการปฏิบัติงานที่มีระเบียบการประเมินผลอ
ย่างชัดเจนและอธิบายได้

•	 ปลกูจติส�านกึ และมีความรับผิดชอบต่อสงัคม และ
สิ่งแวดล้อม ด้วยการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งให้การสนับสนุนกิจการอัน
เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมส่วนรวม

•	 บรษัิทได้จดัให้มีการปฐมนเิทศพนกังานใหม่ และมี
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การช้ีแจงถงึแนวทางการปฏบัิตติามจรยิธรรมทางธรกุจิให้กบัพนกังานทุกคน โดยจะมีการตดิตามการปฏบัิตอิย่างสม�า่เสมอ 
ซึ่งในปีที่ผ่านมา ไม่พบว่ามีการท�าที่ผิดจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท

5.3 วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
 คณะกรรมการของบรษัิทมคีวามมุ่งมัน่ในการปฏบัิตหิน้าท่ีด้วยความรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ ท�าหน้าท่ีก�าหนด
นโยบาย วสิยัทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย ภารกจิ แผนธรุกจิ และงบประมาณของบริษัทตลอดจนก�ากบัดแูลให้ฝ่ายจดัการสามารถ
บรหิารงานได้ตามนโยบายท่ีก�าหนดไว้อย่างมีประสทิธภิาพ ตามวตัถปุระสงค์ ข้อบังคบัของบรษัิท โดยคณะกรรมการจะมีการ
ทบทวนวิสัยทัศน์ ภาระกิจและกลยุทธ์ของบริษัทเป็นประจ�าทุกปี

วิสัยทัศน์ :     เป็นอู่เรือท่ีมีตราผลิตภัณฑ์สู่ระดับสากล น�าเทคโนโลยีพัฒนากระบวนการผลิตให้ได ้
       คุณภาพ เวลาส่งมอบ และความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า 

พันธกิจ :      มุง่มัน่ให้บรกิารแก่ลกูค้า โดยมกีารควบคมุคณุภาพและเวลาตามมาตรฐานอูเ่รอืชัน้น�า  
       มกีารพฒันาอย่างต่อเนือ่ง และบรหิารทรพัยากรของบรษัิทให้มีประสทิธภิาพสงูสดุ เพือ่
 ลูกค้า :     ผลงานเป็นที่ยอมรับและเกิดความพึงพอใจสูงสุด
 ผู้ถือหุ้น :     มีผลประกอบการตามเป้าหมายเป็นที่พอใจแก่ผู้ถือหุ้น
 พนักงาน :    พัฒนาบุคลากร ให้โอกาสก้าวหน้าในงาน มีคุณภาพชีวิตที่ดี
 สิ่งแวดล้อมและชุมชน : ร่วมพัฒนาสิ่งแวดล้อมและรับผิดชอบชุมชน

 บรษัิทได้ให้ความส�าคญัเป็นอย่างย่ิงต่อระบบการควบคมุภายใน การตรวจสอบภายใน การประเมิน และบรหิารความเสีย่ง
ให้มปีระสทิธภิาพ ตลอดจนการมีระบบการสอบทานเพือ่ให้การด�าเนนิงานเป็นไปตามข้อกฎหมาย และมีการควบคมุท่ีด ีเพือ่
ให้ระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพต่อบริษัท
 คณะกรรมการ เป็นผู้พิจารณาก�าหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบระหว่าง คณะกรรมการ และ คณะกรรมการ
บริหารอย่างชัดเจน ดังรายละเอียดในหัวข้อ เรื่อง โครงสร้างกรรมการบริษัท
 คณะกรรมการ ก�ากบัดแูลให้คณะกรรมการบรหิารด�าเนนิงานตามนโยบายท่ีก�าหนดไว้ ในกรณท่ีีมีรายการท่ีมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสีย รวมท้ังรายการท่ีต้องขอความเห็นจากผู้ถือหุ้น บริษัทได้ด�าเนินการตามข้อก�าหนดของ
ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)
 บรษัิทฯ ได้ส่งเสรมิและอ�านวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมแก่กรรมการ และจดัให้มีเอกสารและข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์
ต่อการปฏิบัติหน้าที่ เช่น คู่มือกรรมการ ฯลฯ

5.4 โครงสร้างคณะกรรมการ
5.4.1 คณะกรรมการบริษัท มีจ�านวน 11 ท่าน ประกอบด้วย
  กรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิาร จ�านวน 5 ท่าน และ กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้รหิาร จ�านวน 6 ท่าน ท้ังนีเ้ป็นกรรมการอิสระ 
จ�านวน 4 ท่าน (ประธานกรรมการ 1 ท่าน และ คณะกรรมการตรวจสอบ จ�านวน 3 ท่าน) โดยมีคณุสมบัตคิรบถ้วนตาม
ประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าด้วยคุณสมบตัิและขอบเขตการด�าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบก�าหนดไว้ โดยจะ
ปฏบัิติหน้าท่ีตรวจสอบและถ่วงดลุการบรหิารกจิการต่างๆ ของบรษัิทเพือ่ให้เกดิความถกูต้อง เป็นธรรม และเป็นไปเพือ่
ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกท่าน
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5.4.2 นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ 
1.  ถอืหุ้นไม่เกนิ 1% ของจ�านวนหุ้นท่ีมสีทิธอิอก
เสียงทั้งหมด ในบริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคล
ท่ีอาจมีความขัดแย้ง (นับรวมบุคคลท่ีเกี่ยวข้องตาม
มาตรา 258 ตามกฎหมายหลักทรัพย์)
2.  ไม่มส่ีวนร่วมในการบรหิารงาน รวมท้ังไม่เป็น
ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรกึษาท่ีได้รบัเงนิเดอืนประจ�า บุคคล
ท่ีให้บริการด้านวิชาชีพแก่บริษัท หรือ บริษัทในเครือ 
เช่น ผูส้อบบัญชี ทนายความ ฯลฯ หรอืเป็นผูมี้อ�านาจ
ควบคุมของบริษัท หรือบริษัทในเครือ บริษัทร่วม 
หรือเป็นบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง โดยต้องไม่มีผล
ประโยชน์หรอืส่วนได้เสยีในลกัษณะดงักล่าวมาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี
3.  ไม่มคีวามสมัพันธ์ทางธรุกจิ ไม่ว่าในลกัษณะ
คู่ค้าหรือการกู้ยืม ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย ไม่
ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ท้ังในด้านการเงิน และการ
บริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือ
บุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งในลักษณะท่ีจะให้ขาดความ
เป็นอิสระ 
4.  ไม่เป็นญาตสินทิกบัผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุ้นรายใหญ่
ของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจ
มีความขัดแย้ง และไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทน
เพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการและ/หรือ ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่

 5.4.3 การรวมหรือแยกต�าแหน่ง
  ประธานกรรมการบริษัทฯ เป็นกรรมการท่ี 
ไม่ได้เป็นผู้บริหาร ไม่เป็นบุคคลเดียวกับประธานเจ้า
หน้าท่ีบรหิาร และไม่มีความสมัพนัธ์ใดๆ กบัฝ่ายบรหิาร 
โดยบริษัทได้มีการจัดให้แบ่งแยกบทบาท หน้าท่ี และ
ความรับผิดชอบใน การปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 
บริษัทฯ และฝ่ายบริหารออกจากกันอย่างชัดเจน และ
เป็นลายลักษณ์อักษร 
  ประธานกรรมการต้องคอยสอดส่องดูแลการ
บรหิารจดัการของฝ่ายบรหิาร คอยให้ค�าแนะน�า ช่วยเหลอื 
แต่ต้องไม่มส่ีวนร่วม และไม่ก้าวก่ายในการบริหาร โดย
ให้เป็นหน้าท่ีของประธานกรรมการบริหาร/ประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหาร ภายใต้กรอบอ�านาจท่ีได้รับจากคณะ
กรรมการ

5.4.4 การก�าหนดนโยบายจ�ากัดจ�านวนบริษัทท่ี
กรรมการแต่ละคนจะด�ารงต�าแหน่งกรรมการ และการ
ระบุถึงวาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการ 
  บรษัิทยังมไิด้ก�าหนดนโยบายในเรือ่งดงักล่าว 
เนื่องจากกรรมการทุกท่านสามารถอุทิศเวลาให้กับ
บริษัทได้อย่างเต็มท่ี ส่วนเร่ืองการระบุวาระการด�ารง
ต�าแหน่งของกรรมการมีข้อจ�ากัดเรื่องความรู ้ความ
เชี่ยวชาญในธุรกิจที่มีลักษณะเฉพาะ ท�าให้การก�าหนด
วาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการจะไม่เป็นผลดีต่อ
บริษัท

 5.4.5 คณะอนุกรรมการ
  คณะกรรมการบรษัิทได้แต่งตัง้คณะกรรมการ
ตรวจสอบเพื่อท�าหน้าท่ีตรวจสอบและสนับสนุนการ
ก�ากบัดแูลการด�าเนนิกจิการของบรษัิทฯ โดยสมาชิกทุก
คนเป็นกรรมการอิสระไม่เป็นผู้บริหารและมีคุณสมบัติ
เป็นไปตามท่ีก�าหนดไว้ในกฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัยพ์
แห่งประเทศไทยและส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ 
หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ นอกจากนีค้ณะกรรมกา
รบริษัทฯยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและก�าหนด
ค่าตอบแทน เพือ่ท�าหน้าท่ีไปตามนโยบาย บรษัิทได้เปิด
เผยรายละเอียดเกีย่วกบัโครงสร้างและอ�านาจหน้าท่ีของ
คณะอนุกรรมการชุดย่อยภายใต้หัวข้อเรื่องโครงสร้าง
การจัดการ ส่วนจ�านวนครั้งการประชุมอยู่ภายใต้หัวข้อ
เรือ่งการปฏบัิตติามหลกัการก�ากบัดแูลกจิการท่ีด ีหมวด
ที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

5.5 การกำาหนดบทบาท หน้าท่ีของคณะกรรมการและประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร
 บรษัิทฯ ได้มีการแบ่งแยกบทบาท หน้าท่ี ความรบัผดิชอบ
ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจดัการไว้ชัดเจนโดยได้เปิดเผย
รายละเอียดอ�านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทฯและ
อ�านาจหน้าท่ีของประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร ภายใต้หัวข้อเรือ่ง
โครงสร้างการจัดการ 

5.6 การปฐมนิเทศ และการพัฒนาความรู้แก่กรรมการ
 การปฐมนิเทศกรรมการ 

กรรมการผู้เข้าด�ารงต�าแหน่งใหม่ จะได้รบัข้อมูลความรูท่ั้วไป
เกี่ยวกับกิจการซ่อมเรือและต่อเรือ และข้อมูลเฉพาะของ
บริษัท
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 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

นายบ�ารุง 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

เรื่องที่ยังไม่ปฏิบัติ

 คณะกรรมการมิได้ก�าหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการไปด�ารงต�าแหน่งกรรมการท่ีบริษัทอ่ืนของผู้บริหารระดับสูง 
เนื่องจากปัจจุบันผู้บริหารระดับสูงทุกท่านปฏิบัติงานที่บริษัทฯได้อย่างเต็มเวลาไม่ถือเป็นปัญหาในการบริหารงานที่บริษัท 



63
บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำากัด (มหาชน)

5.7 การประเมนิผลคณะกรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
 คณะกรรมการมกีารประเมนิผลงานประจ�าปีของตนเอง
 คณะกรรมการเห็นชอบการใช้แบบประเมนิผลคณะกรรม
การบริษัทฯ ซ่ึงผ่านการสอบทานโดยคณะกรรมการสรรหา
และก�าหนดค่าตอบแทน เพือ่น�าผลการประเมนิมาใช้เพือ่การ
ปรบัปรงุการปฏบัิติหน้าท่ีของคณะกรรมการท้ังคณะ โดยแบ่ง
การประเมินเป็น 4 หมวด ดังนี้

• การประชุมและกรรมการ
• ประสิทธิภาพในการสื่อสาร
• ขั้นตอนการด�าเนินการ
• ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร

 คณะกรรมการจะปรับปรุงการปฏิบัติหน้าท่ีในแต่ละปี 
โดยพิจารณาจากผลการประเมินที่ได้รับ
 คณะกรรมการจัดให้มีการประเมินผลงานของผู้บริหาร
สูงสุด

 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนเป็น 
ผู้พิจารณา น�าเสนอ และให้ความเห็นชอบผลประเมินการ
ปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับ
สูงของบริษัท ต่อคณะกรรมการบริษัท เป็นประจ�าทุกปี โดย
พิจารณาจากความส�าเร็จของเป้าหมายในระดับบริษัท และ
ความสามารถในระดับบุคคล รวมท้ังอัตราค่าตอบแทนใน
อุตสาหกรรม ซ่ึงบริษัทได้ส�ารวจค่าตอบแทนผู้บริหารเป็น
ระยะๆ เพื่อให้สามารถแข่งขันได้กับตลาดและเพียงพอท่ีจะ
รักษาและจูงใจผู้บริหารท่ีมีคุณภาพ โดยประธานกรรมการ
เป็นผู้แจ้งผลการพิจารณาให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและ 
ผู้บริหารระดับสูงของบริษัททราบ

5.8 จัดให้มีแผนการสืบทอดตำาแหน่งผู้บริหารสูงสุด
 คณะกรรมการมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและ
ก�าหนดค่าตอบแทน เป็นผู้รับผิดชอบการจัดท�าแผนการ
สืบทอดต�าแหน่งของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหาร
ระดับสูงของบริษัท โดยพิจารณาจากบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ
เหมาะสม เพ่ือรักษาความเชือ่ม่ันให้กบันกัลงทุนและพนกังานว่า 
การด�าเนินงานของบริษัทจะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

5.9 เลขานุการบริษัท
 คณะกรรมการบรษัิทเลง็เห็นถงึความส�าคญัของบทบาท
และหน้าท่ีของเลขานุการบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับข้อพึง
ปฏบัิตท่ีิดสี�าหรบับรษัิทจดทะเบียน คณะกรรมการจงึแต่งตัง้ให้ 

นายอวยชัย ติวิรัช ปฏิบัติหน้าท่ีเลขานุการบริษัท (จบการ
ศึกษา นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยผ่านการ
อบรมหลกัสตูรเลขานกุารบรษัิท หลกัสตูร Company Secretary 
Program ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทของ
ไทย (IOD))
5.10 ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 
การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

 บริษัทมีหลักปฏิบัติท่ัวไปของผู้บริหารท่ีจะเก็บรักษา
ข้อมูลภายในท่ีส�าคญั และมีผลต่อการตดัสนิใจของนกัลงทุน
ไม่ให้เผยแพร่ออกไปก่อนน�าส่งข้อมูลให้ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยและคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์โดยเฉพาะข้อมูลงบการเงิน 
 ทั้งนี้ เมื่อมีรายการซื้อ - ขายหุ้นของบริษัท กรรมการ
และผู้บริหารระดับสูงรวมถึงคู่สมรส และบุตรท่ียังไม่บรรลุ
นิติภาวะ ต้องท�ารายการซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
ภายใน 3 วันท�าการ เพื่อน�าส่ง ก.ล.ต และมีการเปิดเผยการ
ซ้ือ - ขาย/การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทให้ท่ีประชุม 
คณะกรรมการทราบทุกครั้ง

ความเห็นเรื่องการควบคุมภายใน 

 คณะกรรมการได้ตระหนักถึงความจ�าเป็น และให้ความ
ส�าคัญต่อระบบการควบคุมภายใน เนื่องจากคณะกรรมการ
มีความรับผิดชอบท่ีต้องด�าเนินธุรกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อผู้ถือหุ้น ดังนั้นการมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม
เพียงพอ และมีความเป็นปัจจุบันสอดคล้องกับสภาพการ
ด�าเนินธุรกิจภายใต้การแข่งขันท่ีทวีความรุนแรงและสภาพ
ท่ีเปลี่ยนแปลง ซ่ึงท�าให้คณะกรรมการม่ันใจว่าจะสามารถ
น�าพาบริษัทไปสู่เป้าหมายของบริษัทได้ โดยบริษัทได้ว่าจ้าง
นติบุิคคลภายนอกคอื ห้างหุ้นส่วนจ�ากดั ศรฤีกษ์ เป็นผูป้ฏบัิติ
การตรวจสอบภายในของบรษัิท และท�าหน้าท่ีเป็นเลขานกุาร
ของคณะกรรมการตรวจสอบด้วย โดยให้รายงานข้ึนตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ
 บริษัทมีการแบ่งแยกอ�านาจหน้าท่ีโดยก�าหนดอ�านาจ
อนมัุตแิละด�าเนนิการของบรษัิท ไว้อย่างชัดเจนตามประเภท
ของธรุกรรม โดยจดัแบ่งไว้เป็นหมวดหมู่อันได้แก่ การบรหิาร 
การเงนิ การผลติและจดัซ้ือสนิค้า ทรัพย์สนิถาวร และค่าใช้จ่าย 
อื่นๆ
 คณะกรรมการได้มีการก�าหนดเป้าหมาย เพื่อใช้ปฏิบัติ
ตามแนวทางการก�ากบัดแูลกจิการท่ีด ีนอกจากนีค้ณะกรรมการ 
และฝ่ายบริหารได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะ
สม และมีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการป้องกันและบริหาร 
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ความเสีย่งท่ีส�าคญั ภายใต้สภาวะแวดล้อมในการด�าเนนิธรุกจิ
ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
 คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ 
ซ่ึงประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิอิสระจ�านวน 3 ท่านท�าหน้าท่ี
พิจารณาความเหมาะสมและเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายในโดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัท โดยมีผู้ท่ี
ปฏิบัติการตรวจสอบภายในท�าหน้าท่ีรายงานการตรวจสอบ
ภายในเป็นประจ�าทุกเดือน โดยจะครอบคลุมถึงการรายงาน
ผลของการตรวจสอบและประเมินความเหมาะสมและเพียง
พอของระบบการควบคุมภายใน 
 คณะกรรมการตรวจสอบจะร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี
โดยไม่มีผู้บริหารร่วมด้วยอย่างน้อยปีละครั้ง เพ่ือสอบถาม
ถึงประเด็นส�าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับระบบงานท่ีส�าคัญ และการ
ควบคุมภายในอนัน�ามาประเมินถงึความเหมาะสมและเพยีงพอ
ของระบบการควบคมุภายใน และได้รายงานผลการด�าเนนิงาน
ในท่ีประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง และเมื่อมีประเด็นปัญหา
หรือข้อเสนอแนะในอันท่ีจะพัฒนาระบบการควบคุมภายใน
ให้เหมาะสมมากข้ึน กจ็ะน�าเสนอในรายงานต่อคณะกรรมการ
บริษัทพร้อมทั้งมีการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง
 นอกจากนี ้คณะกรรมการตรวจสอบยังได้ให้ความเห็นชอบ
แก่ฝ่ายบรหิารในการจดัท�าแผนบรหิารความเสีย่งก่อนน�าเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติต่อไป และให้ความส�าคัญ
กับแผนบริหารความเสี่ยง เพราะเป็นเครื่องมือในการบริหาร
จัดการท่ีมีคุณค่า และเป็นส่วนส�าคัญส่วนหนึ่งในการก�ากับ
ดูแลกิจการที่ดี จึงได้จัดให้มีการรายงานเกี่ยวกับการบริหาร
ความเสี่ยงในรายงานตรวจสอบภายในอีกด้วย 

 การบริหารความเสี่ยง

 บรษัิทก�าหนดนโยบายและข้ันตอนการบรหิารความเสีย่ง 
ท่ัวท้ังองค์กร โดยเน้นความเช่ือมโยงสอดคล้องของแผนกลยุทธ์ 
งบประมาณ และการบรหิารความเสีย่ง มกีารระบุและประเมนิ
ปัจจัยความเสี่ยงเพื่อจัดวางระบบบริหารความเสี่ยงให้มี
ประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับกิจกรรมของหน่วยงาน โดย
คณะท�างานบริหารความเสี่ยงทบทวน และติดตามเป็น
ประจ�าและต่อเนือ่งทุกเดอืน เพือ่ปรบัปรงุมาตรการต่างๆ ให้
เหมาะสมกบัความเสีย่งท่ีแปรเปลีย่นไป รวมถงึการสือ่สารให้
พนกังานทุกระดบัตระหนกัและน�าหลกัการบรหิารความเสีย่ง
ไปใช้ในการท�างานประจ�าวัน โดยมี

 คณะท�างานบรหิารความเสีย่ง ซ่ึงประกอบด้วย ประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหาร ผู้จัดการฝ่าย ผู้จัดการแผนกตรวจสอบ
ภายใน โดยมีหน้าที่

•	 จัดท�าแผนบริหารความเสี่ยง

•	 ด�าเนินการบริหารความเสี่ยง

•	 สื่อสารและจัดฝึกอบรมให้พนักงานเกี่ยวกับการ
บริหารความเสี่ยง

•	 จัดให้มีการประเมินและควบคุมความเสี่ยงในงาน
ที่ปฏิบัติ

•	 บริหารความเสี่ยงโดยการประเมิน ควบคุม 
ทบทวน และก�ากับดูแล 

•	 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแผนบริหาร
ความเสี่ยงก่อนน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือ
อนุมัติ และติดตามผลการด�าเนินงานโดยผ่านการ
รายงานของผู้ปฏิษัติการตรวจสอบภายใน

5.11 รายงานของคณะกรรมการบริษัท
 คณะกรรมการบรษัิทฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงนิรวม
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินท่ี
ปรากฏในรายงานประจ�าปี และจัดให้มีระบบควบคุมภายใน
ที่มีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชี
มีความถูกต้องครบถ้วน นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษัทฯ 
ยังมีหน้าท่ีในการเปิดเผยสารสนเทศท้ังท่ีเป็นสารสนเทศ
ทางการเงินและสารสนเทศเรื่องอ่ืนอย่างครบถ้วน เพียงพอ 
โปร่งใส เชือ่ถอืได้และทันเวลา เพือ่ให้ผูถ้อืหุ้นได้รบัสารสนเทศ
อย่างเท่าเทียมกันตามท่ีก�าหนด ตามกฎระเบียบของ
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและ ส�านกังานคณะกรรมการ
ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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 บริษัทเอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จ�ากัด (มหาชน) ขอรายงานรายการระหว่างกันท่ีเกิดข้ึนกับบริษัทย่อย และบริษัท
เกี่ยวข้องกัน ซ่ึงเกี่ยวข้องกันโดยมีผู้ถือหุ้นหรือกรรมการบางส่วนร่วมกัน รายการธุรกิจดังกล่าวส่วนใหญ่ประกอบด้วยการ 
กู้ยมืเงินระหว่างกัน การให้บริการซ่อมเรือ การเช่าทีด่ินและค่าสาธารณูปโภคจ่าย ซึ่งกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการ
ระหว่างกันส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และมีความเห็นว่ารายการระหว่างกันเป็นรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติ
ของบรษัิท มีความสมเหตสุมผลมีการก�าหนดราคาและเงือ่นไขอ่ืนๆตามราคาตลาดเช่นเดยีวกบัการก�าหนดราคาให้กบับุคคล
หรอืกจิการอ่ืนท่ีไม่เกีย่วข้องกนั และไม่มกีารถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบรษัิท บริษัทย่อย บริษัทท่ีเกีย่วข้องและผู้ถอืหุ้น ซ่ึง
สามารถสรุปได้ดังนี้

1. รายการสินทรัพย์ หนี้สิน และภาระผูกพัน ระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน สรุปได้ดังนี้

31 ธ.ค. 62
(ล้านบาท)

31 ธ.ค. 61
(ล้านบาท)

สัดส่วนการ
ถือหุ้นของบริษัท

(ร้อยละ)

ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
 บริษัทย่อย
 - บริษัท อีโค มารีน จ�ากัด
 บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
 - บริษัท ซีทรานเฟอร์รี่ จ�ากัด
 - บริษัท ซีทราน ดิสคัฟเวอร์รี่ จ�ากัด
 - บริษัท ซีทราน ทราเวิล จ�ากัด
 - บริษัท ซีทราน ไลน์ จ�ากัด
 - บริษัท ซีทราน ด๊อคยาร์ด จ�ากัด

-

12.67
0.32

0.006
-
-

0.54

18.66
0.05

-
0.21
0.46

93.15

-
-
-
-
-

ลูกหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
 บริษัทย่อย
 - บริษัท อาชิมา มารีน จ�ากัด
 - บริษัท อีโค มารีน จ�ากัด 
 - บริษัท เจนเนอรัล มารีน จ�ากัด

0.04
0.03

0.007

0.09
0.09

0.007

99.90
93.15
99.99

รายได้ที่ยังไม่ ได้เรียกช�าระ 
 บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
 - บริษัท ซีทรานเฟอร์รี่ จ�ากัด
 บริษัทย่อย
 - บริษัท อีโค มารีน จ�ากัด 

0.60

13.23

2.53

-

-

93.15

รายการระหว่างกัน
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31 ธ.ค. 62
(ล้านบาท)

31 ธ.ค. 61
(ล้านบาท)

สัดส่วนการ
ถือหุ้นของบริษัท

(ร้อยละ)

เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
 บริษัทย่อย
 - บริษัท อาชิมา มารีน จ�ากัด
 - บริษัท อีโค มารีน จ�ากัด
 บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
 - บริษัท ซีทราน เฟอร์รี่ จ�ากัด

2.19
0.10

-

8.47
0.009

0.29

99.90
93.15

-

ค่าดอกเบี้ยค้างจ่าย - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
 บริษัทย่อย
 - บริษัท อีโค มารีน จ�ากัด
 - บริษัท เจนเนอรัล มารีน จ�ากัด 
 - บริษัท อาชิมา มารีน จ�ากัด 

0.01
0.006
0.003

0.01
0.005

-

93.15
99.99
99.90

เงินกู้ยืมระยะยาว - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
 บริษัทย่อย
 - บริษัท อีโค มารีน จ�ากัด
 - บริษัท เจนเนอรัล มารีน จ�ากัด 
 - บริษัท อาชิมา มารีน จ�ากัด 

12.40
5.00
2.60

9.00
4.00

-

93.15
99.99
99.90

2. รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อย และบริษัทที่เก่ียวข้องกัน สรุปได้ดังนี้ 

(หน่วย : ล้านบาท)
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2562 2561
บริษัทย่อย
รายได้
 รายได้ค่าต่อเรือ
 รายได้ค่าซ่อมเรือ 
 เงินปันผล
 รายได้อื่น
ค่าใช้จ่าย
 ต้นทุนในการรับจ้าง
 ซื้อวัสดุ
 ดอกเบี้ยจ่าย

13.20
0.038
8.20
1.50

28.40
0.60
0.30

39.70
0.20

-
1.70

31.60
0.10
0.30

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
รายได้
 รายได้ค่าซ่อมเรือ
 รายได้ค่าบริการและขาย
 ต้นทุนในการรับจ้าง
 ซื้อวัสดุ

36.80
1.08

-
-

55.40
1.10

-
0.20
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หลักการอนุมัติการท�ารายการระหว่างกัน
 ข้ันตอนการอนุมัติเข้าท�ารายการระหว่างกันของบริษัทจะมีกระบวนการและล�าดับการพิจารณาในการเข้าท�ารายการ
อย่างเป็นระบบโดยจะพิจารณาถึงความจ�าเป็น ความสมเหตุสมผล และราคาท่ียุติธรรม ซ่ึงเป็นไปตามกฎระเบียบของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง นอกจากนี้บริษัทยังมีนโยบายเสนอการท�ารายการดังกล่าวต่อ
ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส

แนวโน้มการท�ารายการระหว่างกันในอนาคต
 กรรมการตรวจสอบและกรรมการบริษัท จะร่วมกันดูแลรายการระหว่างกันดังกล่าวท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตว่าจะเป็นไป
ด้วยความสมเหตสุมผลและมอีตัราตอบแทนท่ียุตธิรรม พร้อมท้ังผ่านการอนมัุตติามข้ันตอนและกฎระเบียบท่ีเกีย่วข้องอย่าง
ถูกต้องและจะเปิดเผยชนิดและมูลค่าของรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งภายใต้ประกาศและข้อ
บังคับของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(ตลท.)

กรรมการและผู้บริหารร่วมในรายการระหว่างกัน
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัทในกลุ่มซึ่งมีรายการระหว่างกัน

รายชื่อ บจก.
เจนเนอรัล 

มารีน

บจก.
อาชิมา 
มารีน

บจก.
อีโค 
มารีน

บจก.
ซีทราน 
เฟอร์รี่

บจก.
ซีทราน

ดิสคัฟเวอร์รี่

บจก.
ซีทราน 
ทราเวิล

บจก.
ซีทราน
ไลน์

บจก.
ซีทราน

ด๊อคยาร์ด

1. นายประกิต ประทีปะเสน X

2. นางวรวรรณ งานทวี X X X X X X

3. นายสุทิน ตัณฑ์ไพบูลย์ X X X X X

4. ดร.บ�ารุง จินดา X

 นายธีรพงษ์ ตัณฑ์ไพบูลย์ X X 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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ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (AUDIT FEE)

บริษัทและบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่
- ผู้สอบบัญชีของบริษัท ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามีจ�านวนเงินรวม 1,095,000.00 บาท
- ส�านักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและส�านักงานสอบบัญชี

  ที่ผู้สอบบัญชี สังกัดในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามีจ�านวนเงินรวม - บาท

2. ค่าบริการอื่น (NON-AUDIT FEE)
- ไม่มี -

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
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 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการท่ีเป็นอิสระ 3 คน กรรมการตรวจสอบทุกคนเป็นผู้ท่ีมี
คุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศไว้ ได้แก่
1. นายศรีภูมิ  ศุขเนตร  ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายบ�ารุง  จินดา  กรรมการตรวจสอบ
3. นางลักขณา  ศรีสด  กรรมการตรวจสอบ
 คณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตั้งนายศุภฤกษ์ คชจิรัฐกุล ผู้เช่ียวชาญภายนอกท่ีท�าหน้าท่ีตรวจสอบภายใน ให้เป็น
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบท่ีไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ท้ังนี้เพื่อให้การด�าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าท่ีตามขอบเขตและความรับผิดชอบดังท่ีก�าหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ซึ่งก�าหนดโดยคณะกรรมการบริษัท อย่างครบถ้วนทุกประการ 
 ในปีพ.ศ. 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมอย่างเป็นทางการรวม 4 ครั้ง โดยมีสาระส�าคัญดังต่อไปนี้
 1. คณะกรรมการตรวจสอบได้เชิญกรรมการผูจ้ดัการ ผูจ้ดัการฝ่ายการเงนิและบัญชี ผูต้รวจสอบภายใน และผูส้อบบัญชี
เข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อให้ค�าอธิบายอย่างชัดเจนในค�าถามต่างๆ ท่ีกรรมการตรวจสอบมี และการหารือร่วมกันถึงวิธีการ
ปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนและมีคุณภาพ ในเรื่องท่ีเกี่ยวกับงบการเงิน ผลการควบคุมภายใน  
ผลการบริหารความเสี่ยง แผนการตรวจสอบ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีหรือกฎเกณฑ์ต่างๆ ของหน่วยงาน
ทางการที่ก�ากับควบคุมดูแล ตลอดจนพิจารณาทบทวนหนังสือรับรองจากฝ่ายจัดการของบริษัท (Letter of Representation) 
ซึ่งได้ให้กับผู้สอบบัญชี 
 2. คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมเป็นการเฉพาะกับผู้สอบบัญชี โดยปราศจากการเข้าร่วมของฝ่ายจัดการ เพ่ือ
ขอความเห็นจากผู้สอบบัญชีในเรื่องคุณภาพของเจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน การท�ารายงานผลความคืบหน้าของโครงการที่
มีผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่องบการเงินของบริษัท ปัญหาหรือความยุ่งยากที่ผู้สอบบัญชีประสบในการปฏิบัติงาน ทบทวน
ยอดการตัง้ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายทางบัญชี การตัง้ส�ารองหนีส้งสยัจะสญู การตดัหนีส้ญู และรายการอ่ืนๆ ท่ีมีเนือ้หาสาระกระทบต่อ
งบการเงินของบริษัทอย่างมีนัยส�าคัญ 
 3. คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดย 
ยึดหลกัความสมเหตสุมผล ความโปร่งใส และการเปิดเผยข้อมูลของรายการดงักล่าวอย่างถกูต้อง ครบถ้วน และเป็นประโยชน์
สูงสุดของบริษัท
 4. คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการบริหารความเสี่ยง โดยรับทราบผลการบริหารความเสี่ยงจากฝ่ายจัดการ
และรายงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้บริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 
เพื่อให้การด�าเนินงานต่างๆ บรรลุตามเป้าหมาย
 5. คณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายให้ผู้ตรวจสอบภายในเป็นผู้ด�าเนินการสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่า
ด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายท่ีเกีย่วข้องกบัธรุกจิของ 
บริษัทฯ แล้วรายงานผลให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบ
 6.  เพ่ือให้แน่ใจว่าการท�างานของผู้เช่ียวชาญจากภายนอกท่ีท�าหน้าท่ีตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพและบรรลุ
วตัถปุระสงค์ คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมกบับุคคลท่ีมีส่วนเกีย่วข้องประเมนิผลงานของผูต้รวจสอบภายใน ผลการประเมนิ
เป็นที่พึงพอใจ จึงได้ว่าจ้างให้ท�างานด้านนี้ต่อไป
 7.  คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดท�ารายงานการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ และน�าเสนอต่อท่ีประชุมคณะ
กรรมการบริษัทอย่างเป็นประจ�า เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้ทราบถึงกิจกรรม และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
ในเรื่องต่างๆ อย่างชัดเจน 

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
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 8. คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีโดย พิจารณาถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์  
ความน่าเชื่อถือ และความเพียงพอของบุคลากร รวมถึงคุณภาพงานของผู้สอบบัญชีในรอบปีที่ผ่านมา ส�าหรับค่าตอบแทน 
ผู้สอบบัญชีนั้นได้พิจารณาถึงขอบเขตความรับผิดชอบ อัตราค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีส�านักงานอื่น 
 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้แก่ บริษัท 
สอบบัญชีธรรมนิติ จ�ากัด และน�าผลการพิจารณาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาและลงมติเห็นชอบก่อนที่จะ
น�าเสนอต่อผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติในท่ีประชุมผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2562 อนึ่งผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่ได้ให้บริการอ่ืนแก่บริษัท  
นอกเหนือไปจากการปฏิบัติงานสอบบัญชีในรอบปี พ.ศ. 2562 

 สุดท้ายนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายงานทางการเงิน รายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
ระบบควบคุมภายใน การบรหิารจดัการความเสีย่ง การปฏบัิตติามกฎหมาย ความเหมาะสมของผูส้อบบัญชี และกระบวนการ
ตรวจสอบภายในของบริษัทฯได้มีการปฏิบัติและเป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีทุกประการ

นายศรีภูมิ ศุขเนตร
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ได้รบัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบรษัิท ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 3 ท่าน 
โดยคณะกรรมการบรษัิทจะแต่งตัง้กรรมการอิสระท่านหนึง่ให้ด�ารงต�าแหน่งประธานคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ดงั
มีรายนามต่อไปนี้
1.  นายศรีภูมิ ศุขเนตร ประธานคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
2.  นายประวัติ จันทร์เรือง กรรมการกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
3.  ดร.นณณ์ ผาณิตวงศ์ กรรมการกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

รายงานคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนมีหน้าท่ี 
สรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมในการด�ารงต�าแหน่ง 
กรรมการบรษัิท กรรมการในคณะอนกุรรมการชุดต่างๆ ท่ีได้ 
รับมอบหมายอ�านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบโดยตรง 
จากคณะกรรมการบริษัท และผู ้บริหารระดับสูงตั้งแต่ 
ประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร รวมท้ัง ท�าหน้าท่ีพจิารณาค่าตอบแทน 
คณะกรรมการบริษัทฯ และผู ้บริหารระดับสูงในระดับ 
ประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิารข้ึนไป เสนอต่อคณะกรรมการบรษัิท 
เพื่อพิจารณาอนุมัติ
 ในระหว่างปี 2562  คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่า
ตอบแทนได้มกีารประชมุร่วมกนัจ�านวน 2 ครัง้ เพือ่พจิารณา 
เรือ่งในความรบัผดิชอบ รวมท้ังแผนการสบืทอดต�าแหน่ง ท้ังนี้ 
โดยค�านึงถึงคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ 
ความเชีย่วชาญท่ีหลากหลาย และภาวะผูน้�า ตลอดจนวสิยัทัศน์ 
และทัศนคติท่ีดีต่อองค์กรอันเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนิน
กิจการของบริษัทฯ รวมท้ังยังค�านึงถึงขนาดโครงสร้าง 
และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทท่ีเหมาะสม  

เพือ่ให้การบริหารจดัการเป็นไปอย่างมีประสทิธภิาพ ส่งเสรมิ 
การก�ากบัดแูลกจิการท่ีด ีสอดคล้องกบัข้อก�าหนดของหน่วยงาน 
ท่ีก�ากบัดแูลในการก�าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการและ
ผูบ้ริหารระดับสูง ดังกล่าว คณะกรรมการสรรหาและก�าหนด
ค่าตอบแทนได้พจิารณาโดยค�านงึถงึความเหมาะสมกบัภาระ
หน้าท่ี ความรบัผดิชอบ ผลการปฏบัิตงิาน รวมถงึผลประกอบ
การและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจของบริษัทฯ
 ส�าหรับค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารท่ีแสดง
ไว้ในหัวข้อผลประโยชน์ตอบแทนของคณะกรรมการและ 
ผูบ้รหิารปี 2562 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 
ได้พิจารณาเห็นว่ามีความเหมาะสม ตลอดจนได้ผ่านการพจิารณา 
และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

นายศรีภูมิ  ศุขเนตร
ประธานคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
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ข้อมูลจากงบการเงิน
บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หน่วย : พันบาท

ข้อมูลจากงบการเงิน 2562

2561

(ปรับปรุงใหม่) 2560

สินทรัพย์รวม 755,159 751,992 733,805
หนี้สินรวม 326,219 294,579 251,136
ส่วนของผู้ถือหุ้น 428,940 457,413 482,669
รายได้จากการรับจ้าง 430,620 516,134 691,483
รายได้จากการซ่อมเรือ 364,920 420,785 401,881
รายได้จากการต่อเรือ 44,700 39,650 265,085
รายได้รับจ้างของบริษัทย่อย 21,000 55,699 24,517
รายได้รวม 440,771 524,897 705,262
ก�าไรขั้นต้น 127,752 159,186 247,105
ก�าไรสุทธิ 1,060 26,051 81,565

อัตราส่วนทางการเงิน
บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

2562
2561

(ปรับปรุงใหม่) 2560

อัตราก�าไรสุทธิ (%) 0.23 4.96 11.57
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 0.23 5.54 17.73

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 0.13 3.51 11.37

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 1.66 1.77 1.87

ก�าไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) 0.004 0.10 0.32

ผลการด�าเนินงานปี 2562

ก�าไรสุทธิ
หน่วย : ล้านบาท

26.05

1.01
81.57

2562 25602561
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ผลการด�าเนินงานปี 2562
 ผลการด�าเนนิงานประจ�าปี 2562 เปรยีบเทียบกบัปีก่อน 
รายได้จากการรบัจ้างลดลง 85.51 ล้านบาท หรอืคดิเป็นร้อยละ 
16.57 บริษัทฯ สามารถวิเคราะห์ถึงการเปลี่ยนแปลงในด้าน
รายได้ ต้นทุน และค่าใช้จ่าย ของบริษัทฯได้ดังนี้

ด้านรายได้
 รายได้มาจากงานซ่อมเรือเท่ากับ 364.90 ล้านบาท 
ลดลงจากปีก่อน 55.70 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 13.24 
เนือ่งจากท่ีสาขาสมุทรปราการ มปีรมิาณเรอืและมลูค่าในการ
ซ่อมต่อล�าลดลง พร้อมท้ังในระหว่างปีมีการปรับปรุงพื้นท่ี
บรเิวณอูล่อยและท่าเทียบเรอื จงึส่งผลกระทบต่อปริมาณงาน
ซ่อมเรอื รวมท้ังในปีนีแ้นวโน้มเศรษฐกจิโดยรวมยังคงฟ้ืนตวั
อย่างช้าๆ ท�าให้เจ้าของเรอืมีงบประมาณในการซ่อมท�าจ�ากดั 
เกิดการแข่งขันกันสูงขึ้นระหว่างอู่เรืออย่างมาก
 ในส่วนของสาขาสุราษฎร์ธานีมีรายได้ซ่อมเรือ เพิ่มขึ้น 
4.23 ล้านบาท เมือ่เทียบกบัปีก่อน โดยมมูีลค่าซ่อมเฉลีย่ต่อ
ล�าสูงขึ้น
 รายได้จากงานต่อเรือเท่ากับ 44.70 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
จากปีก่อน ซึ่งในปี 2562 มีการส่งมอบงานโครงการต่อเรือ
ก�าจดัผกัตบชวาขององค์การบรหิารส่วนจงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึง
รับงานผ่านมาจาก บริษัท อีโค มารีน จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัท
ย่อย และมงีานโครงการต่อเรอืโดยสารอลมิูเนยีมปรบัอากาศ 
จ�านวน 4 ล�า ของบริษัท เรือด่วนเจ้าพระยา จ�ากัด ซ่ึงมี
การรับรู้รายได้สะสมร้อยละ 63.74 มีก�าหนดส่งมอบภายใน
ไตรมาสท่ี1 ปี 2563 โครงการต่อเรอืก�าจดัผกัตบชวา จ�านวน 
2 ล�า ของกรมโยธาธิการและผังเมือง ซ่ึงมีการรับรู้รายได้
สะสมร้อยละ 47.00 มีก�าหนดส่งมอบภายในไตรมาสท่ี 2  
ปี 2563

