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หน่วย : ล้านบาท
ข้อมูลทางการเงิน 2018 2017 2016
สินทรัพย์รวม 759 734 701

หนี้สินรวม 295 251 264

ส่วนของผู้ถือหุ้น 464 483 438

รายได้จากการรับจ้าง 516 691 600

รายได้รวม 525 705 615

ก�าไรขั้นต้น  166 247 178

ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิ 33 82 48

อัตราส่วนทางการเงิน 2015 2016 2017
อัตราก�าไรสุทธิ  (%) 6.22 11.57 7.87

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น  (%) 6.90 17.73 11.02

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 4.38 11.37 7.86

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น(บาท) 1.80 1.87 1.69

ก�าไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) 0.13 0.32 0.19

จุดเด่นทางการเงิน  2561                                           

2559 2559 25592560 2560 25602561 2561 2561

ก�ำไรสุทธิ
หน่วย : ล้ำนบำท

ส่วนของผู้ถือหุ้น
หน่วย : ล้ำนบำท

รำยได้รวม
หน่วย : ล้ำนบำท
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วิสัยทัศน์
เป็นอู่เรือที่มีตราผลิตภัณฑ์สู่ระดับสากล น�าเทคโนโลยี
พัฒนากระบวนการผลิตให้ได้คุณภาพ เวลาส่งมอบ 
และความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า  

พันธกิจ
มุ่งมั่นให้บริการแก่ลูกค้า โดยมีการควบคุมคุณภาพและ
เวลาตามมาตรฐานอู่เรือชั้นน�า มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
และบริหารทรัพยากรของบริษัทให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 
เพื่อ

       ลูกค้า
ผลงานเป็นที่ยอมรับและเกิดความพึงพอใจสูงสุด

ผู้ถือหุ้น
มีผลประกอบการตามเป้าหมายเป็นที่พอใจแก่ผู้ถือหุ้น

พนักงาน
พัฒนาบุคลากร  ให้โอกาสก้าวหน้าในงาน มีคุณภาพชีวิต
ที่ดี

สิ่งแวดล้อมและชุมชน
ร่วมพัฒนาสิ่งแวดล้อมและรับผิดชอบชุมชน
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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.
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สาสน์จากประธาน 

“การวางแผนที่ดี  
และความยืดหยุ่น 
ในการปรับกลยุทธ์ 

ให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลง จะท�าให้ 

ASIMAR เติบโต 
อย่างยั่งยืน”
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 ประกิต  ประทีปะเสน
 ประธานกรรมการบริษัท

 ปี 2561 เป็นปีที่ธุรกิจอู่ซ่อมเรือ ต่อเรือ มีการแข่งขัน
กันสูงมาก เพราะได้รับแรงกดดันจากลูกค้าเจ้าของเรือ ที่มี
งบประมาณในการซ่อมเรือจ�ากัด ซึ่งได้รับผลกระทบมาจาก
ภาวะเศรษฐกิจท้ังในประเทศและระหว่างประเทศท่ีมีความ
ผันผวนอย่างมาก ท้ังผลกระทบจากสงครามการค ้า 
สหรฐัอเมรกิาและจีน แนวโน้มอัตราดอกเบ้ียท่ีปรบัสงูข้ึน การ
ชะลอตวัของภาคส่งออก รวมถงึราคาน�า้มนั ท�าให้บรษัิทฯ มี
การปรับกลยุทธ์ เน้นเรื่องคุณภาพและเวลา มีการน�า
เทคโนโลยีใหม่ ๆ  มา พัฒนางาน เพือ่ให้ลกูค้าม่ันใจในผลงาน 
และสามารถส่งมอบงานได้ตรงตามก�าหนดเวลา ส่งผลให้ใน
ปีนี้ บริษัทยังคงมีอัตราการเติบโตของธุรกิจซ่อมเรือ ท้ังท่ี
ส�านกังานใหญ่ สมทุรปราการและสาขาสรุาษฎร์ธาน ีได้อย่าง
ต่อเนื่อง และมีการเพิ่มฐานรายได้จากงานรับเหมาช่วง งาน
ติดตั้งโครงสร้างเหล็ก โครงการก่อสร้างใหญ่ ๆ ของภาครัฐ 
ซ่ึงบริษัทฯ มีความช�านาญในงานเหล็ก เป็นการเพ่ิม
ประสบการณ์ในธรุกจิท่ีเกีย่วเนือ่งเพือ่สามารถรองรบังานเพิม่
ได้ในอนาคต
 ในส่วนของงานต่อเรอื ปีท่ีผ่านมาบรษัิทฯ มีการส่งมอบ
เรือก�าจัดผักตบชวา จ�านวน 4 ล�าให้กับหน่วยงานราชการ 
จงัหวัดต่าง ๆ  ซ่ึงมแีนวโน้มความต้องการเรอืประเภทนีส้งูข้ึน 
จากปัญหาผักตบชวาในแม่น�้าล�าคลองของประเทศไทย 
ท่ีเพ่ิมข้ึน ซ่ึงบริษัทฯมองเห็นเป็นโอกาส เร่งพัฒนาโดยน�า
เทคโนโลยีใหม่ๆ มาเพิ่มศักยภาพเพื่อให้เป็นผู้น�าตลาด 
ด้านนี้ และสอดคล้องกับนโยบายบริษัทในการดูแลเรื่อง 
สิ่งแวดล้อม

 และถึงแม้ผลประกอบการของบริษัทฯ ในปีนี้ยังไม่ได้
ตามเป้าหมาย แต่บริษัทฯ ยังคงนโยบายค�านึงถึงผู้มีส่วนได้
เสียทุกฝ่ายและสร้างผลตอบแทนทางการเงินอย่างต่อเนื่อง 
สม�า่เสมอ เพือ่สร้างความเชือ่มัน่ ในประสทิธภิาพการบริหาร
งานและความพร้อมท่ีจะเติบโตต่อไป ในอนาคต สุดท้ายนี้ 
คณะกรรมการบรษัิทฯ ขอขอบคณุผูถ้อืหุ้นและผูม้ส่ีวนได้เสยี
ทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนบริษัทฯ เสมอมา คณะกรรมการ
และคณะ ผู้บรหิารให้ค�าม่ันสญัญาว่าจะมุ่งม่ันสร้างการเตบิโต
อย่างย่ังยืนให้กบั ASIMAR และสร้างมูลค่าเพิม่ให้แก่ผูถ้อืหุ้น
ในระยะยาวต่อไป 
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การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน
สังคม และครอบครัว 
ASIMAR

ASIMAR มีความมุ่งม่ัน และเช่ือว่าธุรกิจจะเติบโตอย่างย่ังยืนได้ 
ชุมชนและสังคมต้องพัฒนาและเติบโตไปพร้อมๆ กนั มคีวามรบัผดิชอบ
ท้ังสงัคมและสิง่แวดล้อม บรษัิทฯ ได้ก�าหนดเป็นนโยบายและแนวทางการ
ด�าเนนิงานการพฒันาอย่างยัง่ยืนเพือ่ส่งเสรมิคณุภาพชีวติคนในชุมชมท่ีดข้ึีน 

บรษัิทฯ มีส่วนร่วมในการพฒันาและแบ่งปันความสขุให้กบัสงัคมและ
ชุมชน โดยสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมสร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆ เพื่อ
ชุมชน และสังคมอย่างต่อเนื่องโดยจัดกิจกรรมและโครงการท่ีส�าคัญในปี 
2561 ดังนี้
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• ร่วมกจิกรรมจติอาสา “เราท�าความดด้ีวยหัวใจ” ตาม
โครงการคลองสวยน�า้ใสใส่ใจแหล่งน�า้ร่วมกบัเทศบาล
ต� าบลแหลมฟ ้าผ ่ า โดยมีวัตถุประสงค ์ เพื่ อ
เฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 
บดนิทรเทพยวรางกรู 

• มอบโทรศัพท์ใช้แล้ว เพื่อส่งมอบแก่
โครงการ “มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา 
เพือ่มอบหนงัสอืให้ศนูย์พฒันาเดก็เลก็” 

ASIMAR รักษ์โลก ตอบแทนชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

• สนับสนุนผ้าอ้อมอนามัยส�าหรับผู้สูงอายุ 
“โครงการดูแลระยะยาวส�าหรับผู้สูงอายุท่ีมี
ภาวะพึ่งพิง” 
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• สนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก โดยมอบของขวัญ
ให้แก่โรงเรียน ชุมชน และหน่วยงานต่างๆ  
ในพื้นท่ีใกล้เคียง พร้อมสนับสนุนสถานท่ี
บริเวณพื้นท่ีหน้าบริษัท และน�าส่งกระแส
ไฟฟ้าส�าหรับการจดังานของชุมชนคลองใหม่ 
ต�าบลแหลมฟ้าผ่า อ�าเภอพระสมุทรเจดีย์ 
จังหวัดสมุทรปราการ

• บริษัทฯ เข้าร่วมจัดกิจกรรมวันเด็ก  
ณ อู ่ทหาร เ รือพระจุลจอมเกล ้ า 
จ. สมุทรปราการ โดยจัดแสดงโมเดล
เรอืซ่ึงเป็นผลงานของบรษัิทฯ พร้อมจดั
เกมส์ และแจกของรางวัลแก่เด็กๆ 

• ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานบริจาคโลหิตร่วมกับสภากาชาดไทย เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยท่ี
ต้องการโลหิตและเป็นโลหิตส�ารองส�าหรับผู้เจ็บป่วยทั่วประเทศ

สนับสนุน กิจกรรมชุมชน ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดี

ครอบครัว ASIMAR
 บริษัทฯ ส่งเสริมและสนับสนุนส�าหรับกิจกรรม เพื่อให้พนักงาน มีส่วนร่วมในการแบ่งปัน และความร่วมมือในสังคม  
โดยมีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

สุขใจผู้มอบ หนึ่งคนให้ หลายคนรับ
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• พนักงานร่วมท�าบุญตักบาตร รับฟังธรรม และฝึกสมาธิจากพระ
สงฆ์ซึ่งนิมนต์จากวัดในชุมชนทุกเดือน 

• โครงการมอบทุนการศึกษาส�าหรับบุตร-ธิดา
ของพนักงานที่ผลการเรียนดี จ�านวน 20 ทุน 

• นมินต์พระราชธรรมนเิทศ หรอืพระพยอม กลัยาโณ 
จากวดัสวนแก้ว จ.นนทบุร ีพนกังานร่วมท�าบุญ
ตักบาตร และรับฟ ังการบรรยายธรรม 
เรือ่ง “การด�าเนนิชีวติอย่างเหมาะสมกบัสภาพ
สงัคม และเศรษฐกจิในยคุปัจจบัุน” 

ส่งเสริมธรรมะในใจ

ส่งเสริม และให้โอกาสทางการศึกษาแก่บุตรพนักงาน
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• มอบแว่นสายตาส�าหรบัพนักงานมีปัญหาด้าน
สายตา 

• บริษัทฯ สนับสนุนกิจกรรมตลาดนัด ของกิน-ของใช้ โดยให้พนักงาน
สามารถน�าอาหาร ขนม สินค้ามือสองจากของเหลือใช้ จ�าหน่ายให้
เพื่อนพนักงานในราคาถูก เป็นการเพิ่มรายได้ให้กับพนักงาน 

• กรมอนามัยให้ความรู้และสาธิตวิธีการรักษาสุขภาพในช่องปากแก่
พนักงาน พร้อมแนะน�าสิทธิประโชยน์ประกันสังคมกรณี ทันตกรรม 

โครงการดูแลพี่น้อง ASIMAR

กิจกรรมตลาดนัดแบ่งปัน

• สนับสนุนกิจกรรมเดิน-วิ่งของการท่าเรือแห่งประเทศไทย 
“การท่าเรือ มินิมาราธอน 2018” น�าเงินรายได้ในการจัด
กิจกรรมมอบให้แก่โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน

• สนับสนุนการจัดกิจกรรมของศูนย์พัฒนาการประมงแห่ง
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในกิจกรรม “ซีฟเดคเดิน-ว่ิง 
มินิมาราธอน” น�าเงินรายได้มอบสมทบเป็นทุนการศึกษา
ให ้แก ่นักเรียนท่ีขาดแคลนทุนทรัพย ์ ในเขตอ�าเภอ 
พระสมุทรเจดีย์ จ�านวน 7 โรงเรียน

กิจกรรมชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพ
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CAPABILITY
 ASIMAR deliver large-scale, innovative 
fabrication solutions for the Marine and 

Energy sectors. Increasing global 
demands for quality and value mean that 

we must ensure that the highest 
standards of engineering integrity are 

maintained.



12 รายงานประจำาปี 2561

คณะกรรมการบริษัท

นายประกิต   ประทีปะเสน 
ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ

อายุ : 76 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) (14/03/2561) : 200,200
สัดส่วนในการถือหุ้น (%) : 0.08
วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 30/03/2538

อายุ : 86 ปี
การศึกษา
•  ปริญญาวารสารศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
•  วิทยาลัยป้องกัน ราชอาณาจักร รุ่นที่15
• ปริญญาโท  รัฐประศาสนศาสตร์
 สถาบันการไปรษณีย์โทรคมนาคมและ
  วิทยาลัยการปกครองแห่งชาติ  ปารีส
 ประเทศฝรั่งเศส
• ประกาศนียบัตรการปกครองและ การคลัง 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) (14/03/2561) :  -
สัดส่วนในการถือหุ้น (%) : -
วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 26/04/2538

นายศรีภูมิ   ศุขเนตร
กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
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นางวรวรรณ   งานทวี 
กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร

อายุ : 59 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 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) (14/03/2561) : 1,124,960
สัดส่วนในการถือหุ้น (%) : 0.44
วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 09/09/2546

อายุ : 80 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 เฟอร์รี ่(ธรุกจิเรือรับส่งผูโ้ดยสารข้ามฝาก)
•  บจก. ซีทราน พอร์ท (ธุรกิจท่าเทียบเรือ)

2545 - 2546
•  กรรมการผู้จัดการ
 บมจ. เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์

จ�านวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) (14/03/2561) : -
สัดส่วนในการถือหุ้น (%) : -
วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 03/07/2541

นายสุทิน   ตัณฑ์ไพบูลย์ 
กรรมการ และกรรมการบริหาร
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นายประวัติ   จันทร์เรือง  
กรรมการ และกรรมการสรรหา 
และก�าหนดค่าตอบแทน

อายุ : 80 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) (14/03/2561) : 6,000,000
สัดส่วนในการถือหุ้น (%) : 2.32
วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 26/11/2544

อายุ : 82 ปี
การศึกษา
•  ปริญญาเอก  Dr. of Architecture
 University of Rome
•  ปริญญาตรี  สถาปัตยกรรมศาสตร์
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

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

จ�านวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) (14/03/2561)  : -
สัดส่วนในการถือหุ้น (%) : -
วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 06/06/2543

ดร.บ�ารุง   จินดา
กรรมการอิสระ  
และกรรมการตรวจสอบ
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อายุ : 54 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) (14/03/2561)  : -
สัดส่วนในการถือหุ้น (%) : -
วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 01/06/2559

อายุ : 54 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) (14/03/2561)  : -
สัดส่วนในการถือหุ้น (%) : -
วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 01/07/2561

นางลักขณา   ศรีสด 
กรรมการอิสระ 
และกรรมการตรวจสอบ

นายธีรพงษ์   ตัณฑ์ไพบูลย์ 
กรรมการ
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ดร.นณณ์   ผาณิตวงศ์  
กรรมการ กรรมการบริหาร และ
กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

อายุ : 42 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) (14/03/2561) : 5,500,000
สัดส่วนในการถือหุ้น (%) : 2.13
วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 04/06/2545

อายุ : 45 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) (14/03/2561)  : -
สัดส่วนในการถือหุ้น (%) : -
วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 01/10/2558

นายสุรเดช   ตัณฑ์ไพบูลย์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ
กรรมการบริหาร
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นาย วิณณ์   ผาณิตวงศ์
กรรมการ และกรรมการบริหาร

อายุ : 37 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) (14/03/2561) : 5,500,000
สัดส่วนในการถือหุ้น (%) : 2.13
วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 04/04/2560
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อายุ : 47 ปี
การศึกษา
• ปริญญาโท  บริหารธุรกิจ (MBA)
 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
• ปริญญาตรี  วิทยาศาสตร์
 สถาบันราชภัฎ พระนคร

ประวัติการท�างาน ปัจจุบัน
• ผู้อ�านวยการสายงานปฎิบัติการ และรักษาการ
 ผู้จัดการฝ่ายผลิต
 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 
• ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ตรวจเรือ (ESP and Lifeboat Inspection)
 K.P. SHIP MANAGEMENT CO.,LTD.

จ�านวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) (14/03/2561)  : -
สัดส่วนในการถือหุ้น (%) : -
วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 01/10/2558

นายนิติ   ประทุมถิ่น
ผู้อ�านวยการสายงานปฎิบัติการ 
และรักษาการผู้จัดการฝ่ายผลิต

นายทวีเกียรติ   เทอดเผ่าพงษ์
ผู้อ�านวยการสายงานการตลาด
และพัฒนาธุรกิจ และรักษาการ
ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

อายุ : 47 ปี
การศึกษา
•  ปริญญาโท  การจัดการนวัตกรรม
 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
•  ปริญญาตรี  วิศวกรรมเครื่องกล
 เทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทเวศร์

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

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

จ�านวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) (14/03/2561) : -
สัดส่วนในการถือหุ้น (%) : -
วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 01/03/2560

คณะผู้บริหาร
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นางสาวระพีพรรณ   พิบูลย์ศิลป์
ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี

อายุ : 45 ปี
การศึกษา
•  ปริญญาโท   บริหารเทคโนโลยี
 วิทยาลัยนวัตกรรมอุดมศึกษา  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
• 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) (14/03/2561)  : -
สัดส่วนในการถือหุ้น (%) : -
วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 01/04/2554

อายุ : 65 ปี
การศึกษา
•  มัธยมศึกษาตอนปลาย
 โรงเรียนศรีบุณยานนท์

ประวัติการท�างาน ปัจจุบัน
• ผู้จัดการฝ่ายบริการพัสดุ
 บมจ. เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์

2548-2554
• ผู้จัดการแผนกจัดซื้อ
 บมจ. เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์

จ�านวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) (14/03/2561)  : -
สัดส่วนในการถือหุ้น (%) : -
วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 31/01/2555

นางอารมย์   สัจจวิโส
ผู้จัดการฝ่ายบริการพัสดุ
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ผู้จัดการทีม
วิศวกรรม

ผู้จัดการ
บริหาร

โครงการ

ผู้จัดการ
ฝ่ายผลิต

ผู้จัดการฝ่าย
บริการพัสดุ

ผู้จัดการอู่
สุราษฎร์ธานี

ผู้จัดการแผนกควบคุม
คุณภาพและความ

ปลอดภัย

โครงสร้างการจัดการและแผนผังการบริหารองค์กร 

บริษัท เอเชียน  มารีน   เซอร์วิสส์ จ�ากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

คณะกรรมการสรรหา
และกำาหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร

สำานักบริหาร

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

ผู้ตรวจสอบ 
ภายใน

ที่ปรึกษา

คณะกรรมการบริษัท

ผู้จัดการ
ฝ่ายการตลาด

ผู้จัดการ
ฝ่ายการเงิน

และบัญชี

ฝ่ายพัฒนา
ธุรกิจ

ผู้จัดการแผนก
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ผู้จัดการ
ฝ่ายทรัพยากร

บุคคลและธุรการ

ผู้อำานวยการ
สายงานการตลาดและ

พัฒนาธุรกิจ

ผู้อำานวยการสายงาน
การปฏิบัตการ
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ประวัติความเป็นมา 
และการเปลี่ยนแปลง 
ที่ส�าคัญ

 บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จ�ากัด ก่อ
ตั้งข้ึนเม่ือปี 2524 ด้วยทุนจดทะเบียน 200,000 
บ าท ให้บริการด้านการตรวจเรือในรูปแบบของ 
M arine Survey Company ต่อมาบริษัทฯ ได้
เ ปลี่ยนวัตถุประสงค์แต่เริ่มแรกมาเป็นให้บริการอู่
ต่อเรือ เนื่องจากการความต้องการด้านอู่ซ่อมเรือ
พ าณิชย์ที่ได้มาตรฐานมีเพิ่มมากขึ้น และได้เพิ่ม
ทุนจดทะเบียนเป็น 20 ล้านบาท รวมทั้งซื้ออู่ลอย
จากประเทศญี่ปุ่น โดยให้ชื่อว่า “อู่อาชิมา 1” เพื่อ
ร องรับความต้องการดังกล่าว ต่อมาในปี พ.ศ. 
2538 บรษัิทฯ ได้ซ้ืออู่ลอยเพิม่อีก 1 อู่ จากประเทศ
เยอรมนี โดยให้ชื่อว่า “อู่อาชิมา 2” และได้เพิ่มทุน
จดทะเบียนเป็น 120 ล้านบาท และ 170 ล้านบาท 
ต ามล�าดับ รวมท้ังแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน
จ�ากัด และเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เอเชียน มารีน 
เซอร์วิสส์ จ�ากัด (มหาชน) หรือใช้ช่ือย่อว่า 
“ASIMAR”
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ในปี 2539 บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากส่วนราชการโดยกองทัพเรือให้ต่อเรือตรวจการณ์ปืน จ�านวน 3 ล�า มูลค่า
งาน 808 ล้านบาท นอกจากนี้ หุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้รับการอนุมัติให้เป็นหลักทรัพย์ท่ีจดทะเบียน และซ้ือขายใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ ต่อมาบริษัทได้จดทะเบียนยกเลิกสาขาที่ซอยสุขสวัสดิ์ 49 และย้ายอู่ลอย 1 มารวมกับ
อู่ลอย 2 ณ ส�านักงานปัจจุบัน

บริษัทฯ ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 version 2000 จาก Lloyd’s Register Quality Assurance ในปี 
พ.ศ. 2543 และปี พ.ศ. 2545 บริษัทฯ ได้รับการว่าจ้างให้ต่อเรือโดยสารกึ่งด�าน�้าพัทยาปะการัง และเรือโดยสารคาตามาราน 
มลูค่างานรวมประมาณ 50 ล้านบาท และซ่อมคนืสภาพเรอืตรวจการณ์ขนาดใหญ่ 3 ล�า ของส�านกังานต�ารวจแห่งชาต ิมูลค่า
งาน 256 ล้านบาท

นอกจากนี้ บริษัทฯ ออกใบส�าคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทอายุไม่เกิน 3 ปี ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม จ�านวน 119 
ล้านหน่วย

ในปี พ.ศ. 2546 บริษัทฯ รับด�าเนินการก่อสร้าง โครงเหล็กทางเดินระหว่างอาคารผู้โดยสารบางส่วน (Steel Work and 
Fabrication) ภายในสนามบินสุวรรณภูมิ มูลค่า 159 ล้านบาท และจัดหาอู่ลอยเพิ่ม 1 อู่ มูลค่า 30 ล้านบาท แทนอู่ลอย 1 
เดิมที่จ�าหน่ายออกไป

 
ปี 2547 บริษัทฯ ได้ท�าการก่อตั้งบริษัท อาชิมา มารีน จ�ากัด (บริษัทย่อย) เพื่อด�าเนินธุรกิจรับเหมาช่วงงานโดยช่าง

ฝีมือเฉพาะทาง ในปีนี้บริษัทฯ ได้ซ่อมท�าเรือจุฬาภรณ์ของกรมประมงมูลค่า 42 ล้านบาท และเรือสู้ไพรินทร์ของกรมอู่ทหาร
เรือ มูลค่า 28.5 ล้านบาท ซ่อมเรือ KALAMINJA MT 401 จากประเทศมัลดีฟส์ มูลค่า 42 ล้านบาท 

ปี 2548 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนร่วมทุนกับบริษัท GLOBECO S.p.A. จากประเทศอิตาลี ซึ่งเป็นบริษัทด�าเนินธุรกิจด้าน
เรือก�าจัดมลภาวะทางน�้าชั้นน�าของโลก เพื่อก่อตั้งบริษัท อีโคมารีน จ�ากัด (บริษัทย่อย) โดยมีธุรกิจหลัก คือ การให้บริการ
ก�าจัดมลภาวะทางน�้า เช่น ผักตบชวา ขยะ และคราบน�้ามัน เป็นต้น ให้แก่ลูกค้าภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและแถบ
ภูมิภาคเอเชีย โดยบริษัทฯ เป็นผู้ด�าเนินการต่อเรือเพื่อใช้ในกิจการดังกล่าว 

ปี 2549 บริษัทฯ ลงนามในสัญญาต่อเรือบรรทุกสินค้าขนาด 442 TEU มูลค่า 13.4 ล้านเหรียญอเมริกาให้กับ GATI 
LIMITED ประเทศอินเดยี และบรษัิทฯ ได้เพิม่งบประมาณในการจดัซ้ืออุปกรณ์เครือ่งจกัรต่างๆ พร้อมท้ังปรบัปรุงพืน้ท่ีบริเวณ
โรงงานให้เหมาะสม ให้สามารถรองรับตลาดต่างประเทศและในประเทศได้เพิ่มมากขึ้น พร้อมทั้งได้ท�าการปรับปรุงสลิปเวย์
ด้านทิศเหนือใหม่ขนาด 120 ม. X 30 ม. พร้อมติดตั้งเครนขนาดใหญ่ เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพรองรับการซ่อมเรือและ
ต่อเรือ