ด้านต้นทุนและค่าใช้จ่าย
 บริษัทฯ มีอัตราก�าไรข้ันต้นลดลงคิดเป็นร้อยละ 1.17 
เม่ือเทียบกับปี 2561 โดยมีต้นทุนในการรับจ้างเท่ากับ 
302.87 ล้านบาท ลดลง 54.08 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
15.15 จากงวดเดียวกันของปีก่อน อัตราก�าไรข้ันต้นลดลง
จากงานซ่อมเรือท่ีมีรายได้ลดลง และมีการปรับปรุงลูกหนี้
อ่ืน - กจิการไม่เกีย่วข้องกนั เข้าต้นทุนจากการรบัจ้างบางส่วน
 ค่าใช้จ่ายในการขายเท่ากับ 7.44 ล้านบาท ลดลง 1.74 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18.95 ส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหาร
เท่ากับ 104.75 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.36 ล้านบาท คิดเป็น

ร้อยละ 3.31 ท่ีเพ่ิมข้ึนส่วนใหญ่มาจากการตั้งผลประโยชน์
พนักงานระยะยาวเพิ่มขึ้น ตามกฎเกณฑ์ใหม่ รวมทั้งมีการ
ตั้งส�ารองหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้เรือซ่อมเพิ่มขึ้น
 ต้นทุนทางการเงินเท่ากับ 8.42 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 
0.80 ล้านบาท จากงวดเดียวกันของปี 2561 ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก
ดอกเบี้ยเงินกู้ระยะสั้นเพื่อหมุนเวียนใช้ในกิจการ
 ท�าให้ในปี 2562 มีก�าไรสทุธ ิเท่ากบั 1.01 ล้านบาท ลดลง
เมือ่เทียบกบัผลก�าไรสทุธ ิ26.05 ล้านบาท ของปี 2561 ลดลง
จ�านวน 25.04 ล้านบาท เป็นการเปลี่ยนแปลงร้อยละ 96.12 

วิเคราะห์ฐานะการเงิน
1. การวิเคราะห์สินทรัพย์
 สนิทรพัย์รวมของบริษัทเท่ากบั 755.16 ล้านบาท เพิม่ข้ึน 
เท่ากับ 3.17 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.42 สินทรัพย์
หมุนเวียน ลดลง 1.25 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.52 ส่วน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน เพิ่มขึ้น 4.42 ล้านบาท คิดเป็นร้อย
ละ 0.86 โดยมีรายละเอียดที่ส�าคัญดังนี้

•	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น 24.59 
ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 58.26 เนือ่งจากช่วงสิน้ปี 2562 
กู้ยืมเงินระยะสั้น จ�านวน 40.00 ล้านบาท ท�าให้ยอดคง
เหลือในบัญชีเงินฝากสูงขึ้น 

•	 ลูกหนี้การค้าสุทธิลดลง 0.08 ล้านบาท คิดเป็น 
ร้อยละ 0.15 ลกูหนีก้ารค้าเพิม่ข้ึน แต่การท่ีลกูหนีก้ารค้า
สุทธิลดลงเป็นผลมาจากบริษัทได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะ
สูญไว้เพิ่มขึ้น

•	 รายได้ท่ียังไม่ได้เรยีกช�าระลดลง 44.43 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 48.80 ซึ่งเป็นการลดลงของงานระหว่าง
ท�าของงานเรือซ่อม จ�านวน 98.79 ล้านบาท โดย
งานเรือซ่อมส่วนใหญ่ครบก�าหนดวางบิลและวางบิล
เรียบร้อยแล้ว

•	 สนิค้าคงเหลอืเพิม่ข้ึน 8.59 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 
21.10 ซ่ึงเป็นการซ้ือวตัถดุบิส�าหรับงานโครงการต่อเรอื
ในปี 2562

•	 ท่ีดนิ อาคารและอปุกรณ์สทุธเิพิม่ขึน้ 2.67 ล้านบาท 
คดิเป็นร้อยละ 0.61 โดยในปี 2562 ไม่มีการซือ้สนิทรพัย์
ถาวรแบบมีนัยส�าคัญ มีเพียงการปรับปรุงอู่ลอย พื้นที่
บริเวณอู่ลอยและบริเวณหน้าท่า ซ่ึงเป็นการปรับปรุง
ทรัพย์สินเพื่อรองรับและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ
ในการด�าเนินธุรกิจ
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2. การวิเคราะห์หนี้สิน
 หนี้สินรวมของบริษัทเท่ากับ 326.22 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 
เท่ากบั 31.64 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 10.74 โดยมรีายละเอียด
ที่ส�าคัญดังนี้

•	 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบัน
การเงนิ เพ่ิมข้ึน 53.00 ล้านบาท บรษัิทได้มีการกูยื้มเงนิ
ระยะสัน้จากสถาบันการเงนิเพือ่เป็นเงนิทุนหมนุเวยีนใน
บริษัท 

•	 เงนิกูย้มืระยะยาวจากธนาคารลดลง 20.60 ล้านบาท 
เนือ่งจากในระหว่างปี 2562 มีการจ่ายช�าระคนืกูยื้มระยะ
ยาวบางส่วนตามก�าหนดเวลา

3. การวิเคราะห์ส่วนของผู้ถือหุ้น
 ส่วนของผูถ้อืหุ้น เท่ากบั 428.94 ล้านบาท ลดลง 28.47 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.22 จากปี 2561 เนื่องจากส่วน
ของก�าไรเบ็ดเสร็จรวมลดลง 28.45 ล้านบาท และมีการจ่าย
เงนิปันผลจากผลด�าเนนิงานปี 2561 จ�านวน 25.83 ล้านบาท 

4. การวิเคราะห์สภาพคล่อง
 กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) 
เท่ากับ 1.08 เท่า ลดลงจากปี 2561 ที่เท่ากับ 1.37 เท่า จาก
หนี้สินหมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นแต่สินทรัพย์หมุนเวียนลดลง โดย
สินทรัพย์หมุนเวียนท่ีลดลงจ�านวน 1.25 ล้านบาท มาจาก
การลดลงของรายได้ท่ียังไม่ได้เรียกช�าระ โดยงานเรือซ่อม
ส่วนใหญ่ครบก�าหนดวางบิลและวางบิลเรียบร้อยแล้ว
 ในขณะท่ีมหีนีส้นิหมุนเวียนเพ่ิมข้ึน จ�านวน 44.79 ล้าน
บาท จากการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมระยะสั้น
 อัตราก�าไรขั้นต้น ประจ�าปี 2562 เท่ากับร้อยละ 29.67 
ลดลงร้อยละ 1.17 เมื่อเทียบกับปีก่อน จากรายได้จากงาน
ซ่อมเรอืท่ีลดลง และในปี 2562 มีการปรบัปรงุรายการลกูหนี้
อื่น - กิจการไม่เกี่ยวข้องกันเข้าต้นทุนในการรับจ้างบางส่วน

•	 กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน ปี 2562 
จ�านวน 64.15 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 62.60 ล้านบาท จาก
ปี 2561 โดยรายการหลกัท่ีมผีลให้กระแสเงนิสดเพ่ิมข้ึน 
มาจากรายได้ที่ยังไม่ได้เรียกช�าระเพิ่มขึ้น

•	 กระแสเงินสดใช้ไปในจากกิจกรรมลงทุน 35.92 
ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปี 2561 จ�านวน 18.98 ล้านบาท 
ซึ่งในปี 2562 ไม่มีการซื้อสินทรัพย์แบบมีนัยส�าคัญ มี
เพียงการปรับปรุงอู่ลอย พื้นที่บริเวณอู่ลอยและบริเวณ
หน้าท่า ซ่ึงเป็นการปรับปรุงทรัพย์สินเพื่อรองรับและ

พัฒนางานให้มีประสิทธิภาพในการด�าเนินธุรกิจ

•	 กระแสเงนิสดใช้ไปในกจิกรรมจดัหาเงนิ 3.24 ล้านบาท 
เนือ่งจากบรษัิทได้มีการจ่ายดอกเบ้ีย จ�านวน 8.07 ล้าน
บาท จ่ายช�าระคนืเงนิกูยื้มระยะยาว จ�านวน 20.60 ล้าน
บาท และจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น จ�านวน 25.78 ล้าน
บาท

 ส�าหรบัอตัรส่วนหนีส้นิต่อส่วนของผูถ้อืหุ้น เท่ากบั 0.76 เท่า 
ซ่ึงมีอัตราท่ีเพิ่มข้ึนจากอัตรา 0.64 เท่า ในปี 2561 เนื่อง
บริษัทฯมีเงินกู้ระยะสั้นเพิ่มขึ้น โดยที่ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง
เนื่องจากปี 2562 มีผลก�าไรสุทธิเพียง 1.01 ล้านบาท ลด
ลงจากปี 2561 จ�านวน 25.04 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 
96.12 
 ด้านอัตราส่วนแสดงความสามารถในการท�าก�าไรลดลง 
เม่ือเปรียบเทียบกับปี 2561 มีอัตราก�าไรสุทธิเท่ากับ 0.23  
ลดลงจาก 4.96 ส่วนความสามารถในการช�าระดอกเบ้ีย
เท่ากับ 8.74 เท่า อัตราส่วนที่เพิ่มขึ้นมาจากมีกระแสเงินสด
จากการด�าเนินงานเพิ่มข้ึน และบริษัทมีต้นทุนทางการ
เงินเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย จากดอกเบ้ียเงินกู้ระยะสั้นท่ีใช้
หมุนเวียนในบริษัท ท�าให้บริษัทมีความสามารถในการช�าระ
หนี้ได้อย่างดีและตรงตามก�าหนดเวลา 

5. แหล่งที่มาของเงินทุน
 ปี 2562 บรษัิทมหีนีส้นิรวม 326.22 ล้านบาท เพิม่ข้ึน  
31.64 ล้านบาท ประกอบด้วยหนีส้นิหมุนเวยีน 220.15 ล้านบาท 
และหนี้สินไม่หมุนเวียน 106.06 ล้านบาท โดยหนี้สิน 
หมุนเวียนท่ีเพิ่มข้ึนในปีนี้เป็นหนี้สินท่ีมีภาระท่ีต้องจ่าย
ดอกเบี้ย ซึ่งเป็นเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น 
53.00 ล้านบาท ส่วนหนี้สินไม่หมุนเวียนลดลง 13.16 ล้าน
บาท เนื่องจากมีการจ่ายช�าระคืนกู้ยืมระยะยาวบางส่วนตาม
ก�าหนดเวลา และทางบริษัทไม่ได้ท�าการกู้ยืมเงินระยะยาว
เพิ่มในปีนี้
 ส�าหรับส่วนของผู้ถอืหุ้นประกอบด้วย ทุนท่ีเรยีกช�าระแล้ว 
258.29 ล้านบาท ก�าไรสะสมที่จัดสรรแล้ว 25.83 ล้านบาท 
โดยในปี 2562 ไม่ได้มีการจัดสรรเงินส�ารองตามกฎหมาย
เพิ่ม เนื่องจากบริษัทได้สรรจัดครบตามท่ีกฎหมายก�าหนด
แล้ว และก�าไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร 143.41 ล้านบาท ลด
ลงเนื่องจากมีผลก�าไรสุทธิเพียง 1.01 ล้านบาท และมีการ
จ่ายเงินปันผล จ�านวน 25.83 ล้านบาท จากผลการด�าเนิน
งานปี 2561 
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 อัตราผลตอบแทนต่อสนิทรพัย์ (ROA) เท่ากบั 0.13 ลด
ลงจาก 3.51 ในปี 2561 บริษัทมีสินทรัพย์เพิ่มขึ้น 3.17 ล้าน
บาท และมีก�าไรลดลง 25.04 ล้านบาท ความสามารถในการ
ใช้ทรพัย์สนิเพ่ือก่อให้เกดิรายได้ลดลงเนือ่งมาจากในปีนีมี้การ
ปรับปรุงพื้นท่ีบริเวณอู่ลอยและบริเวณหน้าท่า ซ่ึงเป็นการ
ปรบัปรงุทรพัย์สนิเพือ่รองรบัและพฒันางานให้มีประสทิธภิาพ
ในการด�าเนนิธรุกจิและเพ่ิมความสามารถในก่อให้เกดิรายได้
มากขึ้นในอนาคต 

 วิเคราะห์ผลการประเมินความพึงพอใจลูกค้า

 นอกเหนือจากการวัดผลการด�าเนินงานประจ�าปีของ
บริษัทแล้ว บริษัทยังมุ่งท่ีจะสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
ท่ีเข้ามาใช้บริการ เพื่อปรับปรุงและยกระดับมาตรฐานการ
บริการ ให้เกิดความประทับใจและความพึงพอใจสูงสุด โดย
มีการจัดท�าแบบสอบถามความคิดเห็นลูกค้า ผู้ใช้บริการ
เน้นเรื่องคุณภาพงาน และการส่งมอบตามก�าหนดในแต่ละ
รายการท่ีเข้ามาซ่อมท�า รวมท้ังประเมินเรื่องของสิ่งอ�านวย
ความสะดวกระหว่างควบคุมงาน และการประสานงานของ
ฝ่ายการตลาด โดยมีการก�าหนดระดบัคะแนนท่ีใช้เป็นเกณฑ์
มาตรฐาน เพื่อน�าผลคะแนน การประเมินในแต่ละลูกค้า  
มาท�าการวางแผนปรับปรุงและพัฒนาต่อไป

 ในปี 2562 บรษัิทมผีลคะแนนความพงึพอใจลกูค้าเฉลีย่
ในแต่ละเดือน ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่ 90 คะแนน ตามราย
ละเอียดดังนี้

เดือน คะแนนที่ได้ (%)

มกราคม 96.03

กุมภาพันธ์ 93.38

มีนาคม 96.91

เมษายน 94.54

พฤษภาคม 94.86

มิถุนายน 89.67

กรกฎาคม 92.61

สิงหาคม 92.31

กันยายน 93.97

ตุลาคม 97.00

พฤศจิกายน 94.81

ธันวาคม 93.09

รวมคะแนน 94.10
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 งบการเงินของบริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ที่น�ามาจัดท�างบการเงินรวม ได้จัดขึ้น
ตามข้อก�าหนดพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 
และพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 โดยปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่ก�าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี
 คณะกรรมการบรษัิทฯ รบัผดิชอบต่อรายงานทางการเงนิของบริษัทฯ ท่ีจดัท�าข้ึนเพือ่ให้เกดิความม่ันใจว่าได้แสดงฐานะ 
การเงนิ รายได้ ค่าใช้จ่าย และกระแสเงนิสดอย่างเป็นจรงิและสมเหตผุล จดัให้มีระบบควบคมุภายในท่ีมีประสทิธผิล มีการบันทึก 
ข้อมลูทางบัญชีท่ีถกูต้อง ครบถ้วนและเพยีงพอท่ีจะด�ารงรกัษาไว้ซ่ึงทรพัย์สนิ รวมท้ังป้องกนัการทุจรติและด�าเนนิการท่ีผิดปกติ 
อย่างมีสาระส�าคัญ ในการจัดท�ารายงานทางการเงินได้มีการพิจารณาเลือกใช้นโยบายบัญชีท่ีเหมาะสม และถือปฏิบัต ิ
โดยสม�่าเสมอ และเป็นไปตามมาตรฐานบัญชีท่ีรองรับโดยท่ัวไป รวมท้ังได้มีการเปิดเผยข้อมูลส�าคัญอย่างเพียงพอใน 
หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ ซ่ึงผูส้อบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงนิ บรษัิท เอเชียน มารีน เซอร์วสิส์ จ�ากดั (มหาชน) 
และงบการเงนิรวม บรษัิท เอเชียน มารนี เซอร์วสิส์ จ�ากดั (มหาชน) และบรษัิทย่อย ไว้ในรายงานของผูส้อบบัญชีรับอนุญาต

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

นายประกิต ประทีปะเสน
ประธานกรรมการ

นายสุรเดช ตัณฑ์ไพบูลย์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



77
บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำากัด (มหาชน)

รายงานของผู้้�สอบบัญชีีรับอนุญาต 

 

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 2562 งบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมส าหรับปีส้ินสุดวนั
เดียวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั และขา้พเจา้ได้
ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จ ากดั  (มหาชน) ซ่ึงประกอบด้วยงบ
แสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถื้อ
หุ้นและงบกระแสเงินสดส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุป
นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 
  ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินรวมของบริษทั เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ 
จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และผลการด าเนินงานรวมและกระแสเงินสดรวม
ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกัน และแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จ ากัด 
(มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 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 
 ขา้พเจา้ขอใหส้ังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงิน ดงัต่อไปน้ี 
  1) ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 5 บริษทัได้ปรับปรุงขอ้ผิดพลาดจากการบนัทึก
ตน้ทุนในการรับจ้างจ านวน 6.62 ลา้นบาท ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวข้องกัน จ านวน 7.08 ล้านบาท และ
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืนจ านวน 0.47 ลา้นบาท มีผลท าให้งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ลูกหน้ี
อ่ืน-กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัแสดงไวสู้งไปจ านวน 7.08 ลา้นบาท หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืนแสดงไวสู้งไปจ านวน 0.47 
ลา้นบาท และตน้ทุนในการรับจา้งแสดงไวต้ ่าไปดว้ยจ านวน 6.62 ลา้นบาท และท าใหก้ าไรส าหรับปี 2561 แสดง
สูงไปจ านวน 6.62 ลา้นบาท และก าไรต่อหุ้นลดลง 0.03 บาทต่อหุ้น บริษทัไดป้รับปรุงแกไ้ขงบการเงินดงักล่าว 
ซ่ึงน ามาแสดงเปรียบเทียบเพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปแลว้ และขา้พเจา้ไดต้รวจสอบรายการ
ปรับปรุงตามท่ีอธิบายในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5 ซ่ึงบริษัทได้น าไปปรับปรุงงบการเงินปี 2561 
ยอ้นหลงัและขา้พเจา้เห็นวา่ รายการปรับปรุงดงักล่าวเป็นรายการปรับปรุงท่ีเหมาะสมและไดน้ าไปปรับปรุงโดย
ถูกตอ้งแลว้ 
                2)  ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 13 เม่ือวนัท่ี 23 สิงหาคม 2561 ส านักงานธนารักษ์
พื้นท่ีสมุทรปราการ มีหนังสือขอให้บริษทัช าระค่าเช่า ค่าธรรมเนียมการจดัให้เช่า และค่าเสียหายเพิ่มเติมกรณี
ปลูกสร้างอาคารและส่ิงปลูกสร้างโดยไม่ไดรั้บอนุญาต ค่าเสียหายจากการร้ือถอนอาคารและส่ิงปลูกสร้างตาม
สัญญาเช่าเดิม และกรณีน าท่ีราชพสัดุไปจดัหาผลประโยชน์โดยไม่ไดรั้บอนุญาต รวมเป็นเงิน 222.17 ลา้นบาท ต่อมา
ภายหลงับริษทัไดท้ าหนังสือขอคดัคา้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าเสียหายดงักล่าว อย่างไรก็ตามบริษทัไดมี้
จ่ายช าระค่าเช่าและปฏิบติัตามสัญญาเช่าอย่างถูกตอ้งมาโดยตลอด ซ่ึงเร่ืองดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาของ
ส านกังานธนารักษพ์ื้นท่ีสมุทรปราการ และเน่ืองจากเร่ืองดงักล่าวยงัมีความไม่แน่นอนเก่ียวกบัการจ่ายช าระ บริษทั
จึงยงัมิไดต้ั้งส ารองคา่เผื่อหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นน้ีไวใ้นงบการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  

ทั้งน้ีการใหข้อ้สังเกตขา้งตน้มิไดเ้ป็นการแสดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไขแต่อยา่งใด 
 
เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 
  เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนัยส าคัญท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู ้ประกอบ
วิชาชีพของขา้พเจา้ในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ได้
น าเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและใน
การแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ีขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี  
 
การรับรู้รายได้จากการรับจ้างต่อเรือและซ่อมเรือ 

จากการท่ีผูใ้ช้งบการเงินให้ความสนใจเก่ียวกับรายไดจ้ากการรับจา้ง ตามท่ีแสดงไวใ้นงบก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 จ านวน 427.13 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ) 
เน่ืองจากการรับรู้รายไดจ้ากการให้บริการต่อเรือ และซ่อมเรือตามสัญญาดว้ยวิธีอตัราส่วนของงานท่ีท าเสร็จ และใช้
วิธีการส ารวจและประเมินผลงานท่ีท าเสร็จโดยวิศวกรของบริษทั  เน่ืองจากรายได้จากการต่อเรือและซ่อมเรือ
ดงักล่าวมีจ านวนเงินท่ีเป็นสาระส าคญั และมีผลกระทบต่อความถูกตอ้งครบถว้นของรายการทางบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง 
ไดแ้ก่ รายไดจ้ากการรับจา้ง รายไดท่ี้ยงัไม่เรียกช าระ ตน้ทุนในการรับจา้ง งานระหว่างท า และตน้ทุนงานก่อสร้าง
คา้งจ่าย ดงันั้นการประมาณการขั้นความส าเร็จของงานเป็นเร่ืองท่ีตอ้งใช้ดุลยพินิจและประสบการณ์ของวิศวกรใน
การประเมินขั้นความส าเร็จของงานหากงานดงักล่าวคงเหลืออยูร่ะหวา่งท า ณ วนัท่ีจดัท ารายงานทางการเงิน  
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การตอบสนองความเส่ียงโดยผูส้อบบญัชี 
วิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้ได้สอบถาม ท าความเขา้ใจและทดสอบระบบการควบคุมภายในท่ี

เก่ียวขอ้งกับรายไดจ้ากการรับจา้ง ตน้ทุนในการรับจา้งรวมไปถึงวิธีการของการจดัท าประมาณการตน้ทุนในการ
รับจ้าง การพิจารณาความสมเหตุสมผลของการประเมินขั้นความส าเร็จของงาน  ตรวจสอบการเปรียบเทียบ
ความส าเร็จของงานกบัตน้ทุนจริงและการเขา้สังเกตการณ์ความคืบหนา้ของงานระหว่างก่อสร้าง การตรวจสอบเหต
การณ์ภายหลังวนัส้ินงวดว่างานมีการด าเนินไปอย่างต่อเน่ืองไม่มีการหยุดชะงัก  ตลอดจนการเปิดเผยขอ้มูลท่ี
เก่ียวขอ้งอยา่งเพียงพอ  
 
ข้อมูลอืน่ 
   ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อข้อมูลอ่ืน ข้อมูลอ่ืนประกอบด้วยข้อมูลซ่ึงรวมอยู่ในรายง าน
ประจ าปีแต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยูใ่นรายงานนั้น ซ่ึงคาดว่ารายงานประจ าปีจะถูก
จดัเตรียมใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี  
   ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้ห้ความเช่ือมัน่
ต่อขอ้มูลอ่ืน  
   ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอ่านและพิจารณา
ว่าขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักับงบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีได้รับจากการตรวจสอบของขา้พเจ้า 
หรือปรากฏวา่ ขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่   
   เม่ือขา้พเจา้ได้อ่านรายงานประจ าปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้่ามีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริง
อนัเป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแล เพื่อใหผู้มี้หนา้ท่ีในการก ากบั
ดูแลด าเนินการแกไ้ขขอ้มูลท่ีแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริง 
 
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการก ากบัดูแลต่องบการเงิน 
                  ผูบ้ริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุม
ภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาวา่จ าเป็นเพื่อใหส้ามารถจดัท างบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริง
อนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทจุริตหรือขอ้ผิดพลาด   
  ในการจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมิน
ความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง 
และการใช้เกณฑ์การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัและ
บริษทัหรือหยดุด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้  
  ผูมี้หน้าท่ีในการก ากับดูแลมีหน้าท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดท ารายงาน
ทางการเงินของกลุ่มบริษทัและบริษทั 
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 
                  การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตัถุประสงค์เพื่อให้ได้ความ เช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั
หรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของ
ขา้พเจา้อยู่ดว้ย ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ในระดับสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกันว่าการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระส าคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด 
และถือว่ามีสาระส าคญัเมื่อคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุก
รายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการเหล่าน้ี 
  ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกต
และสงสัยเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง  

• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตาม
วิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสม
เพื่อเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญั
ซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกวา่ความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วม
คิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เท็จจริง
หรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน  

• ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการ
ตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมี ประสิทธิผล
ของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษทัและบริษทั  

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผูบ้ริหารใช้และความสมเหตุสมผลของ
ประมาณการทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าขึ้นโดยผูบ้ริหาร   

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของ
ผูบ้ริหารและจากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์ 
หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอยา่งมีนยัส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการ
ด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจ้าได้ขอ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้น
รายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้โดยใหข้อ้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะ
กิจการท่ีเก่ียวขอ้ง หรือถา้การเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุป
ของขา้พเจา้ขึ้นอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อย่างไรก็
ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัและบริษทัตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเน่ือง   
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• ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
โดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ใน
รูปแบบท่ีท าใหมี้การน าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่  

• ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการ
ภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อ
การก าหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผู ้
เดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 
  ขา้พเจา้ได้ส่ือสารกับผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลในเร่ืองต่างๆท่ีส าคญัซ่ึงรวมถึงขอบเขตและ
ช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนยัส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่อง
ท่ีมีนยัส าคญัในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้  
  ข้าพเจ้าได้ให้ค  ารับรองแก่ผูมี้หน้าท่ีในการก ากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก าหนด
จรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์
ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือว่ามีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระ
ของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
  จากเร่ืองท่ีส่ือสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการก ากับดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนัยส าคญั
มากท่ีสุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญั
ในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ได้อธิบายเร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ให้
เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกับ เร่ืองดังกล่าว หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควร
ส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุผลวา่จะมี
ผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว   

 ผูส้อบบญัชีท่ีรับผิดชอบงานสอบบญัชีและการน าเสนอรายงานฉบบัน้ีคือ นายพีระเดช พงษเ์สถียรศกัด์ิ 
 
 
 
 
 
  (นายพีระเดช  พงษเ์สถียรศกัด์ิ) 
  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 4752 
 
 
บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
วนัท่ี 14 กุมภาพนัธ์ 2563 
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(หน่วย:บาท)

2562 2561 2562 2561
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
     เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 66,803,512        42,209,014        63,920,381        20,694,291        
     ลูกหน้ีการคา้ 7
       กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6,7 13,000,203        19,383,404        12,586,327        19,543,618        
       กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 53,143,607        44,669,018        52,941,202        44,501,453        
       หกั: ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (12,520,107) (10,355,908) (12,520,107) (10,355,908)
       รวมลูกหน้ีการคา้ 7 53,623,703        53,696,514        53,007,422        53,689,163        
     รายไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกช าระ
        กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 959,101             2,527,682          14,193,952        2,527,682          
        กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 45,653,459        88,517,119        31,445,496        88,517,119        
       รวมรายไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกช าระ 8 46,612,560        91,044,801        45,639,448        91,044,801        
     ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 800                    -                     87,983               197,331             
     ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 5 -                     379,355             -                     379,355             
     สินคา้คงเหลือ 9 49,313,387        40,724,762        49,036,777        40,358,631        
     สินทรัพยร์อการขาย 10 8,469,118          -                     8,469,118          -                     
     สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน
        เงินจ่ายล่วงหนา้เพ่ือซ้ือสินคา้ 3,188,295          180,563             1,326,925          180,563             
        อ่ืน ๆ 10,587,532        11,612,997        7,591,766          9,037,464          
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 238,598,907      239,848,006      229,079,820      215,581,599      
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
     เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยซ่ึงบนัทึกโดยวิธีราคาทุน 11 -                     -                     26,882,479 26,882,479
     ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 12 443,261,673      440,586,764      442,428,664 439,542,253
     สิทธิการเช่าท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง 13 23,777,844 24,845,719 23,777,844 24,845,719
     สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 14 10,421,692        11,877,589        10,421,692        11,877,589        
     สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 15 13,179,783 10,682,270 12,983,995 10,438,133
     ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย 16 21,450,950        10,699,592        18,602,821        8,878,968          
     สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 17 4,468,246 13,452,769 4,468,246 13,452,769
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 516,560,188 512,144,703 539,565,741 535,917,910
รวมสินทรัพย์ 755,159,095 751,992,709 768,645,561 751,499,509

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั เอเชียน มารีน เซอร์วสิส์ จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562

งบการเงนิเฉพาะกิจการงบการเงนิรวม

หมายเหตุ
 

(หน่วย:บาท)

2562 2561 2562 2561
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
     เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 66,803,512        42,209,014        63,920,381        20,694,291        
     ลูกหน้ีการคา้ 7
       กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6,7 13,000,203        19,383,404        12,586,327        19,543,618        
       กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 53,143,607        44,669,018        52,941,202        44,501,453        
       หกั: ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (12,520,107) (10,355,908) (12,520,107) (10,355,908)
       รวมลูกหน้ีการคา้ 7 53,623,703        53,696,514        53,007,422        53,689,163        
     รายไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกช าระ
        กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 959,101             2,527,682          14,193,952        2,527,682          
        กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 45,653,459        88,517,119        31,445,496        88,517,119        
       รวมรายไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกช าระ 8 46,612,560        91,044,801        45,639,448        91,044,801        
     ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 800                    -                     87,983               197,331             
     ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 5 -                     379,355             -                     379,355             
     สินคา้คงเหลือ 9 49,313,387        40,724,762        49,036,777        40,358,631        
     สินทรัพยร์อการขาย 10 8,469,118          -                     8,469,118          -                     
     สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน
        เงินจ่ายล่วงหนา้เพ่ือซ้ือสินคา้ 3,188,295          180,563             1,326,925          180,563             
        อ่ืน ๆ 10,587,532        11,612,997        7,591,766          9,037,464          
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 238,598,907      239,848,006      229,079,820      215,581,599      
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
     เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยซ่ึงบนัทึกโดยวิธีราคาทุน 11 -                     -                     26,882,479 26,882,479
     ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 12 443,261,673      440,586,764      442,428,664 439,542,253
     สิทธิการเช่าท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง 13 23,777,844 24,845,719 23,777,844 24,845,719
     สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 14 10,421,692        11,877,589        10,421,692        11,877,589        
     สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 15 13,179,783 10,682,270 12,983,995 10,438,133
     ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย 16 21,450,950        10,699,592        18,602,821        8,878,968          
     สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 17 4,468,246 13,452,769 4,468,246 13,452,769
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 516,560,188 512,144,703 539,565,741 535,917,910
รวมสินทรัพย์ 755,159,095 751,992,709 768,645,561 751,499,509

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

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

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562

งบการเงนิเฉพาะกิจการงบการเงนิรวม

หมายเหตุ

งบแสดงฐานะการเงิน
บริิษััท เอเชีียน มาริีน เซอริ์วิิสส์ จำำากััด (มหาชีน)

ณ วิันที� 31 ธัันวิาคม 2562
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บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำากัด (มหาชน)

 
(หน่วย:บาท)

2562 2561 2562 2561
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
     เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 66,803,512        42,209,014        63,920,381        20,694,291        
     ลูกหน้ีการคา้ 7
       กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6,7 13,000,203        19,383,404        12,586,327        19,543,618        
       กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 53,143,607        44,669,018        52,941,202        44,501,453        
       หกั: ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (12,520,107) (10,355,908) (12,520,107) (10,355,908)
       รวมลูกหน้ีการคา้ 7 53,623,703        53,696,514        53,007,422        53,689,163        
     รายไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกช าระ
        กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 959,101             2,527,682          14,193,952        2,527,682          
        กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 45,653,459        88,517,119        31,445,496        88,517,119        
       รวมรายไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกช าระ 8 46,612,560        91,044,801        45,639,448        91,044,801        
     ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 800                    -                     87,983               197,331             
     ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 5 -                     379,355             -                     379,355             
     สินคา้คงเหลือ 9 49,313,387        40,724,762        49,036,777        40,358,631        
     สินทรัพยร์อการขาย 10 8,469,118          -                     8,469,118          -                     
     สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน
        เงินจ่ายล่วงหนา้เพ่ือซ้ือสินคา้ 3,188,295          180,563             1,326,925          180,563             
        อ่ืน ๆ 10,587,532        11,612,997        7,591,766          9,037,464          
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 238,598,907      239,848,006      229,079,820      215,581,599      
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
     เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยซ่ึงบนัทึกโดยวิธีราคาทุน 11 -                     -                     26,882,479 26,882,479
     ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 12 443,261,673      440,586,764      442,428,664 439,542,253
     สิทธิการเช่าท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง 13 23,777,844 24,845,719 23,777,844 24,845,719
     สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 14 10,421,692        11,877,589        10,421,692        11,877,589        
     สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 15 13,179,783 10,682,270 12,983,995 10,438,133
     ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย 16 21,450,950        10,699,592        18,602,821        8,878,968          
     สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 17 4,468,246 13,452,769 4,468,246 13,452,769
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 516,560,188 512,144,703 539,565,741 535,917,910
รวมสินทรัพย์ 755,159,095 751,992,709 768,645,561 751,499,509

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

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

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562

งบการเงนิเฉพาะกิจการงบการเงนิรวม

หมายเหตุ

(หน่วย:บาท)

2562 2561 2562 2561
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

 หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวียน
     เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น
         จากสถาบนัการเงิน 18 140,000,000      87,000,000        140,000,000      87,000,000        
     เจา้หน้ีการคา้
        กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 -                     291,575             2,320,793 8,499,998
        กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 34,822,668        33,763,168 34,265,005 32,843,609
        รวมเจา้หน้ีการคา้ 34,822,668        34,054,743 36,585,798 41,343,607
     ตน้ทุนงานก่อสร้างคา้งจ่าย 1,598,052          277,714 1,598,052          277,714             
     ประมาณการหน้ีสินจากการรับประกนัผลงาน 19 403,546             1,157,461 403,546             1,157,461
     หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงินท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 750,462             809,895 750,462 809,895
     เงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 20 20,598,120        20,598,120        20,598,120 20,598,120        
     หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน
        เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 8 125,000             -                     -                     -                     
        ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 13,737,885        17,832,431 12,513,370        16,538,179
        ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 103,231             311,669 -                     -                     
        อ่ืน ๆ 8,013,832          13,318,707 7,194,632          11,293,422
รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 220,152,796      175,360,740 219,643,980      179,018,398
หนีสิ้นไม่หมุนเวียน
     หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนด
         ช าระภายในหน่ึงปี 667,380             631,931 667,380 631,931
     เงินกูย้มืระยะยาว - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 -                     -                     20,000,000 13,000,000        
     เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร 20 87,258,145        107,856,265      87,258,145 107,856,265      
     ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 21 18,140,452        10,730,353 16,937,850 9,504,660
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 106,065,977      119,218,549 124,863,375 130,992,856
รวมหนีสิ้น 326,218,773      294,579,289 344,507,355 310,011,254

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ

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

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
บริิษััท เอเชีียน มาริีน เซอริ์วิิสส์ จำำากััด (มหาชีน)

ณ วิันที� 31 ธัันวิาคม 2562
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รายงานประจำาปี 2562

(หน่วย:บาท)

2562 2561 2562 2561
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

             หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
ส่วนของผู้ถือหุ้น
   ทุนเรือนหุน้ 
     ทุนจดทะเบียน 
           (หุน้สามญั 258,291,110 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท) 258,291,110 258,291,110 258,291,110 258,291,110
     ทุนท่ีออกและช าระแลว้
           (หุน้สามญั 258,291,087 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท) 258,291,087 258,291,087 258,291,087 258,291,087
     ก าไรสะสม 
        จดัสรรแลว้ 
          ส ารองตามกฎหมาย 22 25,829,111 25,829,111 25,829,111 25,829,111
        ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 143,409,423 171,330,218 140,018,008 157,368,057
     ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่ 427,529,621 455,450,416 424,138,206 441,488,255
     ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 1,410,701          1,963,004          -                     -                     
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 428,940,322 457,413,420 424,138,206 441,488,255
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 755,159,095 751,992,709 768,645,561 751,499,509

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

หมายเหตุ

บริษทั เอเชียน มารีน เซอร์วสิส์ จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

- 8 -

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
บริิษััท เอเชีียน มาริีน เซอริ์วิิสส์ จำำากััด (มหาชีน)

ณ วิันที� 31 ธัันวิาคม 2562

 
(หน่วย:บาท)

2562 2561 2562 2561
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
     เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 66,803,512        42,209,014        63,920,381        20,694,291        
     ลูกหน้ีการคา้ 7
       กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6,7 13,000,203        19,383,404        12,586,327        19,543,618        
       กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 53,143,607        44,669,018        52,941,202        44,501,453        
       หกั: ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (12,520,107) (10,355,908) (12,520,107) (10,355,908)
       รวมลูกหน้ีการคา้ 7 53,623,703        53,696,514        53,007,422        53,689,163        
     รายไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกช าระ
        กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 959,101             2,527,682          14,193,952        2,527,682          
        กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 45,653,459        88,517,119        31,445,496        88,517,119        
       รวมรายไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกช าระ 8 46,612,560        91,044,801        45,639,448        91,044,801        
     ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 800                    -                     87,983               197,331             
     ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 5 -                     379,355             -                     379,355             
     สินคา้คงเหลือ 9 49,313,387        40,724,762        49,036,777        40,358,631        
     สินทรัพยร์อการขาย 10 8,469,118          -                     8,469,118          -                     
     สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน
        เงินจ่ายล่วงหนา้เพ่ือซ้ือสินคา้ 3,188,295          180,563             1,326,925          180,563             
        อ่ืน ๆ 10,587,532        11,612,997        7,591,766          9,037,464          
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 238,598,907      239,848,006      229,079,820      215,581,599      
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
     เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยซ่ึงบนัทึกโดยวิธีราคาทุน 11 -                     -                     26,882,479 26,882,479
     ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 12 443,261,673      440,586,764      442,428,664 439,542,253
     สิทธิการเช่าท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง 13 23,777,844 24,845,719 23,777,844 24,845,719
     สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 14 10,421,692        11,877,589        10,421,692        11,877,589        
     สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 15 13,179,783 10,682,270 12,983,995 10,438,133
     ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย 16 21,450,950        10,699,592        18,602,821        8,878,968          
     สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 17 4,468,246 13,452,769 4,468,246 13,452,769
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 516,560,188 512,144,703 539,565,741 535,917,910
รวมสินทรัพย์ 755,159,095 751,992,709 768,645,561 751,499,509

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

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

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562

งบการเงนิเฉพาะกิจการงบการเงนิรวม

หมายเหตุ
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บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำากัด (มหาชน)

(หน่วย: บาท)
งบการเงนิรวม

2562 2561 2562 2561
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

รายได้
   รายไดจ้ากการรับจา้ง 430,620,301 516,134,017 427,129,684 502,210,123
   รายไดอ่ื้น 10,150,617 8,762,694 10,712,873 9,853,932
   เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย -                       -                       8,159,916 -                       
รวมรายได้ 440,770,918 524,896,711 446,002,473 512,064,055
คา่ใชจ่้าย
   ตน้ทุนในการรับจา้ง 302,868,157 356,948,050 306,007,478 359,875,605
   คา่ใชจ่้ายในการขาย 7,442,567 9,176,585 7,400,673 9,148,716
   คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 104,747,138 101,386,229 96,120,974 92,160,302
   คา่ตอบแทนผูบ้ริหาร 6 15,220,540 16,089,542 15,220,540 16,089,542
   ตน้ทุนทางการเงิน 8,418,999 7,621,403 8,665,624 7,880,462
รวมคา่ใชจ่้าย 438,697,401 491,221,809 433,415,289 485,154,627
ก าไรก่อนคา่ใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ 2,073,517          33,674,902 12,587,184       26,909,428       
คา่ใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ 15 1,013,234          7,225,387 812,105             5,609,160          
ก าไรส าหรับปี 1,060,283          26,449,515 11,775,079       21,300,268       

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน
รายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้น
    ก าไรหรือขาดทุน
    ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั
    - สุทธิจากภาษีเงินได้ (3,104,218)        (46,842)             (3,296,049)        (47,872)             
ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมส าหรับปี (2,043,935)        26,402,673       8,479,030          21,252,396       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2562

งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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หมายเหตุ

บริษทั เอเชียน มารีน เซอร์วสิส์ จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบกำาไรขาดทุุนเบ็ดเสร็จ
บริิษััท เอเชีียน มาริีน เซอริ์วิิสส์ จำำากััด (มหาชีน)

สำาหริับปีีส้�นสุดวิันที� 31 ธัันวิาคม 2562

 
(หน่วย:บาท)

2562 2561 2562 2561
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
     เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 66,803,512        42,209,014        63,920,381        20,694,291        
     ลูกหน้ีการคา้ 7
       กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6,7 13,000,203        19,383,404        12,586,327        19,543,618        
       กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 53,143,607        44,669,018        52,941,202        44,501,453        
       หกั: ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (12,520,107) (10,355,908) (12,520,107) (10,355,908)
       รวมลูกหน้ีการคา้ 7 53,623,703        53,696,514        53,007,422        53,689,163        
     รายไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกช าระ
        กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 959,101             2,527,682          14,193,952        2,527,682          
        กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 45,653,459        88,517,119        31,445,496        88,517,119        
       รวมรายไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกช าระ 8 46,612,560        91,044,801        45,639,448        91,044,801        
     ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 800                    -                     87,983               197,331             
     ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 5 -                     379,355             -                     379,355             
     สินคา้คงเหลือ 9 49,313,387        40,724,762        49,036,777        40,358,631        
     สินทรัพยร์อการขาย 10 8,469,118          -                     8,469,118          -                     
     สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน
        เงินจ่ายล่วงหนา้เพ่ือซ้ือสินคา้ 3,188,295          180,563             1,326,925          180,563             
        อ่ืน ๆ 10,587,532        11,612,997        7,591,766          9,037,464          
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 238,598,907      239,848,006      229,079,820      215,581,599      
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
     เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยซ่ึงบนัทึกโดยวิธีราคาทุน 11 -                     -                     26,882,479 26,882,479
     ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 12 443,261,673      440,586,764      442,428,664 439,542,253
     สิทธิการเช่าท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง 13 23,777,844 24,845,719 23,777,844 24,845,719
     สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 14 10,421,692        11,877,589        10,421,692        11,877,589        
     สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 15 13,179,783 10,682,270 12,983,995 10,438,133
     ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย 16 21,450,950        10,699,592        18,602,821        8,878,968          
     สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 17 4,468,246 13,452,769 4,468,246 13,452,769
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 516,560,188 512,144,703 539,565,741 535,917,910
รวมสินทรัพย์ 755,159,095 751,992,709 768,645,561 751,499,509