ในเดือนพฤษภาคม 2549 ได้มีการจดทะเบียนลดทุนตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2549 เนื่องจากการ Ex-
Warrant ครัง้ท่ีผ่านมาเป็นครัง้สดุท้าย มผีูไ้ม่มาใช้สทิธจิ�านวน 3,189,900 หน่วย ท�าให้ต้องมีการจดทะเบียนลดทุนช�าระแล้ว
ของบริษัทจาก 238,000,000 บาท เป็น 234,810,100 บาท 

นอกจากนี้ บริษัท อีโคมารีน จ�ากัด ได้ซื้อเรือเพลิแกน 25 จากประเทศอิตาลีและต่อเรือขึ้นใหม่อีกจ�านวน 3 ล�า เพื่อ
ให้บริการด้านเก็บขยะและก�าจัดคราบน�้ามัน และด�าเนินการต่อเรือก�าจัดมลภาวะทางน�้า และได้รับสัญญาจ้างระยะสั้นจาก
จังหวัดสมุทรปราการและองค์การบริหารส่วนต�าบลเทพารักษ์
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ปี 2550 บริษัทฯ ได้เริ่มด�าเนินการโครงการต่อเรือบรรทุกสินค้าขนาด 442 TEU ซึ่งเป็นเรือบรรรทุกตู้สินค้าขนาดใหญ่
ที่สุดเท่าที่เคยมีการต่อเรือขึ้นในประเทศไทยให้กับ GATI LIMITED ประเทศอินเดีย โดยมีระยะเวลาการท�างานตั้งแต่ปี 2549 
งานประกอบเฉพาะตวัเรอืแล้วเสรจ็ในปี 2550 และส่งมอบภายในเดอืนมกราคม 2552 นอกจากนี ้บรษัิทฯ ได้ลงนามในสญัญา
อีก 2 ฉบับ คอื สญัญาดดัแปลงเรอืจากเรอืคอนเทนเนอร์เป็นเรือสนบัสนนุงานนอกชายฝ่ังของ SERBA PACIFIK SDN.BHD 
จากประเทศมาเลเซีย และสญัญาต่อเรอืส�ารวจปิโตรเลยีมกบั ALMANSOORI PRODUCTION SERVICE LLC. จากประเทศ
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

บริษัทฯ ก�าลังด�าเนินการจัดท�ามาตรฐานระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS 18001 ให้เป็นไปตามกฎ
เกณฑ์ต่างๆ ของระบบ

บริษัท อาชิมา มารีน จ�ากัด ได้ด�าเนินการจดทะเบียนลดทุนเมื่อวันที่ 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 จากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในงานปรับปรุงสภาพน�้าโดยการใช้สาร
ชีวภาพในแม่น�้าเจ้าพระยาซ่ึงมีปัญหาน�้าเน่าเสียและกระทบต่อการเลี้ยงปลาในกระชัง โดยมีช่ือโครงการคือ “โครงการ
เจ้าพระยาสดใสเทิดไท้องค์ราชันย์” โดยเฝ้าระวงัคณุภาพและบ�ารงุรกัษาแม่น�า้เจ้าพระยาและแม่น�า้น้อยในช่วงท่ีไหลผ่านพืน้ท่ี
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้ปราศจากขยะมูลฝอย วัชพืช และผักตบชวา โดยลงนามในสัญญาเมื่อ วันที่ 30 พฤศจิกายน 
2550 เริ่มงานตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2550 – 31 พฤศจิกายน 2551

ปี 2551 บรษัิทฯ ด�าเนนิการต่อเรอืบรรทุกตูส้นิค้าขนาด 442 TEU ของ GATI LIMITED ประเทศอินเดยี ซ่ึงเป็นโครงการ
ต่อเนื่องจากปี 2550

วันท่ี 26 พฤศจิกายน 2551 มีการส่งมอบเรือดัดแปลงจากเรือคอนเทนเนอร์เป็นเรือสนับสนุนงานนอกชายฝั่งของ 
SERBA PACIFIK SDN.BHD จากประเทศมาเลเซีย 

ด�าเนินการต่อเรือสนับสนุนการปฏิบัติงานแท่นขุดเจาะน�้ามันกับ ALMANSOORI PRODUCTION SERVICE LLC. 
จากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ก�าหนดส่งมอบในปี 2552

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญางานต่อเรือสนับสนุนงานใต้น�้านอกชายฝั่ง ขนาดความยาว 60 เมตร กับ K.A. 
AL-GOSAIBI DIVING AND MARINE SERVICES COMPANY จากราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย

บริษัทฯ ได้จัดเริ่มจัดมาตรฐานระบบอาชีวอนามัยและ ความปลอดภัย OHSAS 18001 ซึ่งอยู่ในระหว่างการด�าเนิน
การตามกฎเกณฑ์ต่างๆ ของระบบ

บริษัท อีโค มารีน จ�ากัด ได้ด�าเนินงาน “โครงการเจ้าพระยาสดใสเทิดไท้องค์ราชันย์” โดยเฝ้าระวังคุณภาพและบ�ารุง
รักษาแม่น�้าเจ้าพระยา และแม่น�้าน้อย ในช่วงที่ไหลผ่านพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้ปราศจากขยะมูลฝอย วัชพืช และ
ผักตบชวา ของจังหวัด โดยใช้เครื่องตรวจวัดคุณภาพน�้าเป็นประจ�าทุกวัน และทุกสามเดือนจะมีการตรวจวัดค่าน�้าอย่าง
ละเอยีด 28 พาลามเิตอร์ และยังได้ร่วมกบัหน่วยงานกรมพฒันาท่ีดนิ เพือ่น�าผกัตบชวาและวชัพชืทางน�า้ น�าไปท�าปุ๋ยชีวภาพ
เพ่ือแจกจ่ายเกษตรกร ท�าให้วชัพชืนัน้มีประโยชน์ต่อชมุชนมากกว่าการท้ิงแบบสญูเปล่า เริม่งานตัง้แต่วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2550 
– 30 พฤศจิกายน 2551 เป็นสัญญาจ้าง 1 ปี ส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว
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ปี 2552 วันที่ 12 มกราคม 2552 มีการส่งมอบโครงการต่อเรือบรรทุกตู้สินค้าขนาด 442 TEU ของ GATI LIMITED 
ประเทศอินเดีย

วันท่ี 2 มีนาคม 2552 มกีารปล่อยเรอืสนบัสนนุการปฏบัิตงิานแท่นขุดเจาะน�า้มนั ของ ALMANSOORI PRODUCTION 
SERVICE LLC. ของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ลงน�้า

วนัท่ี 26 ตลุาคม 2552 มีการส่งมอบเรอืสนบัสนนุการปฏบัิตงิานแท่นขุดเจาะน�า้มัน ของ ALMANSOORI PRODUCTION 
SERVICE LLC. ของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

วันที่ 30 มีนาคม 2552 มีการวางกระดูกงูเรือสนับสนุนงานใต้น�้านอกชายฝั่ง ขนาดความยาว 60 เมตร ของ K.A. AL-
GOSAIBI DIVING AND MARINE SERVICES COMPANY จากราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย

วันที่ 28 กันยายน 2552 ได้ลงนามในสัญญางานซ่อมใหญ่เรือส�ารวจประมงมหิดล ของกรมประมง
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2552 ได้ลงนามในสัญญางานต่อเรือลากจูงขนาดก�าลังฉุดไม่น้อยกว่า 30 เมตริกตัน จ�านวน  

1 ล�า และเรือลากจูงขนาดก�าลังฉุดไม่น้อยกว่า 40 เมตริกตัน จ�านวน 1 ล�า ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย ระยะเวลา
โครงการประมาณ 730 วัน

ปี 2553 วันที่ 17 มีนาคม 2553 ส่งมอบเรือส�ารวจประมงมหิดลของกรมประมงที่เข้าซ่อมใหญ่รวมระยะเวลา 6 เดือน
วันที่ 1 เมษายน 2553 มีการวางกระดูกงูเรือลากจูงขนาดก�าลังฉุดไม่น้อยกว่า 30 เมตริกตัน จ�านวน 1 ล�า และเรือลาก

จูงขนาดก�าลังฉุดไม่น้อยกว่า 40 เมตริกตัน จ�านวน 1 ล�า ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย
เดือนมีนาคม บริษัทฯ ได้ท�าการปรับปรุงอู่ ASIMAR 1 (อู่ลอย) เพิ่มขนาดอู่เป็น 3,951 ตันกรอส สามารถรองรับขนาด

เรือสูงสุดได้ 5,000 DWT ซึ่งจะท�าให้บริษัท สามารถเพิ่มปริมาณในการรับการซ่อมเรือในขนาดที่ใหญ่ขึ้น และสร้างรายได้ที่
เพิ่มขึ้น

บริษัทฯ เริ่มโครงการการวิจัยและพัฒนา Innovation โดยมุ่งเน้นในเรื่องการลดมลภาวะจากการใช้วัตถุดิบ การปรับ
เปลี่ยนเครื่องมือ อุปกรณ์ และกระบวนการผลิต รวมทั้งการใช้กระแสไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อมกับชุมชนใกล้เคียง รวมทั้งการลดมลภาวะเพื่อประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัท อีโค มารีน จ�ากัด ได้ด�าเนินงาน โครงการรักษ์เจ้าพระยา/ป่าสัก กิจกรรมจัดเก็บผักตบชวา วัชพืชลอยน�้ารวม
ท้ังขยะมูลฝอย การเฝ้าระวงัและตรวจสอบคณุภาพน�า้ในแม่น�า้เจ้าพระยาพีน้ท่ี จ.พระนครศรอียุธยา จ.ปทุมธาน ีและ จ.นนทบุรี 
ระยะเวลาโครงการประมาณ 7 เดือน

ปี 2554 วันที่ 23 มิถุนายน 2554 ได้ลงนามในสัญญางานต่อเรือ Transhipment Barge Inter 7 จ�านวน 1 ล�า ของ
บริษัท อินเตอร์ สตีวีโดริ่ง 7 จ�ากัด ระยะเวลาโครงการ 240 วัน มูลค่างาน 70.00 ล้านบาท

วันที่ 18 กรกฎาคม 2554 มีพิธีวางกระดูกงูเรือ Transhipment Barge Inter 7 ของบริษัท อินเตอร์ สตีวีโดริ่ง 7 จ�ากัด 
วันที่ 21 กรกฎาคม 2554 ได้ลงนามในสัญญางานดัดแปลงเรือ 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 เพื่อซ่อมเรือบรรทุกน�้ามัน

ดิบ ชื่อ Benchamas Explorer ของบริษัท เชฟรอนประเทศไทยส�ารวจและผลิต จ�ากัด
วันที่ 15 ตุลาคม 2554 ลงนามในสัญญากับบริษัท เชฟรอนประเทศไทยส�ารวจและผลิต จ�ากัด และบริษัท เชฟรอน

ออฟชอร์ ประเทศไทย จ�ากัด ท�าโครงการ Typhoon Evacuation ในการให้บริการท่าเทียบเรือ และขนส่งที่ท่าเทียบ กรณีมี
เหตุภัยฉุกเฉิน

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2554 บริษัทรับงานกู้ซากเรือบรรทุกสินค้า ชื่อ UNSION VIGOR จาก บริษัท Titan Maritime 
ประเทศสิงคโปร์ ที่จมอยู่บริเวณ ท่าเรือเคอรี่ สยามซีพอร์ต อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

วันที่ 22 ธันวาคม 2554 จัดพิธีการปล่อยเรือลากจูงขนาดก�าลังฉุดไม่น้อยกว่า 30 เมตริกตัน จ�านวน 1 ล�า และเรือ
ลากจูงขนาดก�าลังฉุดไม่น้อยกว่า 40 เมตริกตัน จ�านวน 1 ล�า ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย ลงน�้า
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บริษัท อีโค มารีน จ�ากัด 
เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2554 ได้ลดทุนโดยการลดมูลค่าหุ้น จากหุ้นละ 100 บาท คงเหลือหุ้นละ 25 บาท มีผลให้มี

ทุนจดทะเบียนและทุนช�าระแล้วจ�านวน 6.25 ล้านบาท แบ่งเป็น 250,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 25 บาท และเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 
2554 ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจาก 6.25 ล้านบาท เป็น 18.25 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน 480,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 
25 บาท จ�านวนเงิน 12.00 ล้านบาท ซึ่งบริษัท GLOBECO S.p.A ผู้ถือหุ้นเดิมไม่ประสงค์ที่จะเพิ่มทุน ท�าให้สัดส่วนการถือ
ครองหุ้นเปลีย่นแปลง โดย บรษัิทเอเชียน มารนี เซอร์วสิส์ จ�ากดั(มหาชน) ถอืหุ้นในสดัส่วน 93.15% และบริษัท GLOBECO 
S.p.A สัดส่วน 6.85%