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

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

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562

งบการเงนิเฉพาะกิจการงบการเงนิรวม

หมายเหตุ
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รายงานประจำาปี 2562

(หน่วย: บาท)
งบการเงนิรวม

2562 2561 2562 2561

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

การแบ่งปันก าไรส าหรับปี
   ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 1,006,481          26,050,919       11,775,079       21,300,268       
   ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 53,802               398,596             -                    -                    

1,060,283  26,449,515  11,775,079  21,300,268  
การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมส าหรับปี
   ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (2,091,716) 26,004,084       8,479,030          21,252,396       
   ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 47,781               398,589             -                    -                    

(2,043,935) 26,402,673  8,479,030  21,252,396  
ก าไรต่อหุน้ 23
   ก าไรส าหรับปีส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 1,006,481          26,050,919       11,775,079       21,300,268       
   จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (หุน้) 258,291,087     258,291,087     258,291,087     258,291,087     
   ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท/หุน้) 0.004  0.101                 0.046                 0.083                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

หมายเหตุ

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

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

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2562

งบกำาไรขาดทุุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
บริิษััท เอเชีียน มาริีน เซอริ์วิิสส์ จำำากััด (มหาชีน)

สำาหริับปีีส้�นสุดวิันที� 31 ธัันวิาคม 2562

 
(หน่วย:บาท)

2562 2561 2562 2561
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
     เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 66,803,512        42,209,014        63,920,381        20,694,291        
     ลูกหน้ีการคา้ 7
       กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6,7 13,000,203        19,383,404        12,586,327        19,543,618        
       กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 53,143,607        44,669,018        52,941,202        44,501,453        
       หกั: ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (12,520,107) (10,355,908) (12,520,107) (10,355,908)
       รวมลูกหน้ีการคา้ 7 53,623,703        53,696,514        53,007,422        53,689,163        
     รายไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกช าระ
        กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 959,101             2,527,682          14,193,952        2,527,682          
        กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 45,653,459        88,517,119        31,445,496        88,517,119        
       รวมรายไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกช าระ 8 46,612,560        91,044,801        45,639,448        91,044,801        
     ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 800                    -                     87,983               197,331             
     ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 5 -                     379,355             -                     379,355             
     สินคา้คงเหลือ 9 49,313,387        40,724,762        49,036,777        40,358,631        
     สินทรัพยร์อการขาย 10 8,469,118          -                     8,469,118          -                     
     สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน
        เงินจ่ายล่วงหนา้เพ่ือซ้ือสินคา้ 3,188,295          180,563             1,326,925          180,563             
        อ่ืน ๆ 10,587,532        11,612,997        7,591,766          9,037,464          
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 238,598,907      239,848,006      229,079,820      215,581,599      
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
     เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยซ่ึงบนัทึกโดยวิธีราคาทุน 11 -                     -                     26,882,479 26,882,479
     ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 12 443,261,673      440,586,764      442,428,664 439,542,253
     สิทธิการเช่าท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง 13 23,777,844 24,845,719 23,777,844 24,845,719
     สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 14 10,421,692        11,877,589        10,421,692        11,877,589        
     สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 15 13,179,783 10,682,270 12,983,995 10,438,133
     ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย 16 21,450,950        10,699,592        18,602,821        8,878,968          
     สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 17 4,468,246 13,452,769 4,468,246 13,452,769
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 516,560,188 512,144,703 539,565,741 535,917,910
รวมสินทรัพย์ 755,159,095 751,992,709 768,645,561 751,499,509

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

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

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562

งบการเงนิเฉพาะกิจการงบการเงนิรวม

หมายเหตุ
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บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำากัด (มหาชน)

(หน่วย:บาท)
งบการเงนิรวม

2562 2561 2562 2561
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนนิงาน
ก าไรส าหรับปี 1,060,283         26,449,515       11,775,079       21,300,268       
ปรับกระทบก าไรส าหรับปีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด าเนินงาน: -
คา่เผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (โอนกลบั) 2,419,089         (6,000)               2,419,089         (6,000)               
คา่สินคา้เส่ือมสภาพ (ลดลง) 109,797            (1,079,606)        109,797            (1,079,606)        
คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 37,088,007       39,020,496       36,786,097       38,703,398       
ขาดทนุ (ก าไร) จากการขายสินทรัพยถ์าวร (431,150)           (136,178)           (397,570)           (133,270)           
ขาดทนุจากการตดัจ าหน่ายทรัพยสิ์น 278,327            1,425,053         277,892            1,029,191         
ขาดทนุจากการดอ้ยคา่สินทรัพยร์อการขาย 129,941            129,941            129,941            129,941            
ส ารองหน้ีสินรับประกนัผลงาน 400,000            1,200,000         400,000            1,200,000         
ส ารองหน้ีสินรับประกนัผลงาน (โอนกลบั) (905,955)           (4,938,376)        (905,955)           (4,938,376)        
(ก าไร) ขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไมเ่กิดข้ึนจริง 406,450            223,282            406,450            223,282            
ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 4,695,463         1,286,915         4,429,882         1,158,399         
รายไดเ้งินปันผล -                  -                  (8,159,916)        -                  
ดอกเบ้ียรับ (70,865)             (97,163)             (54,454)             (65,811)             
ดอกเบ้ียจ่าย 7,993,706         7,349,495         8,270,811         7,635,777         
ภาษีเงินได้ 1,013,234         7,225,387         812,105            5,609,160         

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
และหน้ีสินด าเนินงาน 54,186,327       78,052,761       56,299,248       70,766,353       

สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
ลูกหน้ีการคา้ (2,349,957)        (4,441,052)        (1,741,027)        (4,122,120)        
รายไดท่ี้ยงัไมไ่ดเ้รียกช าระ 44,432,241       (22,674,809)      45,405,353       (22,674,809)      
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (800)                  -                    109,348            4,651,248         
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไมเ่ก่ียวขอ้งกนั 379,355            (379,355)           379,355            (379,355)           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

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

งบกระแสเงนิสด
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2562

งบกระแสเงินสด
บริิษััท เอเชีียน มาริีน เซอริ์วิิสส์ จำำากััด (มหาชีน)

สำาหริับปีีส้�นสุดวิันที� 31 ธัันวิาคม 2562

 
(หน่วย:บาท)

2562 2561 2562 2561
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
     เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 66,803,512        42,209,014        63,920,381        20,694,291        
     ลูกหน้ีการคา้ 7
       กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6,7 13,000,203        19,383,404        12,586,327        19,543,618        
       กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 53,143,607        44,669,018        52,941,202        44,501,453        
       หกั: ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (12,520,107) (10,355,908) (12,520,107) (10,355,908)
       รวมลูกหน้ีการคา้ 7 53,623,703        53,696,514        53,007,422        53,689,163        
     รายไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกช าระ
        กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 959,101             2,527,682          14,193,952        2,527,682          
        กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 45,653,459        88,517,119        31,445,496        88,517,119        
       รวมรายไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกช าระ 8 46,612,560        91,044,801        45,639,448        91,044,801        
     ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 800                    -                     87,983               197,331             
     ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 5 -                     379,355             -                     379,355             
     สินคา้คงเหลือ 9 49,313,387        40,724,762        49,036,777        40,358,631        
     สินทรัพยร์อการขาย 10 8,469,118          -                     8,469,118          -                     
     สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน
        เงินจ่ายล่วงหนา้เพ่ือซ้ือสินคา้ 3,188,295          180,563             1,326,925          180,563             
        อ่ืน ๆ 10,587,532        11,612,997        7,591,766          9,037,464          
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 238,598,907      239,848,006      229,079,820      215,581,599      
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
     เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยซ่ึงบนัทึกโดยวิธีราคาทุน 11 -                     -                     26,882,479 26,882,479
     ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 12 443,261,673      440,586,764      442,428,664 439,542,253
     สิทธิการเช่าท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง 13 23,777,844 24,845,719 23,777,844 24,845,719
     สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 14 10,421,692        11,877,589        10,421,692        11,877,589        
     สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 15 13,179,783 10,682,270 12,983,995 10,438,133
     ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย 16 21,450,950        10,699,592        18,602,821        8,878,968          
     สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 17 4,468,246 13,452,769 4,468,246 13,452,769
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 516,560,188 512,144,703 539,565,741 535,917,910
รวมสินทรัพย์ 755,159,095 751,992,709 768,645,561 751,499,509

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

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

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562

งบการเงนิเฉพาะกิจการงบการเงนิรวม

หมายเหตุ
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(หน่วย:บาท)
งบการเงนิรวม

2562 2561 2562 2561
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

สินคา้คงเหลือ (8,698,422)        7,605,357         (8,787,943)        7,479,831         
เงินจ่ายล่วงหนา้คา่สินคา้ (3,007,732)        3,016,948         (1,146,362)        3,016,948         
สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน 1,025,465         (5,412,925)        1,445,697         (2,619,642)        
สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 385,464            290,550            385,464            290,550            

หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
เจา้หน้ีทรัสตรี์ซีทเพ่ิมข้ึน (ลดลง) -                    (28,460,018)      -                    (28,460,018)      
เจา้หน้ีการคา้ 767,925            (8,125,194)        (4,767,383)        (13,836,700)      
ตน้ทนุงานก่อสร้างคา้งจ่าย 1,320,338         16,159              1,320,338         16,159              
เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 125,000            -                    -                    -                    
หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน (9,373,166)        1,268,196         (8,097,344)        143,641            

เงินสดรับ (จ่าย) จากการด าเนินงาน 79,192,038       20,756,618       80,804,744       14,272,086       
เงินสดรับดอกเบ้ีย 70,865              367,423            54,454              65,799              
จ่ายภาษีเงินได้ (13,743,807)      (21,928,155)      (12,257,807)      (19,475,349)      
ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่ายรับคืน -                    8,701,242         -                    8,006,482         
จ่ายหน้ีสินรับประกนัผลงาน (247,960)           (5,283,921)        (247,960)           (5,283,921)        
เงินสดจ่ายภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน (1,116,753)        (1,065,430)        (1,116,753)        (1,065,430)        
เงินสดสุทธิจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 64,154,383       1,547,777         67,236,678       (3,480,333)        

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน 
เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยถ์าวร (36,108,569)      (54,657,225)      (36,011,664)      (54,504,900)      
เงินสดรับจากการขายสินทรัพยถ์าวร 510,192            280,454            470,115            273,653            
เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์มมี่ตวัตน (322,088)           (522,370)           (322,088)           (522,370)           
เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย -                    -                    8,159,916         -                    
เงินสดสุทธิจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทนุ (35,920,465)      (54,899,141)      (27,703,721)      (54,753,617)      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

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

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2562

- 14 -งบกระแสเงินสด (ต่อ)
บริิษััท เอเชีียน มาริีน เซอริ์วิิสส์ จำำากััด (มหาชีน)

สำาหริับปีีส้�นสุดวิันที� 31 ธัันวิาคม 2562

 
(หน่วย:บาท)

2562 2561 2562 2561
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
     เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 66,803,512        42,209,014        63,920,381        20,694,291        
     ลูกหน้ีการคา้ 7
       กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6,7 13,000,203        19,383,404        12,586,327        19,543,618        
       กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 53,143,607        44,669,018        52,941,202        44,501,453        
       หกั: ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (12,520,107) (10,355,908) (12,520,107) (10,355,908)
       รวมลูกหน้ีการคา้ 7 53,623,703        53,696,514        53,007,422        53,689,163        
     รายไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกช าระ
        กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 959,101             2,527,682          14,193,952        2,527,682          
        กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 45,653,459        88,517,119        31,445,496        88,517,119        
       รวมรายไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกช าระ 8 46,612,560        91,044,801        45,639,448        91,044,801        
     ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 800                    -                     87,983               197,331             
     ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 5 -                     379,355             -                     379,355             
     สินคา้คงเหลือ 9 49,313,387        40,724,762        49,036,777        40,358,631        
     สินทรัพยร์อการขาย 10 8,469,118          -                     8,469,118          -                     
     สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน
        เงินจ่ายล่วงหนา้เพ่ือซ้ือสินคา้ 3,188,295          180,563             1,326,925          180,563             
        อ่ืน ๆ 10,587,532        11,612,997        7,591,766          9,037,464          
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 238,598,907      239,848,006      229,079,820      215,581,599      
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
     เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยซ่ึงบนัทึกโดยวิธีราคาทุน 11 -                     -                     26,882,479 26,882,479
     ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 12 443,261,673      440,586,764      442,428,664 439,542,253
     สิทธิการเช่าท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง 13 23,777,844 24,845,719 23,777,844 24,845,719
     สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 14 10,421,692        11,877,589        10,421,692        11,877,589        
     สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 15 13,179,783 10,682,270 12,983,995 10,438,133
     ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย 16 21,450,950        10,699,592        18,602,821        8,878,968          
     สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 17 4,468,246 13,452,769 4,468,246 13,452,769
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 516,560,188 512,144,703 539,565,741 535,917,910
รวมสินทรัพย์ 755,159,095 751,992,709 768,645,561 751,499,509

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

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

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562

งบการเงนิเฉพาะกิจการงบการเงนิรวม

หมายเหตุ



91
บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำากัด (มหาชน)

(หน่วย:บาท)
งบการเงนิรวม

2562 2561 2562 2561
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ 
53,000,000       67,000,000       53,000,000       67,000,000       

ช าระคืนเจา้หน้ีเช่าซ้ือ (1,189,405)        (1,026,735)        (1,189,405)        (1,026,735)        
รับเงินกูย้มืระยะยาว - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                    -                    9,000,000         15,780,000       
จ่ายช าระคืนเงินกูย้มืระยะยาว - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                    -                    (2,000,000)        (2,780,000)        
รับเงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร -                    43,100,000       -                    43,100,000       
จ่ายช าระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร (20,598,120)      (14,786,920)      (20,598,120)      (14,786,920)      
จ่ายเงินปันผล (25,782,293)      (51,499,468)      (25,782,293)      (51,499,468)      
บริษทัยอ่ยจ่ายเงินปันผลใหส่้วนไดส่้วนเสียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม (600,084)           -                    -                    -                    
จ่ายดอกเบ้ีย (8,066,747)        (7,697,027)        (8,334,278)        (7,697,027)        
เงินสดสุทธิจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน (3,236,649)        35,089,850       4,095,904         48,089,850       

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ 24,997,269       (18,261,514)      43,628,861       (10,144,100)      
ก าไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไมเ่กิดข้ึนจริง
จากเงินฝากธนาคารสกลุเงินตราต่างประเทศ (402,771)           (223,822)           (402,771)           (223,822)           

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดตน้ปี 42,209,014       60,694,350       20,694,291       31,062,213       
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดปลายปี 66,803,512       42,209,014       63,920,381       20,694,291       
ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เตมิ: -
1. เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดประกอบดว้ย

เงินสด 207,168            214,823            179,168            179,823            
เงินฝาก - ออมทรัพย์ 64,618,609       38,137,808       62,159,849       17,666,797       
                              - กระแสรายวนั 1,918,683         3,797,865         1,522,312         2,789,153         
เงินฝากประจ า อายไุมเ่กิน 3 เดือน 59,052              58,518              59,052              58,518              

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

2.รายการท่ีไมใ่ช่เงินสดประกอบดว้ย
ซ้ือสินทรัพยถ์าวรภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 1,165,421 -                    1,165,421         -                    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

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

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2562

- 15 -

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน (ลดลง)

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
บริิษััท เอเชีียน มาริีน เซอริ์วิิสส์ จำำากััด (มหาชีน)

สำาหริับปีีส้�นสุดวิันที� 31 ธัันวิาคม 2562



92
รายงานประจำาปี 2562

- 16 - 

 

บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
 
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 หลกัเกณฑใ์นกำรจดัท ำงบกำรเงิน 
  งบกำรเงินน้ีจดัท ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรบญัชีท่ีกฎหมำยก ำหนดตำมพระรำชบัญญัติวิชำชีพ

บญัชี พ.ศ. 2547 โดยไดถื้อปฏิบติัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรแสดงรำยกำรไดท้ ำขึ้น
ตำมแบบก ำหนดรำยกำรย่อท่ีต้องมีในงบกำรเงินส ำหรับบริษัทมหำชนจ ำกัด ท่ีก ำหนดโดยประกำศ
กรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ กระทรวงพำณิชย ์ออกตำมควำมในพระรำชบญัญติักำรบญัชี พ.ศ. 2543 

  งบกำรเงินน้ีไดจ้ดัท ำขึ้นโดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอย่ำงอ่ืนในนโยบำย
กำรบญัชี 

  งบกำรเงินฉบบัภำษำไทยเป็นงบกำรเงินฉบบัท่ีบริษทัใช้เป็นทำงกำรตำมกฎหมำย งบกำรเงิน
ฉบบัภำษำองักฤษแปลมำจำกงบกำรเงินฉบบัภำษำไทยดงักล่ำว 

หุ้มายเหุ้ตุประกอบงบการเงิน
บริิษััท เอเชีียน มาริีน เซอริ์วิิสส์ จำำากััด (มหาชีน)

สำาหริับปีีส้�นสุดวิันที� 31 ธัันวิาคม 2562
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2.2    มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 
ในระหว่ำงปี บริษทัและบริษทัย่อยได้น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำม

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบบัใหม่จ ำนวนหลำยฉบบั 
ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ส ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2562  
มำถือปฏิบติั มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวไดรั้บกำรปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพื่อให้มี
เน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรปรับปรุง
และอธิบำยใหช้ดัเจนเก่ียวกบักำรเปิดเผยขอ้มูลในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน กำรน ำมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวมำถือปฏิบัติน้ีไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินของ
บริษทัและบริษทัยอ่ย  

 
2.3     มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบังคับใช้ในอนาคต 

ในระหว่ำงปี สภำวิชำชีพบญัชีไดป้ระกำศใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรับปรุงจ ำนวนหลำยฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้
ส ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2563 มำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวได้รับกำรปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรอธิบำยให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติั
ทำงกำรบญัชีและกำรให้แนวปฏิบัติทำงบญัชีกับผูใ้ช้มำตรฐำน  ยกเวน้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินฉบบัใหม่ซ่ึงมีกำรเปล่ียนแปลงหลกักำรส ำคญั สำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 
  มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน ประกอบดว้ย 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 

 



94
รายงานประจำาปี 2562

- 18 - 
 

 

มำตรฐำนกลุ่มดังกล่ำวขำ้งต้น ก ำหนดหลักกำรเก่ียวกับกำรจดัประเภทและกำรวดัมูลค่ำ
เคร่ืองมือทำงกำรเงินดว้ยมูลค่ำยุติธรรมหรือรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยโดยพิจำรณำจำกประเภทของตรำ
สำรทำงกำรเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตำมสัญญำและแผนธุรกิจของกิจกำร (Business Model) 
หลกักำรเก่ียวกับวิธีกำรค ำนวณกำรดอ้ยค่ำของเคร่ืองมือทำงกำรเงินโดยใช้แนวคิดของผลขำดทุน
ดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้น และหลกักำรเก่ียวกับกำรบัญชีป้องกันควำมเส่ียง รวมถึงกำรแสดง
รำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน มำตรฐำนเหล่ำน้ีจะน ำมำแทนมำตรฐำนและกำร
ตีควำมมำตรฐำนท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทำงกำรเงินเม่ือมีผลบงัคบัใช ้

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญาเช่า  
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัน้ี ใช้แทนมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญำ

เช่ำ และกำรตีควำมมำตรฐำนบัญชีท่ีเก่ียวขอ้ง มำตรฐำนฉบับน้ีได้ก ำหนดหลักกำรของกำรรับรู้
รำยกำร กำรวดัมูลค่ำ กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลของสัญญำเช่ำ และก ำหนดให้ผูเ้ช่ำรับรู้
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินส ำหรับสัญญำเช่ำทุกรำยกำรท่ีมีระยะเวลำในกำรเช่ำมำกกว่ำ 12 เดือน เวน้แต่
สินทรัพยอ์ำ้งอิงนั้นมีมูลค่ำต ่ำ กำรบญัชีส ำหรับผูใ้ห้เช่ำไม่มีกำรเปล่ียนแปลงอย่ำงมีสำระส ำคญัจำก
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 17 ผูใ้ห้เช่ำยงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญำเช่ำเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำนหรือ
สัญญำเช่ำเงินทุนโดยใชห้ลกักำรเช่นเดียวกนักบัมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 17 

ปัจจุบนัฝ่ำยบริหำรของบริษทัและบริษทัย่อยอยู่ระหว่ำงกำรประเมินผลกระทบท่ีอำจมีต่องบ
กำรเงินในปีท่ีเร่ิมน ำมำตรฐำนกลุ่มดงักล่ำวมำถือปฏิบติั 

 
      3. หลกัเกณฑ์ในการจัดท างบการเงินรวม 

 งบกำรเงินรวมน้ีไดจ้ดัท ำขึ้นโดยรวมงบกำรเงินของบริษทั เอเชียน มำรีน เซอร์วิสส์ จ ำกดั (มหำชน) 
และบริษทัยอ่ยซ่ึงจดัตั้งขึ้นในประเทศไทยดงัต่อไปน้ี 

      อตัรำร้อยละของยอด  อตัรำร้อยละของยอดรำยได ้
    อตัรำร้อยละ  สินทรัพยท์ี่รวมอยูใ่น  ที่รวมอยูใ่นรำยไดร้วม 

ช่ือบริษทั  ลกัษณะธุรกิจ  ของกำรถือหุ้น  สินทรัพยร์วม  ส ำหรับปี 
    2562  2561  2562  2561  2562  2561 
    ร้อยละ  ร้อยละ  ร้อยละ  ร้อยละ  ร้อยละ  ร้อยละ 
บริษทั เจนเนอรัล มำรีน จ ำกดั  ตวัแทนจ ำหน่ำยเคร่ืองจกัรเคร่ืองกล 

และอุปกรณ์ที่เก่ียวขอ้งในธุรกิจดำ้น
เดินเรือ 

 100  100  0.68  0.74  0.04  0.13 

บริษทั อำชิมำ มำรีน จ ำกดั  รบัเหมำงำนซ่อมเรือ  100  100  1.29  1.60  6.47  6.03 
บริษทั อีโค มำรีน จ ำกดั  ให้บริกำรก ำจดัมลภำวะและรักษำ

ส่ิงแวดลอ้ม 
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4.54 

  
4.22 

  
4.14 

  
10.29 
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ก) งบกำรเงินรวมจดัท ำขึ้นโดยใช้นโยบำยกำรบญัชีเดียวกนัส ำหรับรำยกำรบญัชีที่เหมือนกนัหรือ
เหตกุำรณ์ทำงบญัชีท่ีคลำ้ยคลึงกนั 

ข) ยอดคงคำ้งระหวำ่งบริษทัและบริษทัยอ่ย รำยกำรคำ้ระหวำ่งกนัท่ีมีสำระส ำคญัไดถู้กตดัออกจำกงบ
กำรเงินรวมน้ีแลว้ 

ค) ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม คือ จ ำนวนก ำไรหรือขำดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิของบริษัทย่อย
ส่วนท่ีไม่ไดเ้ป็นของบริษทั  และแสดงเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนรวม
และส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม 

 
4. นโยบายการบัญชีท่ีส าคัญ 
 4.1 การรับรู้รายได้ 
   รำยไดจ้ำกกำรให้บริกำรรับรู้ตลอดช่วงเวลำท่ีให้บริกำร โดยพิจำรณำถึงขั้นควำมส ำเร็จของ

งำนบริกำร ขั้นควำมส ำเร็จของงำนบริกำรประมำณโดยอ้ำงอิงกับกำรส ำรวจงำนท่ีท ำ เม่ือไม่
สำมำรถประมำณผลของงำนบริกำรไดอ้ย่ำงน่ำเช่ือถือ รำยไดจ้ำกกำรให้บริกำรจะถูกรับรู้ไดไ้ม่เกิน
กวำ่ตน้ทุนจำกกำรใหบ้ริกำรท่ีเกิดขึ้น และมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ท่ีไดรั้บตน้ทุนนั้นคืน 

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

   จ ำนวนเงินท่ีบริษทัและบริษทัย่อยไดรั้บจำกลูกคำ้แต่ยงัมีภำระท่ีตอ้งให้บริกำรให้กบัลูกคำ้
แสดงไวเ้ป็น “เงินรับล่วงหน้ำ” ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ซ่ึงจะรับรู้เป็นรำยได้เม่ือไดป้ฏิบติัตำม
ภำระท่ีระบุไวใ้นสัญญำเสร็จส้ิน 
 ดอกเบ้ียถือเป็นรำยไดต้ำมเกณฑค์งคำ้งโดยค ำนึงถึงอตัรำผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 
 รำยไดอ่ื้นรับรู้ตำมเกณฑค์งคำ้ง 

 
 4.2 ต้นทุนในการรับจ้าง 
   ตน้ทุนในกำรรับจำ้งตำมสัญญำประกอบดว้ยตน้ทุนวตัถุดิบ ค่ำแรงและค่ำใชจ่้ำยและรับรู้เป็น 

ตน้ทุนในกำรรับจำ้งในงบก ำไรขำดทุนตำมวิธีอตัรำส่วนของงำนท่ีท ำเสร็จ 
 ตน้ทุนในกำรรับจำ้งท่ีจดัสรรเป็นต้นทุนแลว้ 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 ลูกหนีก้ารค้าและค่าเผื่อหนีส้งสัยจะสูญ 
   ลูกหน้ีกำรคำ้แสดงตำมมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ บริษทัและบริษทัย่อยบนัทึกค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะ

สูญส ำหรับผลขำดทุนโดยประมำณท่ีอำจเกิดขึ้นจำกกำรเก็บเงินลูกหน้ีไม่ได ้ซ่ึงโดยทัว่ไปพิจำรณำ
จำกประสบกำรณ์กำรเก็บเงินและกำรวิเครำะห์อำยลุูกหน้ีแต่ละรำยท่ีคำดวำ่จะมีปัญหำในกำรรับช ำระ 

 
 4.5 สินค้าคงเหลอื 
   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 

 
4.6 ลูกหนีผ่้อนช าระ 
  ลูกหน้ีผ่อนช ำระแสดงตำมมูลค่ำยุติธรรมท่ีคิดจำกกระแสเงินสดท่ีคำดว่ำจะไดรั้บในอนำคต

 คิดลดด้วยอตัรำดอกเบ้ียส ำหรับเงินทุนของบริษทั ผลต่ำงท่ีเกิดขึ้นระหว่ำงมูลค่ำยุติธรรมกับเงิน
 ลงทุนในลูกหน้ี บริษทัและบริษทัยอ่ยไดบ้นัทึกเป็นผลกำรด ำเนินงำนในงวดท่ีเกิดรำยกำร 

 
4.7 เงินลงทุนในบริษัทย่อย  

   บริษทัย่อย หมำยถึงกิจกำรท่ีบริษทัมีอ ำนำจในกำรควบคุมนโยบำยกำรเงินและกำรด ำเนินงำน 
ซ่ึงโดยทัว่ไปแลว้บริษทัจะถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงมำกกว่ำก่ึงหน่ึง บริษทัได้รวมงบกำรเงินของ
บริษทัยอ่ยไวใ้นงบกำรเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัควบคุมบริษทัยอ่ยจนกระทัง่อ ำนำจควบคุมหมดไป 

   เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยแสดงในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรโดยแสดงดว้ยวิธีรำคำทุนสุทธิจำกค่ำ
เผื่อกำรดอ้ยค่ำ(ถำ้มี) 

 
4.8 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 

   ท่ีดินแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน อำคำรและอุปกรณ์แสดงในรำคำทุนหกัค่ำเส่ือมรำคำสะสมและ
คำ่เผื่อกำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) 

   รำคำทุนรับรู้เม่ือเร่ิมแรกท่ีได้สินทรัพยม์ำรวมถึงตน้ทุนทำงตรงอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกับกำรจดัหำ
สินทรัพยเ์พื่อให้สินทรัพยอ์ยู่ในสภำพพร้อมท่ีจะใช้ได้ตำมวตัถุประสงค์รวมทั้งตน้ทุนในกำรร้ือ
ถอน ขนยำ้ย และกำรบูรณะสถำนท่ีตั้งของสินทรัพยซ่ึ์งเป็นภำระผกูพนัของกิจกำร (ถำ้มี) 
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 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 

 
 4.9 ต้นทุนการกู้ยืม 
   ตน้ทุนกำรกูย้ืมของเงินกูท่ี้ใช้ในกำรจดัหำหรือก่อสร้ำงสินทรัพยท่ี์ตอ้งใช้ระยะเวลำนำนใน

กำรท ำใหอ้ยู่ในสภำพพร้อมใชห้รือขำย ไดถู้กน ำไปรวมเป็นรำคำทุนของสินทรัพยจ์นกว่ำสินทรัพย์
นั้นจะอยู่ในสภำพพร้อมท่ีจะใช้ไดต้ำมประสงค์ ส่วนต้นทุนกำรกูย้ืมอ่ืนถือเป็นค่ำใช้จ่ำยในงวดท่ี
เกิดรำยกำร ตน้ทุนกำรกูย้มื ประกอบดว้ย ดอกเบ้ียและตน้ทุนอ่ืนท่ีเกิดขึ้นจำกกำรกูย้มืนั้น 

 
 4.10 สิทธิการเช่าท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างและค่าตัดจ าหน่าย 
   สิทธิกำรเช่ำท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำงแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหกัค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม 
   ค่ำตดัจ ำหน่ำยของสิทธิกำรเช่ำท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำงค ำนวณจำกรำคำทุนของสินทรัพย ์โดย

วิธีเส้นตรงตำมอำยขุองสิทธิกำรเช่ำ 30 ปี 
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4.11 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่าตัดจ าหน่าย 
   สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีบริษทัซ้ือมำและมีอำยุกำรใชง้ำนจ ำกดั แสดงในรำคำทุนหักดว้ยค่ำตดั

จ ำหน่ำยสะสมและค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ (ถำ้มี) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนถูกตดัจ ำหน่ำยและบนัทึกในงบ
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จโดยวิธีเส้นตรงตำมระยะเวลำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจนับจำก
วนัท่ีอยูใ่นสภำพพร้อมใชง้ำน  ระยะเวลำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจแสดงไดด้งัน้ี 

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

  
 4.12 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน่ 
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืนแสดงในรำคำทุนหกัค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์(ถำ้มี) 
 

4.13 บุคคลหรือกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 
   บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกันหมำยถึง บุคคลหรือกิจกำรท่ีมีอ ำนำจควบคุมบริษทั ถูก

ควบคุมโดยบริษทัไม่ว่ำจะเป็นทำงตรงหรือทำงออ้ม หรืออยู่ภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนักบับริษทั 
รวมถึงบริษทัท่ีท ำหน้ำท่ีถือหุ้น บริษทัย่อย และกิจกำรท่ีเป็นบริษทัย่อยในเครือเดียวกนั นอกจำกน้ี
บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมำยรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลซ่ึงถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงไม่
ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อมและมีอิทธิพลอย่ำงมีนัยส ำคญักับบริษทั ผูบ้ริหำรส ำคญั กรรมกำรหรือ
พนกังำนของบริษทัตลอดทั้งสมำชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบับุคคลดงักล่ำว และกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้ง
กบับุคคลเหล่ำนั้น 

   ในกำรพิจำรณำควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัแต่ละรำยกำร 
บริษทัค ำนึงถึงเน้ือหำของควำมสัมพนัธ์มำกกวำ่รูปแบบทำงกฎหมำย 

 
 4.14 ตราสารอนุพนัธ์ 

 สัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้เพื่อลดควำมเส่ียงของกระแสเงินสดท่ีเกิดจำกควำม
ผนัผวนของอตัรำแลกเปล่ียนส ำหรับลูกหน้ีบำงส่วนของบริษทัท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ ณ วนัท่ีท่ี
เขำ้ท ำสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ บริษทัจะบนัทึกรำยกำรภำระสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
จำกกำรท ำสัญญำดงักล่ำวในงบแสดงฐำนะกำรเงิน และบนัทึกผลต่ำงอตัรำแลกเปล่ียนท่ีเกิดขึ้นใน
บญัชีส่วนเกินหรือส่วนต ่ำจำกกำรป้องกนัควำมเส่ียงจำกกระแสเงินสดรอตดับญัชี โดยจะตดัจ่ำย
ตำมวิธีเส้นตรงตลอดอำยุสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำนั้น รำยกำรตรำสำรอนุพันธ์
ดงักล่ำวท่ีถูกน ำไปป้องกนัควำมเส่ียงในระหว่ำงงวดไดแ้ปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใชอ้ตัรำแลกเปลี่ยน 
ณ วนัท่ีท่ีเกิดรำยกำรและจะรับรู้ก ำไรหรือขำดทุนท่ีเกิดขึ้นจริงเม่ือมีกำรส่งมอบเงินตรำระหว่ำงกนั
แลว้ในผลกำรด ำเนินงำนในงวดท่ีเกิดรำยกำร สัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ท่ีคงเหลือ
อยู่ ณ วนัท่ีส้ินงวด จะแสดงหักกลบกันไวเ้ป็นบัญชีลูกหน้ีหรือเจำ้หน้ีตำมสัญญำซ้ือขำยเงินตรำ
ต่ำงประเทศล่วงหน้ำ และก ำไรหรือขำดทุนท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริงจำกกำรแปลงค่ำรำยกำร โดยใชอ้ตัรำ
แลกเปล่ียน ณ วนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ได้บันทึกรับรู้เป็นก ำไรขำดทุนในงบก ำไรขำดทุน
เบด็เสร็จส ำหรับงวดท่ีเกิดรำยกำร 
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 4.15 เงินตราต่างประเทศ 
   รำยกำรท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้อตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีท่ีเกิด

รำยกำร สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศคงเหลืออยู ่ณ วนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
แปลงคำ่เป็นเงินบำทโดยใชอ้ตัรำแลกเปลี่ยน ณ วนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

   ก ำไรและขำดทุนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงในอตัรำแลกเปล่ียนไดร้วมอยู่ในกำรค ำนวณผล
กำรด ำเนินงำน 

 4.16 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 
   ณ วนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงิน บริษทัและบริษทัย่อยจะประเมินว่ำมีขอ้บ่งช้ีของสินทรัพย์

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

 
 4.17 ผลประโยชน์พนักงาน 
 ผลประโยชน์ระยะสั้น 
    บริษทัและบริษทัย่อยรับรู้เงินเดือน ค่ำจ้ำง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคม และ

กองทุนส ำรองเล้ียงชีพ เป็นค่ำใชจ่้ำยเม่ือเกิดรำยกำร 
 ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำน (โครงกำรสมทบเงิน) 

   บริษทัและบริษทัยอ่ยและพนกังำนไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงิน
ท่ีพนกังำนจ่ำยสะสมและเงินท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยจ่ำยสมทบให้เป็นรำยเดือน สินทรัพยข์องกองทุน
ส ำรองเล้ียงชีพไดแ้ยกออกจำกสินทรัพยข์องบริษทัและบริษทัย่อย เงินท่ีบริษทัและบริษทัย่อยจ่ำย
สมทบกองทุนส ำรองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นคำ่ใชจ่้ำยในปีท่ีเกิดรำยกำร 

 
  ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำน (โครงกำรผลประโยชน์)  

   บริษทัและบริษทัย่อยมีภำระส ำหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ำยให้แก่พนักงำนเม่ือออกจำกงำนตำม
กฎหมำยแรงงำน ซ่ึงบริษัทถือว่ำเงินชดเชยดังกล่ำวเป็นโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำน
ส ำหรับพนกังำน  
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   บริษทัและบริษทัย่อยค ำนวณหน้ีสินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำน 
โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมำณกำรไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชำญอิสระ
ได้ท ำกำรประเมินภำระผูกพันดังกล่ำวตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย ซ่ึงหลักกำรประมำณกำร
ดงักล่ำวตอ้งใช้ขอ้สมมติท่ีหลำกหลำย รวมถึงขอ้สมมติเก่ียวกบัอตัรำคิดลด อตัรำกำรขึ้นเงินเดือนใน
อนำคต อตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน อตัรำกำรมรณะและอตัรำเงินเฟ้อ 

   ผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั (Actuarial gains and 
losses) ส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำนจะรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

 
 4.18 ประมาณการหนีสิ้น 
   บริษทัและบริษทัย่อยจะบนัทึกประมำณกำรหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภำระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมำ

จำกเหตุกำรณ์ในอดีตไดเ้กิดขึ้นแลว้ มีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่นอนว่ำบริษทัฯและบริษทัย่อยจะ
เสียทรัพยำกรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปล้ืองภำระผูกพนันั้น และบริษทัและบริษทัย่อยสำมำรถ
ประมำณมูลค่ำภำระผกูพนันั้นไดอ้ยำ่งน่ำเช่ือถือ 

 
4.19 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
กำรตดับัญชีหรือค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีโดยจะรับรู้ในก ำไรขำดทุน เวน้แต่ในส่วนท่ี
เก่ียวกบัรำยกำรท่ีรับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้หรือก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 
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   ผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้ักภำษีจะถูกรับรู้เป็นสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีเม่ือมีควำม
เป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่นอนว่ำบริษทัจะมีก ำไรทำงภำษีจำกกำรด ำเนินงำนในอนำคตเพียงพอท่ีจะน ำ
สินทรัพยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีมำใช้ประโยชน์ได้ และผลแตกต่ำงชั่วครำวท่ีตอ้งเสียภำษีทุก
รำยกำรจะถูกรับรู้เป็นหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 

        สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีถูกวดัมูลค่ำโดยใชอ้ตัรำภำษีเงินไดส้ ำหรับงวด
ท่ีบริษทัคำดว่ำจะไดรั้บประโยชน์จำกสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีหรือจะจ่ำยช ำระหน้ีสิน
ภำษีเงินได ้โดยใชอ้ตัรำภำษีและกฎหมำยภำษีอำกรท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูห่รือท่ีคำดไดค้่อนขำ้งแน่นอน
วำ่จะมีผลบงัคบัใชภ้ำยในส้ินรอบระยะเวลำท่ีรำยงำน  

  ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจะถูก
ทบทวนและปรับลดมูลค่ำ เม่ือมีควำมเป็นไปไดค้อ่นขำ้งแน่ว่ำบริษทัจะไม่มีก ำไรทำงภำษีในอนำคต
เพียงพอต่อกำรน ำสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีทั้งหมดหรือบำงส่วนมำใชป้ระโยชน์ได ้

  สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีและหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจะหักกลบกนัไดก้็
ต่อเม่ือกิจกำรมีสิทธิตำมกฎหมำยและภำษี เงินได้น้ีประเมินโดยหน่วยงำนจดัเก็บภำษีหน่วยงำน
เดียวกนั 

  ดงันั้นบริษทัและบริษทัยอ่ยจึงหกักลบสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีและหน้ีสินภำษีเงิน
ไดร้อกำรตดับญัชีในกำรแสดงรำยกำรในงบแสดงฐำนะกำรเงินแทนกำรแสดงแยกจำกกนั  

 
       4.20   การใช้ประมาณการทางบัญชี 
   ในกำรจัดท ำงบกำรเงินให้เป็นไปตำมมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรต้องใช้กำร

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

 
  ค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 
   ฝ่ำยบริหำรประมำณกำรค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส ำหรับผลขำดทุนโดยประมำณท่ีอำจเกิดขึ้น

จำกกำรเก็บเงินลูกหน้ีไม่ได ้ซ่ึงโดยทัว่ไปพิจำรณำจำกประสบกำรณ์กำรเก็บเงินและกำรวิเครำะห์
อำยลุูกหน้ีแต่ละรำยท่ีคำดวำ่จะมีปัญหำในกำรรับช ำระ 

 
 ค่ำเผื่อสินคำ้เส่ือมสภำพ และรำคำขำยสุทธิต ่ำกวำ่รำคำทุน 

   ฝ่ำยบริหำรได้ประมำณกำรค่ำเผื่อสินค้ำเส่ือมคุณภำพ โดยจะตั้งขึ้ นในอัตรำร้อยละ 100 
ส ำหรับสินคำ้เก่ำลำ้สมยั เคล่ือนไหวช้ำ/เส่ือมคุณภำพ และในอตัรำร้อยละ 20 ส ำหรับสินคำ้ท่ีคำ้ง
เกิน 2 ปีขึ้นไป และประมำณกำรค่ำเผื่อส ำหรับสินค้ำท่ีมีรำคำขำยสุทธิต ่ำกว่ำรำคำทุน โดยกำร    
ประมำณกำรนั้นจะพิจำรณำจำกประมำณรำคำท่ีคำดว่ำจะขำยไดต้ำมปกติธุรกิจหกัดว้ยประมำณกำร
ตน้ทุนท่ีจ ำเป็นตอ้งจ่ำยไปเพื่อให้ขำยสินคำ้นั้นได ้
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 ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
   ฝ่ำยบริหำรเป็นผูก้  ำหนดประมำณกำรอำยุกำรใช้งำนและมูลค่ำคงเหลือเม่ือเลิกใช้งำนของ

อำคำร และอุปกรณ์ และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนของบริษทั ฝ่ำยบริหำรตอ้งทบทวนอำยุกำรใชง้ำนและ
มูลค่ำคงเหลือเม่ือมีควำมแตกต่ำงไปจำกประมำณกำรในงวดก่อน หรือมีกำรตดัจ ำหน่ำยสินทรัพยท่ี์
เส่ือมสภำพหรือไม่ไดใ้ชง้ำนโดยกำรขำยหรือเลิกใช ้

 
 ประมำณตน้ทุน และอตัรำส่วนของงำนท่ีท ำเสร็จ 

   ฝ่ำยบริหำรเป็นผูป้ระมำณกำรตน้ทุนทั้งโครงกำร และประมำณกำรอตัรำส่วนของงำนท่ีท ำ
เสร็จ โดยใชว้ิธีกำรส ำรวจและประเมินผลงำนท่ีท ำเสร็จโดยวิศวกรของบริษทั และจะตั้งส ำรองเผื่อ
ผลขำดทุนส ำหรับโครงกำรต่อเรือและกำรซ่อมเรือทั้งจ ำนวนเม่ือทรำบแน่ชัดว่ำโครงกำรนั้นจะ
ประสบผลขำดทุน 