ในเดือนมีนาคม 2554 ได้ส่งมอบงาน โครงการรักษ์เจ้าพระยา/ป่าสัก กิจกรรมจัดเก็บผักตบชวา วัชพืชลอยน�้ารวมทั้ง
ขยะมูลฝอย การเฝ้าระวงัและตรวจสอบคณุภาพน�า้ในแม่น�า้เจ้าพระยาพีน้ท่ี จ.พระนครศรอียุธยา จ.ปทุมธาน ีและ จ.นนทบุรี 
เรียบร้อยแล้ว    

ทางบริษัท อีโคมารีน จ�ากัดได้งานจากหน่วยพัฒนาเคลื่อนที่51ส�านักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 
ให้เข้าด�าเนินการพัฒนาพื้นที่บริเวณคลองหกวา อ�าเภอล�าลูกกา จังหวัดปทุมธานีอย่างเร่งด่วนโดยการน�าเรือที่ใช้ในการจัด
เก็บ วัชพืช ผักตบชวาและขยะมูลฝอย เข้าใช้งานในพื้นที่ดังกล่าวในระหว่างวันที่ 4-6 พฤศจิกายน2554 มูลค่างาน 130,000 
บาท โครงการดงักล่าวเป็นการช่วยให้น�า้ในคลองหกวาสามารถระบายได้สะดวกมากยิง่ขึน้ และขจดัปัญหาการเน่าเหมน็ของ
ขยะมูลฝอย บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 

ปี 2555 วันที่ 4 กรกฎาคม 2555 ได้ลงนามในสัญญางานต่อเรือ Lighter Barge จ�านวน 2 ล�า ของบริษัท ทะเลไทย 
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 มีพิธีวางกระดูงูเรือ Lighter Barge จ�านวน 2 ล�า ของบริษัท ทะเลไทย ขนส่ง 2 จ�ากัด
เดือนธันวาคม 2555 ได้รับการรับรองอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มาตรฐาน OHSAS 18001 Version 2007 จาก 

Lloyd’s Register Quality Assurance

บริษัท อีโค มารีน จ�ากัด วันที่ 14 พฤษภาคม 2555 ได้รับงานจ้างเหมาขุดลอกคลองบ้านใหม่ มูลค่า 1,841,000 บาท 
และงานขุดลอกคูนายกิมสาย 1 มูลค่างาน 197,800 บาท ของส�านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันที่ 18 สิงหาคม 2555 ได้รับงานลอกหน้าเลนในบ่อสระน�้า ของคณะวิทยาศาสคร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มูลค่า
งาน 300,000 บาท

ปี 2556 วันที่ 15 มกราคม 2556 ได้ลงนามในสัญญาต่อเรือ Lighter Barge จ�านวน 6 ล�า ของบริษัท อ่างทองชูการ์ 
เทอร์มินัล จ�ากัด ระยะเวลาโครงการ 1 ปี มูลค่างาน 93.17 ล้านบาท

วันที่ 11 เมษายน 2556 มีการส่งมอบเรือ 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
วันที่ 16 ธันวาคม 2556 มีการส่งมอบเรือสนับสนุนงานใต้น�้านอกชายฝั่ง (ADAMS NOMAD) ของ K.A.AL-GOSAIBI 

DIVING AND MARINE SERVICES COMPANY จากราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย
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บริษัท อีโค มารีน จ�ากัด วันที่ 16 มิถุนายน 2556 ไดัรับงานขุดลอกท่าเทียบเรือขนถ่ายถ่านหิน ของ Glow SPP3 
Company Limited มูลค่างาน 32.49 ล้านบาท ระยะเวลาโครงการวันที่ 21 มิถุนายน 2556 ถึง 9 พฤศจิกายน 2556 โดย
ได้ด�าเนินการส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว

ได้รับงานต่อเรือยนต์เร็ว (Air Boat) ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (แม่เมาะ) มูลค่างาน 695,000 บาท ระยะ
เวลาท�าโครงการวันที่ 24 สิงหาคม 2556 ถึง 26 พฤศจิกายน 2556 โดยได้ด�าเนินการส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว

ปี 2557 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 ลงนามในสัญญาต่อเรือลากจูง จ�านวน 1 ล�า ของท่าเรือสีหนุวิลล์ ประเทศกัมพูชา 
ระยะเวลาโครงการ 18 เดือน มูลค่างาน 6.30 ล้านเหรียญ

วันท่ี 12 มีนาคม 2557 ลงนามในสญัญาต่อเรอืวางทุ่นพร้อมเครนขนาดยกน�า้หนกัได้ไม่น้อกยว่า 12 เมตรกิตนั จ�านวน 
1 ล�า ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย ระยะเวลาโครงการ 15 เดือน มูลค่างาน 349.60 ล้านบาท

บริษัท อีโค มารีน จ�ากัด ได้รับงานซ่อมแซมระบบไฮดริอลิคและระบบขับเคลื่อนเรือก�าจัดผักตบชวา 12 ล�า ของกรม
โยธาธิการและผังเมือง มูลค่างาน 5.91 ล้านบาท ระยะเวลาโครงการวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 ถึง 24 ตุลาคม 2557 โดย
ได้ด�าเนินการส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว

ปี 2558 วันที่ 4 สิงหาคม 2558 ส่งมอบเรือลากจูง จ�านวน 1 ล�า ของท่าเรือสีหนุวิลล์ ประเทศกัมพูชา มูลค่างาน 6.30 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ

วันที่ 7 สิงหาคม 2558 พิธีปล่อยเรือวางทุ่นพร้อมเครนฯ “เรือท่าเรือ 123” ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย ลงน�้า
วันที่ 17 สิงหาคม 2558 พิธีขึ้นระวางเรือลากจูง ณ ท่าเรือสีหนุวิลล์ ประเทศกัมพูชา
วันที่ 3 กันยายน 2558 ส่งมอบเรือวางทุ่นพร้อมเครนขนาดยกน�้าหนักได้ไม่น้อกยว่า 12 เมตริกตัน จ�านวน 1 ล�า ของ

การท่าเรือแห่งประเทศไทย มูลค่างาน 349.60 ล้านบาท
วนัท่ี 26 กนัยายน 2558 รบัรางวลัผลติภณัฑ์ยอดเยีย่มของประเทศไทยประจ�าปี 2558 ประเภทต่อเรอืเดนิทะเลมาตรฐาน

สากลจากกระทรวงอุตสาหกรรม

บริษัท อีโค มารีน จ�ากัด วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 ลงนามในสัญญาต่อเรือก�าจัดผักตบชวาและวัชพืช จ�านวน 4 ล�า 
ของกรมโยธาธิการและผังเมือง ระยะเวลาโครงการ 241 วัน มูลค่างาน 45.90 ล้านบาท

วันที่ 21 สิงหาคม 2558 ส่งมอบเรือก�าจัดผักตบชวาและวัชพืช จ�านวน 4 ล�า ของกรมโยธาธิการและผังเมือง มูลค่า
งาน 45.90 ล้านบาท

วันที่ 30 ธันวาคม 2558 ลงนามในสัญญาต่อเรือก�าจัดผักตบชวาและวัชพืช จ�านวน 3 ล�า ของกรมโยธาธิการและ
ผังเมือง กรุงเทพมหานคร ระยะเวลาโครงการ 8 เดือน มูลค่างาน 37.48 ล้านบาท

บรษัิท เจนเนอรลั มารนี จ�ากดั วนัท่ี 21 ธนัวาคม 2558 ได้จดทะเบียนเปลีย่นชือ่บรษัิท จากเดมิช่ือ บรษัิท เจนเนอรลั 
คลังสินค้า จ�ากัด เป็น บริษัท เจนเนอรัล มารีน จ�ากัด และเพิ่มวัตถุประสงค์ เพื่อด�าเนินธุรกิจเป็นตัวแทนจ�าหน่ายเครื่องจักร 
เครื่องกล อะไหล่และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกประเทศ

ปี 2559 วันที่ 4 พฤษภาคม 2559 ลงนามในสัญญาต่อเรือลากจูงขนาดก�าลังฉุดไม่น้อยกว่า 50 เมตริกตัน จ�านวน 1 
ล�า ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย ระยะเวลาโครงการ 18 เดือน มูลค่างาน 398.30 ล้านบาท

วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 โอนกรรมสิทธิ์ซื้อทรัพย์สิน ประกอบด้วยที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพิ่ม
สาขาเพื่อขยายงานและรองรับงานในภาคใต้ มูลค่ารวม 130 ล้านบาท

วันที่ 26 สิงหาคม 2559 ลงนามในสัญญาต่อเรือล�าเลียง ขนาด 2500 เดทเวทตัน จ�านวน 6 ล�า ของบริษัท วีรวรรณ 
จ�ากัด ระยะเวลาโครงการ 1 ปี มูลค่างาน 99.00 ล้านบาท



27บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำากัด (มหาชน)

วันท่ี 6 กันยายน 2559 พิธีวางกระดูกงูเรือลากจูง ขนาดก�าลังฉุดไม่น้อยกว่า 50 เมตริกตัน ของการท่าเรือแห่ง
ประเทศไทย

วันที่ 28 กันยายน 2559 พิธีวางกระดูกงูเรือล�าเลียง ขนาด 2500 เดทเวทตัน เรือ VC 23 และ VC 24 ของบริษัท  
วีรวรรณ จ�ากัด

วันที่ 29 ธันวาคม 2559 พิธีวางกระดูกงูเรือล�าเลียง ขนาด 2500 เดทเวทตัน เรือ VC 25 และ VC 26 ของบริษัท  
วีรวรรณ จ�ากัด

บริษัท อีโค มารีน จ�ากัด วันที่ 29 มีนาคม 2559 ลงนามในสัญญาต่อเรือก�าจัดผักตบชวาและวัชพืช จ�านวน 1 ล�า ของ
กรมโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดนครปฐม ระยะเวลาโครงการ 240 วัน มูลค่างาน 13.90 ล้านบาท

วันที่ 28 เมษายน 2559 ลงนามในสัญญาต่อเรือก�าจัดผักตบชวาและวัชพืช จ�านวน 1 ล�า ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดฉะเชิงเทรา ระยะเวลาโครงการ 180 วัน มูลค่างาน 9.94 ล้านบาท

วันท่ี 14 มิถุนายน 2559 ส่งมอบเรือก�าจัดผักตบชวาและวัชพืช จ�านวน 3 ล�า ของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
กรุงเทพมหานคร มูลค่างาน 37.48 ล้านบาท

วันที่ 15 กันยายน 2559 ส่งมอบเรือก�าจัดผักตบชวาและวัชพืช จ�านวน 1 ล�า ของกรมโยธาธิการและผังเมือง จังหวัด
นครปฐม มูลค่างาน 13.90 ล้านบาท

วันท่ี 19 กนัยายน 2559 ส่งมอบเรอืก�าจดัผกัตบชวาและวชัพชื จ�านวน 1 ล�า ขององค์การบรหิารส่วนจงัหวดัฉะเชิงเทรา 
มูลค่างาน 9.94 ล้านบาท

วันที่ 3 ตุลาคม 2559 ส่งมอบงานซ่อมใหญ่เปลี่ยนอุปกรณ์เรือก�าจัดผักตบชวาและวัชพืช จ�านวน 15 ล�า ของกรมโยธา
ธิการและผังเมือง กรุงเทพฯ มูลค่างาน 25.40 ล้านบาท

ปี 2560 วันที่ 19 มกราคม 2560 พิธีส่งมอบเรือโครงการต่อเรือล�าเลียง (Lighter 2,500 DWT) ของบริษัท วีรวรรณ 
จ�ากัด ชุดที่ 1 VC 23 และ VC 24 และท�าพิธีวางกระดูกงูส�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 ของ บริษัท  
วีรวรรณ จ�ากัด

วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 ลงนามในสัญญาเป็นผู้รับจ้างด�าเนินการประกอบ และติดตั้งรั้วถนนโครงการทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมือง สายบางปะอิน-สระบุร-ีนครราชสมีา ตอนทางแยกต่างระดบั (ตอน 7) กบั บรษัิท อิตาเลยีนไทย ดเีวล๊อปเม้นต์ 
จ�ากัด (มหาชน) ระยะเวลาโครงการ 17 เดือน มูลค่างาน 10.70 ล้านบาท

วันที่ 31 สิงหาคม 2560 ส่งมอบงานโครงการต่อเรือล�าเลียง ขนาด 2,500 เดทเวทตัน ชุดที่ 3 VC 27 และ VC 28 
ของบริษัท วีรวรรณ จ�ากัด

วันท่ี 28 กันยายน 2560 พิธีการปล่อยเรือลงน�้าส�าหรับงานโครงการเรือทักลากจูงขนาดก�าลังฉุด 50 เมตริกตัน  
(เรือท่าเรือ 304) ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย

วันท่ี 24 ตุลาคม 2560 ส่งมอบเรือทักลากจูงขนาดก�าลังฉุด 50 เมตริกตัน (เรือท่าเรือ 304) ของการท่าเรือ 
แห่งประเทศไทย มูลค่างาน 398.30 ล้านบาท

บริษัท อีโค มารีน จ�ากัด วันที่ 25 เมษายน 2560 ลงนามในสัญญาต่อเรือก�าจัดผักตบชวาและวัชพืช พร้อมเครื่อง 
ช่วยย่อยสับ จ�านวน 2 ล�า ของโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร ระยะเวลาโครงการ 180 วัน มูลค่างานท้ังสิ้น  
20.57 ล้านบาท

วันที่ 14 มิถุนายน 2560 พิธีวางกระดูกงู ส�าหรับต่อเรือก�าจัดผักตบชวาและวัชพืช จ�านวน 2 ล�า ของโยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัดสกลนคร

วันที่ 23 ตุลาคม 2560 ส่งมอบเรือก�าจัดผักตบชวาและวัชพืชขนาด 60 ตัน/ชั่วโมง พร้อมเครื่องช่วยย่อย จ�านวน 2 ล�า 
ต่อโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร
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ผลงานและเหตุการณ์ส�าคัญของบริษัทในปี 2561
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9 มกราคม 2561 ลงนามในสัญญาต่อเรือเฟอร์รี่โดยสารและบรรทุกรถยนต์ จ�านวน 1 ล�า ของ บริษัท ซีทราน
เฟอร์รี่ จ�ากัด มูลค่างาน 168.12 ล้านบาท

25 มกราคม 2561 ลงนามในสญัญารบัเหมางานโครงเหลก็ โครงการก่อสร้างด่านศลุกากรสะเดา  จงัหวดัสงขลา 
กับบริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน) มูลค่างาน 27.63 ล้านบาท

6 กรกฎาคม 2561 ลงนามในสัญญาด�าเนินการติดตั้งโครงสร้างเหล็กส�าหรับส่วนขยายสนามบินสุวรรณภูมิ 
โครงการ CC1/2 กับ บริษัท ไชน่า สเตท คอนสตรัคชั่น เอนจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จ�ากัด 
ระยะเวลาโครงการ 9 เดือน มูลค่างาน 35.59 ล้านบาท 

บริษัท อีโค มารีน จ�ากัด

19 มกราคม 2561 ลงนามในสัญญาต่อเรือก�าจัดผักตบชวาและวัชพืช จ�านวน 1 ล�า ของโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดสกลนคร ระยะเวลาโครงการ 180 วัน มูลค่างานทั้งสิ้น 6.70 ล้านบาท 

12 กุมภาพันธ์ 2561 ลงนามในสัญญาต่อเรือก�าจัดผักตบชวาและวัชพืช จ�านวน 3 ล�า ของโยธาธิการและผังเมือง 
กรุงเทพมหานคร ระยะเวลาโครงการ 240 วัน มูลค่างานทั้งสิ้น 25.30 ล้านบาท

28 กุมภาพันธ์ 261 พิธีวางกระดูกงูเรือก�าจัดผักตบชวาและวัชพืช ของโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดสกลนคร 
จ�านวน 1 ล�า และของกรุงเทพมหานคร จ�านวน 3 ล�า

19 กรกฎาคม 2561 ส่งมอบเรอืก�าจดัผกัตบชวาและวชัพชื จ�านวน 1 ล�า ต่อโยธาธกิารและผังเมืองจงัหวดัสกลนคร 

กันยายน-ตุลาคม 2561 ส่งมอบเรอืก�าจดัผกัตบชวาและวชัพืช จ�านวน 3 ล�า ต่อโยธาธกิารและผงัเมอืงกรงุเทพมหานคร 
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ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย

ลักษณะกิจการหลัก
บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จ�ากัด (มหาชน) หรือ ASIMAR ด�าเนินธุรกิจหลักด้านการต่อเรือและซ่อมเรือ รวม

ท้ัง งานก่อสร้างวิศวกรรมต่างๆ และเป็นอู่เรือช้ันน�าเพียงแห่งเดียวของประเทศท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย โดยมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่คือ กลุ่มตัณฑ์ไพบูลย์ (ซีทราน) และกลุ่มผาณิตวงศ์ นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มผู้ลงทุนใน
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยอกีจ�านวนหนึง่ด้วย บริษัทฯ ได้ขยายธรุกจิเพิม่เตมิโดยการตัง้บรษัิทย่อยรองรบัความต้องการ
เฉพาะด้าน ได้แก่ บริษัท อาชิมา มารีน จ�ากัด เพื่อจัดหาแรงงานฝีมือส�าหรับงานซ่อมเรือให้กับบริษัทฯ และ บริษัท อีโค
มารีน จ�ากัด  ที่ด�าเนินธุรกิจรับจ้างก�าจัดมลภาวะในแหล่งน�้า

ทั้งนี้บริษัทได้รับการรับรองคุณภาพ มาตรฐาน ISO 9001 Version 2015 ครอบคลุมทั้งด้านการต่อเรือใหม่และการ
ซ่อมเรือ ได้รับการรับรองอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มาตรฐาน OHSAS 18001 Version 2007 และได้รับการรับรอง
การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม มาตรฐาน ISO 14001 Version 2015 ปัจจุบันบริษัทฯ มีอู่ลอยทั้งหมด 2 อู่ ซึ่งรองรับเรือขนาด
ตั้งแต่  5,000 เดทเวทตัน ถึง 20,000  เดทเวทตัน ตามล�าดับ โดยมุ่งเน้นการซ่อมเรือขนาดกลางขึ้นไป หรือลูกค้าที่ต้องการ
คุณภาพสูงและส่งมอบตรงเวลา บริษัทมีก�าลังการผลิตโดยประมาณของงานซ่อมเรือ 75 ล�า/ปี และงานต่อเรือขนาด 7,000-
10,000 เดทเวทตัน 2 ล�า/ปี 

นอกจากนี้บริษัทยังสามารถก่อสร้างงานทางวิศวกรรมอ่ืนๆ เช่น โครงสร้างเหล็กภายในทางเดินผู้โดยสารสนามบิน
สุวรรณภูมิ การสร้างแท่นขุดเจาะน�้ามัน การท�าสะพานเหล็ก เป็นต้น

1.  ซ่อมเรือ (Ship Repair)
บริษัทฯ มีอุปกรณ์หลักเพื่อใช้ซ่อมท�าเรือขนาดตั้งแต่ 5,000 เดทเวทตัน ถึง 20,000 เดทเวทตัน ได้แก่ อู่ลอยรูปตัวยู 

(U Groove) จ�านวน 2 อู่ สามารถรองรับความต้องการของลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้ ยังมีอุปกรณ์สนับ
สนุนอื่นๆ อาทิ โรงงาน เครนขนาดใหญ่ และช่างฝีมือที่ผ่านการฝึกอบรมเป็นอย่างดี ท�าให้ผลงานได้มาตรฐาน

2.  ต่อเรือ (Shipbuilding)
บริษัทฯ มีพื้นที่ท�างาน Slipway และอุปกรณ์ เครื่องจักรขนาดใหญ่ ที่สามารถรองรับการต่อเรือขนาดใหญ่ ความยาว

ไม่เกิน 120 เมตร น�้าหนักไม่เกิน 20,000 เดทเวทตัน โดยที่ผ่านมาบริษัทได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศให้ต่อเรือที่มีคุณสมบัติพิเศษ อาทิ 

ตัวอย่างผลงาน

ประเภท จ�านวน/ล�า เจ้าของเรือ

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

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  

เซอร์วิสส์ 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



30 รายงานประจำาปี 2561

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

8.  เรอืสนบัสนนุการปฏบัิตงิานแท่นขดุเจาะน�า้มนัขนาด 
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 8 บริษัท ทะเลไทย ขนส่ง 2 จ�ากัด,

บริษัท อ่างทองชูการ์เทอร์มินัล 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�้าหนักไม่น้อยกว่า 12 

เมตริกตัน
1 การท่าเรือแห่งประเทศไทย

16. เรือ Lighter Barge 6 บริษัท วีรวรรณ จ�ากัด
17. เรือลากจูงขนาดก�าลังฉุดไม่น้อยกว่า 50 เมตริกตัน 1 การท่าเรือแห่งประเทศไทย
18. เรือก�าจัดผักตบชวาและวัชพืช 15 กรมโยธาธิการและผังเมือง กรุงเทพมหานคร, 

กรมโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดสกลนคร,      
กรมโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดนครปฐม และ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา รับสัญญา
ต่อเรือจาก บริษัท อีโค มารีน จ�ากัด

3. งานดัดแปลงเรือ (Ship Conversion Upgrading)
บรษัิทมีความเชีย่วชาญในการดดัแปลงเรอืท่ีต้องใช้ประสบการณ์และเทคนคิพเิศษ อาทิเช่น ดดัแปลงเรือบรรทุกน�า้มนั

ให้เป็นแบบเปลือกเรือสองชั้น (Double Hull), เรือห้องเย็น, เรือตรวจการณ์, เรือบรรทุกสินค้าเทกองให้เป็นเรือบรรทุก
คอนเทนเนอร์, งานขยายตัวเรือ และเรือสนับสนุนที่พักส�าหรับแท่นขุดเจาะน�้ามัน

4. งานก่อสร้างวิศวกรรมต่างๆ (Engineering Work)
บริษัทสามารถก่อสร้างและซ่อมแซมอุปกรณ์ประเภทลอยน�า้ สิ่งก่อสร้างในทะเล การก่อสร้างโครงสร้างเหล็กซ่ึงเป็น

ส่วนประกอบของการก่อสร้างสะพาน โรงงานอุตสาหกรรม แท่นขุดเจาะน�้ามันในทะเล และส่วนประกอบของเครื่องจักรใน
โรงงาน เป็นต้น

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

3. อุปกรณ์อื่นๆ 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�าหรับระบบโลจิสติกส์ของชิ้นงานเหล็กในโรง

ประกอบ
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 งานเครื่องจักรใหญ่/เครื่องไฟฟ้า งานทดสอบโดยไม่ท�าลาย (NDT)
- งานพ่นทราย/พ่นกริด งานซ่อมหม้อน�้า - งานวัดความหนาแน่นแผ่นเหล็ก

- งานฉีดน�้าแรงดันสูง งานใบจักร - การทดสอบ

- งานท�าความสะอาดถังน�้ามัน งานเพลาใบจักร - การทดสอบด้วยคลื่นวิทยุ

- งานสมอ โซ่สมอ และงานพ่นสี งานท่อ - การทดสอบด้วยสารแทรกซึม

งานไฟฟ้าและอีเล็กโทรนิก -  งานทดสอบก�าลงัการยก(ท่ีมีน�า้หนกั 
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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การลงทุนในบริษัทย่อย 

ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทย่อย

 บริษัท เจนเนอรัล มารีน จ�ากัด
บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 ในบริษัท เจนเนอรัล มารีน จ�ากัด โดยด�าเนินธุรกิจเป็นตัวแทนจ�าหน่ายทั้งภายในและภายนอก
ประเทศเกี่ยวกับเครื่องจักร เครื่องกล อะไหล่และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

 บริษัท อาชิมา มารีน จ�ากัด
บรษัิทถอืหุ้นร้อยละ 99.90 ในบรษัิท อาชิมา มารนี จ�ากดั ด�าเนนิธรุกจิเป็นผูร้บัเหมางานซ่อมเรอื ให้กบับรษัิท เอเชียน มารีน 
เซอร์วิสส์ จ�ากดั (มหาชน) เนือ่งจากตลาดมีความต้องการบุคลากรด้านนีเ้ป็นจ�านวนมาก และบรษัิทมีความประสงค์จะพัฒนา
ฝีมือแรงงานเพื่อให้ได้ผลงานตามมาตรฐานของสมาคมจัดชั้นเรือ (Classification Society)

 บริษัท อีโค มารีน จ�ากัด
บริษัท อีโค มารีน จ�ากัด เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จ�ากัด (มหาชน) ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 93.15 
และบริษัท ITALMARE S.P.A. (ชื่อเดิม บริษัท GLOBECO S.p.A.) จากประเทศอิตาลี ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 6.85 เพื่อด�าเนิน
ธุรกิจด้านการให้บริการเรือก�าจัดมลภาวะทางน�้า ได้แก่ การเก็บขยะมูลฝอยจากแหล่งน�้า การก�าจัดคราบน�้ามัน การก�าจัด
ผักตบชวาและวัชพืช เป็นต้น โดยจะให้บริการแก่หน่วยงานภาคเอกชนและภาครัฐ
นอกจากนี้ บริษัท อีโค มารีน จ�ากัด ยังได้รับการสนับสนุนลิขสิทธิ์ด้านแบบเรือ และการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนา
อุตสาหกรรมด้านนี้ จากบริษัท ITALMARE S.P.A.อีกส่วนหนึ่งด้วย