 
 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 

   ฝ่ำยบริหำรเป็นผูป้ระมำณกำรตั้งค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืนจำกกำร
เส่ือมสภำพของทรัพยสิ์นโดยใช้สมมติฐำนตำมระยะเวลำและพิจำรณำประกอบกบักำรปรับมูลค่ำ
ของสินทรัพยต์ำมรำคำประเมินโดยวิธีรำคำทนุทดแทน 

 
 สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 

   บริษทัและบริษทัย่อยจะรับรู้สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีส ำหรับผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ี
ใชห้ักภำษีและขำดทุนทำงภำษีท่ีไม่ไดใ้ช้เม่ือมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำจะมีก ำไรทำงภำษีใน
อนำคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชั่วครำวและขำดทุนนั้น ในกำรน้ีฝ่ำยบริหำร
จ ำเป็นตอ้งประมำณกำรว่ำควรรับรู้จ ำนวนสินทรัพยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีเป็นจ ำนวนเท่ำใด 
โดยพิจำรณำถึงจ ำนวนก ำไรทำงภำษีท่ีคำดวำ่จะเกิดในอนำคตในแต่ละช่วงเวลำ 

 
 ประมำณกำรหน้ีสินจำกกำรรับประกนัผลงำน 

   ฝ่ำยบริหำรเป็นผูป้ระมำณกำรหน้ีสินจำกกำรรับประกนัผลงำนจำกควำมเสียหำยท่ีอำจเกิดขึ้น 
ส ำหรับโครงกำรต่อเรือท่ีไดส่้งมอบแลว้ โดยใช้หลกัเกณฑ์จำกต้นทุนท่ีคำดว่ำจะตอ้งจ่ำยตำมกำร
ประมำณกำรของวิศวกรของบริษทั 

 
 ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำนตำมโครงกำรผลประโยชน์ 

   หน้ีสินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำนประมำณขึ้นตำมหลัก
คณิตศำสตร์ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอำศยัขอ้สมมติฐำนต่ำงๆ ในกำรประมำณกำรนั้น เช่น อตัรำคิดลด 
อตัรำกำรขึ้นเงินเดือนในอนำคต อตัรำมรณะ และอตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน เป็นตน้ 
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 4.21 สัญญาเช่าด าเนินงาน 
   สัญญำเช่ำทรัพยสิ์นท่ีควำมเส่ียงและผลตอบแทนของทรัพย์สินยงัเป็นของผูใ้ห้เช่ำจะถูก

จดัเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำน โดยบริษทัจะบนัทึกกำรจ่ำยช ำระค่ำเช่ำภำยใตส้ัญญำเช่ำด ำเนินงำนเป็น
คำ่ใชจ่้ำยโดยวิธีเส้นตรงตลอดระยะเลำของกำรเช่ำ 

 
 5. ผลกระทบจากการแก้ไขข้อผิดพลาด 

 งบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 บริษทัไดแ้กไ้ขขอ้ผิดพลำดทำงกำรบญัชีส ำหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 เก่ียวกับกำรบันทึกรำยกำรผิดพลำดเก่ียวกับบัญชีต้นทุนงำนโครงกำร
ก่อสร้ำง หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืนและลูกหน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั ส ำหรับโครงกำรติดตั้งโครงสร้ำง
เหลก็อำคำรสินคำ้และอำคำรโดยสำรในโครงกำรด่ำนศุลกำกรสะเดำแห่งใหม่ จงัหวดัสงขลำ  
 บริษทัไดท้ ำกำรแกไ้ขขอ้ผิดพลำดทำงกำรบญัชีดงักล่ำวโดยวิธีปรับปรุงยอ้นหลงังบกำรเงินใหม่ ซ่ึง
มีผลกระทบดงัน้ี 

 บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561   ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 
 ตำมที่เคย 

รำยงำนไว ้
 ปรับปรุง  
เพิ่มขึ้น (ลดลง) 

 ปรับปรุงใหม่  ตำมที่เคย 
รำยงำนไว ้

 ปรับปรุง  
เพิ่มขึ้น (ลดลง) 

 ปรับปรุงใหม่ 

งบแสดงฐานะการเงิน            
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 7,463,890  (7,084,535)  379,355  7,463,890  (7,084,535)  379,355 
หน้ีสินหมนุเวียนอื่น 13,785,452  (466,745)  13,318,707  11,760,167  (466,745)  11,293,422 
ก ำไร (ขำดทุน) สะสม 177,948,008  (6,617,790)  171,330,218  163,985,847  (6,617,790)  157,368,057 
            
 บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561   ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 
 ตำมที่เคย 

รำยงำนไว ้
 ปรับปรุง  
เพิ่มขึ้น (ลดลง) 

 ปรับปรุงใหม่  ตำมทีเ่คย 
รำยงำนไว ้

 ปรับปรุง  
เพิ่มขึ้น (ลดลง) 

 ปรับปรุงใหม่ 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ            
ตน้ทุนในกำรรับจำ้ง 350,330,260  6,617,790  356,948,050  353,257,815  6,617,790  359,875,605 
ก ำไรส ำหรับปี 33,067,305  (6,617,790)  26,449,515  27,918,058  (6,617,790)  21,300,268 
ก ำไรต่อหุ้น            
ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน 0.128  (0.026)  0.102  0.108  (0.026)  0.082 
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6. รายการธุรกจิกบักจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 
 ในระหว่ำงปี บริษทัและบริษัทย่อยมีรำยกำรธุรกิจท่ีส ำคัญกับบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกัน 
รำยกำรธุรกิจดังกล่ำวเป็นไปตำมเง่ือนไขทำงกำรคำ้และเกณฑ์ตำมสัญญำท่ีตกลงกนัระหว่ำงบริษทัและ
บริษทัเหล่ำนั้น ซ่ึงเป็นไปตำมปกติธุรกิจโดยสำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 

 ลำ้นบำท   
 2562  2561  นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 

รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย      
(ตดัออกจำกงบกำรเงินรวมแลว้)      
รำยไดค้่ำตอ่เรือ 13.2  39.7  ตำมท่ีตกลงในสัญญำ 
รำยไดค้่ำซ่อมเรือ 0.038  0.2  รำคำใกลเ้คียงกบัท่ีคิดกบัลกูคำ้ทัว่ไป 
เงินปันผล 8.2  -  ตำมท่ีอนุมติัจำกท่ีประชุมสำมญัผูถ้ือหุ้นของบริษทัย่อย 
รำยไดอ่ื้น 1.5  1.7  ค่ำควบคุมงำน และค่ำบริกำรส ำนักงำนเดือนละ 7,000 - 50,000 บำท 

และค่ำเช่ำห้องเก็บอุปกรณ์เดือนละ 1,500 บำท และค่ำขำยวสัดุใน
รำคำตน้ทุนบวกก ำไรร้อยละ 3 - 10 และรำยไดค้่ำบริกำรรำคำตน้ทุน
บวกก ำไรร้อยละ 20 

ตน้ทุนในกำรรับจำ้ง 28.4  31.6  คนละ 300 - 450 บำทต่อวนัและตำมท่ีตกลงร่วมกนั 
ซ้ือวสัดุ 0.6  0.1  ตน้ทุนบวกก ำไรร้อยละ 10 - 150 
ดอกเบ้ียจ่ำย 0.3  0.3  อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 1.45 ต่อปี 

รายการธุรกจิกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน      
รำยไดค้่ำซ่อมเรือ 36.8  55.4  รำคำใกลเ้คียงกบัท่ีคิดกบัลกูคำ้ทัว่ไป 
รำยไดค้่ำบริกำรและขำย 1.08  1.1  รำคำใกลเ้คียงกบัท่ีคิดกบัลกูคำ้ทัว่ไป 
ซ้ือวสัดุ -  0.2  ตน้ทุนบวกก ำไรร้อยละ 10 

  
 ยอดคงคำ้งระหวำ่งบริษทัและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 มีรำยละเอียดดงัน้ี  

     (หน่วย: บำท) 
 ควำมสัมพนัธ์  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

   2562  2561  2562  2561 
ลูกหนีก้ารค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน          
บริษทั อีโค มำรีน จ ำกดั บริษทัยอ่ย  -  -  -  539,558 
บริษทั ซีทรำน เฟอร์ร่ี จ ำกดั กรรมกำรร่วมกนั  12,672,997  18,663,604  12,265,327  18,284,260 
บริษทั ซีทรำน ดิสคฟัเวอร์ร่ี จ ำกดั กรรมกำรร่วมกนั  321,000  53,500  321,000  53,500 
บริษทั ซีทรำน ทรำเวิล จ ำกดั กรรมกำรร่วมกนั  6,206  -  -  - 
บริษทั ซีทรำน ไลน์ จ ำกดั กรรมกำรร่วมกนั  -  208,350  -  208,350 
บริษทั ซีทรำน ด๊อคยำร์ด จ ำกดั กรรมกำรร่วมกนั  -  457,950  -  457,950 
   13,000,203  19,383,404  12,586,327  19,543,618 
รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกช าระ          
บริษทั ซีทรำน เฟอร์ร่ี จ ำกดั กรรมกำรร่วมกนั  959,101  2,527,682  959,101  2,527,682 
บริษทั อีโค มำรีน จ ำกดั บริษทัยอ่ย  -  -  13,234,851  - 
   959,101  2,527,682  14,193,952  2,527,682 
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     (หน่วย : บำท) 
 ควำมสัมพนัธ์  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

   2562  2561  2562  2561 
ลูกหนีอ้ื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน          
บริษทั อีโค มำรีน จ ำกดั บริษทัยอ่ย  -  -  37,422  91,771 
บริษทั อำชิมำ มำรีน จ ำกดั บริษทัยอ่ย  -  -  42,761  98,560 
บริษทั เจนเนอรัล มำรีน จ ำกดั บริษทัยอ่ย  -  -  7,000  7,000 
บริษทั ซีทรำน เฟอร์ร่ี จ ำกดั กรรมกำรร่วมกนั  800  -  800  - 
   800  -  87,983  197,331 
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกีย่วข้องกัน          
บริษทั อีโค มำรีน จ ำกดั บริษทัยอ่ย  -  -  101,361  9,437 
บริษทั อำชิมำ มำรีน จ ำกดั บริษทัยอ่ย  -  -  2,193,848  8,474,551 
บริษทั ซีทรำน เฟอร์ร่ี จ ำกดั กรรมกำรร่วมกนั  -  291,575  -  - 
   -  291,575  2,295,209  8,483,988 
ค่าดอกเบีย้ค้างจ่าย - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน          
บริษทั อีโค มำรีน จ ำกดั บริษทัยอ่ย  -  -  16,224  11,084 
บริษทั อำชิมำ มำรีน จ ำกดั บริษทัยอ่ย  -  -  3,202  - 
บริษทั เจนเนอรัล มำรีน จ ำกดั บริษทัยอ่ย  -  -  6,158  4,926 
   -  -  25,584  16,010 
   -  291,575  2,320,793  8,499,998 
เงินกู้ยืมระยะยาว - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน          
บริษทั อีโค มำรีน จ ำกดั บริษทัยอ่ย  -  -  12,400,000  9,000,000 
บริษทั อำชิมำ มำรีน จ ำกดั บริษทัยอ่ย  -  -  2,600,000  - 
บริษทั เจนเนอรัล มำรีน จ ำกดั บริษทัยอ่ย  -  -  5,000,000  4,000,000 
   -  -  20,000,000  13,000,000 
เงินกู้ยืมระยะยาว - กิจการที่เกี่ยวข้องกันต้นปี   -  -  13,000,000  - 
บวก กูยื้มเพ่ิมระหว่ำงปี   -  -  9,000,000  40,000,000 
หกั   จ่ำยช ำระคืนระหว่ำงปี   -  -  (2,000,000)  (27,000,000) 
เงินกู้ยืมระยะยาว - กิจการที่เกีย่วข้องกันปลายปี   -  -  20,000,000  13,000,000 

 
 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 บริษทัมีเงินกูย้ืมระยะยำวกบับริษทัย่อย 3 แห่ง เป็นจ ำนวนเงินรวม 20 ลำ้น
บำท อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 1.45 ต่อปี ก ำหนดช ำระคืนเงินกู้ยืมระยะยำว ตั้งแต่ช่วงระยะเวลำตั้งแต่วนัท่ี  30 
กนัยำยน 2563 ถึงวนัท่ี 5 กุมภำพนัธ์ 2564 
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ค่าตอบแทนผู้บริหาร 
  ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำรเป็นผลประโยชน์ท่ีจ่ำยให้แก่ผูบ้ริหำรของบริษทั ประกอบดว้ยค่ำตอบแทนท่ี

เป็นตวัเงินไดแ้ก่ เงินเดือนและผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมไปถึงผลประโยชน์ตอบแทนในรูปอ่ืน ทั้งน้ี
ผูบ้ริหำรของบริษทัหมำยถึงบุคคลท่ีก ำหนดตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย์ โดย
ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำรส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 มีดงัน้ี 

 
 (หน่วย: บำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562  2561  2562  2561 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 14,621,540  15,957,534  14,621,540  15,957,534 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 599,000  132,008  599,000  132,008 
รวม 15,220,540  16,089,542  15,220,540  16,089,542 

 
7. ลูกหนีก้ารค้า 

 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562  2561  2562  2561 

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน        
ลูกหน้ีซ่อมเรือ 12,586,327  19,004,061  12,586,327  19,043,618 
ลูกหน้ีอ่ืน -  -  -  500,000 
ลูกหน้ีค่ำบริกำร 413,876  379,343  -  - 
รวม 13,000,203  19,383,404  12,586,327  19,543,618 
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกีย่วข้องกัน        
ลูกหน้ีซ่อมเรือ 46,365,024  36,960,201  46,365,024  36,960,201 
ลูกหน้ีต่อเรือ 6,576,178  7,541,252  6,576,178  7,541,252 
ลูกหน้ีค่ำบริกำร 202,405  167,565  -  - 
รวม 53,143,607  44,669,018  52,941,202  44,501,453 
หกั: ค่ำเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (12,520,107)  (10,355,908)  (12,520,107)  (10,355,908) 
สุทธิ 40,623,500  34,313,110  40,421,095  34,145,545 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้ - สุทธิ 53,623,703  53,696,514  53,007,422  53,689,163 
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  ยอดคงเหลือของลูกหน้ีกำรคำ้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 แยกตำมอำยหุน้ีท่ีคงคำ้งนบัจำก
วนัท่ีถึงก ำหนดช ำระไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: บำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562  2561  2562  2561 

อายุหนีค้้างช าระ        
 ยงัไม่ครบก ำหนด 23,433,301  22,483,462  23,204,824  22,045,437 
 ไม่เกิน 3 เดือน 6,648,836  26,322,991  6,261,032  26,253,665 
 มำกกว่ำ 3 เดือนถึง 6 เดือน 8,313,017  4,745,561  8,313,017  4,745,561 
 มำกกว่ำ 6 เดือนถึง 12 เดือน 21,172,478  144,500  21,172,478  144,500 
 มำกกว่ำ 12 เดือนขึ้นไป 6,576,178  10,355,908  6,576,178  10,855,908 
รวม 66,143,810  64,052,422  65,527,529  64,045,071 
หกั: ค่ำเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (12,520,107)  (10,355,908)  (12,520,107)  (10,355,908) 
สุทธิ 53,623,703  53,696,514  53,007,422  53,689,163 

  
  คำ่เผื่อหน้ีสงสัยจะสูญมีกำรเปลี่ยนแปลง ดงัน้ี 

 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562  2561  2562  2561 

ยอดตน้ปี (10,355,908)  (10,420,863)  (10,355,908)  (10,420,863) 
หน้ีสงสัยจะสูญไดรั้บคืน 1,500  6,000  1,500  6,000 
ตดัหน้ีสูญ 3,523,339  -  3,523,339  - 
หน้ีสงสัยจะสูญ (เพ่ิมขึ้น) ลดลง (5,689,038)  58,955  (5,689,038)  58,955 
ยอดปลำยปี (12,520,107)  (10,355,908)  (12,520,107)  (10,355,908) 

   
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 บริษทัมียอดลูกหน้ีกำรคำ้ซ่ึงมียอดคงคำ้งเป็นระยะเวลำนำน รวมเป็นจ ำนวน

เงินประมำณ 12.5  ลำ้นบำท จ ำนวน 2 รำย (ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 : 10.9 ลำ้นบำท จ ำนวน 7 รำย) บริษทั
ไดต้ั้งค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญไวแ้ลว้เป็นจ ำนวนเงินประมำณ 12.5 ลำ้นบำท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 : 10.4 
ลำ้นบำท) ขณะน้ีบริษทัก ำลงัอยูร่ะหวำ่งกำรด ำเนินกำรติดตำมลูกหน้ีดงักล่ำว  

 
8. รายได้ท่ียังไม่ได้เรียกช าระ/เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า 

   (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2562  2561  2562  2561 
รำยไดท่ี้รับรู้ในปี - ต่อเรือ 44,653,416  -  57,888,268  39,650,000 
                            - ซ่อมเรือ 364,916,842  420,551,512  364,955,086  420,785,461 
                            - งำนบริกำร 21,050,043  94,951,570  4,286,330  41,774,662 
                            - จ ำหน่ำยอุปกรณ์เดินเรือ -  630,935  -  - 
 430,620,301  516,134,017  427,129,684  502,210,123 
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   (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2562  2561  2562  2561 
ตน้ทุนค่ำต่อเรือท่ีเกิดขึ้น 37,838,652  -  49,151,204  15,798,310 
รำยไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกช ำระส ำหรับ - งำนต่อเรือ                                    3,933,416  -  17,168,268  - 
                                                      - งำนซ่อมเรือ 25,558,906  73,234,047  25,558,906  73,234,047 
                                                      - งำนบริกำร 17,120,238  17,810,754  2,912,274  17,810,754 
 46,612,560  91,044,801  45,639,448  91,044,801 
เงินรับล่วงหนำ้จำกลูกคำ้ - งำนต่อเรือ                                    125,000  -  -  - 

 
9.  สินค้าคงเหลอื 

   (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562  2561  2562  2561 

วตัถุดิบ 43,397,527  35,765,839  43,174,637  35,573,520 
งำนระหว่ำงท ำ 7,151,632  6,084,898  7,097,912  5,911,086 
รวม 50,549,159  41,850,737  50,272,549  41,484,606 
หกั:  ค่ำเผื่อกำรเส่ือมสภำพและกำรลด        
 มูลค่ำของสินคำ้ (1,235,772)  (1,125,975)  (1,235,772)  (1,125,975) 
สุทธิ 49,313,387  40,724,762  49,036,777  40,358,631 

 
  ค่ำเผื่อกำรเส่ือมสภำพและกำรลดมูลค่ำสินคำ้ มีกำรเปลี่ยนแปลงในระหวำ่งปี ดงัน้ี 

   (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2562  2561  2562  2561 
ยอดตน้ปี (1,125,975)  (2,205,581)  (1,125,975)  (2,205,581) 
เพ่ิมขึ้น  (109,797)  -  (109,797)  - 
ลดลง -  1,079,606  -  1,079,606 
ยอดปลำยปี (1,235,772)  (1,125,975)  (1,235,772)  (1,125,975) 

 
10.  สินทรัพย์รอการขาย  
  ในปี 2552 บริษทัไดท้ ำขอ้ตกลงปรับเง่ือนไขกำรช ำระหน้ีกบัลูกหน้ีซ่อมเรือในประเทศแห่งหน่ึง 

โดยรับโอนกรรมสิทธ์ิเรือท่ีเป็นหลักประกนัเพื่อช ำระหน้ีในมูลค่ำ 43 ลำ้นบำท เรือล ำดังกล่ำวบริษทัมี
วตัถุประสงค์เพื่อน ำไปขำย โดยบริษทัอยู่ระหว่ำงกำรเสนอขำยกบับุคคลอ่ืน ซ่ึงตอ้งมีกำรปรับปรุงและ
ดดัแปลงเรือ เพื่อให้เหมำะกบักำรใชป้ระโยชน์เชิงพำณิชย ์เพื่อเสนอขำยให้กบับุคคลท่ีตอ้งกำรซ้ือ ส ำหรับ
ปี 2562 และ 2561 บริษทัพิจำรณำบนัทึกกำรดอ้ยค่ำตำมสภำพของเรือล ำดงักล่ำวจ ำนวน 0.13 ลำ้นบำท 
และ 0.13 ลำ้นบำท 
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 ในปี 2560 บริษัทได้มีกำรตั้งค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของสินทรัพยร์อกำรขำย โดยกำรปรับมูลค่ำของ
สินทรัพยต์ำมรำคำประเมินโดยผูป้ระเมินอิสระ โดยวิธีรำคำทุนทดแทน ซ่ึงมีมูลค่ำจ ำนวน 8.73 ลำ้นบำท    
ในปี 2562 และ 2561 บริษทัใช้วิธีกำรคิดดอ้ยค่ำตำมอำยุท่ีเหลือของเรือโดยไม่ไดใ้ห้ผูป้ระเมินอิสระเขำ้มำ
ประเมินมูลค่ำคงเหลือ 

  ในวนัท่ี 8 มกรำคม 2563 บริษทัไดต้กลงท ำสัญญำซ้ือขำย เรือล ำดงักล่ำว ให้กบับริษทัแห่งหน่ึง ใน
รำคำ 9.63 ลำ้นบำท โดยผูซ้ื้อตกลงจะช ำระเงินให้กบับริษทัโดยกำรผ่อนช ำระรวม 30 งวด งวดท่ี 1 ถึง 4 
รับช ำระงวดละ 160,500 บำท งวดท่ี 5 ถึงงวดท่ี 18 รับช ำระงวดละ 321,000 บำท และงวดท่ี 19 ถึงงวดท่ี 
30 รับช ำระงวดละ 374,500 บำท เร่ิมรับช ำระงวดแรกในวนัท่ี 28 กุมภำพนัธ์ 2563 และครบก ำหนดกำรรับ
ช ำระในวนัท่ี 30 กรกฎำคม 2565 บริษทัไดส่้งมอบเรือใหแ้ก่ผูซ้ื้อภำยใน 15 วนันบัแต่วนัท่ีท ำสัญญำฉบบัน้ี
และจะด ำเนินกำรจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิใหแ้ก่ผูซ้ื้อภำยใน 30 วนั นบัแต่วนัท่ีบริษทัไดรั้บช ำระเงินตำม
สัญญำครบถว้น โดยบริษทัจะเป็นผูรั้บผิดชอบค่ำธรรมเนียม และค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรโอน
กรรมสิทธ์ิ 

  รำยกำรเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยร์อกำรขำย ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 สรุปได้
ดงัน้ี 

 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2562  2561 
มูลค่ำเรือ 43,000,000  - 
หกั ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ (34,530,882)  - 
มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี 8,469,118  - 

  
 ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำมีกำรเปล่ียนแปลงในระหวำ่งปี ดงัน้ี 

 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562  2561 
ยอดตน้ปี 34,400,941  - 
เพิ่มขึ้น 129,941  - 
ยอดปลำยปี 34,530,882  - 
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11.  เงินลงทุนในบริษัทย่อยซ่ึงบันทึกโดยวิธีราคาทุน 
  เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยประกอบดว้ยเงินลงทุนในหุน้สำมญัของบริษทัดงัต่อไปน้ี  

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

ช่ือบริษทั  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561 
  (ลำ้นบำท)  (ลำ้นบำท)  (ร้อยละ)  (ร้อยละ)             

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย                      
บริษทั เจนเนอรัล มำรีน จ ำกดั   10.0  10.0  100  100  10,000,000  10,000,000  4,911,172  5,561,289  -  - 
หัก ค่ำเผื่อผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ          (5,115,021)  (5,115,021)  -  -  -  - 
          4,884,979  4,884,979  4,911,172  5,561,289  -  - 
บริษทั อำชิมำ มำรีน จ ำกดั  5.0  5.0  100  100  4,998,200  4,998,200  7,180,243  8,586,289  -  - 
บริษทั อีโค มำรีน จ ำกดั  18.25  18.25  93  93  16,999,300  16,999,300  19,239,112  26,693,987  8,159,916  - 
          26,882,479  26,882,479  31,330,527  40,841,565  8,159,916  - 

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

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

 
 
12.  ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์   

    (หน่วย : บำท) 
  งบกำรเงินรวม  
  ยอดตำมบญัชี  รำยกำรเปลีย่นแปลง  ยอดตำมบญัชี 
  ณ วนัที่  

31 ธ.ค. 2561 
 เพิ่มข้ึน  ลดลง  โอนเขำ้  โอนออก  โอนออกเป็น

ค่ำใชจ้่ำย 
 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 ส่วนปรับปรุงอำคำรและส่ิงปลูกสร้ำงอื่น  299,168,048  -  -  2,132,777  -  -  301,300,825 
 เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์  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 

57,610,814 
 1,255,621 

32,166,117 
 (1,117,107) 

- 
 227,599 

- 
 - 

(17,454,160) 
 - 

(277,892) 
 43,486,772 

72,044,879  งำนระหว่ำงก่อสร้ำง        
  รวม  1,035,549,704  37,273,990  (3,795,029)  17,454,160  (17,454,160)  (277,892)  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) 
 เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์  (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 
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   (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม  
 ยอดตำมบญัชี  รำยกำรเปลี่ยนแปลง  ยอดตำมบญัชี 
 ณ วนัที่  

31 ธ.ค. 2560 
 เพิ่มข้ึน  ลดลง  โอนเขำ้  โอนออก  โอนออกเป็น

ค่ำใชจ้่ำย 
 ณ วนัที่  

31 ธ.ค. 2561 
รำคำทุน              
 ที่ดิน 86,081,287  -  -  -  -  -  86,081,287 
 อู่ลอย 301,657,896  -  -  4,981,216  -  -  306,639,112 
 อำคำร ส่วนปรับปรุงอำคำรและส่ิงปลูกสร้ำงอืน่ 297,897,679  105,000  -  1,165,369  -  -  299,168,048 
 เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 202,655,614  2,993,063  (3,095,542)  11,110,985  -  -  213,664,120 
 เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์ส ำนกังำน 28,641,899  1,030,204  (406,439)  -  -  -  29,265,664 
 ยำนพำหนะ 43,853,503  36,156  (769,000)  -  -  -  43,120,659 
 งำนระหว่ำงก่อสร้ำง 25,428,766  50,492,802  -  -  (17,257,570)  (1,053,184)  57,610,814 
  รวม 986,216,644  54,657,225  (4,270,981)  17,257,570  (17,257,570)  (1,053,184)  1,035,549,704 
หัก  ค่ำเส่ือมรำคำสะสม              
 อู่ลอย (183,671,571)  (7,671,652)  -  -  -  -  (191,343,223) 
       อำคำร ส่วนปรับปรุงอำคำรและส่ิงปลูกสร้ำงอ่ืน (175,990,248)  (13,330,037)  -  -  -  -  (189,320,285) 
 เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ (142,601,007)  (11,971,470)  2,961,470  -  -  -  (151,611,007) 
       เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์ส ำนกังำน (24,372,592)  (1,852,053)  394,677  -  -  -  (25,829,968) 
 ยำนพำหนะ (36,115,606)  (1,511,849)  768,998  -  -  -  (36,858,457) 
  รวม (562,751,024)  (36,337,061)  4,125,145  -  -  -  (594,962,940) 
 อุปกรณ ์- สุทธิ 423,465,620            440,586,764 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี   
2562 (24.88   ลำ้นบำท รวมอยูใ่นตน้ทุนในกำรรับจำ้ง ส่วนที่เหลือรวมอยูใ่นค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำร)  34,242,147 
2561 (24.42  ลำ้นบำท รวมอยูใ่นตน้ทุนในกำรรับจำ้ง ส่วนที่เหลือรวมอยูใ่นค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร)  36,337,061 

 
 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ยอดตำมบญัชี  รำยกำรเปลี่ยนแปลง  ยอดตำมบญัชี 
 ณ วนัที่  

31 ธ.ค. 2561 
 เพิ่มข้ึน  ลดลง  โอนเขำ้  โอนออก  โอนออกเป็น

ค่ำใชจ้่ำย 
 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 ส่วนปรับปรุงอำคำรและส่ิงปลูกสร้ำงอ่ืน 276,042,410  -  -  2,132,777  -  -  278,175,187 
 เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 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  -  -  (17,454,160)  (277,892)  72,044,880 
  รวม 990,785,931  37,177,085  (3,508,241)  17,454,160  (17,454,160)  (277,892)  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) 
 เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ (150,479,652)  (11,848,099)  1,052,788  -  -  -  (161,274,963) 
 เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์ส 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) 
 อุปกรณ ์- สุทธิ 439,542,253            442,428,664 
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 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ยอดตำมบญัชี  รำยกำรเปลี่ยนแปลง  ยอดตำมบญัชี 
 ณ วนัที่  

31 ธ.ค. 2560 
 เพิม่ข้ึน  ลดลง  โอนเขำ้  โอนออก  โอนออกเป็น

ค่ำใชจ้่ำย 
 ณ วนัที่  

31 ธ.ค. 2561 
รำคำทุน              
 ที่ดิน 86,081,287  -  -  -  -  -  86,081,287 
 อูล่อย 301,657,896  -  -  4,981,216  -  -  306,639,112 
 อำคำร ส่วนปรับปรุงอำคำรและส่ิงปลูกสร้ำงอื่น 274,772,041  105,000  -  1,165,369  -  -  276,042,410 
 เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 201,327,022  2,933,863  (2,980,980)  11,110,985  -  -  212,390,890 
 เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์ส ำนกังำน 28,117,036  1,017,937  (361,660)  -  -  -  28,773,313 
 ยำนพำหนะ 24,014,403  2,701  (769,000)  -  -  -  23,248,104 
 งำนระหว่ำงก่อสร้ำง 25,476,170  50,445,399  -  -  (17,257,570)  (1,053,184)  57,610,815 
  รวม 941,445,855  54,504,900  (4,111,640)  17,257,570  (17,257,570)  (1,053,184)  990,785,931 
หัก  ค่ำเส่ือมรำคำสะสม              
 อูล่อย (183,671,571)  (7,671,652)  -  -  -  -  (191,343,223) 
 อำคำร ส่วนปรับปรุงอำคำรและส่ิงปลูกสร้ำงอื่น (152,864,620)  (13,330,037)  -  -  -  -  (166,194,657) 
 เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ (141,479,915)  (11,848,426)  2,848,689  -  -  -  (150,479,652) 
 เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์ส ำนกังำน (23,900,813)  (1,827,446)  353,570  -  -  -  (25,374,689) 
 ยำนพำหนะ (17,278,053)  (1,342,402)  768,998  -  -  -  (17,851,457) 
  รวม (519,194,972)  (36,019,963)  3,971,257  -  -  -  (551,243,678) 
 อุปกรณ์ - สุทธิ 422,250,883            439,542,253 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี   
2562 (24.78   ลำ้นบำท รวมอยูใ่นตน้ทุนในกำรรับจำ้ง ส่วนที่เหลือรวมอยูใ่นค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำร)  33,940,237 
2561 (24.29  ลำ้นบำท รวมอยูใ่นตน้ทุนในกำรรับจำ้ง ส่วนที่เหลือรวมอยูใ่นค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำร)  36,019,963 

 
  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 บริษทัไดร้วมตน้ทุนกำรกูย้มืเป็นตน้ทุนของส่ิงปลูกสร้ำงเป็นจ ำนวน

เงิน 1.3 ลำ้นบำท และ 1.0 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั (โดยค ำนวณจำกอตัรำกำรตั้งขึ้นเป็นทุนอตัรำร้อยละ 4.35) 
  อำคำรบำงส่วนของบริษทัและบริษทัย่อยตั้งอยู่บนท่ีดินเช่ำ ตำมสัญญำเช่ำท่ีดินรำชพสัดุพร้อมส่ิง

ปลูกสร้ำงจำกกรมธนำรักษ์ ซ่ึงตอ้งยกกรรมสิทธ์ิให้แก่ผูใ้ห้เช่ำเม่ือส้ินสุดสัญญำเช่ำ (ดูหมำยเหตุ 13) ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 รำคำทุนและมูลค่ำสุทธิตำมบญัชีของสินทรัพยด์งักล่ำวมีจ ำนวน 191.1 ลำ้นบำท 
และ 44.8 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั (เฉพำะของกิจกำร จ ำนวน 167.9 และ 44.8 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั)  

  ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 บริษทัได้น ำอู่ลอยสองล ำ ซ่ึงมีมูลค่ำสุทธิตำมบัญชี จ ำนวน 
110.2 ล้ำนบำท และ 115.3 ลำ้นบำท ตำมล ำดับ และท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงซ่ึงมีมูลค่ำสุทธิตำมบัญชี
จ ำนวน 130.4 ลำ้นบำท และ 133.9 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั และเคร่ืองจกัรซ่ึงมีมูลค่ำสุทธิ 0.0 ลำ้นบำท และ 0.1 
ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ไปจดจ ำนองไวก้บัธนำคำรเพื่อค ้ำประกนัวงเงินสินเช่ือและเงินกูย้มืท่ีไดรั้บจำกสถำบนั
กำรเงิน (ดูหมำยเหตุ 18 และ 20) 

  ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 บริษทัย่อยได้น ำเรือสองล ำ ซ่ึงมีมูลค่ำสุทธิตำมบัญชีจ ำนวน 
0.03 ลำ้นบำท ไปจดจ ำนองไวก้ับธนำคำรเพื่อค ้ำประกันวงเงินสินเช่ือและเงินกู้ยืมท่ีได้รับจำกสถำบัน
กำรเงิน (ดูหมำยเหตุ 18) 

  ยำนพำหนะของบริษทั ซ่ึงมีมูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 จ ำนวน 3.9 
ลำ้นบำท และ 4.3 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั อยูภ่ำยใตส้ญัญำเช่ำกำรเงินกบับริษทัลิสซ่ิงหลำยแห่ง 
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  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2562 บริษทัและบริษทัย่อยมีอำคำรและอุปกรณ์จ ำนวนหน่ึงซ่ึงตดั
ค่ำเส่ือมรำคำหมดแลว้แต่ยงัใชง้ำนอยู่ รำคำทุนของสินทรัพยด์งักล่ำวมีจ ำนวน 512.5 ลำ้นบำท และ 465.3
ลำ้นบำท ตำมล ำดบั (เฉพำะของกิจกำร ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 จ ำนวน 462.0 ลำ้นบำท และ 
414.7 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั) 

 
13. สิทธิการเช่าที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง       

 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ยอดตำมบญัชี  คำ่ตดัจ ำหน่ำย  ยอดตำมบญัชี 
 ณ วนัท่ี 31    ณ วนัท่ี 31 
 ธนัวำคม 2561    ธนัวำคม 2562 
สิทธิกำรเช่ำท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำง (30ปี) 32,036,250    32,036,250 
หกั ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (7,190,531)  (1,067,875)  (8,258,406) 
มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี 24,845,719    23,777,844 

                   
  เม่ือวนัท่ี 26 เมษำยน 2556 บริษทัไดท้ ำสัญญำเช่ำท่ีดินรำชพสัดุพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงกบักรมธนำรักษ ์

โดยมีระยะเวลำตำมสัญญำเช่ำ 30 ปี เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 22 เมษำยน 2555 ส้ินสุดวนัท่ี 21 เมษำยน 2585 โดย
บริษทัต้องช ำระค่ำสิทธิกำรเช่ำท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงดังกล่ำว ณ วนัท ำสัญญำและค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ท่ี
เกี่ยวขอ้งเป็นเงิน 32,036,250 บำท และตอ้งช ำระค่ำเช่ำเป็นรำยปีตลอดระยะเวลำตำมสัญญำเช่ำ โดยมี
รำยละเอียดอตัรำคำ่เช่ำรำยปีตำมท่ีก ำหนดในสัญญำดงัน้ี 

ปีท่ี 1 - 5 ในอตัรำปีละ 1,467,139 บำท 
 ปีท่ี 6 - 10 ในอตัรำปีละ 1,687,210 บำท 
 ปีท่ี 11 - 15 ในอตัรำปีละ 1,940,290 บำท 
 ปีท่ี 16 - 20 ในอตัรำปีละ 2,231,335 บำท 
 ปีท่ี 21 - 25 ในอตัรำปีละ 2,566,035 บำท 
ปีท่ี 26 - 30 ในอตัรำปีละ 2,950,940 บำท  
รวมค่ำเช่ำตลอดระยะเวลำตำมสัญญำเป็นเงิน 64,214,745 บำท  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 บริษทัมีภำระผกูพนัในกำรจ่ำยค่ำเช่ำคงเหลือดงัน้ี 
   (หน่วย:บำท) 

จ่ำยช ำระภำยใน  งบกำรเงินรวม/ 
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

1 ปี  1,687,210 
มำกกวำ่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี  7,508,080 
มำกกวำ่ 5 ปี  42,622,130 
รวม  51,817,420 
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 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 
โดยบริษทัได้ช ำระค่ำเช่ำและปฏิบัติตำมสัญญำอย่ำงถูกต้องมำโดยตลอด จึงเป็นกำรเรียกร้องท่ีไม่อยู่ใน 
ขอ้ก ำหนดของสัญญำ รวมทั้งกำรเรียกร้องค่ำเสียหำยต่ำงๆ เป็นเร่ือง ระหวำ่งกระทรวงกำรคลงัและคู่สัญญำ
เช่ำขณะนั้นคือชุมนุมสหกรณ์กำรเกษตรแห่งประเทศไทย ดว้ย ขอ้เท็จจริงดงักล่ำว บริษทัจึงยงัไม่บนัทึกค่ำ
เช่ำและค่ำธรรมเนียมเพิ่มเติมตำมขอ้เรียกร้องของกรมธนำรักษ ์ในงบกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 

 
14.  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

   (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม 
   รำยกำรเปลี่ยนแปลง   
 ยอดตำมบญัชี ณ  เพิ่มขึ้น  ลดลง  โอนเขำ้  โอนออก  โอนออกเป็น  ยอดตำมบญัชี ณ 
 วนัท่ี 31 ธ.ค. 2561          คำ่ใชจ่้ำย  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) 
 มลูค่ำสุทธิตำมบญัชี 11,877,589            10,421,692 
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 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม 
   รำยกำรเปลี่ยนแปลง   
 ยอดตำมบญัชี ณ  เพิ่มขึ้น  ลดลง  โอนเขำ้  โอนออก  โอนออกเป็น  ยอดตำมบญัชี ณ 
 วนัท่ี 31 ธ.ค. 2560          คำ่ใชจ่้ำย  วนัท่ี 31 ธ.ค.  2561 
รำคำทุน              
 สิทธิกำรใชค้วำมรู้ในกำรสร้ำงเรือ              
    ก ำจดัมลภำวะ 4,806,653  -  -  -  -  -  4,806,653 
 ลิขสิทธ์ิแบบเรือ 1,025,000  -  -  2,626,170  -  -  3,651,170 
 ซอฟทแ์วร์ 21,179,379  58,300  -  -  -  -  21,237,679 
 ค่ำสิทธิบตัร -  464,070  -  -  -  -  464,070 
 ลิขสิทธ์ิแบบเรือระหว่ำงท ำ 2,626,170  -  -  -  (2,626,170)  -  - 
  รวม 29,637,202  522,370  -  2,626,170  (2,626,170)  -  30,159,572 
หัก ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม              
 สิทธิกำรใชค้วำมรู้ในกำรสร้ำงเรือ              
  ก ำจดัมลภำวะ (4,806,653)  -  -  -  -  -  (4,806,653) 
 ลิขสิทธ์ิแบบเรือ (470,096)  (249,278)  -  -  -  -  (719,374) 
 ซอฟทแ์วร์ (11,389,674)  (1,321,570)  -  -  -  -  (12,711,244) 
 คำ่สิทธิบตัร -  (44,712)  -  -  -  -  (44,712) 
  รวม (16,666,423)  (1,615,560)  -  -  -  -  (18,281,983) 
 มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี  12,970,779            11,877,589 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี             
2562             1,777,985 
2561             1,615,560 

 
 หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
   รำยกำรเปลี่ยนแปลง   
 ยอดตำมบญัชี ณ  เพิม่ขึ้น  ลดลง  โอนเขำ้  โอนออก  โอนออกเป็น  ยอดตำมบญัชี ณ 
   วนัท่ี 31 ธ.ค. 2561          ค่ำใชจ่้ำย  วนัท่ี 31 ธ.ค. 2562 
รำคำทุน              
 ลขิสิทธ์ิแบบเรือ 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              
 ลขิสิทธ์ิแบบเรือ (719,374)  (365,117)  -  -  -  -  (1,084,491) 
 ซอฟทแ์วร์ (12,711,244)  (1,335,523)  -  -  -  -  (14,046,767) 
 ค่ำสิทธิบตัร (44,712)  (77,345)  -  -  -  -  (122,057) 
  รวม (13,475,330)  (1,777,985)  -  -  -  -  (15,253,315) 
 ซอฟทแ์วร์สุทธิ  11,877,589            10,421,692 
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 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
   รำยกำรเปล่ียนแปลง   
 ยอดตำมบญัชี ณ  เพิม่ขึ้น  ลดลง  โอนเขำ้  โอนออก  โอนออกเป็น  ยอดตำมบญัชี ณ 
   วนัท่ี 31 ธ.ค. 2560          ค่ำใชจ่้ำย  วนัท่ี 31 ธ.ค. 2561 
รำคำทุน              
 ลิขสิทธ์ิแบบเรือ 1,025,000  -  -  2,626,170  -  -  3,651,170 
 ซอฟทแ์วร์ 21,179,379  58,300  -  -  -  -  21,237,679 
 ค่ำสิทธิบตัร -  464,070  -  -  -  -  464,070 
 ลิขสิทธ์ิแบบเรือระหว่ำงท ำ 2,626,170  -  -  -  (2,626,170)  -  - 
  รวม 24,830,549  522,370  -  2,626,170  (2,626,170)  -  25,352,919 
หัก ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม              
 ลิขสิทธ์ิแบบเรือ (470,096)  (249,278)  -  -  -  -  (719,374) 
 ซอฟทแ์วร์ (11,389,674)  (1,321,570)  -  -  -  -  (12,711,244) 
 คำ่สิทธิบตัร -  (44,712)  -  -  -  -  (44,712) 
  รวม (11,859,770)  (1,615,560)  -  -  -  -  (13,475,330) 
 ซอฟทแ์วร์สุทธิ  12,970,779            11,877,589 
คำ่ตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี              
2562             1,777,985 
2561             1,165,560 

  
  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 บริษทัมีซอฟทแ์วร์จ ำนวนหน่ึงซ่ึงตดัจ ำหน่ำยหมดแลว้แต่ยงัใชง้ำน

อยู ่รำคำทุนของสินทรัพยด์งักล่ำวมีจ ำนวน 8 ลำ้นบำท  
 

15.  สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนีสิ้นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
15.1 กำรเปล่ียนแปลงของสินทรัพยภ์ำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและหน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 สรุปไดด้งัน้ี 
 (หน่วย:บำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 ยอดตำมบญัชี  รำยได ้(ค่ำใชจ่้ำย) ในระหว่ำงปี  ยอดตำมบญัชี 
 ณ 31 ธ.ค. 61  ในก ำไรขำดทุน  ในก ำไรขำดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืน 
 ณ 31 ธ.ค. 62 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี :        
       ลูกหน้ีกำรคำ้ -  1,188,786  -  1,188,786 

          สินคำ้คงเหลือ 225,195  21,959  -  247,154 
          อำคำร และอุปกรณ์ 305,219  (90,843)  -  214,376 
          สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 30,095  (26,539)  -  3,556 
          สินทรัพยร์อกำรขำย 6,880,188  25,988  -  6,906,176 
          ประมำณกำรหน้ีสินผลประโยชน์พนกังำน 2,145,069  711,118  727,171  3,583,358 
          ประมำณกำรหน้ีสินรับประกนัผลงำน 231,492  (150,783)  -  80,709 
  สัญญำเช่ำด ำเนินงำน 865,012  90,656  -  955,668 

รวม 10,682,270  1,770,342  727,171  13,179,783 
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 (หน่วย:บำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ยอดตำมบญัชี  รำยได ้(ค่ำใชจ่้ำย) ในระหว่ำงปี  ยอดตำมบญัชี 
 ณ 31 ธ.ค. 61  ในก ำไรขำดทุน  ในก ำไรขำดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืน 
 ณ 31 ธ.ค. 62 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี :        
          ลูกหน้ีกำรคำ้ -  1,188,786  -  1,188,786 
          สินคำ้คงเหลือ 225,195  21,959  -  247,154 
          อำคำร และอุปกรณ์ 305,219  (90,843)  -  214,376 
          สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 30,095  (26,539)  -  3,556 
          สินทรัพยร์อกำรขำย 6,880,188  25,988  -  6,906,176 
          ประมำณกำรหน้ีสินผลประโยชนพ์นกังำน 1,900,932  662,626  824,012  3,387,570 
          ประมำณกำรหน้ีสินรับประกนัผลงำน 231,492  (150,783)  -  80,709 
  สัญญำเช่ำด ำเนินงำน 865,012  90,656  -  955,668 

รวม 10,438,133  1,721,850  824,012  12,983,995 

 
15.2 ค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินได ้

 15.2.1 ส่วนประกอบหลกัของค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินได ้ 
  ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 ประกอบดว้ย 

 (หน่วย:บำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2562  2561  2562  2561 
ค่ำใชจ่้ำย(รำยได)้ภำษีเงินไดท่ี้แสดงอยู่ในก ำไรขำดทุน :        
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั :        
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับปี 2,783,576  5,217,949  2,533,955  3,576,451 

ค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี :        
กำรเปลี่ยนแปลงของผลต่ำงชัว่ครำวท่ีรับรู้เมื่อเร่ิมแรก        
 และท่ีกลบัรำยกำร (1,770,342)  2,007,438  (1,721,850)  2,032,709 
 รวม 1,013,234  7,225,387  812,105  5,609,160 

ภำษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบของก ำไรขำดทุน        
เบ็ดเสร็จอ่ืน :        
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบั        

 ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั 727,171  11,948  824,012   11,968 
 รวม 727,171  11,948  824,012  11,968 
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 15.2.2 กำรกระทบยอดระหวำ่งจ ำนวนค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ และผลคูณของก ำไรทำงบญัชีกบัอตัรำภำษี
   ท่ีใชส้ ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย:บำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2562  2561 
(ปรับปรุงใหม่) 

 2562  2561 
(ปรับปรุงใหม่) 

ก ำไร (ขำดทุน) ทำงบญัชีส ำหรับปี 2,073,517  33,674,902  12,587,184  26,909,428 
บวก ขำดทุนบริษทัยอ่ย 2,442,882  866,900  -  - 

 รวม 4,516,399  34,541,802  12,587,184  26,909,428 
อตัรำภำษีท่ีใช ้(%) 20  20  20  20 
คำ่ใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินไดค้ ำนวณตำมอตัรำภำษีท่ีใช ้ 903,280  6,908,360  2,517,437  5,381,886 
รำยกำรกระทบยอด        
ผลกระทบทำงภำษีของค่ำใชจ่้ำยท่ีไมส่ำมำรถน ำมำหกัใน        
กำรค ำนวณก ำไรทำงภำษี        
- ค่ำใชจ่้ำยท่ีไม่อนุญำตให้ถือเป็นรำยจ่ำยในกำรค ำนวณ        
ก ำไรทำงภำษี (กลบัรำยกำร) 823,090  215,876  760,053  93,015 

      - ค่ำใชจ่้ำยท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิมขึ้นจำกรำยจ่ำยท่ีจ่ำยจริง (834,408)  (1,222,407)  (2,465,385)  (1,189,299) 
      - ค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบักำร 

แกไ้ขขอ้ผิดพลำด 
 

- 
  

1,323,558 
  

- 
  

1,323,558 
      - อ่ืนๆ 121,272  -  -  - 
รวมรำยกำรกระทบยอด 109,954  317,027  (1,705,332)  227,274 
รวมค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินได ้ 1,013,234  7,225,387  812,105  5,609,160 

  
 15.2.3 กำรกระทบยอดระหวำ่งอตัรำภำษีท่ีแทจ้ริงถวัเฉล่ียและอตัรำภำษีท่ีใช ้

  ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 สรุปไดด้งัน้ี 
 (หน่วย:บำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 2562  2561 

(ปรับปรุงใหม่) 
 จ ำนวนภำษ ี

(บำท) 
 อตัรำภำษี  

(%) 
 จ ำนวนภำษี 

(บำท) 
 อตัรำภำษี  

(%) 
ก ำไร (ขำดทุน) ทำงบญัชีก่อนค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับปี 4,516,399    34,541,802   
คำ่ใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินไดต้ำมอตัรำภำษีท่ีใช ้ 903,280  20  6,908,360  20 
รำยกำรกระทบยอด 109,954  2.43  317,027  0.92 
ค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินไดต้ำมอตัรำภำษีท่ีแทจ้ริงถวัเฉลี่ย 1,013,234  22.43  7,225,387  20.92 
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 (หน่วย:บำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562  2561 

(ปรับปรุงใหม่) 
 จ ำนวนภำษี 

(บำท) 
 อตัรำภำษี  

(%) 
 จ ำนวนภำษี 

(บำท) 
 อตัรำภำษี  

(%) 
ก ำไร (ขำดทุน) ทำงบญัชีก่อนค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับปี 12,587,184    26,909,428   
ค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินไดต้ำมอตัรำภำษีท่ีใช ้ 2,517,437  20  5,381,886  20 
รำยกำรกระทบยอด (1,705,332)  (13.55)  227,274  0.84 
ค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินไดต้ำมอตัรำภำษีท่ีแทจ้ริงถวัเฉลี่ย 812,105  6.45  5,609,160  20.84 

 
16. ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ท่ีจ่าย 

  จ ำนวนน้ีเป็นภำษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่ำยส ำหรับปีบญัชีดงัต่อไปน้ี 
   (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562  2561  2562  2561 

ปี 2560 871,344  871,344  -  - 
ปี 2561 9,827,812  9,827,812  8,878,968  8,878,968 
ปี 2562 10,751,794  -  9,723,853  - 
        รวม 21,450,950  10,699,156  18,602,821  8,878,968 

 
บริษทัและบริษทัย่อยถือภำษีเงินไดถู้กหัก ณ ท่ีจ่ำยเป็นสินทรัพย ์เน่ืองจำกบริษทัและบริษทัย่อยมี

สิทธิขอคืนภำษีหรืออยู่ระหว่ำงขอคืน อย่ำงไรก็ตำมมูลค่ำท่ีจะไดรั้บคืนของภำษีเงินไดด้งักล่ำวขึ้นอยู่กบั
กำรใชสิ้ทธิขอคืนภำษีและผลกำรตรวจสอบภำษีของบริษทัและบริษทัยอ่ยโดยเจำ้หนำ้ท่ีกรมสรรพำกร  

 
17. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน่ 

รำยกำรเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 
และ 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562  2561 

มูลค่ำเรือ -  43,000,000 
หกั ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ -  (34,400,941) 
มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี -  8,599,059 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 4,468,246  4,853,710 
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 4,468,246  13,452,769 

 
ในวนัท่ี 8 มกรำคม 2563 บริษทัไดต้กลงท ำสัญญำซ้ือขำยเรือใหก้บับริษทัแห่งหน่ึงในรำคำ 9.63 ลำ้นบำท 

บริษทัจึงจดัประเภทเป็นสินทรัพยร์อกำรขำย แสดงไดใ้นสินทรัพยห์มุนเวียน (ดูหมำยเหตุ 10) 
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18. เงินเบิกเกนิบัญชีจากสถาบันการเงิน / เจ้าหนีท้รัสต์รีซีท 
      (หน่วย: บำท) 
  อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ (ต่อปี)    งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  2562  2561  2562  2561  2562  2561 

ตัว๋สัญญำใชเ้งิน  3.00 - 4.25  4.25 - 4.30  140,000,000  87,000,000  140,000,000  87,000,000 
 รวม      140,000,000  87,000,000  140,000,000  87,000,000 
 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 บริษทัมีวงเงินเบิกเกินบญัชีกบัธนำคำรเป็นจ ำนวนเงิน 38 ลำ้นบำท 
วงเงินกูร้ะยะสั้น 160 ลำ้นบำท และวงเงินทรัสตรี์ซีท 110 ลำ้นบำท ค ้ำประกนัโดยกำรจดจ ำนองอู่ลอยสอง
ล ำและท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงของบริษทั 
 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 บริษทัย่อยมีวงเงินเบิกเกินบญัชีกบัธนำคำรเป็นจ ำนวนเงิน 2 ลำ้น
บำท และวงเงินกูร้ะยะสั้น 10 ลำ้นบำท ค ้ำประกนัโดยเรือสองล ำของบริษทัย่อย และค ้ำประกนัโดยบริษทัใหญ่ 

 
19. ประมาณการหนีสิ้นจากการรับประกนัผลงาน  

 บริษัทตั้ งประมำณกำรหน้ีสินจำกกำรรับประกันผลงำนจำกควำมเสียหำยท่ีอำจเกิดขึ้น ส ำหรับ
โครงกำรต่อเรือท่ีไดส่้งมอบแลว้ โดยใชห้ลกัเกณฑแ์ละประสบกำรณ์ของฝ่ำยบริหำร 

 (หน่วย: บำท) 
 งบกำรเงินรวมงบ/กำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562  2561 
ยอดคงเหลือยกมำตน้ปี 1,157,461  10,179,758 
บวก ตั้งเพิ่มระหวำ่งปี 400,000  1,200,000 
หกั   จ่ำยช ำระระหวำ่งปี (247,960)  (5,283,921) 
        โอนกลบั  (905,955)  (4,938,376) 
ยอดคงเหลือยกไปปลำยปี 403,546  1,157,461 
ในปี 2562 และ 2561 บริษทัไดต้ั้งประมำณกำรหน้ีสินจำกกำรรับประกนัผลงำนตำมกำรประมำณกำร

ของวิศวกร จ ำนวน 0.40 ลำ้นบำท และ 1.20 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั  
 

20. เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร 
 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562  2561 
เงินกูย้มืจำกธนำคำรพำณิชยใ์นประเทศ 107,856,265  128,454,385 
หกั เงินกูย้มืระยะยำวท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี (20,598,120)  (20,598,120) 
      สุทธิ 87,258,145  107,856,265 

   
  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 บริษทัมีวงเงินกูย้ืมระยะยำวกบัธนำคำรในประเทศ 1 แห่ง จ ำนวน

สองสัญญำเป็นจ ำนวน 125 ลำ้นบำทและจ ำนวน 72 ลำ้นบำท 
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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 
นบัตั้งแต่วนัเบิกรับเงินกูง้วดแรกจำกธนำคำรและเสร็จส้ินภำยใน 120 เดือนนับตั้งแต่เดือนท่ีมีกำรเบิกรับเงินกู้
งวดแรก 

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

   เงินกูย้มืระยะยำวดงักล่ำวค ้ำประกนัโดยกำรจดจ ำนองท่ีดิน พร้อมส่ิงปลูกสร้ำง (ดูหมำยเหตุ 12) 
 
  สัญญำท่ีสองเงินกูย้มืระยะยำววงเงิน 160 ลำ้นบำทเป็นเงินกูโ้ครงกำรปรับปรุงท่ำเรือมีรำยละเอียดดงัน้ี 
   - เดือนท่ี 1-36 คิดอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ MLR - 1.90 ต่อปี 
   - เดือนท่ี 37-60 คดิอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ MLR - 1.65 ต่อปี 
   - เดือนท่ี 61-120 คิดอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ MLR - 1.40 ต่อปี 

   ต่อมำวนัท่ี 26 ธนัวำคม 2560 บริษทัขอลดจ ำนวนเงินกูต้ำมสัญญำสินเช่ือลงบำงส่วนโดยตกลง
กูเ้งินจำกธนำคำรตำมสัญญำเป็นจ ำนวนเงินทั้งส้ิน 72 ลำ้นบำท 

   โดยผ่อนช ำระเงินตน้รวม 108 งวด งวดแรกช ำระในวนัท ำกำรสุดทำ้ยของเดือนท่ี 13 นับตั้งแต่
วนัเบิกรับเงินกูง้วดแรกจำกธนำคำรและเสร็จส้ินภำยใน 120 เดือนนับตั้งแต่เดือนท่ีมีกำรเบิกรับเงินกูง้วดแรก
ภำยใตเ้ง่ือนไขกำรผ่อนช 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 12) 
 ขอ้ปฏิบติัอ่ืนท่ีส ำคญัตำมสัญญำ 
  บริษทัตอ้งปฏิบติัตำมเง่ือนไขท่ีสัญญำเงินกูก้  ำหนดในเร่ืองท่ีส ำคญั ไดแ้ก่ บริษทัตอ้งไม่น ำเงินกูไ้ปใช้

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

   (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562  2561  2562  2561 

ภำระผกูพนัของโครงกำรผลประโยชน์ ยกมำตน้ปี 10,730,353  10,450,079  9,504,660  9,351,851 
ตน้ทุนบริกำรในอดีตและดอกเบ้ีย         
   -กำรแกไ้ขโครงกำรผลประโยชน์พนกังำนหลงัออกจำกงำน 2,865,606  -  2,734,502  - 
ตน้ทุนบริกำรปัจจุบนัและดอกเบ้ีย 1,829,857  1,286,915  1,695,379  1,158,399 
ผลขำดทุนประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั 3,831,389  58,789  4,120,062  59,840 
ส่วนท่ีจ่ำยช ำระในปี (1,116,753)  (1,065,430)  (1,116,753)  (1,065,430) 
ภำระผกูพนัของโครงกำรผลประโยชน์ ยกไปปลำยปี 18,140,452  10,730,353  16,937,850  9,504,660 

    
   ค่ำใชจ่้ำยท่ีรับรู้ในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561  

   (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562  2561  2562  2561 

ตน้ทุนบริกำรในอดีตและดอกเบ้ีย  2,865,606  -  2,734,502  - 
ตน้ทุนบริกำรปัจจุบนัและดอกเบ้ีย        
  ตน้ทุนขำย 593,891  383,595  593,891  383,595 
  ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย 66,358  70,229  66,358  70,229 
  ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร 750,472  561,183  640,318  459,889 
รวม 1,410,721  1,015,007  1,300,567  913,713 
ดอกเบ้ียจำกภำระผกูพนั 419,136  271,908  394,813  244,686 
รวม 4,695,463  1,286,915  4,429,882  1,158,399 

 
  ข้อสมมุติหลกัในการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภัย 

 ร้อยละ 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562  2561  2562  2561 

อตัรำคิดลด 1.50 – 1.91  2.39 - 3.06  1.69  2.72 
อตัรำกำรเพ่ิมขึ้นของเงินเดือน 3.00 - 6.00  3.00 - 6.00  5  5 
อตัรำกำรหมุนเวียนพนกังำน 1.91 - 57.30   1.91 - 68.76  5.73 - 34.38  8.60 - 34.38 
อตัรำกำรมรณะ (อำ้งอิงจำกตำรำงมรณะไทย พ.ศ. 2560) 105  105  105  105 
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 การวิเคราะห์ความอ่อนไหว   
ผลกระทบของกำรเปล่ียนแปลงสมมติฐำนท่ีส ำคญัต่อมูลค่ำปัจจุบนัของภำระผูกพนัผลประโยชน์

ระยะยำวของพนกังำน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 สรุปไดด้งัน้ี 
 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
   งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 เพ่ิมขึ้น(ลดลง) 
ร้อยละ 

 เพ่ิมขึ้น  ลดลง  เพ่ิมขึ้น  ลดลง 

อตัรำคิดลด 1  (1.81)  1.85  (1.61)  1.65 
อตัรำกำรขึ้นเงินเดือน 2  2.24  (1.51)  1.99  (1.35) 
อตัรำกำรเปลี่ยนแปลงในจ ำนวนพนกังำน  40  (1.36)  2.65  (1.20)  2.38 
อตัรำกำรมรณะ 40  (1.78)  1.88  (1.59)  1.67 

 
พระรำชบญัญติัคุม้ครองแรงงำนไดล้งรำชกิจจำนุเบกษำแลว้ เม่ือวนัท่ี 5 เมษำยน 2562 โดยก ำหนด

อตัรำค่ำชดเชยเพิ่มเติมกรณีนำยจ้ำงเลิกจ้ำง ส ำหรับลูกจำ้งซ่ึงท ำงำนติดต่อกนัครบ 20 ปีขึ้นไปให้มีสิทธิ
ได้รับค่ำชดเชยไม่น้อยกว่ำค่ำจ้ำงอัตรำสุดท้ำย 400 วนั จำกปัจจุบันอัตรำค่ำชดเชยสูงสุดคือ 300 วนั  
โดยพระรำชบญัญติัน้ีให้ใชบ้งัคบัเม่ือพน้ก ำหนดสำมสิบวนันบัแต่วนัประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเป็นตน้
ไป กำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำวถือเป็นกำรแกไ้ขโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 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 ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนด้วยจ ำนวนเดียวกัน และส ำหรับขอ้มูลกำรวิเครำะห์ควำม
อ่อนไหวขำ้งตน้อำจมีกำรเปล่ียนไปจำกท่ีได้แสดงไว ้อย่ำงไรก็ตำม บริษทัและบริษทัย่อยอยู่ระหว่ำงกำร
ประเมินผลประโยชน์พนกังำนโดยนกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัใหม่ 

 
22. ส ารองตามกฎหมาย 

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

ระหวำ่งปี 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  
2562 

 
2561 

(ปรับปรุงใหม่)  
2562 

 
2561 

(ปรับปรุงใหม่) 
ก ำไรท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสำมญั   (บำท) 1,006,481  26,050,919  11,775,079  21,300,268 
จ ำนวนหุ้นสำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั          (หุ้น) 258,291,087  258,291,087  258,291,087  258,291,087 
ก ำไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำน (บำทตอ่หุ้น) 0.004  0.101  0.046  0.083 

 

24. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 
  รำยกำรค่ำใชจ่้ำยแบ่งตำมลกัษณะประกอบดว้ยรำยกำรค่ำใชจ่้ำยท่ีส ำคญัดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย : บำท) 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม  งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จเฉพำะกิจกำร 
 2562  2561  2562  2561 
วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 147,063,311  167,017,592  146,618,952  166,075,334 
กำรเปลี่ยนแปลงในวตัถุดิบและงำนระหว่ำงท ำ (8,698,422)  7,605,357  (8,787,943)  7,479,831 
ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย 37,088,007  39,020,496  36,786,097  38,703,398 
ค่ำใชจ่้ำยพนกังำน 117,641,610  117,784,225  86,118,496  87,503,482 
ภำระผลประโยชนเ์มื่อเกษียณอำยุ 4,276,327  1,015,006  4,035,069  913,713 

 
25. การเสนอข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานด าเนินงาน 

  ขอ้มูลส่วนงำนด ำเนินงำนท่ีน ำเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรำยงำนภำยในของบริษทัท่ีผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจ
สูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนไดรั้บและสอบทำนอยำ่งสม ่ำเสมอเพื่อใชใ้นกำรตดัสินใจในกำรจดัสรรทรัพยำกร
และประเมินผลกำรปฏิบติังำนของส่วนงำนด ำเนินงำนของบริษทั 

  บริษทัและบริษทัย่อยด ำเนินกิจกำรใน 2 ส่วนงำนหลกัคือ (1) ส่วนงำนซ่อมเรือ และ (2) ส่วนงำนต่อเรือ 
และด ำเนินธุรกิจในส่วนงำนทำงภูมิศำสตร์หลกัในประเทศ  
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  ขอ้มูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำนด ำเนินงำนของบริษทัและบริษทัย่อยส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2562 และ 2561 มีดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย : ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 

     กำรด ำเนินงำน  กำรตดัรำยกำรบญัชี   
 ส่วนงำนซ่อมเรือ  ส่วนงำนต่อเรือ  และอื่น ๆ  ระหว่ำงกนั  งบกำรเงินรวม 
 2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561 

(ปรับปรุงใหม่) 
รำยไดจ้ำกภำยนอก 364.9  420.6  44.7  -  21.0  95.6  -  -  430.6  516.2 
รำยไดร้ะหว่ำงส่วนงำน -  0.2  13.2  39.7  29.0  31.7  (42.2)  (71.6)  -  - 
รำยไดท้ั้งส้ิน 364.9  420.8  57.9  39.7  50.0  127.3  (42.2)  (71.6)  430.6  516.2 
ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรด ำเนินงำน                    
   ตำมส่วนงำน 115.3  124.8  11.7  23.3  0.7  11.0  -  -  127.7  159.1 
รำยไดแ้ละค่ำใช้จ่ำยท่ีไม่ไดปั้นส่วน:                     
 ดอกเบ้ียรับ                 0.1  0.4 
 รำยไดอ้ื่น                 10.1  8.4 
 คำ่ใชจ่้ำยในกำรขำยและบริหำร                 (127.4)  (126.7) 
 ตน้ทุนทำงกำรเงิน                 (8.4)  (7.6) 
 ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้                 (1.0)  (7.2) 
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับปี                 1.1  26.4 
ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์                 443.3  440.6 
สิทธิกำรเช่ำท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำง                 23.8  24.8 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน                 10.4  11.9 
สินทรัพยส่์วนกลำง                 277.6  274.6 
รวมสินทรัพย ์                 755.1  751.9 

 
26. กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 

  บริษทัและบริษทัย่อยและพนักงำนของบริษทัและบริษทัย่อยไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพขึ้น
ตำมพระรำชบญัญติักองทุนส ำรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษทั บริษทัย่อยและพนักงำนจะจ่ำยสมทบเขำ้
กองทุนเป็นรำยเดือนในอตัรำร้อยละ 5 ของเงินเดือน กองทุนส ำรองเล้ียงชีพน้ีบริหำรโดยธนำคำรไทยพำณิชย ์
จ ำกดั (มหำชน) และจะจ่ำยให้แก่พนกังำนเม่ือพนกังำนนั้นออกจำกงำนตำมระเบียบว่ำดว้ยกองทุนของบริษทั 
และบริษทัย่อย ส ำหรับปี 2562 และ 2561 บริษทั และบริษทัย่อยไดจ่้ำยเงินสมทบกองทุนเป็นจ ำนวนเงิน 5.0 
ลำ้นบำท และ 4.5 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั (เฉพำะกิจกำร : 4.7 ลำ้นบำท และ 4.2 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั) 

 
27. การบริหารจัดการทุน 

  วตัถุประสงค์ในกำรบริหำรจดักำรทุนท่ีส ำคัญของบริษทัคือกำรจดัให้มีซ่ึงโครงกำรทำงกำรเงินท่ี 
เหมำะสมและกำรด ำรงไวซ่ึ้งควำมสำมำรถในกำรด ำเนินธุรกิจอยำ่งต่อเน่ือง 

  ตำมงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันท่ี  31 ธันวำคม 2562 และ 2561 ตำมงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรมี
อตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ำกบั 0.81 : 1 และ 0.70 : 1 ตำมล ำดบั 
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28. เงินปันผลจ่าย 
 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 

 
 ปี 2561 
  เม่ือวนัท่ี 5 เมษำยน 2561 ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปีของบริษทัไดมี้มติอนุมติักำรจ่ำยปันผล

ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนปี 2560 เป็นเงินสดในอตัรำหุ้นละ 0.20 บำท คิดเป็นจ ำนวนเงิน 51.66 ลำ้นบำท 
โดยก ำหนดจ่ำยปันผลในวนัท่ี 2 พฤษภำคม 2561 

 
29. สิทธิประโยชน์ตามบัตรส่งเสริมการลงทุน 

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

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

2.    ไดรั้บยกเวน้อำกรขำเขำ้ส ำหรับเคร่ืองจกัร ตำมท่ีคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุนพิจำรณำอนุมติั 
3. ไดรั้บกำรยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับก ำไรสุทธิท่ีไดจ้ำกกำรประกอบกิจกำรท่ีไดรั้บกำร     

ส่งเสริมรวมกนัไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่ำเงินลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภำพกำรผลิต โดย
ไม่รวมค่ำท่ีดินและทุนหมุนเวียน มีก ำหนดเวลำ 3 ปี นับแต่วนัท่ีมีรำยได้จำกกำรประกอบ
กิจกำรนั้น 

4. ไดรั้บกำรยกเวน้ไม่ตอ้งน ำเงินปันผลท่ีไดรั้บจำกกิจกำรส่งเสริมกำรลงทุน ซ่ึงไดรั้บยกเวน้ภำษี
เงินไดนิ้ติบุคคลตำมมำตรำ 31 ไปรวมค ำนวณเพื่อเสียภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล 

5. ไดรั้บอนุญำตใหน้ ำเงินหรือส่งเงินออกนอกรำชอำณำจกัรเป็นเงินตรำต่ำงประเทศได ้
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30.  การเปลีย่นแปลงในหนีสิ้นท่ีเกดิจากกจิกรรมจัดหาเงิน 
กำรเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดจำกกิจกรรมจดัหำเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  31 ธนัวำคม 2562 และ 

2561  มีดงัน้ี 
(หน่วย : บำท) 

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

         งบกำรเงิน   
เงินกูย้ืมระยะส้ันจำกสถำบนักำรเงิน 87,000,000  53,000,000  -  -  -  140,000,000 
เงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 128,454,385        (20,598,120)  -  -  -  107,856,265 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 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) 
 งบกำรเงินรวม  
 ยอดคงเหลือ  กระแสเงินสด  รำยกำรท่ีไม่ใช่เงินสด  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัท่ี 1  เพิ่ม (ลด)*  เพิ่มขึ้น  กำรไดม้ำ  ผลต่ำงจำก  ณ วนัท่ี 31 
 มกรำคม 2561      ซ่ึงบริษทัยอ่ย  กำรแปลงค่ำ  ธนัวำคม 2561 

         งบกำรเงิน   
เงินกูย้ืมระยะส้ันจำกสถำบนักำรเงิน 20,000,000  67,000,000  -  -  -  87,000,000 
เงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 100,141,305  28,313,080  -  -  -  128,454,385 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 2,468,561  (1,026,735)  -  -  -  1,441,826 

รวม 122,609,866  94,286,345  -  -  -  216,896,211 
 

(หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ยอดคงเหลือ  กระแสเงินสด  รำยกำรท่ีไม่ใช่เงินสด  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัท่ี 1  เพิ่ม (ลด)*  เพิ่มขึ้น  กำรไดม้ำ  กำรแปลงค่ำ  ณ วนัท่ี 31 
 มกรำคม 2562      ซ่ึงบริษทัยอ่ย  อตัรำแลกเปล่ียน  ธนัวำคม 2562 
เงินกูย้ืมระยะส้ันจำกสถำบนักำรเงิน 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 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 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 
 

(หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ยอดคงเหลือ  กระแสเงินสด  รำยกำรท่ีไมใ่ช่เงินสด  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัท่ี 1  เพิ่ม (ลด)*  เพิ่มขึ้น  กำรไดม้ำ  กำรแปลงค่ำ  ณ วนัท่ี 31 
 มกรำคม 2561      ซ่ึงบริษทัยอ่ย  อตัรำแลกเปล่ียน  ธนัวำคม 2561 
เงินกูย้ืมระยะส้ันจำกสถำบนักำรเงิน 20,000,000   67,000,000  -  -  -  87,000,000 
เงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 100,141,305  28,313,080  -  -  -  128,454,385 
เงินกูย้ืมระยะยำวจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  13,000,000  -  -  -  13,000,000 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 2,468,561  (1,026,735)  -  -  -  1,441,826 

รวม 122,609,866  107,286,345  -  -  -  229,896,211 
 
*กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจดัหำเงินสุทธิรวมจ ำนวนเงินสดรับและเงินสดช ำระคืนในงบกระแสเงินสด 
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31. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจจะเกดิขึน้ 
 31.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าด าเนินงานและสัญญาบริการ 
   บริษทัและบริษทัย่อยไดท้ ำสัญญำเช่ำท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำง ห้องชุด และยำนพำหนะ และ

สัญญำบริกำรท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรจำ้งรถรับส่งพนกังำน สัญญำกำรจำ้งงำนและสัญญำบริกำรอ่ืน ๆ 
   ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 บริษทัและบริษทัย่อยมีภำระผูกพนัในกำรจ่ำยค่ำเช่ำและค่ำบริกำร

ตำมสัญญำดงักล่ำวดงัน้ี 
(หน่วย: ลำ้นบำท) 

จ่ำยช ำระภำยใน  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  1 ปี  3.46  3.46 
 มำกกวำ่ 1 ปี ถึง 5 ปี  9.43  9.43 
  มำกกวำ่ 5 ปี  42.62  42.62 
  รวม  55.51  55.51 

 
 31.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาต่อเรือและสัญญาซ่อมเรือ 
   ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 บริษทัมีสัญญำต่อเรือและสัญญำซ่อมเรือซ่ึงยงัไม่ไดส่้งมอบหรือ

ใหบ้ริกำรจ ำนวนเงินประมำณ 39.62 ลำ้นบำท 
  

31.3 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัการซื้อสินค้า 
   ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 บริษทัมีภำระผูกพนัเก่ียวกบักำรซ้ือสินคำ้เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ใน

กำรซ่อมแซมเป็นจ ำนวน 4.2 ลำ้นบำท  
 

31.4 การค า้ประกนั 
   ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 บริษทัและบริษทัย่อยมีหนงัสือค ้ำประกนัซ่ึงออกโดยธนำคำรในนำม

บริษทั และบริษทัย่อย เหลืออยู่เป็นจ ำนวนเงิน 15.57 ล้ำนบำท (เฉพำะของกิจกำรจ ำนวน 14.19 ล้ำน
บำท) เก่ียวเน่ืองกบัภำระผกูพนัทำงปฏิบติั บำงประกำรตำมปกติธุรกิจของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

 
 31.5 การค า้ประกนัวงเงินสินเช่ือและเงินกู้ยืมท่ีได้รับจากสถาบันการเงิน 
   ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 บริษทัมีวงเงินสินเช่ือและเงินกูย้ืมจำกธนำคำรจ ำนวน 505 ลำ้นบำท 

ค ้ำประกนัโดยกำรจดจ ำนองอู่ลอยสองล ำและท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงของบริษทัเป็นหลกัประกนั 
   ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 บริษทัย่อยมีวงเงินสินเช่ือและเงินกู้ยืมจำกธนำคำรจ ำนวน 12 ลำ้น

บำท ค ้ำประกนัโดยกำรจดจ ำนองเรือสองล ำของบริษทัยอ่ยและค ้ำประกนัโดยบริษทัใหญ่ 
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32.   เคร่ืองมือทางการเงิน 
  32.1 นโยบายการบริหารความเส่ียง 

ตำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับท่ี 107 เร่ืองกำรแสดงรำยกำรส ำหรับเคร่ืองมือทำงกำรเงิน   
บริษทัและบริษทัย่อยมีเคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีส ำคญัท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงินประกอบดว้ย 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ลูกหน้ีและเจำ้หน้ีกำรคำ้ เงินให้กูย้ืม เงินเบิกเกินบญัชีธนำคำร 
เจำ้หน้ีทรัสต์รีซีท และเงินกู้ยืมระยะสั้น บริษทัฯมีควำมเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกับเคร่ืองมือทำงกำรเงิน
ดงักล่ำว และมีนโยบำยในกำรบริหำรควำมเส่ียงดงัน้ี 

 
  32.1.1 ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

บริษทัและบริษทัย่อยมีควำมเส่ียงดำ้นกำรให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีกำรคำ้ เงินให้กูย้ืม
และลูกหน้ีอ่ืน ฝ่ำยบริหำรควบคุมควำมเส่ียงน้ีโดยกำรก ำหนดให้มีนโยบำยและวิธีกำรในกำร
ควบคุมสินเช่ือ บริษทัไม่คำดว่ำจะไดรั้บควำมเสียหำยท่ีเป็นสำระส ำคญัจำกกำรให้สินเช่ือ จ ำนวน
เงินสูงสุดท่ีบริษทัฯอำจตอ้งสูญเสียจำกกำรให้สินเช่ือคือมูลค่ำตำมบญัชีของลูกหน้ี เงินให้กูย้ืมและ
ลูกหน้ีอ่ืนท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

กำรกระจุกตวัของควำมเส่ียงดำ้นกำรให้สินเช่ือเกิดจำกกำรท่ีบริษทัฯให้บริกำรรับจำ้งต่อเรือ
และซ่อมเรือใหแ้ก่ลูกคำ้ทัว่ไปทั้งภำคเอกชนและหน่วยงำนรำชกำร ควำมสำมำรถในกำรปฏิบติัตำม
ภำระผกูพนัของลกูหน้ีเหล่ำน้ีมีควำมสัมพนัธ์เก่ียวเน่ืองกบัสภำวะเศรษฐกิจของประเทศ 

   
  32.1.2 ความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้ 
   บริษทัและบริษทัย่อยมีควำมเส่ียงจำกอัตรำดอกเบ้ียท่ีส ำคัญอันเก่ียวเน่ืองกับเงินฝำกกับ

สถำบันกำรเงิน เงินกู้ยืมแก่บริษทัย่อย เงินเบิกเกินบัญชีธนำคำร เจ้ำหน้ีทรัสต์รีซีท เงินกู้ยืมท่ีมี
ดอกเบ้ีย อยำ่งไรก็ตำม เน่ืองจำกสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินส่วนใหญ่มีอตัรำดอกเบ้ียท่ีปรับขึ้น
ลงตำมอตัรำตลำด หรือมีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกับอตัรำตลำดในปัจจุบัน ควำมเส่ียงจำก
อตัรำดอกเบ้ียของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจึงอยูใ่นระดบัต ่ำ  

   ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีส ำคญัสำมำรถจดัตำมประเภท
อตัรำ ดอกเบ้ีย และส ำหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีมีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีสำมำรถแยกตำม
วนัท่ีครบก ำหนด หรือ วนัท่ีมีกำรก ำหนดอตัรำดอกเบ้ียใหม่ (หำกวนัท่ีมีกำรก ำหนดอตัรำดอกเบ้ีย
ใหม่ถึงก่อน) ไดด้งัน้ี 

  อตัรำดอกเบี้ยคงที ่  อตัรำดอกเบี้ย      อตัรำ 
 ภำยใน  มำกกว่ำ 1  มำกกว่ำ  ปรับขึ้นลง  ไม่มี    ดอกเบี้ย 
 1 ปี  ถึง 5 ปี  5 ปี  ตำมรำคำตลำด  อตัรำดอกเบี้ย  รวม  ที่แทจ้ริง 
 (ลำ้นบำท)  (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงิน              
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 0.06  -  -  64.62  2.12  66.80  0.10 – 1.05 
 0.06  -  -  64.62  2.12  66.80   
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  อตัรำดอกเบี้ยคงที ่  อตัรำดอกเบี้ย      อตัรำ 
 ภำยใน  มำกกว่ำ 1  มำกกว่ำ  ปรับขึ้นลง  ไม่มี    ดอกเบี้ย 
 1 ปี  ถึง 5 ปี  5 ปี  ตำมรำคำตลำด  อตัรำดอกเบี้ย  รวม  ที่แทจ้ริง 
 (ลำ้นบำท)  (ร้อยละต่อปี) 

หน้ีสินทางการเงิน              
ตัว๋สัญญำใชเ้งิน -  -  -  140.0  -  140.0  3.00 - 4.25 
 -  -  -  140.0  -  140.0   

  
  32.1.3 ความเส่ียงจากอตัราแลกเปลีย่น 
   บริษทัและบริษทัยอ่ยมีควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปลี่ยนท่ีส ำคญัอนัเก่ียวเน่ืองจำกกำรซ้ือสินคำ้

และบริกำรหรือให้บริกำร บริษทัมีกำรท ำสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ ซ่ึงส่วนใหญ่มี
อำยสุัญญำไม่เกินหน่ึงปีเพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในกำรบริหำรควำมเส่ียง 

   ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
ทำงกำรเงินท่ีเป็นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศดงัน้ี 

  สินทรัพย ์  หน้ีสิน  อตัรำแลกเปล่ียน 
สกุลเงิน  ทำงกำรเงิน  ทำงกำรเงิน  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 

  (ลำ้น)  (ลำ้น)  (บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกำ  0.29  -  29.9767 (อตัรำซ้ือ) 

 
  32.2 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

  เน่ืองจำกสินทรัพยท์ำงกำรเงินส่วนใหญ่และหน้ีสินทำงกำรเงินบำงส่วนของบริษทัฯและ
บริษัทย่อยจัดอยู่ในประเภทระยะสั้ น เงินให้กู้ยืมและเงินกู้ยืมมีอัตรำดอกเบ้ียใกล้เคียงกับอัตรำ
ดอกเบ้ียในตลำด บริษทัและบริษทัย่อยจึงประมำณมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำร
เงินใกลเ้คียงกบัมูลค่ำตำมบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

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

 
33. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบกำรเงินน้ีไดรั้บอนุมติัให้ออกโดยกรรมกำรของบริษทัเม่ือวนัท่ี 14 กุมภำพนัธ์ 2563 
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FINANCIAL HIGHLIGHT 2019

2019 2019 20192018 2018 20182017 2017 2017

1

26

457
483

525

705

PROFIT
UNIT : MILLION BAHT

TOTAL SHAREHOLDER’S
UNIT : MILLION BAHT

TOTAL REVENUES
UNIT : MILLION BAHT

Unit : Million Baht

Financial  Data 2019
2018

(Restated)
2017

Total Assets 755 752 734

Total Liabilities 326 295 251
Total Shareholders’Equity 429 457 483
Service Income 431 516 691
Total Revenue 441 525 705
Gross Profit  128 160 247
Net Profit (Loss) 1 26 82

Financial  Ratio 2019
2018

(Restated)
2017

Net Profit Margin 0.23 4.96 11.57
Return on Equity 0.23 5.54 17.73
Return on Asset 0.13 3.51 11.37
Book Value per Share (Baht) 1.66 1.77 1.87
Net Profit per Share (Baht) 0.004 0.10 0.32

82
429

441
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VISION & MISSION

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

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 
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QUALITY & STANDARD
ASIMAR has a vision to match the standards of wok 
and services of other renowned International shipyards. 
ASIMAR has invested its resources for development in 
all areas.
ASIMAR has been certified with Quality system by 
Lloyd’s Register Quality Assurance (LRQA) for Ship 
Repair and Ship Building.



134
ANNUAL REPORT 2019

MESSAGE FROM THE CHAIRMAN

MR. PRAKIT  PRADIPASEN
Chairman
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 In 2019, the Company faced numerous challenges, 
whether fierce competition in the ship repair and shipbuilding 
industry, economic uncertainties as well as shortage of 
workforce. However, with the focus, commitment and 
dedication of the management and all the employees, 
including timely adjustment of operational strategies 
under various situations, the Company was able to  
overcome the obstacles and operate steadily and  
continuously in the midst of intense competition.
 The various impacts that eventuated resulted in 
this year’s operating results not meeting the set target. 
However, with regard to ship repair work, customers 
still had confidence in the Company, as evident from 
delivery of more than 100 vessels at both the corporate 
headoffice and Surat Thani branch. The Company also 
made improvements to increase the efficiency of the 
work area to support more customers in the future.

 With regard to shipbuilding, the Company still 
continues to have projects to build vessels to eliminate 
water hyacinth. In 2019, the Company completed and 
delivered one such vessel to a government agency client 
and is in the process of completing another 2 due for 
delivery in 2020. The Company has further introduced 
new technology to develop a modernized prototype 
which will enhance energy-saving and truly care for the 
environment, in line with the growing trend of customers 
in the customer groups of passenger ships, water hya-
cinth eradication vessels and various types of garbage 
collection vessels.
 Finally, on behalf of all executives and employees 
of the Company, I thank you all for the support that you 
have extended to us. And with this support comes proof 
that, even in difficult circumstances, the Company can 
still stand firm in the industry and ready to wait for the 
recovery of the industry that will occur shortly hereafter 
so that we can continue to create further sustainable 
growth.
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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 projects in 2019 are the 
following;
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 Donated disposal diapers in Laem Fa Pha Sub-district 
in the Long-term Care for Elderly People with Depend-
ency Project.