โครงสร้างของกลุ่มบริษัท

เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จ�ากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

บริษัท เจนเนอรัล มารีน จำากัด
ทุนชำาระแล้ว 10.00 ล้านบาท

ดำาเนินธุรกิจเป็นตัวแทนจำาหน่าย
เครื่องจักร เครื่องกล อะไหล่ 

และอุปกรณ์
บริษัท อีโค มารีน จำากัด

ทุนชำาระแล้ว 18.25  ล้านบาท
ดำาเนินธุรกิจให้บริการเรือควบคุม

มลพิษทางน้ำา

บริษัท อาชิมา มารีน จำากัด
ทุนชำาระแล้ว 5.00 ล้านบาท

ดำาเนินธุรกิจรับเหมางานซ่อมเรือ

บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำากัด (มหาชน)
ทุนชำาระแล้ว 258.29  ล้านบาท

ดำาเนินธุรกิจซ่อมแซมและต่อเรือ

93.15%

99.99% 99.90%
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โครงสร้างรายได้ของบริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จ�ากัด (มหาชน) 
และบริษัทย่อย 

 

ประเภทรายได้ 2561 2560 2559

จ�านวน % จ�านวน % จ�านวน %
รายได้ซ่อมเรือ 420.79 80.17 401.88 56.98 311.70 50.72

รายได้ต่อเรือ 39.65 7.55 265.08 37.59 205.76 33.48

รายได้รับจ้างของบริษัทย่อย 55.70 10.61 24.52 3.48 82.15 13.37

รายได้อื่น* 8.76 1.67 13.78 1.95 14.98 2.44

รวม 524.90 100.00 705.26 100.00 614.59 100.00

หมายเหตุ: * รายได้อื่น คือ  ดอกเบี้ยรับ 2561 ก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน รายได้ค่าเศษเหล็ก และอื่นๆ ของบริษัทและบริษัทย่อย
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ภาวะการแข่งขันและแนวโน้มอุตสาหกรรม

ภาพรวมอุตสาหกรรม

ในปี 2561 ปรมิาณการสัง่ต่อเรอืใหม่อยู่ในระดบัท่ีเกอืบจะต�า่ท่ีสดุในประวตักิารณ์โดยมีอตัราส่วนปริมาณการสัง่ต่อเรอืก
องเรือ ปัจจุบัน ณ สิ้นปี2561 ที่ร้อยละ 10.52 โดยยังคงมีการเลื่อนรับมอบเรือสั่งต่อใหม่ออกไปเนื่องจากสถานการณ์ความ
กดดันทางการเงินไม่ว่าทั้งต่อผู้ซื้อหรืออู่ต่อเรือ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ได้ช่วย ลดแรงกดดันจากภาคอุปทาน รวมทั้งปัจจัยบวกจาก
อัตราค่าระวางเรือที่เพิ่มขึ้นในช่วงปลายปี 2561 จะท�าให้สถานการณ์ปริมาณเรือที่มากเกินนั้นค่อยๆ สู่จุดสมดุล

ส�าหรับปี 2561 มีจ�านวนเรือเพิ่มขึ้นสุทธิร้อยละ2.82 ของกองเรือโลก ท�าให้ณ สิ้นปีกองเรือโลกมีขนาด 836.46 ล้าน
เดทเวทตนั โดยมอัีตราการเพิม่ขึน้จากการคาดการณ์ค�าสัง่ต่อเรอืใหม่สทุธไิม่เพิม่ข้ึนมากในปี 2562 และ ปี 2563 การเพ่ิมข้ึน
สุทธิของกองเรือโลกน่าจะอยู่ที่ประมาณร้อยละ 3.21 ต่อปี

ผลกระทบจากกฎเกณฑ์องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO) จะท�าให้เจ้าของเรอืมีต้นทุนในการปรบัปรุงเรือเพิม่ข้ึน  
ซ่ึงเม่ือพจิารณาความคุม้ค่า อาจท�าให้เรอืถกูปลดระวางมากข้ึนในช่วงปี 2562 ถงึปี 2563 กฎเกณฑ์ท่ีจะถกูบังคบัใช้ อาทิเช่น 

- อนุสัญญาการจัดการ น�้าถ่วงเรือ (Ballast Water Management) ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน 2562 
หลังจากมีการผ่อนผันการบังคับใช้ออกไป 2 ปี เรือที่แล่นอยู่ทั้งหมดจะต้องจัดให้มีระบบการจัดการน�้าถ่วงเรือเมื่อเข้าอู่แห้ง
หลังจากวันที่ 8 กันยายน 2562 ดังนั้น เรือที่อายุมากกว่า 15 ปีอาจถูกปลดระวางเมื่อถึงก�าหนดเข้าอู่แห้งในอีก 5 ปีข้างหน้า
หลงัจากวนัท่ีอนสุญัญานีม้ผีลใช้บังคบั ต้นทุนท่ีสงูในการตดิตัง้ระบบดงักล่าวในเรือจะท�าให้ไม่คุม้ท่ีจะตดิตัง้โดยเฉพาะส�าหรบั
เรือท่ีมีอายุ 15 ปี ซ่ึงมีมูลค่าประมาณเท่าเศษเหล็กซ่ึงคือราคาซาก ดังนั้น เจ้าของเรืออาจตัดสินใจท่ีจะปลดระวางเรือ 
ได้ง่ายขึ้น 

- การจ�ากัดปริมาณค่า ก�ามะถันในน�้ามันเชื้อเพลิงทั่วโลกให้ไม่เกินร้อยละ 0.5 จากเดิมไม่เกินร้อยละ 3.5 ตั้งแต่วัน
ที่1 มกราคม 2563 ดังนั้น เรือทั้งหมดจะต้องเลือกที่จะด�าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เปลี่ยนน�้ามันเชื้อเพลิงเป็นน�้ามัน
ดีเซล ซึ่งขณะนี้มีราคาแพงกว่าน�้ามันเชื้อเพลิงปกติ หรือยังคงใช้น�้ามันเชื้อเพลิงปกติแต่ท�าความสะอาดไอเสียโดยใช้เครื่อง
ดักจับเขม่าควัน ซ่ึงดูเหมือนว่ามีแนวโน้มท่ีเรือจะติดตั้งเครื่องดักจับเขม่าควันมากข้ึน แม้ว่าจะสามารถลดค่าใช้จ่ายได้โดย
การใช้เชื้อเพลิงที่ราคาถูกกว่า แต่ต้นทุนในการติดตั้งที่สูงท�าให้เจ้าของเรือต้องใช้เวลานานกว่าจะคืนทุน 

โดยในระหว่างปี 2562 ถึงปี 2563 เรือที่ติดตั้งเครื่องดักจับเขม่าควันจ�านวนมากจะต้องเข้าอู่แห้งเพื่อตรวจสอบว่าท�า
ตามกฎเรื่องการปล่อยของเสียของ IMO 2020 เป็นปัจจัยบวกส�าหรับอู่ต่อเรือ ซ่อมเรือ

สถานการณ์ของอู่ต่อเรือ ยังคงท่ีในระดับต�่าจากปริมาณการสั่งต่อเรือใหม่ท่ีลดลงและจ�านวนเรือท่ีปลดระวางเพิ่มข้ึน 
คาดการณ์ว่าก่อนสิ้นปี2565 จะมีเรือร้อยละ 13.01 ของกองเรือโลก ที่มีอายุเกิน 20 ปีจะถูกปลดระวาง เนื่องจากกฎเกณฑ์
ที่เข้มงวดขึ้นซึ่งใช้ต้นทุนสูงในการปฏิบัติตาม แนวโน้มดัชนี BDI และราคาขายเรือเพื่อปลดระวาง

อุตสาหกรรม ต่อเรอืท่ัวโลก เพิง่ฟ้ืนตวัจากภาวะตกต�า่ มกีารปรบัตวัให้รอดพ้นวกิฤต ิบางแห่งกลบัไปให้บรกิารซ่อมแซม
ตัวเรือแทน บางแห่งได้เปลี่ยนเป็นอู่รีไซเคิลเรือแบบอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีการปรับโครงสร้างการบริหารลดจ�านวนลง
โดยการควบรวมกิจการ โดยเฉพาะอู่ต่อเรือขนาดใหญ่เพื่อลดผลขาดทุน การปลดคนงาน ก�าลังการผลิตส่วนเกิน และเสริม
ความแข็งแกร่งให้อุตสาหกรรม ในเกาหลีใต้ บริษัท ฮุนได เฮฟวี อินดัสทรีส์ บริษัทต่อเรือใหญ่อันดับหนึ่งของโลก ประกาศ
เทคโอเวอร์คู่แข่งอย่าง “แดวู” ซึ่งรั้งอันดับ 2 ด้วยมูลค่า 1.98 พันล้านดอลลาร์ หลังควบรวมกิจการจะกลายเป็นบริษัทต่อ
เรอืท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลก ครองส่วนแบ่งตลาดโลกมากกว่า 20% เพิม่ความสามารถในการแข่งขันกบัคูแ่ข่งอย่างจนี และ สงิคโปร์ 
โดยที่จีนก็มีแผนที่จะควบรวมกิจการของบริษัทต่อเรือขนาดใหญ่ ระหว่าง China State Shipbuilding Corp. (CSSC) กับ 
China Shipbuilding Industry Corp. (CSIC) เพื่อยังคงรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดเอาไว้
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ภาวะการแข่งขันและแนวโน้มอุตสาหกรรมในประเทศ
ภาพรวมของอตุสาหกรรมต่อเรือและซ่อมเรือในประเทศไทย ตลาดโดยรวมยงัคงทรงตัว โดยในปี 2561 ตลาดซ่อมเรือ

ในประเทศลดลงจากปรมิาณเรอืต่างประเทศท่ีเดนิทางเข้ามาซ่อมท�าในประเทศท่ีลดลง จากผลกระทบด้านเศรษฐกจิ รวมท้ัง
ภาวะซบเซาของธุรกิจการส�ารวจและขุดเจาะน�้ามันในทะเล (Off shore vessel) อันเป็นผลมาจากราคาน�้ามันดิบในตลาดโลก
ที่ปรับลดลงมาอยู่ที่ระดับ 50-60 เหรียญ/บาเรลล์ เป็นผลให้ก�าลังซื้อของกลุ่มเรือสนับสนุนการปฏิบัติงานส�ารวจและขุดเจาะ
น�้ามันลดลงอย่างมาก แต่ยังได้ปัจจัยบวกจากการส่งออกแม้การส่งออกของไทย อาจได้รับผลกระทบจากสงครามการค้าที่มี
ผลต่อการส่งออกไทยในเดือนตุลาคม 2561 เช่น ผลกระทบโดยตรงจากการที่สหรัฐฯ ขึ้นภาษี แต่ก็มีการขยายตัวที่ดีในการ
ส่งออกในตลาดในภูมิภาคเอเชีย เช่น ญี่ปุ่น อินเดีย และ CLMV หรือ กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม ท�าให้ลูกค้า
เจ้าของเรือกลุ่มธุรกิจเรือขนส่งสินค้า ขนส่งน�้ามัน และปิโตรเลียมเหลว มีความต้องการใช้บริการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้ง
ซ่อมบ�ารุงเรือและขยายกองเรือที่ให้บริการ มีการยกระดับมาตรฐาน ระดมทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทย เพื่อลงทุน
ขยายกองเรอื ลดอายุเฉลีย่ของกองเรอืและเพิม่ประสทิธภิาพ ส่งผลให้ภาพรวมกองเรือท่ีจดทะเบียนในประเทศ ปี 2561 เพิม่
ขึ้นตามรายละเอียดในตาราง (ข้อมูลกองเรือพาณิชย์ไทย ปี 2551-2561 จากกรมเจ้าท่า) จะเห็นได้ว่ากองเรือบรรทุกเรือ
สินค้าแห้งการทรงตัวทั้งจ�านวนเรือและขนาดของระวางบรรทุก ขณะที่จ�านวนเรือบรรทุกสินค้าเหลว ยังคงเติมโตต่อเนื่อง
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โดยในปี 2561 ยังคงมีปัจจัยบวกของอุตสาหกรรมต่อเรือ ได้แก่ 
1.  การส่งเสริมการขนส่งทางน�้าของภาครัฐ อาทิ การผลักดันให้เกิดท่าเรือขนส่งภายในประเทศ การส่งเสริมให้เกิดการ

ขนส่งทางน�า้ตามชายฝ่ังซ่ึงมีต้นทุนท่ีถกูกว่าการขนส่งทางถนน ท�าให้เกดิความต้องการการใช้เรอืบรรทุกตูส้นิค้าขนาด
เฉลี่ยประมาณ 200TEU (Container Feeder Vessel) ซึ่งจะเป็นเรือล�าเลียงตู้สินค้าจากท่าตู้สินค้าในแม่น�้าเจ้าพระยา 
และจากสุราษฏร์ธานีไปขึ้นเรือใหญ่ที่ท่าเรือแหลมฉบัง