ASIMAR PROTECTS THE WORLD, GIVES BACK TO THE COMMUNITY, SOCIETY 
AND THE ENVIRONMENT 

 Participated in volunteer activities with the 
royal sponsored unit and civil society in the 
“Doing good with our hearts” Project under 
the Beautiful Canal, Clear Water, Attention 
to Water Resources Project of the Laem 
Fa Pha Municipality. The activities to clean 
up the waterways and clear up waste in 
the vicinity of Klong Phra Ram and Klong 
Sanphasamit canals, including planting 
trees and focusing on the development of 
clean areas.

 Collaborated with the Samut Prakan Provincial Industry Office in activities to advocate and promote implementation 
of environmental governance systems in industrial establishments at the Wat Mai Samutkij Witthyakom Secondary 
School.
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 Participated in the volunteer project to campaign against global warming, 
plant trees in the community and along both sides of the Suksawad - Naklua 
highway in collaboration with the Public Health and Environment Division 
of Laem Fa Pha Municipality.

 Company representatives visited residents in nearby 
communities and provided disposal diapers to bedridden 
patients and the elderly who could not help themselves, 
making a total of 12 such visits.

SUPPORT COMMUNITY ACTIVITIES TO PROMOTE GOOD RELATIONS

 Supported Children’s Day activities by donating gifts to schools, communities and various government agencies 
in nearby areas. The Company also allowed the use of the area in front of the corporate office and provided electrical 
power to arrange the Children’s Day celebration by Klong Mai Community of Laem Fa Pha Sub-district, Phra Samut 
Chedi District of Samut Prakan Province.
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 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:

HAPPINESS IN GIVING, ONE GIVES AND MANY RECEIVE

 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 
patients nationwide.
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PROMOTION OF DHARMA

 Every month, the Company organizes merit making 
for employees to offer food to Buddhist monks from 
temples in the surrounding communities.

 Collaborated with Ecomarine Co., Ltd. in providing 
food and drinking water in the ordination during school 
break program “Dharma Fills the Heart” Project at Wat 
Rakhang Kositaram Temple. 

PROMOTED AND PROVIDED EDUCATION OPPORTUNITY TO EMPLOYEES’ CHILDREN

 Scholarship Project for Employees’ Children provided funding 
to support 21 good students.

CARING FOR OUR ASIMAR SIBLINGS PROJECT

 Supported promotion of good health among employees by arranging annual.
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FLEA MARKET ACTIVITY

 The Company supported activities to hold a flea market, at the start of every month, for food and consumer 
products so that employees can bring food, treats, second-hand goods such as clothing, for sale at cheap prices 
to their colleagues to supplement their income.

RUN FOR HEALTH ACTIVITIES

 Supported the Southeast Asian Fisheries Development 
Center in organizing the “SEAFDEC Walk-Run Mini  
Marathon” to promote healthy physical activity and support 
charity with funds from the activity being donated to Phra 
Samut Chedi Sawatyanont Hospital for procurement of 
medical equipment and a Scholarship Fund for Needy 
Students in Phra Samut Chedi District.
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BOARD OF DIRECTORS

MR. PRAKIT  PRADIPASEN
Chairman and Independent Director 

AGE : 77 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 (18/03/2019) : 200,200
% OF TOTAL SHARES : 0.08
APPOINTING DATE : 30/03/1995

AGE : 87 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 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 (18/03/2019) : -
% 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 : 60 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 (18/03/2019) : 1,124,960
% OF TOTAL SHARES : 0.44
APPOINTING DATE : 09/09/2003

AGE : 81 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 (18/03/2019) : -
% OF TOTAL SHARES : -
APPOINTING DATE : 03/07/1998

MR. SUTHIN  TANPAIBUL  
Director and Executive Director
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MR. PRAWAT  CHANRUANG  
Director and Member of Nominating 

and Remuneration Committee

AGE : 81 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 (18/03/2019) : 5,209,700
% OF TOTAL SHARES : 2.02
APPOINTING DATE : 26/11/2001

AGE : 83 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 (18/03/2019)  : -
% 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 : 55 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 (18/03/2019)  : -
% OF TOTAL SHARES : -
APPOINTING DATE : 01/06/2016

AGE : 55 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 (18/03/2019) : 1,000,000
% OF TOTAL SHARES : 0.39
APPOINTING DATE : 01/07/2018

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

AGE : 43 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 (18/03/2019) : 5,500,000
% OF TOTAL SHARES : 2.13
APPOINTING DATE : 04/06/2002

AGE : 46 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
  Asian Marine Services PCL. 

2009 - 2015
• General Manager
 Asian Marine Services PCL. 

2008 - 2009
• Category Development Manager
 Procter & Gamble Trading (Thailand) Limited

2007 - 2008
• Unit Manager
 Procter & Gamble Trading (Thailand) Limited

2006 - 2007
• Marketing Strategy & Planning Manager
 Procter & Gamble Trading (Thailand) Limited

NUMBER OF SHARES (18/03/2019)  : -
% 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 : 38 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 (18/03/2019) : 5,500,000
% OF TOTAL SHARES : 2.13
APPOINTING DATE : 04/04/2017
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AGE : 48 YEAR
EDUCATION
• MBA (Management and Organization)
 Dhurakijpundit  University
• Bachelor Degree 
 (Sc.in Industrial Technology)
 Institue of Rajaphat Pranakorn

WORK EXPERIENCE PRESENT
•  Chief Operating Office
 Asian Marine Services PCL. 

2016 - 2017 
• General  Manager and Acting for
 Production Department Manager
 Asian Marine Services PCL. 

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 (18/03/2019)  : -
% 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 : 48 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 (18/03/2019) : -
% OF TOTAL SHARES : -
APPOINTING DATE : 01/03/2017

MANAGEMENT TEAM
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MS.RAPEEPAN PIBOONSILP
Finance and Accounting 
Department Manager

AGE : 46 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
 Asian Marine Services PCL. 

2006 
•  Finance Executive
 AC Nielsen (Thailand ) Ltd.

1993 - 2005 
• Senior Accountant
 Jongstit Co., Ltd.

NUMBER OF SHARES (18/03/2019)  : -
% OF TOTAL SHARES : -
APPOINTING DATE : 01/04/2011

AGE : 66 YEAR
EDUCATION
• High School
 Sriboonyanon School

WORK EXPERIENCE PRESENT
• Material Service Department Manager
 Asian Marine Services PCL. 

2005 - 2011
• Material Service Division Manager
 Asian Marine Services PCL. 

NUMBER OF SHARES (18/03/2019)  : -
% OF TOTAL SHARES : -
APPOINTING DATE : 31/01/2012

MRS.AROME SAJJAWISOE
Material  Service Department Manager
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AGE : 50 YEAR
EDUCATION
• Bachelor Degree of Education in Physical Education
 Srinakarinwirote University
• Bachelor Degree of Political Science
 Ramkhamhaeng Universiry

WORK EXPERIENCE PRESENT
•  Human Resources & Administration Department
 Manager
 Asian Marine Services PCL.

2011 - 2018 
• Human Resources Manager
 S.C.Sereechai Beauty Ltd. 

NUMBER OF SHARES (18/03/2019)  : -
% OF TOTAL SHARES : -
APPOINTING DATE : 03/12/2018

MR.PRANITHAN  KOTEPAN
Human Resources & Administration

Department Manager

MR.PONGSUN  PHAEJUI
Production Department Manager

AGE : 37  YEAR
EDUCATION
• MBA ( Management )
 Ramkhamhaeng University
• Bachelor Degree of Naval Architecture
 and Marine Engineering
 Kasetsart University/ Sriracha Campus

WORK EXPERIENCE PRESENT
• Production Department Manager
 Asian Marine Services PCL. 

2017 - 2018 
• Assistant Production Department Manager
 Asian Marine Services PCL. 
2016 - 2017
• Ship Repair Manager
 Asian Marine Services PCL.

NUMBER OF SHARES (18/03/2019) : -
% OF TOTAL SHARES : -
APPOINTING DATE : 01/07/2019
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Engineering 
Team Manager

Project 
Management 

Manager

Production 
Department 
Manager

Material Service 
Department Manager

Surat Thani Branch 
Manager

Quality Control and Safety 
Division Manager

Nominating & 
Remuneration Committee

Audit CommitteeBoard of Executive 
Directors

Chief Executive Officer

Administrative 
office

Internal Auditor

Consultant

BOARD OF DIRECTORS

Marketing 
Department 

Manager

Finance & 
Accounting 

Department Manager

Business
Development

Division

Information 
Technology 

Division Manager

Human Resources & 
Administration 

Department Manager

Chief Marketing Officer Chief Operating Officer

ASIAN MARINE SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED

ORGANIZATION STRUCTURE



152
ANNUAL REPORT 2019

 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.

HISTORY AND SIGNIFICANT DEVELOPMENTS
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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 vessel 
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 15th 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.
 On 9th 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”.
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 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 26th January 2007 from the total 
registered capital of THB 37.5 million to THB 10.0 million 
and again on 3rd 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 
30th November 2007 and the project commenced on  
1st December 2007 and is due to finish on 31st 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 26th 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 1st December 2007 and ended on 31st 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.

 In 2009, 12th January 2009, the Company delivered 
a 442 TEU cargo ship to GATI Limited of India.
 On 2nd 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 26th  
October 2009.
 On 30th 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 28th September 2009, the Company signed a 
contract with the Fisheries Department to repair the 
Mahidol Marine Exploration Ship.
 On 30th 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 
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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, 17th 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 1st 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, 23rd 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 18th July 2011, the company laid the keel for 
Transhipment Barge Inter 7.
 On 21st 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 8th 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 15th 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 21st November 2011, the company was 
commissioned by Titan Maritime of Singapore to salvage 
the Unison Vigor, its cargo ship which had capsized off 
the Kerry Siam Seaport in Sriracha District of Chonburi 
Province.
 On 22nd 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.
 Ecomarine Co., Ltd.  On February 3rd, 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 
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providing 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 4th 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 31st July 2012, handed over the Transhipment 
Barge Inter 7 vessel for Inter Stevedoring 7 Co., Ltd.
 On 31st 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 14th 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 18th 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 15th 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 11th April 2013, handed over the Lighter Barge 
vessel No.1-2 for Angthone Sugar Terminal Co. Ltd., 
 On 15th November 2013, handed over the Lighter 
Barge vessel No.3-4 for Angthone Sugar Terminal Co. 
Ltd. 
 On 16th 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 16th 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 21st June 2013 and 
ended on 9th 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 24th 
August 2013 and ended on 26th November 2013.

 In 2014, On 17th 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 12th 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 26th 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 
27th February 2014 and ended on 24th October 2014.

 In 2015, On 4th August 2015, Delivered the Tug 
boat to Port Authority of Sihanoukville valued USD 6.30 
million. 
 On 7th August 2015, The Company launched the  
12 MT BUOY TENDER vessel of Port Authority of Thailand.
 On 17th August 2015, Ship commissing Ceremony 
at Port Authority of Sihanoukville, Cambodia.
 On 3rd September 2015, Delivered the 12 MT BUOY 
TENDER vessel to Port Authority of Thailand valued 
349.60 million Baht.
 On 26th 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 5th 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.
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  On 21st August 2015, Delivered 4 paddle wheel 
vessels of Department of Public Works and Town & 
Country Planning valued at 45.90 million Baht.
 On 30th December 2015, Signed a contract of 3 
paddle wheel vessels at Department of Public Works 
and Town &amp; Country Planning for the period of 8 
months valued at 37.48 million Baht.
 General Marine Co., Ltd. On 21st 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 4th 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 27th 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 26th 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 6th 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 28th September 2016, Keel-laying Ceremony of 
the VC 23 and VC 24 barges A2500 DWT commissioned 
by Viravan Co., Ltd.
 On 29th December 2016, Keel-laying Ceremony of 
the VC 25 and VC 26 barges A2500 DWT commissioned 
by Viravan Co., Ltd.
 Ecomarine Co., Ltd. On 29th 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 28th 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 14th 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 15th September 2016, Completed delivery of 
1 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 19th 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 3rd 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 8th 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 8th 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 
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10.70 million and a project timeline of 17 months.
 On 31st August 2017, Completed the delivery of 
the 3rd batch of VC 27 and VC 28 barges A2500 DWT 
commissioned by Viravan Co., Ltd.
 On 28th 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 24th 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 25th 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 14th 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.
 On 23rd 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 9th January 2018, Signed a contract 
to build a Ferry vessel for the Seatran Ferry Co., Ltd. 
valued 168.12 Million Baht.
 On 25th 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 6th 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 19th 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 12th 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 28th 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 19th July 2018, Completed delivery of 1 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.
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ASIAN MARINE SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED

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 Baht and a project timeline of 135 days.

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 Baht and a project timeline of 140 days.

23 May 2019 Completed delivery for Steel structure of the New Sadao Customs house building, Songkla. 
with Power Line Engineering PCL.

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.

9 August 2019 Completed delivered the Canal Cleaning Boat to Toyota Motor Thailand Co., Ltd. 

25 August 2019 Held keel-laying ceremony for 4 Catamaran Passenger Boats by the Chao Phraya Express 
Boat Co., Ltd.

ECOMARINE CO., LTD. 

14 August 2019 Signed a contract to 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 total value of 15.65 Million Baht and a project timeline of 240 days.

12 September 2019 Signed a contract to build an 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.

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

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.

29 November 2019 Signed a contract procurement cable car by Klongtumrucity at total value of 3.89 Million 
Baht 

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

ACHIEVEMENTS AND MAJOR EVENTS IN 2019
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 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 Tunpaibul 
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
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TYPES SHIPOWNERS

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

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 
Administrative Organization receive the contact from 
Eco Marine Co., Ltd.

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

19. Catamaran Passenger Boats 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

 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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ASIMAR GROUP STRUCTURE 

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%99.99% 99.90%

INVESTMENT IN SUBSIDIARIES

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 technology 
transfer and patented ship plans to further develop the 
industry as well.
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REVENUE STRUCTURE
UNIT : MILLION BAHT

44.70

10.15

21.00

364.92

201920182017

NET PROFIT
UNIT: MILLION BAHT

26.05

SHIP REPAIR SUBSIDIARY COMPANY INCOME

OTHER REVENUES

SHIP BUILDING

ASIMAR AND AFFILIATES INCOME STRUCTURE
(Unit: Million Baht)

Revenue categories
2019 2018 (Restated) 2017

Amount % Amount % Amount %

Ship repair 364.92 82.79 420.79 80.17 401.88 56.98

Ship building 44.70 10.14 39.65 7.55 265.08 37.59

Subsidiary company income 21.00 4.77 55.70 10.61 24.52 3.48

Other revenues * 10.15 2.30 8.76 1.67 13.78 1.95

Total 440.77 100.00 524.90 100.00 705.26 100.00

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

REVENUE STRUCTURE

81.57

1.01
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INDUSTRY OVERVIEW
 In 2019, net expansion of the world fleet was recorded 
at 3.88 percent and is expected to increase by 4.07 
percent, with a delay in ship deliveries at 2.72 percent 
due to economic conditions and financial pressure on 
both buyers and the shipyard. New ship deliveries in 
2019 are stable compared to ship deliveries in the past 
10 years, with new ship deliveries increasing the total 
tonnage by 40.82 million deadweight tons. 
 In the current market conditions, the number of 
vessels exceed the demand and the volume of new 
shipbuilding has decreased due to the falling market 
conditions and the lack of funding sources, including 
regulatory changes that may result in those new ships 
being out-of-date, ship delivery is delayed and rising 
ship recycling rates due to the market downturn and 
the economic and regulatory pressures, including freight 
market which is the main factor for recycling vessels. 
The more the shipping market is sluggish, the greater 
the volume of vessels being recycled.

COMPETITIVE ENVIRONMENT AND INDUSTRY TREND

 Approximately 12.77 percent of the world fleet (total 
capacity of 111.24 million DWT) will be over 20 years 
between 2020 and 2023. If the vessels are not recycled 
until the end of 2023, the owners of these vessels will 
have to face enormous financial pressure due to the new 
rules which are due to be enforced which requires high 
capital. Depending on the challenges of the shipping 
market from 2020 to 2023, many of these vessels will 
be forced to be sold for recycling in Asia,
 Newly built vessels, with a total capacity of around 
9.31 percent (a total capacity of 81.34 million DWT), are 
scheduled for delivery by the end of 2023, but the lack 
of funding sources and the delayed delivery of these 
ships may render the escalation of delay in the number 
of delivery of new ships into the shipping market. 

Summary of the world fleet at the end of 2019 and the estimate number of the fleet by 2023.

Capacity

Number of vessels
At end of 2019

Newly built vessels
Due for delivery in 2023

Vessels older than 20 years
To be decommissioned 

2020-2023

Vessels Million DWT Vessels Million DWT Vessels Million DWT
Capesize
(more than 90,000 DWT)

2,085 376.58 211 44.93 162 30.17

Panamax
(70,000-90,000 DWT)

2,316 183.43 227 18.71 409 30.55

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

3,688 205.08 217 13.06 617 30.75

Handysize
(10,000-40,000 DWT)

3,989 108.34 155 4.64 801 19.76

Source: Clarksons Research



166
ANNUAL REPORT 2019

 Regulatory effects will increase ship recycling in 
2020. IMO 2020 will result in the use of fuel with low 
sulfur content which has a high price since January 1, 
2020, except for boat owners equipped with a scrubber 
unit to trap air pollutants and acid rain from the emission 
of exhaust gases into the atmosphere. 

MAIN IMPACTS OF IMO 2020 ARE AS FOLLOWS:

•	 Many old vessels have to face problems, 
whether they choose to be fitted with high-cost 
scrubber units or use compliant fuel. Old vessels 
that will reach 20 years, 25 years and 30 years 
in 2020 will have to face the problem of very high 
costs, whether the cost of special surveys, cost of 
installing a ballast water management system and 
the cost of meeting IMO 2020 on schedule. The 
world fleet has an estimated 69.78 million DWT old 
vessels which must experiment with low sulfur fuel 
oil and diesel fuel with engines that are designed 
to use high sulfur fuel oil. The new oil trials may 
damage the ship’s engine or may cause a lot of 
delay, so customers may be hesitant to continue 
to use those old vessels.

•	 Vessels that use low sulfur fuel can sail  
economically at low speeds. Due to the difference 
between the high sulfur fuel price (HSFO) and the 
low sulfur fuel oil price (LSFO) at USD 300 per ton 
or more, combined with the impact of IMO 2020 as 
discussed above, could result in the supply sector 
contracting at a level that dramatically increases 
freight rates.

•	 There are 1,254 dry bulk vessels with total 
capacity of 191.34 million DWT installed with smoke 
detectors, of which 1,068 vessels, 159.51 million 
DWT, are installed on existing vessels and 186, 
equivalent to a volume of 31.83 DWT, are installed 
on newly built vessels. According to Clarksons, at 
the end of 2019, from the total of the world’s 12,868 
bulk carriers, with total volume of 954.77 million 
DWT, including new vessels due for completion by 
the end of 2023, a volume of 191.34 million DWT, 

or equivalent to 20.04 percent. For ships equipped 
with scrubbers, wastewater that may be contaminated 
with sulfur, nitrogen and other contaminants is 
discharged and dumped into the sea and ocean. 
Therefore, it is a change from releasing waste into 
the air to releasing it into the sea instead.

•	 The question is whether the world’s largest oil 
refining companies will produce high sulfur fuel oil 
to support a small number of ship owners, and if 
so, those oil refining companies must procure and 
separate refineries, storage wells, pipelines and 
transportation vehicles (Punts / small oil transport 
vessels) to support ship owners who choose to 
use high sulfur fuel. When considering the cost to 
benefit, those oil refining companies may consider 
determining the price of high-sulfur fuel that is not 
lower than the low-sulfur fuel price, and may even 
be slightly higher in the second half of 2020

•	 Vessels that plan or are about to invest a large 
amount of money to install scrubbers face various 
challenges, that is to say, the prohibited use of 
open-loop scrubbers while docked, strict monitoring 
of gas emissions to ensure that such equipment, 
which does not yet have a measurable standard, 
can mitigate the amount of sulfur released into the 
atmosphere to a minimum, as well as being non  
corrosive to the exhaust system and the rear exhaust 
pipe. (Hydex.com, an underwater expert, has stated 
that regulations will be issued to control underwater 
exhaust pipes of ships fitted with scrubbers.) The 
installation of large pumps to create water pressure 
in the scrubber system, requiring two generators to 
be used while at sea, instead of just one as ordinarily, 
means that there will be additional costs for spare 
parts, repair and maintenance of the system, not 
to mention necessary additional manpower to look 
after the equipment.

•	 For ship owners who choose not to install 
scrubbers, and instead switch to using low sulfur 
fuel, they will have to worry about whether there will 
be sufficient supply of the compliant fuel to meet 
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demand, including the compatibility of different 
types of low-sulfur fuel mixed together, cleaning the 
fuel tank by keeping only a small amount of MGO 
oil in an empty oil tank to get rid of the oil residue 
of the fuel with high sulfur content, and preparation 
by adding low-sulfur fuel (during the 4th quarter of 
2019) to an empty fuel tank, as well as having clear 
operational guidelines for ship crews to know about 
storage, receiving, and use of low-sulfur fuel, etc.

 The overview of the shipyard industry during 2019 
to 2020, showed efforts to adapt to the crisis by restructuring 
of companies, both in terms of downsizing and mergers, 
to survive. For example, Mitsui E&S Holding, a Japanese 
shipbuilding company that is experiencing severe  
liquidity problems, announced layoffs as well as decreasing 
production, selling assets as part of major restructuring 
leading to more integration and mergers in the shipbuilding 
industry in Japan that is facing fierce competition from 
South Korea. While in South Korea there was a merger 
of two large shipbuilding companies, namely Hyundai 
Heavy Industries and Daewoo Shipbuilding and Marine 
Company, becoming the largest shipbuilding corporation 
in the world and dominating the world market with more 
than 20 percent market share. The merger will help 
increase competitiveness by helping to solve the  
problem of overcapacity, reduce investment in redundant 
branches, improve inefficient administration, as well as 
having positive results in terms of economy of scale 
and technological development and expertise. Meanwhile 
Chinese shipbuilding companies use mergers and  

acquisitions to maintain market share and competitiveness, 
with two industry giants, China Shipbuilding Industry 
Corporation and China State Shipbuilding Corporation 
Limited, announcing their merger. The corporation that 
will be formed after the merger will have 147 research 
institutes, enterprises and listed companies with total 
assets of USD112.2 billion and 310,000 employees. The 
new corporation will have the largest shipyards in China 
with the most comprehensive research and development 
facilities which will ensure world class production to 
international standards.

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, 
with the domestic ship repair market declining due to the 
economic slowdown, pressure from the trade war and 
reduced oil prices, resulting in the ship owners opting to 
control overhead costs, limiting their maintenance budget 
by choosing to do only the necessary work or to ensure 
compliance with regulatory requirements of the Harbor 
Department or the International Maritime Organization 
(IMO). Furthermore, the number of foreign ships traveling 
for repairs in the country also decreased, both cargo 
ships and offshore vessels supporting oil exploration 
and drilling operations due to the sluggishness of the 
offshore oil exploration and drilling business, resulting 
in higher price competition among the shipyards.
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 In 2019 (January-June), the number of vessels increased from 7 in 2018 (13 new registered vessels and 
6 deregistered vessels), which increased from the expected expansion of Asian markets such as Japan, India, 
and CLMV or Cambodia, Laos, Myanmar, and Vietnam for customers who are owners of cargo vessels, oil and liquid 
petroleum transportation tankers investing in expanding their fleet, reducing the average age of the fleet and  
increasing efficiency. This has resulted in an overall increase of the fleet registered in the country in 2019 accordingly.
 

Data Thai Commercial Ship 2008-2019

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 4,3482,092 515 6,611,492 10.0

* Data between Jan - June 2019
Source: Ship Standard Registration Bureau/ Marine Department

Total Revenue of Industry Ship building and Ship repair in Thailand 2016-2018
Source: Department of Business Development
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 In 2019 positive factors in the shipbuilding industry 
the following: 

1. Promotion of water transport by the state, for 
example, the acceleration of domestic transport 
ports in the country, the promotion of coastal water 
transport which is cheaper than land transport by 
road, thereby creating a demand for Container 
Feeder Vessels of the average size of approximately 
200 TEU which are container ships used to transport 
goods from ports along the Chao Phraya River and 
from Surat Thani to Laem Chabang Deep Seaport.
2. Improvement and expansion of passenger and 
tourist transport businesses along the Chao Phraya 
River including new entrepreneurs who are becoming 
interested in this business by bringing in new  
technology to improve the design, changing ship-
building materials from steel to aluminum, focusing 
on energy saving and protecting the environment 
3. Demand from the public sector for such vessels 
as off-shore patrol vessels (OPV), multi-purpose 
tug boats, Royal Thai Navy coastal patrol vessels, 
dredgers, and Tug Boats commissioned by the Port 
Authority of Thailand, fishery patrol vessels of the 
Fisheries Department, has enabled the domestic 
shipbuilding industry to generate work.
4. The continued strengthening of the Thai Baht 
against the US dollar rendered lower costs of  
imported spare parts such as for motors, drive systems, 

communications system, navigating system from 
the exchange rate.

COMPETITIVE STRATEGY OF THE SHIPBUILDING 
AND SHIP REPAIR INDUSTRY IN 2019-2020
 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. 
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 technol-
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ogy, 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 organiผไzation’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 trans-
port 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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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 

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
 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 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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MAJOR SHAREHOLDERS AND EXECUTIVES

1. LIST OF MAJOR SHAREHOLDERS 
 As of 18th March 2019 (Latest registrar closing date)

Name
As of 18 March 2019

Number of shares %

1. Panitvong Group 51,800,041 20.05

2. Tanpaibul Group 47,051,020 18.22

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

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

5. Mr.Wiroj Tansirikongkol 4,980,000 1.93

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

7. Mr.Wichian Srimuninnimit 4,608,100 1.78

8. Mr.Thanakorn Yodpetch 4,000,000 1.55

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

10. Ms.Somjit Taraamornrat 3,957,770 1.53

Total 135,956,331 52.64

 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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1. 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

MANAGEMENT AND CORPORATE GOVERNANCE
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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.

 8. 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
 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 Memb er 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 respon-
sibility to the Board of Directors and is also author-
ised 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.
 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.
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 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
 5. Ms.Rapeepan Piboonsilp  Finance and Accounting Department Manager
 6. Mr.Pranithan Kotepan  Human Resource and Administration Department Manager
 7. 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.
 6. 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

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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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.  

GOOD CORPORATE GOVERNANCE

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 2019 on 4 April 2019 which was attended 
by 11 of the total of 11 members of the Board of 
Directors ,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 2019 
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 
Mrs.Luckana Srisod to represent them and vote 
on their behalf. However, in the Annual General 
Meeting 2019, 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 share holdings 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 2019, 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 2019 to 17 February 2020. 
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 administrative 
compensation, succession plan, and advancement

 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 
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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 2019, has been an incident with a staff of 13. 

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.

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 
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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 2019 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 COMMUNITY AND SOCIAL DEVELOPMENT

 ASIMAR is firmly dedicated and committed to the 
belief that sustainable business growth can only be 

achieved with corresponding development and growth 
for the community and society through corporate social 
and environmental responsibility, whereby the Company 
has formulated policy and operational guidelines for 
sustainable development to promote a better quality of 
life for the community. 
 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 projects in 2019 are the  
following;

ASIMAR PROTECTS THE WORLD, GIVES BACK TO THE 

COMMUNITY, SOCIETY AND THE ENVIRONMENT 

 **Participated in volunteer activities with the royal 
sponsored unit and civil society in the “Doing good with 
our hearts” Project under the Beautiful Canal, Clear 
Water, Attention to Water Resources Project of the Laem 
Fa Pha Municipality. The Company provided vessels and 
drinking water for volunteers as well as participated in 
the activities to clean up the waterways and clear up 
waste in the vicinity of Klong Phra Ram and Klong  
Sanphasamit canals, including planting trees and focusing 
on the development of clean areas, canals, rivers,  
waterways, public areas, efficient drainage in order to 
be appealing tourist attractions and relaxing public venues 
in the municipality.
 **Participated in the volunteer project to campaign 
against global warming, plant trees in the community 
and along both sides of the Suksawad - Naklua highway 
in collaboration with the Public Health and Environment 
Division of Laem Fa Pha Municipality so as to increase 
green space, help promote a balanced ecosystem and 
enhance abundance in the surrounding natural environment 
to serve as the lung of the community or air purifier, 
helping to mitigate air pollution and “global warming”.
 **Collaborated with the Samut Prakan Provincial 
Industry Office in activities to advocate and promote 
implementation of environmental governance systems 
in industrial establishments at the Wat Mai Samutkij 
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Witthyakom Secondary School to provide knowledge 
and understanding, as well as raising awareness of 
social responsibility and creating immunity for sustainable 
development.
 **Donated disposal diapers to the Laem Fa Pha 
Municipality to be provided as welfare assistance to 
senior citizens in communities in Laem Fa Pha Sub-district 
in the Long-term Care for Elderly People with Dependency 
Project. 
 **Company representatives visited residents in 
nearby communities and provided disposal diapers to 
bedridden patients and the elderly who could not help 
themselves, making a total of 12 such visits.

SUPPORTED COMMUNITY ACTIVITIES TO PROMOTE GOOD 

RELATIONS

 **Supported Children’s Day activities by donating 
gifts to a total of 15 schools, communities and various 
government agencies in nearby areas. The Company 
also provided food and allowed the use of the area in 
front of the corporate office and provided electrical power 
to arrange the Children’s Day celebration by Moo 3 Klong 
Mai Community of Laem Fa Pha Sub-district, Phra 
Samut Chedi District of Samut Prakan Province.
 **Supported Children’s Day activities by providing 
food and organizing activities at Ban Rai Trok Ngok 
Community.
 **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: 

HAPPINESS IN GIVING, GIFT FROM ONE TO MANY

 ** 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 disaster victims in hospitals nationwide 
which is considered a charitable activity that saves lives, 
allowing them to continue to live in society with their 
families. 

PROMOTION OF DHARMA

 **Every month, the Company organizes merit  
making for employees to offer food to Buddhist monks, 
listen to Dharma sermons and practice meditation with 
the Buddhist monks from temples in the surrounding 
communities, in order that they may have a moral  
compass to guide them in living harmoniously in society 
as good Buddhists. 
 **Collaborated with Ecomarine Co., Ltd. in providing 
food and drinking water in the ordination during school 
break program “Dharma Fills the Heart” Project at Wat 
Rakhang Kositaram Temple. 

PROMOTED AND PROVIDED EDUCATION OPPORTUNITIES 

TO EMPLOYEES’ CHILDREN

 **Scholarship Project for Employees’ Children  
provided funding to support 21 good students who are 
children of employees so that they may have the education 
opportunity to further develop into productive and  
qualified human resources in the future.

CARING FOR OUR ASIMAR SIBLINGS PROJECT

 **Supported promotion of good health among  
employees by arranging annual health checks including 
health checks based on assessment of occupational 
risks which enables the Company to screen signs of 
abnormal health or possible work-related impacts on 
health or potential unhealthy lifestyles of employees. 
 ** 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. The Company also received  
commendation from the Department of Health and the 
Dental Innovation Foundation for participating in the 
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Project to Develop Oral Health Promotion System for 
the Workforce to Enter Senior Years with Quality: 
“Healthy teeth in adults lead to healthy family and  
happy society.”
Flea Market Activity
 **The Company supported activities to hold a flea 
market, at the start of every month, so that employees 
can bring food, treats, second-hand goods such as 
clothing, for sale at cheap prices to their colleagues to 
supplement their income.

RUN FOR HEATH

  *Supported the Southeast Asian Fisheries  
Development Center in organizing the “SEAFDEC Walk-Run 
Mini Marathon” on December 8, 2019 to promote healthy 
physical activity and support charity with funds from the 
activity being donated to Phra Samut Chedi Sawatyanont 
Hospital for procurement of medical equipment and a 
Scholarship Fund for Needy Students in Phra Samut 
Chedi District.

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 Represent-
ative 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 environmental 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.

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.
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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 
LINK 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 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.
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Details Reference in the Annual Report 2019

4.1 SHAREHOLDERS’ STRUCTURE Shareholders’ Structure
4.2 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 2019, 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.

4.10 REMUNERATION FOR DIRECTORS AND THE MANAGEMENT

 Remuneration to Directors for the Year 2019
Unit: Baht

Name
Board of 
Directors

Audit Committee
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
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1. * Total Annual Director Fee and Audit Committee for 11 directors Baht 2.31 Million.
2. ** Total Remuneration for 10 ***managements is Baht 10.81 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.

 There was 4 ordinary meetings, Audit Committee 4 ordinary meetings and Nominating and Remuneration 
Committee 2 ordinary meetings in 2019, each director’s attendance in these meetings are as follows:

Name
Board of 
Directors

Audit
Committee

Nominating and 
Remuneration Committee

1.  Mr.Prakit Pradipasen 4/4 - -
2.  Mr.Sribhumi Sukhanetr 4/4 4/4 2/2

3.  Mrs.Warawan Nganthavee 4/4 - -

4.  Mr.Prawat Chanruang 4/4 - 2/2

5.  Mr.Suthin Tanpaibul 4/4 - -

6.  Dr.Bumroong Chinda 3/4 4/4 -

7.  Mrs.Luckana Srisod 2/4 4/4 -

8.  Mr.Teerapong Tanphaibul 4/4 - -

9.  Dr.Nonn Panitvong 4/4 - 2/2

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.
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4.13 CHANGES HELD BY DIRECTORS AND EXECUTIVES IN 2019

Name
Shares held as of 

31 December 
2019

Shares held as of
 31 December 

2018

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 - - - -

7 Mrs.Luckana Srisod - - - -
Spouse and minor children - - - -

8 Mr.Teerapong 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.Pranithan Kotepan - - - -
Spouse and minor children - - - -

17 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 
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opinions, including proposing additional items for 
meeting agendas and nominating qualified people 
to become Directors. 

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.

•	 Social and environmental awareness and 
responsibility must be fostered through the  
compliance with relevant environmental laws and 
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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).
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 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.

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 assiat, 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.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

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
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Name Program Year

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

 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.
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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 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  
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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 con-
trol 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

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 2019, 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 2019 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 com-
panies 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 2019
Million Baht

31 Dec 2018
Million Baht

Percentage 
of holding

TRADE ACCOUNT RECEIVABLE-RELATED PARTIES

 Subsidiary company
 - Ecomarine Co., Ltd.
 Related company
 - Seatran Ferry Co., Ltd.
 - Seatran Discovery Co., Ltd.
 - Seatran Traval Co., Ltd.
 - Seatran Line Co., Ltd.
 - Seatran Dockyard Co., Ltd.

-

12.67
0.32

0.006
-
-

0.54

18.66
0.05

-
0.21
0.46

93.15

-
-

-
-

AMOUNTS DUE FROM RELATED PARTIES

 Subsidiary company
 - Asimar Marine Co., Ltd.
 - Ecomarine Co., Ltd.
 - General Marine Co., Ltd.

0.04
0.03

0.007

0.09
0.09

0.007

99.90
93.15
99.99

UNBILLED COMPLETE CONSTRUCTION IN PROGRESS-

RELATED PARTIES

Related company
 - Seatran Ferry Co., Ltd.
Subsidiary company
 - Ecomarine Co., Ltd.

0.60

13.23

2.53

-

-

93.15

CONNECTED TRANSACTIONS 
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31 Dec 2019
Million Baht

31 Dec 2018
Million Baht

Percentage 
of holding

TRADE ACCOUNTS PAYABLE-RELATED PARTIES

 Subsidiary company
 - Asimar Marine Co., Ltd.
 - Ecomarine Co., Ltd.
 Related company
 - Seatran Ferry Co., Ltd.

2.19
0.10

-

 8.47
0.009

0.29

 99.90
93.15

-

ACCRUED INTEREST-RELATED PARTIES

 Subsidiary company
 - Ecomarine Co., Ltd.
 - General Marine Co., Ltd.
 - Asimar Marine Co., Ltd.

0.01
0.006
0.003

0.01
0.005

-

93.15
99.99
99.90

LONG-TERM LOANS-RELATED PARTIES

 Subsidiary company
 - Ecomarine Co., Ltd.
 - General Marine Co., Ltd.
 - Asimar Marine Co., Ltd.

12.40
5.00
2.60

9.00
4.00

-

93.15
99.99
99.90

 
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

2019 2018
SUBSIDIARY COMPANY
Revenues
 Ship building income 
 Ship repair income
 Dividend
 Other income
Expenses
 Cost of services
 Purchase material
 Interest expense

13.20
0.038
8.20
1.50

28.40
0.60
0.30

39.70
0.20

-
1.70

31.60
0.10
0.30

RELATED COMPANY
Revenues
 Ship repair income
 Service income and sale
 Cost of services
 Purchase material

36.80
1.08

-
-

55.40
1.10

-
0.20
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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.

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 
Line

Seatran 
Dockyard

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 X

4.Dr.Bumroong Chinda X

5. Mr.Teerapong Tanphaibul X X X X X

6. Dr.Nonn Panitvong X

7. Mr.Suradej Tanpaibul X,XX X,XX X,XX

X = Directors , XX = Management
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1. AUDIT FEE
 The company and subsidiaries paid the audit fee to Dharmniti Auditing Co., Ltd. office limited for year 
2019 totaling  Baht 1,095,000.00

2. NON-AUDIT FEE
 - No -

ADDITIONAL INFORMATION REGARDING 
AUDITOR’S  SERVICE FEE



201
ASIAN MARINE SERVICES PUBLIC CO., LTD.

 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
 2. Dr.Bumroong  Chinda  Member of Audit Committee
 3. Mrs.Luckana  Srisod   Member of Audit Committee
   
 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 2019, the Audit Committee held a total of 4 meetings in which the following substantive matters considered:  
 1.  The Audit Committee invited the Managing Director, 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.

REPORT OF THE AUDIT COMMITTEE
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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 2019. Incidentally, this auditing firm does not provide any other service to the Company besides being 
the Company Auditor in 2019. 

 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 internal 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

 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 2019, 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 2019”, the Nomination and 
 Remuneration Committee regards this as appropriate 
and such package has already been considered and 
approved by the Board of Directors.

Mr.Sribhumi Sukhanetr
Chairman Nomination and Remuneration Committee
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SUMMARY OF FINANCIAL INFORMATION 
Consolidated Financial Data 

Unit: Thousand Baht

 2019 2018
(Restated) 2017

Total Assets 755,159 751,992 733,805

Total Liabilities 326,219 294,579 251,136

Shareholders’ Equity 428,940 457,413 482,669

Revenue from services 430,620 516,134 691,483

Revenue from Ship Repair 364,920 420,785 401,881

Revenue from Shipbuilding 44,700 39,650 265,085

Subsidiary company income 21,000 55,699 24,517

Total Revenue 440,771 524,897 705,262

Gross Profit 127,752 159,186 247,105

Net Earning (Loss) 1,060 26,051 81,565

FINANCIAL RATIO

2019 2018
(Restated) 2017

Net Profit Margin (%) 0.23 4.96 11.57

Return on Equity (%) 0.23 5.54 17.73

Return on Asset (%) 0.13 3.51 11.37

Book Value per share (Baht) 1.66 1.77 1.87

Earnings per share (Baht) 0.004 0.10 0.32

 

PERFORMANCE IN 2019

NET PROFIT
UNIT : MILLION BAHT

26.05

1.01
81.57

2017 20192018
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PERFORMANCE IN 2019
 The Company’s performance in the year 2019, The 
revenue from services was decreased of THB 85.51 
million or 16.57 percent, compared with the year 2018. 
The Company has the following analysis on its results 
of total revenue, cost and expenses. 

REVENUE
  Ship Repairing revenue was THB 364.90 million, 
decreased in THB 55.70 million or 13.24 percent, from 
the last year due to Samutprakan branch the number of 
vessels and average of revenue per vessel decreased. 
As well as during the year there were improvements in 
floating docks area. Therefore affecting the volume of 
ship repair. And the customer had a limited budget from 
the economic downturn including the high competition 
of the shipyard business.
 The Surat Thani branch revenue which increase 
THB 4.23 million, in the same period the year 2018, 
which average of revenue per vessel increased.
 Shipbuilding revenue was THB 44.70 million, which 
increase from the year 2018, The Project Paddle Wheel 
(Chiang Mai Provincial Administrative Organization) 
which deliveried already. The project Paddle Wheel from 
ECO Marine Company Limited., the subsidiaries. The 
project Chao Phraya Express Boat Co., Ltd. 4 vessels 
which had accumulated revenue recognition of 63.74 
percent, which will deliver in the First Quarter of 2020. 
The Paddle Wheel (Department of Public Works and 
Town & Country Plannin) 2 vessels which had accumulated 
revenue recognition of 47.00 percent, which will deliver 
in the Second Quarter of 2020. 

COST AND EXPENSES
 The gross margin ratio decreased 1.17 percent, from 
the year 2018 to the cost of service was THB 302.87 
million, which decrease THB 54.08 million or 15.15  
percent, from the year 2018. The gross margin decreased 
from Shipbuilding revenue decreased and adjustments 
to other receivables - unrelated parties to the cost of 
services.

 The selling expenses was THB 7.44 million which 
decreased THB 1.74 million or 18.95 percent. The 
administrative expense was THB 104.75 million which 
increased of THB 3.36 million or 3.31 percent, most of 
the increase in employee benefits obligations, according 
to the new law and increase set aside an allowance for 
doubtful accounts trade accounts receivable-ship repair.
The finance cost was 8.42 million baht which increase 
THB 0.80 million in the same period the year 2018, which 
increased from interest on short-term loans for operating 
in the company.
 All of these factors resulted in the Company’s net 
profit in 2019 amounting to THB 1.01 million, a decrease 
when compared with net profit in 2018 of THB 26.05 
million by THB 25.04 million, equivalent to a change of 
96.12 percent. 
 

FINANCIAL STATEMENTS
1. ASSETS
 The Company’s total assets amounted to THB 
755.16 million, an increase of THB 3.17 million or 0.42 
percent. Current assets decreased by THB 1.25 million, 
equivalent to 0.52 percent, while non-current assets  
increased by THB 4.42 million or 0.86 percent, key 
details of which are as follows:

•	 Cash and cash equivalents increased by THB 
24.59 million or 58.26 percent due to a short-term 
loan around the end of 2019 amounting to THB 
40.00 million, resulting in a higher balance in the 
Company’s deposit account. 

•	 Net trade account receivable decreased by 
THB 0.08 million or 0.15 percent. Actually, trade 
account receivable had increased; however, the de-
crease in net trade account receivable resulted from 
the fact that the Company set higher allowance for 
doubtful accounts.

•	 Unbilled receivable decreased by THB 44.43 
million or 48.80 percent which is a decrease in work 
in process of repair work in the amount of THB 98.79 
million as most of the ship repair projects were due 
for billing and billing already completed.
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•	  Inventory increased by THB 8.59 million 
or 21.10 percent due to procurement of raw materials 
for shipbuilding projects in 2019.

•	 Net property (land, building and equipment) 
increased by THB 2.67 million or equivalent to 0.61 
percent, whereby in 2019 there was no significant 
purchase of fixed assets, only renovation of the 
floating dock and its surrounding area as well as 
the dock-front area which were improvements to  
accommodate and develop future projects to enhance 
efficiency of business operations.

2. LIABILITIES
 Total liabilities of the Company amounted to 326.22 
million, an increase of THB 31.64 million or 10.74 percent, 
significant details of which are as follows:

•	 Overdrafts and short-term loans from financial 
institutions increased by THB 53.00 million as the 
Company had obtained short-term loans from 
financial institutions for use as working capital. 

•	 Long-term loans from commercial banks 
decreased by THB 20.60 million due to partial 
repayment of long-term loans due in 2019.

3. SHAREHOLDERS’ EQUITY
 Shareholders’ equity stood at THB 428.94 million, 
decreasing by THB 28.47 million or 6.22 percent from 
2018, due to a decline in total comprehensive income of 
THB 28.45 million and dividend payment of THB 25.83 
million from operating results in the year 2018. 

4. LIQUIDITY
 The Group’s current ratio stood at 1.08 times, 
decreasing from 1.37 times in 2018 due to increased 
current liabilities while current assets decreased by THB 
1.25 million resulting from decreased unbilled income 
with most of the repair works due for billing and billing 
already completed, while current liabilities increased by 
THB 44.79 million due to an increase in short-term loans
 Gross profit margin in 2019 was 29.67 percent, 
decreasing from the previous year by 1.17 percent, due 

to the decline in ship repair revenue and during 2019, 
there were adjustments of other receivables - unrelated 
parties to the cost of partial employment.

•	 Cash flow from operating activities in 2019 
amounted to THB 64.15 million, an increase of THB 
62.60 million from 2018 with the main item that 
caused cash flow to increase coming from additional 
unbilled revenue.

•	 Cash flow from investment activities amounted 
to THB 35.92 million which decreased from 2018 
by THB 18.98 million as there was no significant 
purchase of fixed assets in 2019, only renovation 
of the floating dock and its surrounding area as well 
as the dock-front area which were improvements 
to accommodate and develop future projects to 
enhance efficiency of business operations.

•	 Net cash flow used in financing activities 
amounted to THB 3.24 million because of interest 
payment of THB 8.07 million, repayment of long-term 
loans of THB 20.60 million and dividend payment 
to shareholders of THB 25.78 million.

 Debt to equity ratio stood at 0.76 times, increasing 
from 0.64 times in 2018, because the Company had 
increased short-term loans and shareholders’ equity 
declined due to the net profit of only THB 1.01 million 
in 2019, a decrease from 2018 by THB 25.04 million or 
96.12 percent. 
 Profitability ratio decreased compared to 2018 
with net profit margin of 0.23, down from 4.96, while 
the interest coverage ratio was 8.74 times of which the 
increase was due to an increase in operating cash flow 
and the Company had slightly increased financial costs 
from interest on short-term loans in circulation, enabling 
the Company to pay off debt well and on time. 

5. CAPITAL SOURCE
 In 2019, the Company had total liabilities amounting 
to THB 326.22 million, increasing by THB 31.64 million, 
comprising current liabilities of THB 220.15 million and 
non-current liabilities of THB 106.06 million. The in-
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crease in current liabilities this year was due mainly to 
interest-bearing liabilities, namely short-term loans from 
financial institutions which increased by THB 53.00 mil-
lion. Meanwhile, non-current liabilities declined by THB 
13.16 million because of partial repayment of long-term 
loans and the Company did not obtain any additional 
long-term loans this year.
 Shareholders’ equity consisted of paid capital of 
THB 258.29 million, allocated retained earnings of THB 
25.83 million - because in 2018 the Company did not 
further allocate its profit as reserve funds as its legal 
obligation in this regard had been fulfilled, unallocated 
retained earnings of THB 143.41 million, a decrease 
due to the net profit of only THB 1.01 million as well as 
dividend payment of THB 25.83 million from the 2018 
operating results. 
 Return on assets (ROA) was 0.13, down from 3.51 
in 2018. The Company had an increase in assets of 
THB 3.17 million and a decrease in profit of THB 25.04 
million. The Company had lower ability to use its assets 
to generate income due to the renovation of the floating 
dock and its surrounding area as well as the dock-front 
area which were improvements to accommodate and 
develop future projects to enhance efficiency of business 
operations and to increase the ability to generate more 
income in the future.

 In 2019, the company achieved scores of custom-
er satisfaction by the standard score is 90 percent, as 
follows.

No Month Score (%)

1 January 96.03

2 February 93.38

3 March 96.91

4 April 94.54

5 May 94.86

6 June 89.67

7 July 92.61

8 August 92.31

9 September 93.97

10 October 97.00

11 November 94.81

12 December 93.09

Total 94.10



208
ANNUAL REPORT 2019

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.Suradej Tanpibul
Chief Executive Officer
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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, 2019, 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, 2019, 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, 2019, 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, 2019, 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 as follows:  
  1) As discussed in Note 5 to the financial statements, the Company has corrected the errors from the 
cost of employment in the amount of Baht 6.62 million, other receivables - non-related parties of Baht 7.08 million and 
other current liabilities of Baht 0.47 million. As a result, the statement of financial position as at December 31, 2018, 
other receivables - non-related parties is overstated of Baht 7.08 million baht, other current liabilities is overstated of 
Baht 0.47 million and the cost of employment is understated of Baht 6.62 million and the profit for the year 2018 is 
overstated of Baht 6.62 million, and the earnings per share is decreased of Baht 0.03 per share. The Company has 
adjusted such financial statements which are stated comparatively to comply with generally accepted accounting 
principles. I have audited the adjustments as described in Note 5 to the financial statements which the Company has 
adjusted the restate of the financial statements for the year 2018 and I agree that such adjustment transactions are 
appropriate and have been correctly adjusted. 
                 2)  As discussed in Note 13 to the financial statements 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. Due to such matter is still uncertain about the payment, 
then the Company has not set the provision for this contingent liability in the financial statements as at December 31, 
2019. 
 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.   
 
 

*****/3 
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Revenue recognition from shipbuilding and ship repairing  
Regarding from the users of the financial statements interested in the revenue from employment 

as stated in the statements of comprehensive income for the year ended December 31, 2019 in the amount of Baht 
427.13 million (separate financial statements), the revenue recognition from shipbuilding and ship repairing 
according to the agreement has applied the work completion ratio approach and the survey and evaluate work 
completion 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 estimating 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. 
 
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 that 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. 

*****/4 
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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.     
 
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.  
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• 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. 

• 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 
internal control 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.  
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 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.   

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 
February 14, 2020 
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(Unit: Baht)

2019 2018 2019 2018
() (Restated) (Restated)

Current assets
Cash and cash equivalents 66,803,512           42,209,014          63,920,381          20,694,291          
Trade accounts receivable 7

Related parties 6, 7 13,000,203           19,383,404          12,586,327          19,543,618          
Non-related parties 53,143,607           44,669,018          52,941,202          44,501,453          
Less: Allowance for doubtful accounts (12,520,107) (10,355,908) (12,520,107) (10,355,908)
Total trade accounts receivable 7 53,623,703           53,696,514          53,007,422          53,689,163          

Unbilled complete construction in progress
Related parties 6 959,101                2,527,682            14,193,952          2,527,682            
Non-related parties 45,653,459           88,517,119          31,445,496          88,517,119          
Total unbilled complete construction in progress 8 46,612,560           91,044,801          45,639,448          91,044,801          

Other receivables - related parties 6 800                       -                       87,983                 197,331               
Other receivables - non-related parties 5 -                       379,355               -                       379,355               
Inventories 9 49,313,387           40,724,762          49,036,777          40,358,631          
Assets held for sale 10 8,469,118             -                       8,469,118            -                      
Other current assets

Advance payment for purchase of goods 3,188,295             180,563               1,326,925            180,563               
Others 10,587,532           11,612,997          7,591,766            9,037,464            

Total current assets 238,598,907         239,848,006        229,079,820        215,581,599        
Non-current assets

Investments in subsidiaries for under the cost method 11 -                       -                       26,882,479 26,882,479
Property, plant and equipment 12 443,261,673         440,586,764        442,428,664 439,542,253
Leasehold right of land and building 13 23,777,844 24,845,719 23,777,844 24,845,719
Intangible assets 14 10,421,692           11,877,589          10,421,692          11,877,589          
Deferred tax assets 15 13,179,783 10,682,270 12,983,995 10,438,133
Withholding tax deducted at source 16 21,450,950           10,699,592          18,602,821          8,878,968            
Other non-current assets 17 4,468,246 13,452,769 4,468,246 13,452,769

Total non-current assets 516,560,188 512,144,703 539,565,741 535,917,910
Total assets 755,159,095 751,992,709 768,645,561 751,499,509

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

               Assets

STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
AS AT DECEMBER 31, 2019

ASIAN MARINE SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES

Note
(Unit: Baht)

2019 2018 2019 2018
() (Restated) (Restated)

Current assets
Cash and cash equivalents 66,803,512           42,209,014          63,920,381          20,694,291          
Trade accounts receivable 7

Related parties 6, 7 13,000,203           19,383,404          12,586,327          19,543,618          
Non-related parties 53,143,607           44,669,018          52,941,202          44,501,453          
Less: Allowance for doubtful accounts (12,520,107) (10,355,908) (12,520,107) (10,355,908)
Total trade accounts receivable 7 53,623,703           53,696,514          53,007,422          53,689,163          

Unbilled complete construction in progress
Related parties 6 959,101                2,527,682            14,193,952          2,527,682            
Non-related parties 45,653,459           88,517,119          31,445,496          88,517,119          
Total unbilled complete construction in progress 8 46,612,560           91,044,801          45,639,448          91,044,801          

Other receivables - related parties 6 800                       -                       87,983                 197,331               
Other receivables - non-related parties 5 -                       379,355               -                       379,355               
Inventories 9 49,313,387           40,724,762          49,036,777          40,358,631          
Assets held for sale 10 8,469,118             -                       8,469,118            -                      
Other current assets

Advance payment for purchase of goods 3,188,295             180,563               1,326,925            180,563               
Others 10,587,532           11,612,997          7,591,766            9,037,464            

Total current assets 238,598,907         239,848,006        229,079,820        215,581,599        
Non-current assets

Investments in subsidiaries for under the cost method 11 -                       -                       26,882,479 26,882,479
Property, plant and equipment 12 443,261,673         440,586,764        442,428,664 439,542,253
Leasehold right of land and building 13 23,777,844 24,845,719 23,777,844 24,845,719
Intangible assets 14 10,421,692           11,877,589          10,421,692          11,877,589          
Deferred tax assets 15 13,179,783 10,682,270 12,983,995 10,438,133
Withholding tax deducted at source 16 21,450,950           10,699,592          18,602,821          8,878,968            
Other non-current assets 17 4,468,246 13,452,769 4,468,246 13,452,769

Total non-current assets 516,560,188 512,144,703 539,565,741 535,917,910
Total assets 755,159,095 751,992,709 768,645,561 751,499,509

Notes to financial statements form an integral part of these statements.
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(Unit: Baht)

2019 2018 2019 2018
() (Restated) (Restated)

Current liabilities
Bank overdrafts and short-term loans from 

financial institutions 18 140,000,000         87,000,000          140,000,000        87,000,000          
Trade accounts payable

Related parties 6 -                       291,575               2,320,793 8,499,998            
Non - related parties 34,822,668           33,763,168          34,265,005 32,843,609          
 Total trade accounts payable 34,822,668           34,054,743          36,585,798 41,343,607          

Accrued construction cost 1,598,052             277,714               1,598,052            277,714               
Warranty provisions 19 403,546                1,157,461            403,546               1,157,461            
Current portion of liabilities under financial

lease agreement 750,462                809,895               750,462 809,895               
Current portion of long term loans from bank 20 20,598,120           20,598,120          20,598,120 20,598,120          
Other current liabilities

Advance received from customers 8 125,000                -                       -                       -                      
Accrued expenses 13,737,885           17,832,431          12,513,370          16,538,179          
Accrued corporate income tax 103,231                311,669               -                       -                      
Others 8,013,832             13,318,707 7,194,632            11,293,422

Total current liabilities 220,152,796         175,360,740 219,643,980        179,018,398
Non-current liabilities

Liabilities under financial lease
agreement - net of current portion 667,380                631,931               667,380 631,931               

Long - term loans - related parties 6 -                       -                       20,000,000 13,000,000          
Long - term loans from bank 20 87,258,145           107,856,265        87,258,145 107,856,265        
Employee benefit obligations 21 18,140,452           10,730,353          16,937,850 9,504,660            

Total non-current liabilities 106,065,977         119,218,549        124,863,375 130,992,856        
Total liabilities 326,218,773         294,579,289 344,507,355 310,011,254

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

Liabilities and shareholders' equity
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ASIAN MARINE SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES

STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION (Continued)

Consolidated financial statements Separate financial statements

AS AT DECEMBER 31, 2019

Note
(Unit: Baht)

2019 2018 2019 2018
() (Restated) (Restated)

Current assets
Cash and cash equivalents 66,803,512           42,209,014          63,920,381          20,694,291          
Trade accounts receivable 7

Related parties 6, 7 13,000,203           19,383,404          12,586,327          19,543,618          
Non-related parties 53,143,607           44,669,018          52,941,202          44,501,453          
Less: Allowance for doubtful accounts (12,520,107) (10,355,908) (12,520,107) (10,355,908)
Total trade accounts receivable 7 53,623,703           53,696,514          53,007,422          53,689,163          

Unbilled complete construction in progress
Related parties 6 959,101                2,527,682            14,193,952          2,527,682            
Non-related parties 45,653,459           88,517,119          31,445,496          88,517,119          
Total unbilled complete construction in progress 8 46,612,560           91,044,801          45,639,448          91,044,801          

Other receivables - related parties 6 800                       -                       87,983                 197,331               
Other receivables - non-related parties 5 -                       379,355               -                       379,355               
Inventories 9 49,313,387           40,724,762          49,036,777          40,358,631          
Assets held for sale 10 8,469,118             -                       8,469,118            -                      
Other current assets

Advance payment for purchase of goods 3,188,295             180,563               1,326,925            180,563               
Others 10,587,532           11,612,997          7,591,766            9,037,464            

Total current assets 238,598,907         239,848,006        229,079,820        215,581,599        
Non-current assets

Investments in subsidiaries for under the cost method 11 -                       -                       26,882,479 26,882,479
Property, plant and equipment 12 443,261,673         440,586,764        442,428,664 439,542,253
Leasehold right of land and building 13 23,777,844 24,845,719 23,777,844 24,845,719
Intangible assets 14 10,421,692           11,877,589          10,421,692          11,877,589          
Deferred tax assets 15 13,179,783 10,682,270 12,983,995 10,438,133
Withholding tax deducted at source 16 21,450,950           10,699,592          18,602,821          8,878,968            
Other non-current assets 17 4,468,246 13,452,769 4,468,246 13,452,769

Total non-current assets 516,560,188 512,144,703 539,565,741 535,917,910
Total assets 755,159,095 751,992,709 768,645,561 751,499,509

Notes to financial statements form an integral part of these statements.
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(Unit: Baht)

2019 2018 2019 2018
() (Restated) (Restated)

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 22 25,829,111 25,829,111 25,829,111 25,829,111
Unappropriated 143,409,423 171,330,218 140,018,008 157,368,057

Equity attributable to the parent company's shareholders 427,529,621 455,450,416 424,138,206 441,488,255
Non-controlling interests 1,410,701             1,963,004            -                       -                      

Total shareholders' equity 428,940,322 457,413,420 424,138,206 441,488,255
Total liabilities and shareholders' equity 755,159,095 751,992,709 768,645,561 751,499,509

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

Consolidated financial statements

STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION (Continued)

Separate financial statements

Liabilities and shareholders' equity (continued)

ASIAN MARINE SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
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Note

AS AT DECEMBER 31, 2019

(Unit: Baht)

2019 2018 2019 2018
() (Restated) (Restated)

Current assets
Cash and cash equivalents 66,803,512           42,209,014          63,920,381          20,694,291          
Trade accounts receivable 7

Related parties 6, 7 13,000,203           19,383,404          12,586,327          19,543,618          
Non-related parties 53,143,607           44,669,018          52,941,202          44,501,453          
Less: Allowance for doubtful accounts (12,520,107) (10,355,908) (12,520,107) (10,355,908)
Total trade accounts receivable 7 53,623,703           53,696,514          53,007,422          53,689,163          

Unbilled complete construction in progress
Related parties 6 959,101                2,527,682            14,193,952          2,527,682            
Non-related parties 45,653,459           88,517,119          31,445,496          88,517,119          
Total unbilled complete construction in progress 8 46,612,560           91,044,801          45,639,448          91,044,801          

Other receivables - related parties 6 800                       -                       87,983                 197,331               
Other receivables - non-related parties 5 -                       379,355               -                       379,355               
Inventories 9 49,313,387           40,724,762          49,036,777          40,358,631          
Assets held for sale 10 8,469,118             -                       8,469,118            -                      
Other current assets

Advance payment for purchase of goods 3,188,295             180,563               1,326,925            180,563               
Others 10,587,532           11,612,997          7,591,766            9,037,464            

Total current assets 238,598,907         239,848,006        229,079,820        215,581,599        
Non-current assets

Investments in subsidiaries for under the cost method 11 -                       -                       26,882,479 26,882,479
Property, plant and equipment 12 443,261,673         440,586,764        442,428,664 439,542,253
Leasehold right of land and building 13 23,777,844 24,845,719 23,777,844 24,845,719
Intangible assets 14 10,421,692           11,877,589          10,421,692          11,877,589          
Deferred tax assets 15 13,179,783 10,682,270 12,983,995 10,438,133
Withholding tax deducted at source 16 21,450,950           10,699,592          18,602,821          8,878,968            
Other non-current assets 17 4,468,246 13,452,769 4,468,246 13,452,769

Total non-current assets 516,560,188 512,144,703 539,565,741 535,917,910
Total assets 755,159,095 751,992,709 768,645,561 751,499,509

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 COMPREHENSIVE INCOME

(Unit: Baht)

2019 2018 2019 2018
(Restated) (Restated)

Revenues
Service income 430,620,301 516,134,017 427,129,684 502,210,123
Other income 10,150,617 8,762,694 10,712,873 9,853,932
Dividend received from subsidiary -                         -                         8,159,916 -                         

Total revenues 440,770,918 524,896,711 446,002,473 512,064,055
Expenses

Cost of services 302,868,157 356,948,050 306,007,478 359,875,605
Selling expenses 7,442,567 9,176,585 7,400,673 9,148,716
Administrative expenses 104,747,138 101,386,229 96,120,974 92,160,302
Management remuneration 6 15,220,540 16,089,542 15,220,540 16,089,542
Finance costs 8,418,999 7,621,403 8,665,624 7,880,462

Total expenses 438,697,401 491,221,809 433,415,289 485,154,627
Income before tax expense (income) 2,073,517            33,674,902 12,587,184          26,909,428          
Tax expense (income) 15 1,013,234            7,225,387 812,105               5,609,160            
Profit for the year 1,060,283            26,449,515 11,775,079          21,300,268          

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

Actuarial losses from defined employee benefit plans
   - net of income tax (3,104,218)           (46,842)                (3,296,049)           (47,872)                

Total comprehensive income for the year (2,043,935)           26,402,673          8,479,030            21,252,396          
 
Profit attributable to :

Parent company's shareholders 1,006,481            26,050,919          11,775,079          21,300,268          
Non-controlling interests 53,802                 398,596               -                       -                       

1,060,283            26,449,515          11,775,079          21,300,268  
Total comprehensive income attributable to : 
    Parent company's shareholders (2,091,716) 26,004,084          8,479,030            21,252,396          
    Non-controlling interests 47,781                 398,589               -                       -                       

(2,043,935) 26,402,673          8,479,030            21,252,396  
Earnings per share 23

Profit for the year of parent company's shareholders 1,006,481            26,050,919          11,775,079          21,300,268          
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) 0.004                   0.101                   0.046                   0.083                   

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

Note
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FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31,  2019

Consolidated financial statements Separate financial statements

(Unit: Baht)

2019 2018 2019 2018
() (Restated) (Restated)

Current assets
Cash and cash equivalents 66,803,512           42,209,014          63,920,381          20,694,291          
Trade accounts receivable 7

Related parties 6, 7 13,000,203           19,383,404          12,586,327          19,543,618          
Non-related parties 53,143,607           44,669,018          52,941,202          44,501,453          
Less: Allowance for doubtful accounts (12,520,107) (10,355,908) (12,520,107) (10,355,908)
Total trade accounts receivable 7 53,623,703           53,696,514          53,007,422          53,689,163          

Unbilled complete construction in progress
Related parties 6 959,101                2,527,682            14,193,952          2,527,682            
Non-related parties 45,653,459           88,517,119          31,445,496          88,517,119          
Total unbilled complete construction in progress 8 46,612,560           91,044,801          45,639,448          91,044,801          

Other receivables - related parties 6 800                       -                       87,983                 197,331               
Other receivables - non-related parties 5 -                       379,355               -                       379,355               
Inventories 9 49,313,387           40,724,762          49,036,777          40,358,631          
Assets held for sale 10 8,469,118             -                       8,469,118            -                      
Other current assets

Advance payment for purchase of goods 3,188,295             180,563               1,326,925            180,563               
Others 10,587,532           11,612,997          7,591,766            9,037,464            

Total current assets 238,598,907         239,848,006        229,079,820        215,581,599        
Non-current assets

Investments in subsidiaries for under the cost method 11 -                       -                       26,882,479 26,882,479
Property, plant and equipment 12 443,261,673         440,586,764        442,428,664 439,542,253
Leasehold right of land and building 13 23,777,844 24,845,719 23,777,844 24,845,719
Intangible assets 14 10,421,692           11,877,589          10,421,692          11,877,589          
Deferred tax assets 15 13,179,783 10,682,270 12,983,995 10,438,133
Withholding tax deducted at source 16 21,450,950           10,699,592          18,602,821          8,878,968            
Other non-current assets 17 4,468,246 13,452,769 4,468,246 13,452,769

Total non-current assets 516,560,188 512,144,703 539,565,741 535,917,910
Total assets 755,159,095 751,992,709 768,645,561 751,499,509

Notes to financial statements form an integral part of these statements.
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ASIAN MARINE SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED

(Unit: Baht)

2019 2018 2019 2018
(Restated) (Restated)

Cash flows from operating activities
     Profit for the year 1,060,283               26,449,515             11,775,079             21,300,268             
     Adjustments to reconcile net profit for the year to net cash
        provided by (paid from) operating activities: -
        Allowance for doubtful accounts (reverse) 2,419,089               (6,000)                    2,419,089               (6,000)                    
        Stock obsolescence (decrease) 109,797                  (1,079,606)             109,797                  (1,079,606)             
        Depreciation and amortization 37,088,007             39,020,496             36,786,097             38,703,398             
        Loss (gain) on sale of fixed assets (431,150)                (136,178)                (397,570)                (133,270)                
        Loss on fixed assets write-off 278,327                  1,425,053               277,892                  1,029,191               
        Loss on impairment of assets held for sale 129,941                  129,941                  129,941                  129,941                  
        Warranty provisions 400,000                  1,200,000               400,000                  1,200,000               
        Warranty provisions (reversal) (905,955)                (4,938,376)             (905,955)                (4,938,376)             
        Unrealized foreign exchange loss (gain) 406,450                  223,282                  406,450                  223,282                  
        Employee benefits obligations 4,695,463               1,286,915               4,429,882               1,158,399               
        Dividend received -                       -                       (8,159,916)             -                       
        Interest income (70,865)                  (97,163)                  (54,454)                  (65,811)                  
        Interest expenses 7,993,706               7,349,495               8,270,811               7,635,777               
       Income tax expenses 1,013,234               7,225,387               812,105                  5,609,160               
     Income from operating activities before changes in operating 
        assets and liabilities 54,186,327             78,052,761             56,299,248             70,766,353             
     Decrease (increase) in operating assets
        Trade accounts receivable (2,349,957)             (4,441,052)             (1,741,027)             (4,122,120)             
        Installment receivable for ship repair
        Unbilled income 44,432,241             (22,674,809)           45,405,353             (22,674,809)           
        Other receivables - related parties (800)                       -                         109,348                  4,651,248               
        Other receivables - unrelated parties 379,355                  (379,355)                379,355                  (379,355)                
        Inventories (8,698,422)             7,605,357               (8,787,943)             7,479,831               
        Advance payment for purchase of goods (3,007,732)             3,016,948               (1,146,362)             3,016,948               
        Other current assets 1,025,465               (5,412,925)             1,445,697               (2,619,642)             
        Other non-current assets 385,464                  290,550                  385,464                  290,550                  
Notes to financial statements form an integral part of these statements.
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STATEMENTS OF CASH FLOWS

Consolidated financial statements Separate financial statements

FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31,  2019

(Unit: Baht)

2019 2018 2019 2018
() (Restated) (Restated)

Current assets
Cash and cash equivalents 66,803,512           42,209,014          63,920,381          20,694,291          
Trade accounts receivable 7

Related parties 6, 7 13,000,203           19,383,404          12,586,327          19,543,618          
Non-related parties 53,143,607           44,669,018          52,941,202          44,501,453          
Less: Allowance for doubtful accounts (12,520,107) (10,355,908) (12,520,107) (10,355,908)
Total trade accounts receivable 7 53,623,703           53,696,514          53,007,422          53,689,163          

Unbilled complete construction in progress
Related parties 6 959,101                2,527,682            14,193,952          2,527,682            
Non-related parties 45,653,459           88,517,119          31,445,496          88,517,119          
Total unbilled complete construction in progress 8 46,612,560           91,044,801          45,639,448          91,044,801          

Other receivables - related parties 6 800                       -                       87,983                 197,331               
Other receivables - non-related parties 5 -                       379,355               -                       379,355               
Inventories 9 49,313,387           40,724,762          49,036,777          40,358,631          
Assets held for sale 10 8,469,118             -                       8,469,118            -                      
Other current assets

Advance payment for purchase of goods 3,188,295             180,563               1,326,925            180,563               
Others 10,587,532           11,612,997          7,591,766            9,037,464            

Total current assets 238,598,907         239,848,006        229,079,820        215,581,599        
Non-current assets

Investments in subsidiaries for under the cost method 11 -                       -                       26,882,479 26,882,479
Property, plant and equipment 12 443,261,673         440,586,764        442,428,664 439,542,253
Leasehold right of land and building 13 23,777,844 24,845,719 23,777,844 24,845,719
Intangible assets 14 10,421,692           11,877,589          10,421,692          11,877,589          
Deferred tax assets 15 13,179,783 10,682,270 12,983,995 10,438,133
Withholding tax deducted at source 16 21,450,950           10,699,592          18,602,821          8,878,968            
Other non-current assets 17 4,468,246 13,452,769 4,468,246 13,452,769

Total non-current assets 516,560,188 512,144,703 539,565,741 535,917,910
Total assets 755,159,095 751,992,709 768,645,561 751,499,509

Notes to financial statements form an integral part of these statements.
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(Unit: Baht)

2019 2018 2019 2018
(Restated) (Restated)

     Increase (decrease) in operating liabilities 
        Increase (decrease) in trust receipts payable -                         (28,460,018)           -                         (28,460,018)           
        Trade accounts payable 767,925                  (8,125,194)             (4,767,383)             (13,836,700)           
        Accrued cost of construction 1,320,338               16,159                    1,320,338               16,159                    
        Advance received from customers 125,000                  -                         -                         -                         
        Other current liabilities (9,373,166)             1,268,196               (8,097,344)             143,641                  
    Cash received (paid) from operating activities 79,192,038             20,756,618             80,804,744             14,272,086             
    Cash received from interest income 70,865                    367,423                  54,454                    65,799                    
    Corporate income taxes paid (13,743,807)           (21,928,155)           (12,257,807)           (19,475,349)           
    Cash refund from withholding tax refunded -                         8,701,242               -                         8,006,482               
    Warranty provisions paid (247,960)                (5,283,921)             (247,960)                (5,283,921)             
    Employee benefit obligations paid (1,116,753)             (1,065,430)             (1,116,753)             (1,065,430)             
           Net cash from (used in) operating activities 64,154,383             1,547,777               67,236,678             (3,480,333)             
Cash flows from investing activities
     Cash paid for purchase of fixed assets (36,108,569)           (54,657,225)           (36,011,664)           (54,504,900)           
     Proceeds from sale of fixed assets 510,192                  280,454                  470,115                  273,653                  
     Cash paid for purchase of intangible assets (322,088)                (522,370)                (322,088)                (522,370)                
     Received for dividend in subsidiary -                         -                         8,159,916               -                         
        Net cash from (used in) investing activities (35,920,465)           (54,899,141)           (27,703,721)           (54,753,617)           
Cash flows from financing activities
     Increase (decrease) in bank overdrafts and short-term 
        loans from financial institutions 53,000,000             67,000,000             53,000,000             67,000,000             
     Repayment of hire-purchase payable (1,189,405)             (1,026,735)             (1,189,405)             (1,026,735)             
     Received for long - term loans - related paties -                         -                         9,000,000               15,780,000             
     Repayment for long - term loans - related paties -                         -                         (2,000,000)             (2,780,000)             
     Received for long - term loans from bank 43,100,000             -                         43,100,000             
     Repayment of long - term loans to bank (20,598,120)           (14,786,920)           (20,598,120)           (14,786,920)           
     Dividend paid (25,782,293)           (51,499,468)           (25,782,293)           (51,499,468)           
     Dividend payment from subsidiary to 
        non-contralling interest (600,084)                -                         -                         -                         
     Interest paid (8,066,747)             (7,697,027)             (8,334,278)             (7,697,027)             
        Net cash from (used in) financing activities (3,236,649)             35,089,850             4,095,904               48,089,850             

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

Consolidated financial statements Separate financial statements

FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31,  2019

(Unit: Baht)

2019 2018 2019 2018
() (Restated) (Restated)

Current assets
Cash and cash equivalents 66,803,512           42,209,014          63,920,381          20,694,291          
Trade accounts receivable 7

Related parties 6, 7 13,000,203           19,383,404          12,586,327          19,543,618          
Non-related parties 53,143,607           44,669,018          52,941,202          44,501,453          
Less: Allowance for doubtful accounts (12,520,107) (10,355,908) (12,520,107) (10,355,908)
Total trade accounts receivable 7 53,623,703           53,696,514          53,007,422          53,689,163          

Unbilled complete construction in progress
Related parties 6 959,101                2,527,682            14,193,952          2,527,682            
Non-related parties 45,653,459           88,517,119          31,445,496          88,517,119          
Total unbilled complete construction in progress 8 46,612,560           91,044,801          45,639,448          91,044,801          

Other receivables - related parties 6 800                       -                       87,983                 197,331               
Other receivables - non-related parties 5 -                       379,355               -                       379,355               
Inventories 9 49,313,387           40,724,762          49,036,777          40,358,631          
Assets held for sale 10 8,469,118             -                       8,469,118            -                      
Other current assets

Advance payment for purchase of goods 3,188,295             180,563               1,326,925            180,563               
Others 10,587,532           11,612,997          7,591,766            9,037,464            

Total current assets 238,598,907         239,848,006        229,079,820        215,581,599        
Non-current assets

Investments in subsidiaries for under the cost method 11 -                       -                       26,882,479 26,882,479
Property, plant and equipment 12 443,261,673         440,586,764        442,428,664 439,542,253
Leasehold right of land and building 13 23,777,844 24,845,719 23,777,844 24,845,719
Intangible assets 14 10,421,692           11,877,589          10,421,692          11,877,589          
Deferred tax assets 15 13,179,783 10,682,270 12,983,995 10,438,133
Withholding tax deducted at source 16 21,450,950           10,699,592          18,602,821          8,878,968            
Other non-current assets 17 4,468,246 13,452,769 4,468,246 13,452,769

Total non-current assets 516,560,188 512,144,703 539,565,741 535,917,910
Total assets 755,159,095 751,992,709 768,645,561 751,499,509

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

- 7 -

Consolidated financial statements Separate financial statements

               Assets

STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
AS AT DECEMBER 31, 2019

ASIAN MARINE SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES

Note

STATEMENTS OF CASH FLOWS (CONTINUED)
ASIAN MARINE SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES

FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2019



223
ASIAN MARINE SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED

(Unit: Baht)

2019 2018 2019 2018
(Restated) (Restated)

        Net increase (decrease) in cash and cash equivalents 24,997,269             (18,261,514)           43,628,861             (10,144,100)           
Unrealized gain (loss) on exchange rate
   from deposit in foreign currency (402,771)                (223,822)                (402,771)                (223,822)                
Cash and cash equivalents at the beginning of the year 42,209,014             60,694,350             20,694,291             31,062,213             
Cash and cash equivalents at the end of the year 66,803,512             42,209,014             63,920,381             20,694,291             
Supplemental disclosure of cash flows information: -
1. Cash and cash equivalents consisted of: -
        Cash on hand 207,168                  214,823                  179,168                  179,823                  
        Cash at bank - Savings account 64,618,609             38,137,808             62,159,849             17,666,797             
                          - Current account 1,918,683               3,797,865               1,522,312               2,789,153               
        Fixed deposit 3 months or less 59,052                    58,518                    59,052                    58,518                    

66,803,512             42,209,014             63,920,381             20,694,291             
2. Non-cash items consisted of :-
       Purchase of fixed assets by mean of financial
           lease agreement 1,165,421 -                         1,165,421               -                         

Notes to financial statements form an integral part of these statements.
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STATEMENTS OF CASH FLOWS (Continued)
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31,  2019

Consolidated financial statements Separate financial statements

(Unit: Baht)

2019 2018 2019 2018
() (Restated) (Restated)

Current assets
Cash and cash equivalents 66,803,512           42,209,014          63,920,381          20,694,291          
Trade accounts receivable 7

Related parties 6, 7 13,000,203           19,383,404          12,586,327          19,543,618          
Non-related parties 53,143,607           44,669,018          52,941,202          44,501,453          
Less: Allowance for doubtful accounts (12,520,107) (10,355,908) (12,520,107) (10,355,908)
Total trade accounts receivable 7 53,623,703           53,696,514          53,007,422          53,689,163          

Unbilled complete construction in progress
Related parties 6 959,101                2,527,682            14,193,952          2,527,682            
Non-related parties 45,653,459           88,517,119          31,445,496          88,517,119          
Total unbilled complete construction in progress 8 46,612,560           91,044,801          45,639,448          91,044,801          

Other receivables - related parties 6 800                       -                       87,983                 197,331               
Other receivables - non-related parties 5 -                       379,355               -                       379,355               
Inventories 9 49,313,387           40,724,762          49,036,777          40,358,631          
Assets held for sale 10 8,469,118             -                       8,469,118            -                      
Other current assets

Advance payment for purchase of goods 3,188,295             180,563               1,326,925            180,563               
Others 10,587,532           11,612,997          7,591,766            9,037,464            

Total current assets 238,598,907         239,848,006        229,079,820        215,581,599        
Non-current assets

Investments in subsidiaries for under the cost method 11 -                       -                       26,882,479 26,882,479
Property, plant and equipment 12 443,261,673         440,586,764        442,428,664 439,542,253
Leasehold right of land and building 13 23,777,844 24,845,719 23,777,844 24,845,719
Intangible assets 14 10,421,692           11,877,589          10,421,692          11,877,589          
Deferred tax assets 15 13,179,783 10,682,270 12,983,995 10,438,133
Withholding tax deducted at source 16 21,450,950           10,699,592          18,602,821          8,878,968            
Other non-current assets 17 4,468,246 13,452,769 4,468,246 13,452,769

Total non-current assets 516,560,188 512,144,703 539,565,741 535,917,910
Total assets 755,159,095 751,992,709 768,645,561 751,499,509

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, 2019 
 

 
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 (revised 2018) 

and new financial reporting standards and interpretations, which are effective for fiscal years 
beginning on or after January 1, 2019.  These financial reporting standards were aimed at 
alignment with the corresponding International Financial Reporting Standards with most of the 
changes and clarifications directed towards disclosures in the notes to financial statements. The 
adoption of these financial reporting standards does not have any significant impact on the 
Company and its subsidiaries’ financial statements.  

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
ASIAN MARINE SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES

FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2019



225
ASIAN MARINE SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED

- 17 - 
 

 

 2.3 Financial reporting standards that will become effective in the future 
   The Federation of Accounting Professions issued a number of new and revised financial 

reporting standards and interpretations, 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. 

 
 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: 

Financial Reporting Standard: 
TFRS 7 Financial Instruments: Disclosures 
TFRS 9  Financial Instruments 

Accounting standard: 
TAS 32  Financial Instruments: Presentation 

Financial Reporting Standard Interpretations: 
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 

   These TFRSs 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.  
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   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. 

   The management of the Company and its subsidiaries are currently evaluating the impact of 
these standards 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 
    2019  2018  2019  2018  2019  2018 
    Percent  Percent  Percent  Percent  Percent  Percent 
General Marine Co., Ltd.  Agent of machinery and equipment 

for marine service 
 100  100  0.68  0.74  0.04  0.13 

Asimar Marine Co., Ltd.  Subcontractor of ship repair  100  100  1.29  1.60  6.47  6.03 
Eco Marine Co., Ltd.  Pollution control and environmental 

management services 
 
 

 
93 

  
93 

  
4.54 

  
4.22 

  
4.14 

  
10.29 

 
a) The consolidated financial statements are prepared by using uniform accounting policies. So that 

the transaction and the others event which are the same or the similar circumstances have been 
used the identical policies to record those transaction.   

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. 

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 has right to receive without condition such as upon completion of services 
and acceptance by the customer. 



227
ASIAN MARINE SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED

- 19 - 
 

 

The obligation to transfer service to a customer for which the subsicliaries 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 completely perform 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 accounts receivable and allowance for doubtful accounts 

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 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. 

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.   
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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 set up at the rate 100 percents for old, slow-moving, 
deteriorated and at the rate 20 percents for unmovable inventories over 2 years. 

 
 4.6 Trade accounts receivable - installment 
   Account Receivable - installment are stated at the value is calculated from future cash flows 

are discounted using intest rate for the Company’s capital. The difference between fair value and 
investment in account receivable are include in determining income. 

 
 4.7 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. 

 
 4.8 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).  

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 disabled 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. 
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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. 

 
 4.9 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. 

 
 4.10 Leasehold right of land and building and amortization 
   Leasehold right of land and building are stated at cost less accumulated amortization. 
   Amortization of leasehold right of land and building is calculated by reference to cost on a 

straight-line basis over the leasehold right period 30 years. 
 
 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 Other Non-current Assets  
Other Non-current Assets are stated at the cost less allowance for loss on impairment of assets 

(if any). 
 
 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 Derivatives 
   Forward exchange contracts to reduce its exposure from exchange rate on cash flow of a part 

of account receivable that dominated in foreign currency. As at the entered date of forward exchange 
contracts, the Company records its obligation on assets and liabilities in balance sheet and recognizes 
its variance on exchange rate under account “Premium or discount on cash flow hedging deferred 
account” which will be amortized on straight-line method through a term of its forward exchange 
contract. Exercised forward exchange contracts that occurred during the period are translated into 
Baht at the rates ruling on the transaction dates and recognized its realized gain/loss when delivered 
currency in determining income of incurring period. Forward exchange contracts outstanding at the 
statements of financial position date are presented as net transaction under account “Forward 
exchange contracts receivable/payables” and its unrealized gain/loss resulting from currency 
translation are recognized gain/loss in comprehensive income in the period in which it occurs. 

   
 4.15 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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 4.16 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. 

 
4.17 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. 

 
 4.18 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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 4.19 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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4.20 Using of Accounting Estimation 
   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 estimated are as follows : 

  Allowances for doubtful accounts 
Management provides adequate allowance for doubtful accounts 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.  

 
  Allowances for defective inventories and net realizable value 

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

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

property, plant and equipment, 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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Other non-current assets 
  The management has set the provisions on allowance for impairment in other non-current 

assets from the deterioration of assets. The assumptions are based on a period of time and 
considered the adjustment of the appraised value of assets using the replacement - cost method. 

 
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. 

 
  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. 

 
4.21 Operating lease 

   Leases of assets under which all the risks and rewards of ownership are effectively retained 
by the lessor are classified as operating lease. Lease payments under an operating lease are 
recognized as expense on a straight- line basis over the lease term. 
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5. IMPACT FROM ERROR CORRECTION  
 From the financial statements for the year ended December 31, 2019, the Company has corrected the 
accounting errors for the year ended December 31, 2018 regarding the adjustment of errors in the recording of 
construction project costs, other current liabilities and other receivables - non-related company, for the 
installation of steel structures, cargo buildings, and passenger buildings in the new Sadao Customs 
Checkpoint Project, Songkhla Province. 
 The Company has corrected such accounting errors by restate the financial statements which has 
the following impact. 