2.  การขยายตัวของธุรกิจท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวมากถึง 38 ล้านคนในปีที่ผ่านมา เป็นผลให้เกิดความต้องการต่อเรือที่
เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว อาทิ เรือเฟอร์รี่ เรือโดยสารความเร็วสูง รวมไปถึงเรือภัตราคาร (Dinner Cruise) 

3.  กลุ่มเรือราชการ อาทิ เรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง (Off Shore Petrol Vessel : OPV) เรือดันและลากจูง (Multipurpose 
Tug) เรือตรวจการณ์ชายฝั่ง ของกองทัพเรือ เรือขุดและเรือพี่เลี้ยง (Dredger) เรือดันและลากจูง (Tug Boat) ของการ
ท่าเรือแห่งประเทศไทย เรือตรวจประมงของกรมประมง ช่วยท�าให้อุตสาหกรรมต่อเรือในประเทศมีงานท�า

4.  อัตราแลกเปลีย่นของเงนิสกลุเงนิบาทเมือ่เทียบกบัเงนิดอลล่าร์สหรฐัท่ีแข็งค่าข้ึนอย่างต่อเนือ่งท�าให้ต้นทุนของช้ินส่วน
อะหลั่ย อาทิ เครื่องยนต์ ระบบขับเคลื่อน ระบบสื่อสารและเดินเรือลดลงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
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กลยุทธ์การแข่งขันของอุตสาหกรรมต่อเรือและซ่อมเรือในปี 2562-2563
เน่ืองด้วยการสภาวะการแข่งขันของการต่อเรือใหม่มิใช่เพยีงการแข่งขันกนัเองของอูเ่รือในประเทศเท่านัน้ แต่เป็นการ

แข่งขันกับอู่เรือในต่างประเทศท่ีมีอุตสาหกรรมต่อเรือขนาดใหญ่ อาทิ จีน เกาหลี รวมท้ังต้องแข่งขันกับผู้ประกอบการท่ี
สามารถน�าเข้าเรือเก่าใช้แล้วจากต่างประเทศในราคาถูกโดยได้รับการส่งเสริมด้วยมาตรการด้านภาษีจากภาครัฐอีกด้วย 
กลยุทธ์ในการแข่งขันของอู่เรือในประเทศจึงจ�าเป็นต้องด�าเนินการในสภาวะอยู่รอด (Survival Mode) ดังนี้

1.  รกัษาฐานธรุกจิด้านการซ่อมเรอื (Ship repairing) ซึง่เป็นแหล่งรายได้ท่ีสม�า่เสมอและค่อนข้างต่อเนือ่ง โดยการบรหิาร
ต้นทุนอย่างมปีระสทิธภิาพเพือ่รกัษาอัตราการท�าก�าไรให้เท่าเดมิในสภาวะท่ีตลาดหดตวัลง อาทิ การควบคมุความสญู
เสียจากการผลิตท่ีไม่จ�าเป็น (LEAN) การบริหารทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างเต็มประสิทธิภาพ เพื่อลดต้นทุนคงท่ี (Fixed 
Cost) ปรับปรุงกระบวนการ/ลดขั้นตอนการท�างานที่ไม่เกิดคุณค่า (Non-Productive Activities) 

2.  การส่งเสริมนวัตกรรมในด้านการต่อเรือเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน อาทิ แบบเรือที่มีประสิทธิภาพสูง
ขึ้น กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม การน�าเทคโนโลยีใหม่ๆ มาติดตั้งในเรือ การพัฒนาแบบเรือ
ใหม่ๆ เพื่อปฏิบัติกิจพิเศษ อาทิ เรือก�าจัดผักคบชวาและวัชพืชทางน�้า เรือผู้โดยสารความเร็วสูง 

3.  การติดตามระเบียบ/ข้อบังคับใหม่ๆ ขององค์การทางทะเลโลก (International Maritime Organization : IMO) สถาบัน
จดัช้ันเรอื (Classification Society) รวมท้ังหน่วยงานราชการท่ีเกีย่วข้องเพือ่แสวงหาโอกาสในการขายรวมท้ังการปรบั
ตัวให้สอดคล้องกับกฎหมาย/กฎระเบียบใหม่ๆ ที่ก�าลังจะประกาศใช้

4.  การแสวงหาโอกาสทางธุรกิจทางด้านการต่อเรือในต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศท่ีมีความจ�าเป็นต้องใช้เรือแต่
อตุสาหกรรมต่อเรือในประเทศนั้นๆ ยงัไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการได้ในช่วงระยะเวลาอนัใกลน้ี้ ได้แก่ ประเทศ
ศรลีงักา ประเทศฟิลปิินส์ ประเทศอินโดนเีซีย ประเทศโอมาน เป็นต้น ท้ังนีอู้เ่รอืจ�าเป็นต้องประสานความร่วมมอือย่าง
ใกล้ชิดกับภาครัฐเพื่อให้เกิดความสนับสนุนจากภาครัฐอย่างจริงจังเพื่อแข่งขันกับนานาชาติ 

5.  การแสวงหาโอกาสในตลาดใหม่ที่ใช้ความสามารถหลักขององค์กร (Diversification) อาทิ งานโครงสร้างเหล็กในงาน
ก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคของภาครัฐ เช่น งานอาคารผู้โดยสารสนามบินสุวรรณภูมิ งานก่อสร้างระบบขนส่งทาง
ราง/รถไฟฟ้าสายต่างๆ งานโครงสร้างพื้นฐานท่ีเกี่ยวเนื่องกับโครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern 
Economic Corridor : EEC)

อุตสาหกรรมต่อเรอืและซ่อมเรอืมีแนวโน้มเตบิโต จากการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานทางน�า้ หากได้รบัการสนบัสนนุจาก
ภาครัฐ อุตสาหกรรมต่อเรือเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ซึ่งสามารถสร้างรายได้จ�านวนมากให้กับประเทศ เช่น จีน ญี่ปุ่น และ
เกาหลีใต้ อย่างไรก็ดี ในปัจจุบัน อู่ต่อเรือในไทยมีขีดความสามารถในการต่อเรือขนาดเล็กท่ีใช้ขนสินค้าได้ไม่เกิน  
20,000 ตัน หรือ ขนตู้สินค้าได้ราว 1,300 ทีอียูเท่านั้น ต่างจากประเทศเพื่อนบ้าน เช่น เวียดนาม ที่มีขีดความสามารถใน
การต่อเรือขนาดใหญ่ที่ สามารถขนสินค้าได้ตั้งแต่ 30,000 ถึง 100,000 ตัน หรือขนตู้สินค้าได้มากถึง 2,000-7,000 ทีอียู 

ต่อครั้ง อู่ต่อเรือและซ่อมเรือในประเทศ ควรมุ่งเน้นเจาะตลาดใน 3 ด้าน เพื่อสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก ได้แก่
1) ตลาดซ่อมเรือ เนื่องจากมีแรงงานที่ เชี่ยวชาญด้านการซ่อมเรือมากกว่าการต่อเรือขนาดใหญ่ อีกทั้งการต่อเรือ

ขนาดใหญ่จ�าเป็นต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ซึ่งอาจเสียเปรียบอู่เรือต่างประเทศที่มีความพร้อมทางเทคโนโลยีมากกว่า 
2) ในอุตสาหกรรมต่อ เรือ ควรมุ่งเน้นตลาดเรือเฉพาะทางเป็นหลัก เช่น เรือสนับสนุนตรวจการณ์ไกลฝั่ง และ 

เรือขนส่งน�้ามันชายฝั่ง ซ่ึงเป็นเรือท่ีใช้ อย่างแพร่หลายในการขนส่งน�้ามันภายในประเทศและอู่ต่อเรือในไทยมีศักยภาพ 
อยู่แล้ว

3) การต่อเรือขนาดเล็กเพื่อ ใช้ในการขนส่งทางล�าน�้าในประเทศ เนื่องจากสอดคล้องกับศักยภาพของแรงงานและ 
อู่ต่อเรือไทย ซ่ึงในระยะยาว หากภาครัฐ ให้การสนับสนุนเชิงนโยบายและออกมาตรการผลักดันอย่างเป็นรูปธรรม เช่น  
การจดั Roadshow เพ่ือประชาสมัพนัธ์ศกัยภาพของ อู่ต่อเรอืและซ่อมเรอืไทย รวมถงึสนบัสนนุการวจิยัและพฒันาเทคโนโลยี
ในการซ่อมบ�ารุงเรือแก่ภาคเอกชนอย่างต่อเนื่อง ก็จะเป็นอีกปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมให้ไทยสามารถแข่งขันในอุตสาหกรรมนี้ได้
อย่างยั่งยืน
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ข้อมูลทั่วไปและบุคคลอ้างอิง 

บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จ�ากัด (มหาชน)
ส�านักงานใหญ่และที่ตั้งกิจการ

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�าหน่ายได้แล้วทั้งหมด จ�านวน 258,291,087 หุ้น ทุนช�าระแล้ว 258,291,087.00 บาท 

นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป   

บริษัท เจนเนอรัล มารีน จ�ากัด
ส�านักงานใหญ่และที่ตั้งกิจการ

เลขที่ 128 หมู่ 3 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290

โทรศัพท์ : 02-815-2060-7 โทรสาร : 02-453-7213-4  

ประกอบธุรกิจหลัก :  ด�าเนนิธรุกจิเป็นตวัแทนจ�าหน่ายท้ังภายในและภายนอกประเทศ เกีย่วกบัเครือ่งจกัร เครือ่งกล อะไหล่และอุปกรณ์
ที่เกี่ยวข้อง  

ทุนช�าระแล้ว 10,000,00.00 บาท  

บริษัท อาชิมา มารีน จ�ากัด 
ส�านักงานใหญ่และที่ตั้งกิจการ

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 : ด�าเนินธุรกิจเป็นผู้รับเหมางานซ่อมเรือให้ บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จ�ากัด(มหาชน) 
ทุนช�าระแล้ว 5,000,000.00 บาท

บริษัท อีโค มารีน จ�ากัด 
ส�านักงานใหญ่และที่ตั้งกิจการ

เลขที่ 128 หมู่ 3 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290

โทรศัพท์ : 02-815-2060-7 โทรสาร : 02-453-7213-4

ประเภทธุรกิจหลัก : ด�าเนินธุรกิจให้บริการเรือและต่อเรือ ควบคุมมลพิษทางน�้า
HOME PAGE : WWW.ECOMARINE.CO.TH
ทุนช�าระแล้ว 18,250,000.00 บาท
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บุคคลอ้างอิงอื่นๆ

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

ส�านักงานสอบบัญชี บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ�ากัด
267/1 ถ.ประชาราษฏร์ สาย 1 
แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. 10800
โทรศัพท์ 02-587-8080

ผู้สอบบัญชี นายพจน์  อัศวสันติชัย

เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4891

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

ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท เนติพัฒน์ จ�ากัด
827/1 ซ.ลาดพร้าว 87
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม. 10240
โทรศัพท์ 02-935-9779

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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ปัจจัยความเสี่ยง

1. ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ
ความเสีย่งจากความไม่แน่นอนของการประกอบธรุกจิ ซ่ึงจะข้ึนอยู่กบัภาวะเศรษฐกจิโลก อตัราค่าระวางเรอืลดลงอย่าง

มากมีผลต่อจ�านวนเรือท่ีเข้าซ่อมท�า มูลค่าเรือซ่อมท�าท่ีไม่แน่นอน ท�าให้รายได้ของบริษัทอาจมีความผันผวน แต่บริษัท
สามารถจดัหางานเรอืต่อจากลกูค้าต่างประเทศ และงานดดัแปลงเรือมาทดแทนก�าลงัการผลติท่ีเหลอือยู่ บริษัทยงัคงมีความ
เสีย่งในการส่งมอบเรอืให้ทันตามก�าหนดในสญัญา ซ่ึงบรษัิทได้จดัท�าแผนงานเฉพาะโครงการเพือ่ให้งานแล้วเสรจ็ตามสญัญา

2. ความเสี่ยงด้านการขาดแคลนบุคลากร
 การด�าเนินธุรกิจของบริษัท จ�าเป็นต้องอาศัยบุคลากรที่มีความช�านาญทางด้านช่างฝีมือและวิศวกรด้านการซ่อมเรือ 