 Baht 
 Consolidated financial statements  Separate financial statements 
 As at December 31, 2018  As at December 31, 2018 
 As Previously 

reported 
 Adjustment 

Increase 
(decrease) 

 As restated  As Previously 
reported 

 Adjustment 
Increase 

(decrease) 

 As restated 

Statements of financial positon            
Other receivables – non-related parties 7,463,890  (7,084,535)  379,355  7,463,890  (7,084,535)  379,355 
Other current liabilities 13,785,452  (466,745)  13,318,707  11,760,167  (466,745)  11,293,422 
Retained earnnings 177,948,008  (6,617,790)  171,330,218  163,985,847  (6,617,790)  157,368,057 
            

 
 Baht 
 Consolidated financial statements  Separate financial statements 
 As at December 31, 2018  As at December 31, 2018 
 As Previously 

reported 
 Adjustment 

Increase 
(decrease) 

 As restated  As Previously 
reported 

 Adjustment 
Increase 

(decrease) 

 As restated 

Statements of comprehensive income            
Cost of services 350,330,260  6,617,790  356,948,050  353,257,815  6,617,790  359,875,605 
Profit for the year 33,067,305  (6,617,790)  26,449,515  27,918,058  (6,617,790)  21,300,268 
Earnings per share            
Basic earnings per share 0.128  (0.026)  0.102  0.108  (0.026)  0.082 
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6. 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  2019  2018  Pricing Policy 
(being eliminated from the consolidated       
 financial statement)       

Shipbuilding income   13.2  39.7  Based on each subcontractor work order 
Ship repair income  0.038  0.2  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  1.5  1.7  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  28.4  31.6  Baht 300 - 450 per day per person and agreed upon basis 
Purchase material  0.6  0.1  Cost plus margin 10-150% 
Interest expense  0.3  0.3  Interest rate 1.45% 

Transactions with related parties        
Ship repair income   36.8  55.4  Price close to that charged to ordinary customers  
Service income and sales  1.08  1.1  Price close to that charged to ordinary customers  
Purchase material  -  0.2  Cost plus margin 10% 

 
The outstanding balances as at December 31, 2019 and 2018 between the Company and the related 

companies are as follows: 
(Unit: Baht) 

 Relationship  Consolidated financial statements  Separate financial statements 
   2019  2018  2019  2018 

Trade accounts receivable - related parties          
Eco Marine Co., Ltd. Subsidiary  -  -  -  539,558 
Seatran Ferry Co., Ltd. Common directors  12,672,997  18,663,604  12,265,327  18,284,260 
Seatran Discovery Co., Ltd. Common directors  321,000  53,500  321,000  53,500 
Seatran Travel Co., Ltd. Common directors  6,206  -  -  - 
Seatran Line Co., Ltd. Common directors  -  208,350  -  208,350 
Seatran Dockyard Co., Ltd. Common directors  -  457,950  -  457,950 
   13,000,203  19,383,404  12,586,327  19,543,618 
Unbilled  complete construction in progress          
Seatran Ferry Co., Ltd. Common directors  959,101  2,527,682  959,101  2,527,682 
Eco Marine Co., Ltd. Subsidiary  -  -  13,234,851  - 
   959,101  2,527,682  14,193,952  2,527,682 
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 Relationship  Consolidated financial statements  Separate financial statements 
   2019  2018  2019  2018 

Amounts due from related parties          
Eco Marine Co., Ltd. Subsidiary  -  -  37,422  91,771 
Asimar Marine Co., Ltd. Subsidiary  -  -  42,761  98,560 
General Marine Co., Ltd. Subsidiary  -  -  7,000  7,000 
Seatran Ferry Co., Ltd.  Common directors  800  -  800  - 
   800  -  87,983  197,331 
Trade accounts payable - related parties          
Eco Marine Co., Ltd. Subsidiary  -  -  101,361  9,437 
Asimar Marine Co., Ltd. Subsidiary  -  -  2,193,848  8,474,551 
Seatran Ferry Co., Ltd.  Common directors  -  291,575  -  - 
   -  291,575  2,295,209  8,483,988 
Accrued interest - related parties          
Eco Marine Co., Ltd. Subsidiary  -  -  16,224  11,084 
Asimar Marine Co., Ltd. Subsidiary  -  -  3,202  - 
General Marine Co., Ltd. Subsidiary  -  -  6,158  4,926 
   -  -  25,584  16,010 
   -  291,575  2,320,793  8,499,998 
Long-term loans - related parties          
Eco Marine Co., Ltd. Subsidiary  -  -  12,400,000  9,000,000 
Asimar Marine Co., Ltd. Subsidiary  -  -  2,600,000  - 
General Marine Co., Ltd. Subsidiary  -  -  5,000,000  4,000,000 
   -  -  20,000,000  13,000,000 
          
Long-term loans- related parties, beginning balance   -  -  13,000,000  - 
Add Addition loan during the year   -  -  9,000,000  40,000,000 
Less  Repayments during the year   -  -  (2,000,000)  (27,000,000) 
Long-term loans- related parties, ending balance   -  -  20,000,000  13,000,000 

 
  As at December 31, 2019, the Company has long-term loans with 3 subsidiaries totaling Baht 20 

million, with interest rates of 1.45 percent per annum. The repayment of long-term loans is made from the 
period of September 30, 2020 to February 5, 2021. 
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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, 2019 and 2018 are as follow;  
 (Unit : Baht) 
  Consolidated financial statements  Separate financial statements 
  2019  2018  2019  2018 
Short-term employee benefits  14,621,540  15,957,534  14,621,540  15,957,534 
Post employee benefits  599,000  132,008  599,000  132,008 
Total  15,220,540  16,089,542  15,220,540  16,089,542 

 
7.   TRADE ACCOUNTS RECEIVABLE 

(Unit: Baht) 
  Consolidated financial statements  Separate financial statements 
  2019  2018  2019  2018 

Trade accounts receivable - related parties         
Trade accounts receivable - ship repair  12,586,327  19,004,061  12,586,327  19,043,618 
Trade accounts receivable - other  -  -  -  500,000 
Trade accounts receivable - service  413,876  379,343  -  - 
Total  13,000,203  19,383,404  12,586,327  19,543,618 
Trade accounts receivable - non-related parties         
Trade accounts receivable - ship repair  46,365,024  36,960,201  46,365,024  36,960,201 
Trade accounts receivable - shipbuilding  6,576,178  7,541,252  6,576,178  7,541,252 
Trade accounts receivable - service  202,405  167,565  -  - 
Total  53,143,607  44,669,018  52,941,202  44,501,453 
Less: Allowance for doubtful accounts  (12,520,107)  (10,355,908)  (12,520,107)  (10,355,908) 
Net  40,623,500  34,313,110  40,421,095  34,145,545 
Total trade accounts receivable - net  53,623,703  53,696,514  53,007,422  53,689,163 
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 The agings of the outstanding balances of trade accounts receivable as at December 31, 2019 and 
2018, as classified by due dates, are as follows: 

(Unit: Baht) 
 Consolidated financial statements  Separate financial statements 

  2019  2018  2019  2018 
Age of receivables        

Undue 23,433,301  22,483,462  23,204,824  22,045,437 
Not over 3 months 6,648,836  26,322,991  6,261,032  26,253,665 
Over 3 months to 6 months 8,313,017  4,745,561  8,313,017  4,745,561 
Over 6 months to 12 months 21,172,478  144,500  21,172,478  144,500 
Over 12 months 6,576,178  10,355,908  6,576,178  10,855,908 

Total 66,143,810  64,052,422  65,527,529  64,045,071 
Less: Allowance for doubtful accounts (12,520,107)  (10,355,908)  (12,520,107)  (10,355,908) 
Net 53,623,703  53,696,514  53,007,422  53,689,163 

 
The movements of allowance for doubtful accounts were as follows :- 

   (Unit: Baht) 
 Consolidated financial statements  Separate financial statements 
 2019  2018  2019  2018 

Beginning balance (10,355,908)  (10,420,863)  (10,355,908)  (10,420,863) 
Doubtful debt recovered 1,500  6,000  1,500  6,000 
Write-off bad debtors 3,523,339  -  3,523,339  - 
(Increase) decrease of allowance (5,689,038)  58,955  (5,689,038)  58,955 
Ending Balance (12,520,107)  (10,355,908)  (12,520,107)  (10,355,908) 

 
The Company has long time outstanding balances of trade accounts receivable, consisting of 2 

debtors as at December 31, 2019 totaling Baht 12.5 million. (As at December 31, 2018 : Baht 10.9 
million of 7 debtors). The Company has set aside an allowance for doubtful accounts in amount of 
approximately Baht 12.5 million (As at December 31, 2018 : Baht 10.4 million). These accounts are 
under a follow-up by the Company.  
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8. UNBILLED COMPLETE CONSTRUCTION IN PROGRESS/ADVANCES RECEIVED FROM 
 CUSTOMERS  

   (Unit : Baht) 
 Consolidated financial statements  Separate financial statements 

 2019  2018  2019  2018 
Revenue recognized in the years - Shipbuilding 44,653,416  -  57,888,268  39,650,000 
 - Ship repair 364,916,842  420,551,512  364,955,086  420,785,461 
 - Service 21,050,043  94,951,570  4,286,330  41,774,662 
 - Sale equipment for  
   marine service 

 
-  - Service  

630,935  - Service  
-  - Service  

- 
 430,620,301  516,134,017  427,129,684  502,210,123 
        
Aggregate amount of cost incurred  37,838,652  -  49,151,204  15,798,310 
Unbilled complete construction  
 in progress for   - Shipbuilding 

 
3,933,416 

  
- 

  
17,168,268  

 
- 

   - Ship repair 25,558,906  73,234,047  25,558,906  73,234,047 
  - Service 17,120,238  17,810,754  2,912,274  17,810,754 
 46,612,560  91,044,801  45,639,448  91,044,801 
Advances received from customers - Shipbuilding 125,000  -  -  - 

 
9. INVENTORIES 

(Unit: Baht) 
 Consolidated financial statements  Separate financial statements 
 2019  2018  2019  2018 

Raw materials 43,397,527  35,765,839  43,174,637  35,573,520 
Work in process 7,151,632  6,084,898  7,097,912  5,911,086 
Total  50,549,159  41,850,737  50,272,549  41,484,606 
Less : Allowance for stock obsolescence (1,235,772)  (1,125,975)  (1,235,772)  (1,125,975) 
Net 49,313,387  40,724,762  49,036,777  40,358,631 

    
   Allowance for stock obsolescence and decline in value of inventories is changed during the year as 

follows : 
(Unit: Baht) 

  Consolidated financial statements  Separate financial statements 
  2019  2018  2019  2018 
Beginning balance  (1,125,975)  (2,205,581)  (1,125,975)  (2,205,581) 
Increase  (109,797)  -  (109,797)  - 
Decrease  -  1,079,606  -  1,079,606 
Ending balance  (1,235,772)  (1,125,975)  (1,235,772)  (1,125,975) 
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10.  ASSETS HELD FOR SALE   
  In 2009, the Company has entered into an agreement to adjust the terms of debt repayment with a local 

ship repair liability by transferring the ownership of the ships as collateral for debt repayment in the amount of 
Baht 43 million. The Company has intended to sell such ship and is in the process of offering to other persons 
which requires boat improvements and modifications to be suitable for commercial use, for sale to the person 
wishing to buy. For the years 2019 and 2018, the Company has considered to record the impairment according 
to the condition of such ship in the amount of Baht 0.13 million and Baht 0.13 million.  

  In 2017, the Company has set the allowance for impairment of assets awaiting sale by adjusting the 
value of assets as appraised by an independent appraiser with the replacement cost method amounted to Baht 
8.73 million. In the years 2019 and 2018, the Company has applied the impairment method based on the 
remaining life of the ship without requiring the independent appraiser to assess the residual value. 

  On January 8, 2020, the Company has entered into a ship purchase agreement to a company at a price 
of Baht 9.63 million, 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 
the Company receives the complete payment under the agreement. The Company will be responsible for the 
fees and expenses related to the transfer of ownership. 

  Movements of the other non-current assets account for the years ended December 31, 2019 and 
2018 are summarized as follows. 

 (Unit : Baht) 
 Consolidated financial statements/ 

 Separate financial statements 
 2019  2018 
Value of ship 43,000,000  - 
Less Accumulated amortization (34,530,882)  - 
Net book value 8,469,118  -   

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

 Separate financial statements 
  2019  2018 
Beginning balance  34,400,941  - 
Increase  129,941  - 
Ending balance  34,530,882  - 
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11.  INVESTMENTS IN SUBSIDIARIES 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  2019  2018  2019  2018  2019  2018  2019  2018  2019  2018 
  (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  4,911,172  5,561,289  -  - 
Less Allowance for impairment          (5,115,021)  (5,115,021)  -  -  -  - 
          4,884,979  4,884,979  4,911,172  5,561,289  -  - 
Asimar Marine Co., Ltd.  5.0  5.0  100  100  4,998,200  4,998,200  7,180,243  8,586,289  -  - 
Eco Marine Co., Ltd.  18.25  18.25  93  93  16,999,300  16,999,300  19,239,112  26,693,987  8,159,916  - 
             Total          26,882,479  26,882,479  31,330,527  40,841,565  8,159,916  - 

 
On March 20, 2019, at the Annual General Meeting of Shareholders Year 2019 of a subsidiary, 

Eco Marine Co., Ltd. declare a cash dividend payment from its of 2018 operations at the rate of Baht 12 
per share for an amount of Baht 8.76 million and received the dividend on April 19, 2019. 

 
12. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT 

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

 31, 2018 
 Additions  Deduction  Transferred in  Transferred out  Transferred to 

Expense 
 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  -  -   (17,454,160)   (277,892)  72,044,879 
  Total  1,035,549,704  37,273,990  (3,795,029)  17,454,160  (17,454,160)  (277,892)  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 
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 (Unit : Baht) 
 Consolidated financial statements 
 Book value  Transactions   Book value 
 as at December 

 31, 2017 
 Additions  Deduction  Transferred in  Transferred out  Transferred to 

Expense 
 as at December 

31, 2018 
Cost               
 Land  86,081,287  -  -  -  -  -  86,081,287 
 Floating dockyards  301,657,896  -  -  4,981,216  -  -  306,639,112 
 Building, building improvement              
     and other constructions  297,897,679  105,000  -  1,165,369  -  -  299,168,048 
 Machinery and equipment 202,655,614  2,993,063  (3,095,542)  11,110,985  -  -  213,664,120 
 Furnitures and fixtures  28,641,899  1,030,204  (406,439)  -  -  -  29,265,664 
 Vehicles  43,853,503  36,156  (769,000)  -  -  -  43,120,659 
 Construction in progress  25,428,766  50,492,802  -  -  (17,257,570)  (1,053,184)  57,610,814 
  Total  986,216,644  54,657,225  (4,270,981)  17,257,570  (17,257,570)  (1,053,184)  1,035,549,704 
Less  Accumulated depreciation               
 Floating dockyards  (183,671,571)  (7,671,652)  -  -  -  -  (191,343,223) 
 Building, building improvement              
     and other constructions  (175,990,248)  (13,330,037)  -  -  -  -  (189,320,285) 
 Machinery and equipment (142,601,007)  (11,971,470)  2,961,470  -  -  -  (151,611,007) 
 Furnitures and fixtures  (24,372,592)  (1,852,053)  394,677  -  -  -  (25,829,968) 
 Vehicles  (36,115,606)  (1,511,849)  768,998  -  -  -  (36,858,457) 
  Total  (562,751,024)  (36,337,061)  4,125,145  -  -  -  (594,962,940) 
 Equipment, net  423,465,620            440,586,764 
Depreciation for the year    
2019 (Baht 24.88 million included in cost of services, and the rest in administrative expenses)   34,242,147 
2018 (Baht 24.42 million included in cost of services, and the rest in administrative expenses)  36,337,061 

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

 31, 2018 
 Additions  Deduction  Transferred in  Transferred out  Transferred to 

Expense 
 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  -  -  (17,454,160)  (277,892)  72,044,880 
  Total  990,785,931  37,177,085  (3,508,241)  17,454,160  (17,454,160)  (277,892)  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 
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 (Unit : Baht) 
 Separate financial statements 
 Book value  Transactions   Book value 
 as at December 

 31, 2017 
 Additions  Deduction  Transferred in  Transferred out  Transferred to 

Expense 
 as at December  

31, 2018 
Cost               
 Land  86,081,287  -  -  -  -  -  86,081,287 
 Floating dockyards  301,657,896  -  -  4,981,216  -  -  306,639,112 
 Building, building improvement              
     and other constructions  274,772,041  105,000  -  1,165,369  -  -  276,042,410 
 Machinery and equipment 201,327,022  2,933,863  (2,980,980)  11,110,985  -  -  212,390,890 
 Furnitures and fixtures  28,117,036  1,017,937  (361,660)  -  -  -  28,773,313 
 Vehicles  24,014,403  2,701  (769,000)  -  -  -  23,248,104 
 Construction in progress  25,476,170  50,445,399  -  -  (17,257,570)  (1,053,184)  57,610,815 
  Total  941,445,855  54,504,900  (4,111,640)  17,257,570  (17,257,570)  (1,053,184)  990,785,931 
Less  Accumulated depreciation               
 Floating dockyards  (183,671,571)  (7,671,652)  -  -  -  -  (191,343,223) 
 Building, building improvement              
     and other constructions  (152,864,620)  (13,330,037)  -  -  -  -  (166,194,657) 
 Machinery and equipment (141,479,915)  (11,848,426)  2,848,689  -  -  -  (150,479,652) 
 Furnitures and fixtures  (23,900,813)  (1,827,446)  353,570  -  -  -  (25,374,689) 
 Vehicles  (17,278,053)  (1,342,402)  768,998  -  -  -  (17,851,457) 
  Total  (519,194,972)  (36,019,963)  3,971,257  -  -  -  (551,243,678) 
 Equipment, net  422,250,883            439,542,253 
Depreciation for the year   
2019 (Baht 24.78 million included in cost of services, and the rest in administrative expenses)   33,940,237 
2018 (Baht 24.29 million included in cost of services, and the rest in administrative expenses)  36,019,963 

 
As at December 31, 2019 and 2018, the Company capitalizes borrowing cost as the cost of 

construction amount of Bath 1.3 million and Bath 1.0 million respectively (interest rate of 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 13). As at December 31, 
2019, cost value and book value of those assets were Baht 191.1 million and Baht 44.8 million, 
respectively. (The Company only : Baht 167.9 million and Baht 44.8 million, respectively). 

As at December 31, 2019 and 2018, the Company has mortgaged two floating dockyards, with a 
total net book value, of Baht 110.2 million and Baht 115.3 million, respectively, and land and 
construction thereon with a total net book value of Baht 130.4 million and 133.9 million, respectively, and 
machinery, with a net book value of Baht 0.0 million and Baht 0.1 million, respectively to secure credit 
facilities and loans obtained from financial institutions. (See notes 18 and 20) 

As at December 31, 2019 and 2018, the subsidiary has mortgaged two ships, with a total net book 
value of Baht 0.03 million ,to secure credit facilities and loans obtained from financial institutions. (See 
note 18) 
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As at December 31, 2019 and 2018, motor vehicles of Company with a total net book value of Baht 3.9 
million and Baht 4.3 million, respectively were under financial lease agreements with leasing companies. 

As at December 31, 2019 and 2018, 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 512.5 million and Baht 465.3 million, respectively. (The Company Only: As at December 31, 2019 
and 2018, Baht 462.0 million and Baht 414.7 million, respectively). 
 

13. LEASEHOLD RIGHT OF LAND AND BUILDING 
  (Unit : Baht) 
  Consolidated financial statements/Separate financial statements 
  Book value  

as at December 
31, 2018 

 Amortization  Book value  
as at December 

31, 2019 
Leasehold right of land and building (30 years)  32,036,250    32,036,250 
Less Accumulated amortization  (7,190,531)  (1,067,875)  (8,258,406) 
Net book value  24,845,719    23,777,844 

 
 On April 26, 2013, the Company entered into a lease agreement of the state land and construction 
with the Treasury Department.  The lease has a term of 30 years starting from April 22, 2012 and ending 
on April 21, 2042.  The Company has to pay for the land and construction leasehold right on the 
agreement date and costs involved totaling Baht 32,036,250 and is required to pay the rent annually 
throughout the term of the lease agreement.  The details of the annual rental rates as specified in the 
agreement are as follows: 

  Year 1-5 at Baht 1,467,139 per year  
  Year 6-10 at Baht 1,687,210 per year 
  Year 11-15 at Baht 1,940,290 per year 
  Year 16-20 at Baht 2,231,335 per year 
  Year 21-25 at Baht 2,566,035 per year 
  Year 26-30 at Baht 2,950,940 per year 
 Total rental payment throughout the lease term is Baht 64,214,745. 
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 As at December 31, 2019, the Company has the obligation to pay the outstanding rent as follows: 
    (Unit:Baht) 

Payable within   Consolidated financial statements/ 
Separate financial statements 

1 year   1,687,210 
1 to 5 years   7,508,080 
Thereafter 5 years   42,622,130 
Total   51,817,420 

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 of taking the royal property to seek the benefits 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 from 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, 2019. 
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14. INTANGIBLE ASSETS 
 (Unit : Baht) 
 Consolidated financial statements 
 Book value  Transactions   Book value 
 as at December          Transferred to  as at December 
 31, 2018  Additions  Deduction  Transferred in  Transferred out  Expense  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 

 
 (Unit : Baht) 
 Consolidated financial statements 
 Book value  Transactions   Book value 
 as at December          Transferred to  as at December 
 31, 2017  Additions  Deduction  Transferred in  Transferred out  Expense  31, 2018 
Cost              
 Know - how for use in building              
 pollution control ships 4,806,653  -  -  -  -  -  4,806,653 
 Copy-right ship blue print 1,025,000  -  -  2,626,170  -  -  3,651,170 
 Software 21,179,379  58,300  -  -  -  -  21,237,679 
 Licence -  464,070  -  -  -  -  464,070 
 Copy-right ship blue print              
   in progress 2,626,170  -  -  -  (2,626,170)  -  - 
  Total 29,637,202  522,370  -  2,626,170  (2,626,170)  -  30,159,572 
Less Accumulated amortization              
 Know - how for use in building              
 pollution control ships (4,806,653)  -  -  -  -  -  (4,806,653) 
 Copy-right ship blue print (470,096)  (249,278)  -  -  -  -  (719,374) 
 Software (11,389,674)  (1,321,570)  -  -  -  -  (12,711,244) 
 Licence -  (44,712)  -  -  -  -  (44,712) 
  Total (16,666,423)  (1,615,560)  -  -  -  -  (18,281,983) 
 Net book value  12,970,779            11,877,589 
Amortization for the years          
 2019             1,777,985 
 2018             1,615,560 
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  (Unit : Baht) 
 Separate financial statements 
 Book value  Transactions  Book value 
 as at December          Transferred to  as at December 
   31, 2018  Additions  Deduction  Transferred in  Transferred out  Expense  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 

 
  (Unit : Baht) 
 Separate financial statements 
 Book value  Transactions  Book value 
 as at December          Transferred to  as at December 
   31, 2017  Additions  Deduction  Transferred in  Transferred out  Expense  31, 2018 
Cost              
 Copy-right ship blue print 1,025,000  -  -  2,626,170  -  -  3,651,170 
 Software 21,179,379  58,300  -  -  -  -  21,237,679 
 Licence -  464,070  -  -  -  -  464,070 
 Copy-right ship blue print               
  inprogress 2,626,170  -  -  -  (2,626,170)  -  - 
  Total 24,830,549  522,370  -  2,626,170  (2,626,170)  -  25,352,919 
Less Accumulated amortization              
 Copy-right ship blue print (470,096)  (249,278)  -  -  -  -  (719,374) 
 Software (11,389,674)  (1,321,570)  -  -  -  -  (12,711,244) 
 Licence -  (44,712)  -  -  -  -  (44,712) 
  Total (11,859,770)  (1,615,560)  -  -  -  -  (13,475,330) 
 Net book value 12,970,779            11,877,589 
              
 2019             1,777,985 
 2018             1,165,560 

 
  As at December 31, 2019 and 2018, certain software items of the Company have been fully 

depreciated but are still in use. The original cost of those assets amounted to Baht 8 million. 
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 15. DEFERRED TAX ASSETS AND DEFERRED TAX LIABILITIES 
15.1 Changes in deferred tax assets and deferred tax liabilities for the year ended December 31, 2019 

are summarized as follows: 
 (Unit:Baht) 
 Consolidated financial statements 
 Balance as at   Revenue (expenses) during the year  Balance as at  

 
Dec. 31, 2018  In profit or loss  In other 

comprehensive 
income 

 Dec. 31, 2019 

Deferred tax assets:        
 Trade receivables -  1,188,786  -  1,188,786 
 Inventories 225,195  21,959  -  247,154 
 Building and equipment 305,219  (90,843)  -  214,376 
 Intangible assets 30,095  (26,539)  -  3,556 
 Assets held for sale 6,880,188  25,988  -  6,906,176 
 Employee benefit obligations 2,145,069  711,118  727,171  3,583,358 
 Warranty provisions 231,492  (150,783)  -  80,709 
 Operating lease 865,012  90,656  -  955,668 

Total 10,682,270  1,770,342  727,171  13,179,783 
  

 (Unit: Baht) 
 Separate financial statements 
 Balance as at   Revenue (expenses) during the year  Balance as at  

 
Dec. 31, 2018  In profit or loss  In other 

comprehensive 
income 

 Dec. 31, 2019 

Deferred tax assets:        
 Trade receivables -  1,188,786  -  1,188,786 
 Inventories 225,195  21,959  -  247,154 
 Building and equipment 305,219  (90,843)  -  214,376 
 Intangible assets 30,095  (26,539)  -  3,556 
 Assets held for sale 6,880,188  25,988  -  6,906,176 
 Employee benefit obligations 1,900,932  662,626  824,012  3,387,570 
 Warranty provisions 231,492  (150,783)  -  80,709 
 Operating lease 865,012  90,656  -  955,668 

Total 10,438,133  1,721,850  824,012  12,983,995 
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15.2 Tax expense (income) 
 15.2.1 Major components of tax expense (income) for the years ended December 31, 2019 and 

2018 consisted of:   
 (Unit: Baht) 
 Consolidated financial statements  Separate financial statements 

 2019  2018  2019  2018 
Income tax expense (income) shown in profit or loss :        

Current tax expense:        
Income tax expense for the year 2,783,576  5,217,949  2,533,955  3,576,451 

Deferred tax expense (income):        
Changes in temporary differences relating to the         
 original recognition and reversal  (1,770,342)  2,007,438  (1,721,850)  2,032,709 
Total 1,013,234  7,225,387  812,105  5,609,160 

Income tax relating to components of other        
 comprehensive income :        

 Deferred tax relating to actuarial losses from        
 defined employee benefit plans 727,171  11,948  824,012   11,968 
Total 727,171  11,948  824,012  11,968 

 
 15.2.2 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, 2019 and 2018 
as follows:  

  (Unit: Baht) 
  Consolidated financial statements  Separate financial statements 

  2019  2018  2019  2018 
    (Restated)    (Restated) 
Accounting profit (loss) for the year  2,073,517  33,674,902  12,587,184  26,909,428 
Add loss from subsidiary  2,442,882  866,900  -  - 

Total  4,516,399  34,541,802  12,587,184  26,909,428 
The applicable tax rate (%)  20  20  20  20 
Tax expense (income) at the applicable tax rate  903,280  6,908,360  2,517,437  5,381,886 
Reconciliation items:         

Tax effect of expenses that are not deductible in         
determining tax profit:         
- Expenses not allowed as expenses in determining 

taxable profit 
 

823,090  
 

215,876  760,053 
  

93,015 
- Expenses which is deductible increasing from actual 

payment 
 

(834,408)  
 

(1,222,407)  (2,465,385) 
  

(1,189,299) 
-The amount to expense (income) relating to corrected 

the accounting errors 
  

- 
  

1,323,558 
  

- 
  

1,323,558 
 - Others  121,272  -  -  - 
Total reconciliation items  109,954  317,027  (1,705,332)  227,274 
Total tax expense (income)  1,013,234  7,225,387  812,105  5,609,160 
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 15.2.3 A numerical reconciliation between the average effective tax rate and the applicable tax rate 
  for the years ended December 31, 2019 and 2018 are summarized as follows:  

 (Unit: Baht ) 
 Consolidated financial statements 
 2019  2018 (Restated) 
 Tax amount 

(Baht) 
 Tax rate 

(%) 
 Tax amount 

(Baht) 
 Tax rate 

(%) 
Accounting profit (loss) before tax expense for the year 4,516,399    34,541,802   
Tax expense (income) at the applicable tax rate 903,280  20  6,908,360  20.00 
Reconciliation items 109,954  2.43  317,027  0.92 
Tax expense (income) at the average effective tax rate 1,013,234  22.43  7,225,387  20.92 

 
 (Unit: Baht ) 
 Separate financial statements 
 2019  2018 (Restated) 
 Tax amount 

(Baht) 
 Tax rate 

(%) 
 Tax 

amount 
(Baht) 

 Tax rate 
(%) 

Accounting profit (loss) before tax expense for the year 12,587,184    26,909,428   
Tax expense (income) at the applicable tax rate 2,517,437  20  5,381,886  20 
Reconciliation items (1,705,332)  (13.55)  227,274  0.84 
Tax expense (income) at the average effective tax rate 812,105  6.45  5,609,160  20.84 

 
16.  WITHHOLDING TAX  

This represents the withholding tax of the following years:  
   (Unit: Baht ) 
 Consolidated financial statements  Separate financial statements 
  2019   2018   2019   2018 

Year 2017 871,344  871,344  -  - 
Year 2018 9,827,812  9,827,812  8,878,968  8,878,968 
Year 2019 10,751,794  -  9,723,853  - 
        Total 21,450,950  10,699,156  18,602,821  8,878,968 

 
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. 
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17. OTHER NON-CURRENT ASSETS 
  Movements of the other non-current assets account for the years ended December 31, 2019 and 

2018 are summarized as follows. 
 (Unit : Baht) 
 Consolidated financial statements/ 

Separate financial statements 
 2019  2018 

Value of ship -  43,000,000 
Less Allowance for impairment -  (34,400,941) 
Net book value -  8,599,059 
Other non-current assets 4,468,246  4,853,710 
Total other non-current assets 4,468,246  13,452,769 

  
  On January 8, 2020, the Company has entered into a ship purchase agreement to a company at a 

price of Baht 9.63 million. Therefore, the Company has classified as assets awaiting sale stated in current 
assets (see Note 10). 

 
18. BANK OVERDRAFTS AND SHORT-TERM LOANS FROM FINANCIAL INSTITUTIONS / 

TRUST RECEIPTS PAYABLES 
      (Unit: Baht) 
  Interest rate per annum 

 
 Consolidated financial 

statements 
 Separate financial 

statements 
  2019  2018  2019  2018  2019  2018 

Promissory notes   3.00 - 4.25  4.25 - 4.30  140,000,000  87,000,000  140,000,000  87,000,000 
Total      140,000,000  87,000,000  140,000,000  87,000,000 

 
As at December 31, 2019 and 2018, the Company has bank overdraft facilities amounted to 

approximately 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, 2019 and 2018, 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. 
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19. 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 
 2019  2018 
Balance, beginning of the year 1,157,461  10,179,758 
Add Addition during the year 400,000  1,200,000 
Less Payment during the year (247,960)  (5,283,921) 
  Reversal (905,955)  (4,938,376) 
Balance, ending of the year 403,546  1,157,461 

 
 In 2019 and 2018, the Company has set the provisions from the work guarantee amounting to Baht 
0.40 million and Baht 1.20 million, respectively, according to the estimated from the engineers.  
 

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

    (Unit : Baht) 
  Consolidated financial statements/ 

 Separate financial statements 
  2019  2018 
Loan from local commercial bank     
  Total long-term loans  107,856,265  128,454,385 
Less  Current portion    (20,598,120)  (20,598,120) 
 Long-term loans from bank-net  87,258,145  107,856,265 

 
  As at December 31, 2019 and 2018, the Company entered into two long-term loan agreements 

with a local bank at the amount of Baht 125 million and Baht 72 million. 
  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. 
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  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 loan are guaranteed by land and construction thereon (See note 12). 
  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 

 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 is totaled 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 12). 
 
  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 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. 
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21. EMPLOYEE BENEFIT OBLIGATIONS 
   The Company and its subsidiaries obligations for employee benefits are as follows : 

   (Unit : Baht) 
 Consolidated financial statements  Separate financial statements 
 2019  2018  2019  2018 

Employee benefit obligations, balance forward 10,730,353  10,450,079  9,504,660  9,351,851 
Past service cost and interest        
- Change a considered a post employment plan 

amendment 
 

2,865,606 
  

- 
  

2,734,502 
  

- 
Current cost and interest 1,829,857  1,286,915  1,695,379  1,158,399 
Actuarial losses from defined        
 employee benefit plans 3,831,389  58,789  4,120,062  59,840 
Employee benefit paid in the year (1,116,753)  (1,065,430)  (1,116,753)  (1,065,430) 
Employee benefit obligations, ending forward 18,140,452  10,730,353  16,937,850  9,504,660 

 
Expense recognized in the statements of Comprehensive income for the years ended December 31, 

2019 and 2018 :- 
 

    (Unit : Baht) 
 Consolidated financial statements  Separate financial statements 
 2019  2018  2019  2018 

Past service costs and interest  2,865,606  -  2,734,502  - 
Current service costs        
  Cost of sales 593,891  383,595  593,891  383,595 
  Selling expenses 66,358  70,229  66,358  70,229 
  Administrative expenses 750,472  561,183  640,318  459,889 
Total 1,410,721  1,015,007  1,300,567  913,713 
Interest on obligation 419,136  271,908  394,813  244,686 
Total 4,695,463  1,286,915  4,429,882  1,158,399 

 
  Assumptions in the estimates based on the actuarial principles 

 Percentage 
 Consolidated financial statements  Separate financial statements 
 2019  2018  2019  2018 

Discount rate 1.50 - 1.91  2.39 - 3.06  1.69  2.72 
Salary increase rate 3.00 - 6.00  3.00 - 6.00  5  5 
Employee turnover rate 1.91 - 57.30   1.91 - 68.76  5.73 - 34.38  8.60 - 34.38 
Mortality rate (Of Thai mortality table 2017) 105  105  105  105 
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  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, 2019 are summarized below:  
   (Unit: Million Baht) 
 Increase (decrease)  Consolidated financial statements  Separate financial statements 

 (% p.a.)  increase  Decrease  increase  Decrease 
Discount rate 1  (1.81)  1.85  (1.61)  1.65 
Salary increase rate 2  2.24  (1.51)  1.99  (1.35) 
Turnover rate 40  (1.36)  2.65  (1.20)  2.38 
Mortality rate 40  (1.78)  1.88  (1.59)  1.67 

    
   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.  

   During the year 2019, a subsidiary has transferred 4 employees to the Company. Regarding the 
transferring employees has resulted in the increase for being recognized 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 actuarial would be 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. For 
the sensitivity analysis data above, it may have some changes as stated. However, the Company and its 
subsidiaries are in the process of reassessing the employee benefits by the actuarial. 

 
22. 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. 
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23. EARNINGS PER SHARE 
Profit 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 
 2019  2018 

(Restated) 
 2019  2018 

(Restated) 
Profit for the years (Baht) 1,006,481  26,050,919  11,775,079  21,300,268 
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) 0.004  0.101  0.046  0.083 

 
24. 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 
  2019  2018  2019  2018 
Raw material and consumable used  147,063,311  167,017,592  146,618,952  166,075,334 
Change in material and work in process  (8,698,422)  7,605,357  (8,787,943)  7,479,831 
Depreciation and amortization   37,088,007  39,020,496  36,786,097  38,703,398 
Employee benefit cost  117,641,610  117,784,225  86,118,496  87,503,482 
Employee benefit after retired  4,276,327  1,015,006  4,035,069  913,713 

 
25. 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 its performance to the company’s operating segment. 
 The Company and its subsidiaries’ business operations involve 2 principal segments: (1) Ship 
repairing and (2) Ship building. These operations are mainly carried on in Thailand.  
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 Below is the consolidated financial information for the years ended December 31, 2019 and 2018 
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 

 2019  2018  2019  2018  2019  2018  2019  2018  2019  2018 
(Restated) 

Revenue from external  customers 364.9  420.6  44.7  -  21.0  95.6  -  -  430.6  516.2 
Inter-segment revenues -  0.2  13.2  39.7  29.0  31.7  (42.2)  (71.6)  -  - 
Total revenues 364.9  420.8  57.9  39.7  50.0  127.3  (42.2)  (71.6)  430.6  516.2 
Segment income (loss) 115.3  124.8  11.7  23.3  0.7  11.0  -  -  127.7  159.1 
Unallocated income and expenses:                    
 Interest income                 0.1  0.4 
 Other income                 10.1  8.4 
 Selling and administrative expenses                 (127.4)  (126.7) 
   Finance costs                 (8.4)  (7.6) 
 Income taxes expense                 (1.0)  (7.2) 
Profit (loss) for the year                 1.1  26.4 
Property, plant and equipment - net                 443.3  440.6 
Leasehold right                 23.8  24.8 
Intangible assets                 10.4  11.9 
Unallocated assets                 277.6  274.6 
Total assets                 755.1  751.9 

 
26. 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 
Siam Commercial Bank Public Company Limited, will be paid to employees upon termination in 
accordance with the fund rules. For the years 2019 and 2018 amount totaling Baht 5.0 million and Baht 
4.5 million, respectively, (the Company only : Baht 4.7 Million and Baht 4.2 million, respectively).  

 
27. 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, 2019 and 2018, the 
Company’s debt-to-equity ratio was 0.81 : 1 and 0.70 : 1, respectively. 
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28. DIVIDEND 
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 on May 3, 2019   
 
YEAR 2018 

At the Annual General Meeting of the shareholders held on April 5, 2018, it had the resolution to 
approve the dividend payment for the 2017 earnings in cash at the rate of Baht 0.20 per share, totaling 
Baht 51.66 million, payment on May 2, 2018 

 
29.  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 grant 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 exempt import duties for the machineries under the Board approved. 
3.  To exempt the juristic 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 exempt the dividends derived from a promoted activity that is granted an exemption of 
juristic person income tax under section 31 from computation of taxable income. 

5.  To approve a promoted person to take out or remit abroad money in foreign currency. 
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30.  RECONCILIATION OF LIABILITIES ARISING FROM FINANCING ACTIVITIES 
Changes in the liabilities arising from financing activities for the years ended December 31, 2019 and 

2018 are as follows: 
(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 
Liabilities under a finance lease agreement 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) 

 Consolidated financial statements 
 Balance  Cash flows  Non-cash transaction  Balance 
 as at January   Increase  Increase  Acquisition of   Differences  as at December 
 1, 2018  (decrease)*    subsidiary  on translation  31, 2018 

         of financial   
Short-term borrowings from financial institutions 20,000,000  67,000,000  -  -  -  87,000,000 
Long-term borrowings from financial institutions 100,141,305  28,313,080  -  -  -  128,454,385 
Liabilities under a finance lease agreement 2,468,561  (1,026,735)  -  -  -  1,441,826 

Total 122,609,866  94,286,345  -  -  -  216,896,211 
 

(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 
Liabilities under a finance lease agreement 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 
 

(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, 2018  (decrease)*    subsidiary  exchange rate  31, 2018 
Short-term borrowings from financial institutions 20,000,000   67,000,000  -  -  -  87,000,000 
Long-term borrowings from financial institutions 100,141,305  28,313,080  -  -  -  128,454,385 
Long-term borrowings from related - parties -  13,000,000  -  -  -  13,000,000 
Liabilities under a finance lease agreement 2,468,561  (1,026,735)  -  -  -  1,441,826 

Total 122,609,866  107,286,345  -  -  -  229,896,211 
 
* Financing cash flows included net proceed and repayment cash transactions in the statements of cash flows. 
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31. COMMITMENTS AND CONTINGENT LIABILITIES  
 31.1  Commitments relating to operating lease and service agreements 

The Company and its subsidiaries have entered into several lease agreements in respect of 
land, condominium units and motor vehicles, service agreements relating to the staff bus service, 
hire of work agreement, and other services agreements. 
 

   Future minimum rentals payable under these leases as at December 31, 2019 are as follows: 
(Unit: Million Baht) 

Payable within  Consolidated financial 
statements  Separate financial 

statements 
1 year  3.46  3.46 
1 to 5 years  9.43  9.43 
Thereafter 5 years  42.62  42.62 
Total  55.51  55.51 

  
 31.2  Commitments relating to ship building and ship repairing contracts 

   As at December 31, 2019 the Company has undelivered related to unrendered ship building 
and ship repair contracts to be paid for another Baht 39.62 million.  
 

 31.3   Commitments for purchase goods 
   As at December 31, 2019, the Company has outstanding commitments on the contracts to 

purchase machinery and equipment for ship repair of Baht 4.2 million. 
 

 31.4   Guarantees 
 As at December 31, 2019 there were outstanding bank guarantees of approximately Baht 
15.57 million (The Company Only : Baht 14.19 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. 
 

31.5 Securities against credit facilities and loans as obtained from financial institutions 
   As at December 31, 2019, the Company’s credit facilities and loans obtained from banks at 

the amount of Baht 505 million and has been secured by the mortgage of the Company’s two 
floating dockyard and land and construction thereon. 

   As at December 31, 2019, the subsidiary’s credit facilities and loans obtained from banks at 
the amount of Baht 12 million and has been secured by the mortgage of the subsidiary’s two ships 
and secured by the parent company. 
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32. FINANCIAL INSTRUMENTS 
 32.1 Financial risk management and policies 

The Company’s and its subsidiaries’ financial instruments, as defined under Thai 
Accounting Standard No. 107 “Financial Instruments: Disclosure and Presentations”, principally 
comprise cash and cash equivalents, trade accounts receivable and payable, loans, bank overdrafts, 
trust receipts, and short-term loans. The financial risks associated with these financial instruments 
and how they are managed are described below.  

 
  32.1.1 Credit risk 

The Company and its subsidiaries are 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. 

 
  32.1.2 Interest rate risk 

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.  

Significant financial assets and liabilities as at December 31, 2019 classified by type of 
interest rates are summarised 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 equivalent 0.06  -  -  64.62  2.12  66.80  0.10 – 1.05 
 0.06  -  -  64.62  2.12  66.80   
Financial liabilities              
Promissory notes -  -  -  140.0  -  140.0  3.00 - 4.25 
 -  -  -  140.0  -  140.0   
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  32.1.3 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 Company seeks to 
reduce this risk by entering into forward exchange contracts when they consider appropriate. 
Generally, the forward contracts mature within one year. 

The balances of financial assets and liabilities denominated in foreign currencies as at 
December 31, 2019 are summarized below. 

  Financial  Financial  Exchange rate 
Foreign currency  assets  liabilities  as at December 31, 2019 

  (Million)  (Million)  (Baht per 1 foreign currency unit) 
US dollar  0.29  -  29.9767  (Buying rate) 

  
 32.2 Fair values of financial instruments 

Since the majority of the Company’s and its subsidiaries’ financial assets and parts of their 
financial liabilities are short-term in nature, and lendings and loans borrowings have 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.  

 
33. APPROVAL OF FINANCIAL STATEMENTS 

These financial statements were authorized for issue by the Company’s Directors on February 14, 2020. 
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