ต่อเรอืเป็นส�าคญั บรษัิทมีนโยบายจงูใจท้ังในด้านค่าตอบแทน,สวสัดกิารและ ส่งเสรมิให้พนกังานได้รบัการฝึกอบรมให้มีทักษะ
ความรู้เพิ่มเติมตลอดเวลา เพื่อให้พนักงานผูกพันกับองค์กร นอกจากนี้บริษัท ยังได้ร่วมมือกับวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทร
เจดีย์ เปิดการเรียน การสอน หลักสูตรทวิภาคี เพื่อให้พนักงานได้มีโอกาสศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานเชื่อมโลหะ ซึ่งจะท�าให้
พนักงานได้มีความรู้และวุฒิการศึกษา ท�าให้มีศักยภาพมากยิ่งข้ึน บริษัทเช่ือว่าการด�าเนินการดังกล่าวจะลดปัญหาการ
ขาดแคลนบุคลากรของบริษัทได้

3. ความเสี่ยงด้านสถานที่ตั้งในการประกอบธุรกิจ
ที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งของบริษัทในปัจจุบัน บริษัทได้เช่ามาจากกรมธนารักษ์ มีระยะเวลาสัญญา 30 ปี ซึ่งผู้ให้เช่าสามารถ

บอกเลิกสัญญาได้ตามเงื่อนไขปกติของสัญญาระหว่างหน่วยงานราชการกับบริษัทเอกชน ท�าให้บริษัทอาจต้องจัดหาสถานที่
ประกอบธุรกิจใหม่หากสัญญาเช่าสิ้นสุดลง อย่างไรก็ตามหากมีการยกเลิกสัญญา บริษัทสามารถเคลื่อนย้ายอู่ลอยซ่ึงเป็น
อุปกรณ์หลักในการด�าเนินงานไปยังสถานที่ตั้งแห่งใหม่ได้ 

4. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
รายได้และต้นทุนการผลิตของบริษัทบางส่วนอ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน โดยเฉพาะงานต่อเรือ และงานซ่อมดัดแปลง

เรือ จะต้องมีการน�าเข้าเครื่องจักรมูลค่าสูงจากต่างประเทศ เช่น เครื่องก�าเนิดไฟฟ้า  เครื่องจักรเดินเรือ เครน กว้าน ใน
ขณะท่ีงานซ่อมเรอืจะมกีารซ้ืออุปกรณ์ภายในประเทศเป็นส่วนใหญ่ บรษัิทจงึให้ความส�าคญัในการบรหิารความเสีย่ง โดยการ
จัดท�าสัญญาซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ส�าหรับภาระผูกพันที่เป็นเงินสกุลต่างประเทศ

5. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาของวัสดุการผลิต
วัสดุหลักที่บริษัทน�ามาใช้ คือ เหล็กแผ่น สี ท่อ วาล์ว และลวดเชื่อม รวมทั้งต้นทุนการผลิตอื่นๆ ที่มีแนวโน้มการปรับ

เพิม่ราคาต่อเนือ่งจากราคาน�า้มันท่ีเพิม่สงูข้ึน ท�าให้บรษัิทมีต้นทุนประกอบการท่ีเพิม่ข้ึนด้วย ซ่ึงบริษัทได้จ�ากดัขอบเขตความ
เสี่ยงโดยการปรับอัตราค่าบริการเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับราคาน�้ามันเท่านั้น

6. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
การท่ีลูกค้าอาจไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันท่ีมีกับบริษัทภายใต้เงื่อนไขปกติได้ ดังนั้นบริษัทจ�าเป็นต้องจ�ากัด

ขอบเขตความเสี่ยงโดยพยายามให้มีการช�าระเงินค่าซ่อมท�าเรือให้มากที่สุดก่อนเรือออกจากอู่ 

7. ความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุและอุบัติภัย
บริษทัท�ากรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองความเสี่ยงด้านสิ่งปลูกสร้าง เครื่องจักร สต็อกสินค้า อู่ลอย รวมทัง้ความสูญเสีย

และความเสียหายต่อตัวเรือที่ก�าลังสร้างหรือก�าลังซ่อมและอู่ลอย 2 อู่ 
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โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

1. กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือสูงสุด 10 รายแรก
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 14  มีนาคม 2561 (วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด)

ประเภทรายได้ ณ วันที่  14 มีนาคม 2561

จ�านวนหุ้นที่ถือ สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1. กลุ่มผาณิตวงศ์ 49,600,041 19.20

2. กลุ่มตัณฑ์ไพบูลย์ 46,051,020 17.83

3. นายประวัติ จันทร์เรือง 6,000,000 2.32

4. นายทวี ช่างเพชร 5,500,000 2.13

5. นายธนกร ยอดเพชร 5,000,000 1.94

6. นายสุวิทย์ อดิศัยธรรม 4,849,700 1.88

7. นายวิโรจน์ ตันศิริคงคล 4,730,000 1.83

8. นายวิเชียร ศรีมุนินทร์นิมิต 4,000,000 1.55

9. นายเกียรติ ศรีจอมขวัญ 4,000,000 1.55

10. น.ส.สมจิตต์ ธาราอมรรัตน์ 3,957,770 1.53
รวม 133,688,531 51.76

ที่มา : รายงานการกระจายหุ้น บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

2. นโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
บริษัทเอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จ�ากัด (มหาชน) : บริษัทฯมีนโยบายจ่ายเงินปันผล ไม่น้อยกว่า 40% ของก�าไรสุทธิ

ของงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละงวดบัญชีหลังจากหักส�ารองตามกฎหมายและขาดทุนสะสมยกมาแล้ว (ถ้ามี) ทั้งนี้ การ
จ่ายเงินปันผลดังกล่าว จะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไข และข้อก�าหนดในสัญญาต่างๆ ที่บริษัทผูกพันอยู่ 
รวมถึงความจ�าเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

 บรษัิทย่อย : บรษัิทย่อยมีนโยบายจ่ายเงนิปันผล ไม่น้อยกว่า 60% ของก�าไรสทุธขิองงบการเงนิเฉพาะกจิการของบริษัท

ย่อยแต่ละบรษัิท ในแต่ละงวดบัญชีหลงัจากหักส�ารองตามกฎหมาย และขาดทุนสะสมยกมาแล้ว (ถ้ามี) ท้ังนี ้การจ่ายเงนิปันผล

ดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไข และข้อก�าหนด ในสัญญาต่างๆ ที่บริษัทผูกพันอยู่ รวมถึงความ

จ�าเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต



42 รายงานประจำาปี 2561

โครงสร้างการจัดการและการก�ากับดูแลกิจการ

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 

หมายเหตุ :* นายธีรพงษ์  ตัณฑ์ไพบูลย์ ได้เข้าด�ารงต�าแหน่งเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 แทน นายสุธรรม  ตัณฑ์ไพบูลย์ ที่เสียชีวิต

เลขานุการคณะกรรมการบริษัท
 นายอวยชัย ติวิรัช

กรรมการที่มีอ�านาจลงนามแทนบริษัท
 กรรมการซึ่งมีอ�านาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายประกิต  ประทีปะเสน  นายสุทิน  ตัณฑ์ไพบูลย์  นางวรวรรณ  
งานทวี  นายสุรเดช  ตัณฑ์ไพบูลย์  และนายนณณ์  ผาณิตวงศ์  สองในห้าท่านนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราส�าคัญ
ของบริษัท
 

อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
 คณะกรรมการมีอ�านาจและหน้าท่ีจดัการบรษัิทให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ ข้อบังคบั และมตขิองท่ีประชุมผูถ้อืหุ้น คณะ
กรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอ่ืน ปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการ 
ภายใต้การควบคุมดูแลของคณะกรรมการหรือมอบอ�านาจให้บุคคลดังกล่าวมีอ�านาจตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร และ
ภายในระยะเวลาที่กรรมการเห็นสมควร  คณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอ�านาจนั้นๆ ได้
 ท้ังนี้ การมอบอ�านาจไม่รวมถึงการมอบอ�านาจให้เข้าท�ารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยในเรื่องดังกล่าว 
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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�าเนินการร่วมกับฝ่ายบริหารในการพิจารณากลั่นกรอง เป้าหมายธุรกิจ แผนยุทธศาสตร์ แผนการเงินและงบ
ประมาณ และนโยบายที่ส�าคัญ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบอนุมัติ
 2. กลั่นกรองแผนการท�างาน และก�ากับดูแลการด�าเนินงานของผู้บริหารบริษัทให้เป็นไปตามแผนงาน และบรรลุเป้า
หมายของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ คุณภาพและมาตรฐานในแนวทางที่ถูกต้อง
 3. ให้การปรึกษาในเรื่องที่ได้รับการร้องขอจากฝ่ายบริหาร
 4. ดูแลให้บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงท่ีเหมาะสม และมีแผนรองรับสถานการณ์ วิกฤต รวมถึงการซักซ้อมและ
ปรับปรุงแผนดังกล่าวให้เหมาะสมตลอดเวลา
 5. ดูแลให้บริษัท ปฏิบัติตามข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 6. สอบทานการไต่สวนภายใน หรอืด�าเนนิการให้มีการสอบสวนเม่ือมีข้อสงสยัหรอืสนันษิฐานว่าอาจมีการทุจรติ หรอื
ด�าเนินการให้มีการแก้ไขเม่ืออาจเกดิความบกพร่องหรอืความเสยีหายในสาระส�าคญั และน�าเสนอคณะกรรมการบรษัิทพจิารณา
ต่อไป
 7. พิจารณา และ/หรอืเสนอแนะให้ฝ่ายบรหิารด�าเนนิการในเรือ่งต่างๆ ท่ีมีความส�าคญัต่อบริษัท เช่น การบรหิารงาน
บุคคล เทคโนโลยีสารสนเทศ การตลาด เป็นต้น
 8. แต่งตั้ง ก�ากับดูแล อนุกรรมการ ที่ปรึกษา และคณะท�างานที่รับผิดชอบเรื่องต่างๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัท 
และ/หรือ คณะกรรมการบริหารมอบหมาย
 9. คณะกรรมการบริหาร มีอ�านาจเชิญผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยค�า หรือข้อมูลอันเป็นประโยชน์ หรือเข้า
ร่วมประชุมในคณะกรรมการบริหาร
 10. ปฏิบัติภารกิจอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทก�าหนด หรือมอบหมายเป็นการเฉพาะ
 11. อนมุตักิารบรรจ ุแต่งตัง้ ถอดถอน ลงโทษทางวนิยั เลกิจ้าง เลือ่นข้ัน เลือ่นต�าแหน่ง โยกย้าย หรือลดข้ันเงนิเดอืน 
พนักงานทุกระดับ ที่อยู่นอกเหนืออ�านาจของกรรมการผู้จัดการ
 12. อนุมัติการประมูล หรือเสนอราคา หรือการท�าสัญญาการซ่อมเรือ ต่อเรือ หรือโครงการก่อสร้างอื่นที่มีมูลค่าเกิน 
50 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 300 ล้านบาท
 13. อนุมัติการจัดซื้อ หรือจัดจ้าง รวมถึงค่าก่อสร้าง เครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุครุภัณฑ์ และค่าใช้จ่ายใด ที่มีมูลค่าเกิน 
10 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 50 ล้านบาท ต่อรายการ 
 14. อนุมัติคู่มือบริหาร รวมถึงการเปลี่ยนแปลงแก้ไข เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับอ�านาจกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�านวน 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 การธนาคาร และตลาดทุน
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เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
 นายศุภฤกษ์ คชจิรัฐกุล ผู้จัดการทั่วไป ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด ศรีฤกษ์
      ซึ่งรับต�าแหน่ง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
 1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
 2. สอบทานให้บรษัิทมรีะบบการควบคมุภายใน (Internal Control) ระบบการบรหิารความเสีย่งและกระบวนการภายใน
ของบริษัทเกี่ยวกับการรับแจ้งเบาะแส และการรับข้อร้องเรียนที่เหมาะสมเพียงพอ
 3. สอบทานให้การตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ของบริษัทเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสทิธผิล โดยพจิารณา
ความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้า
งานตรวจสอบภายใน หรอืหน่วยงานอ่ืนใดท่ีรบัผดิชอบเกีย่วกบัการตรวจสอบภายใน รวมท้ังประชมุกบัหัวหน้างานตรวจสอบ
ภายในอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยไม่มีฝ่ายจัดการ
 4. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย  หรอืกฎหมายท่ีเกีย่วข้องกบัธรุกจิของบรษัิท รวมท้ังการปฏบัิตติามจรรยาบรรณธรุกจิและระเบียบท่ีเกีย่วข้อง
ของบริษัท
 5. พิจารณาคัดเลือก เสนอ แต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท�าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่า
ตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ  
1 ครั้ง
 6. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อ
ก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจรายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
 7. จัดท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลง
นามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และอย่างน้อยต้องประกอบด้วยข้อมูลตามท่ีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ก�าหนด
 8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย   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. คัดเลือก สรรหา วางแผนการสืบทอดต�าแหน่ง บุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ กรรมการผู้จัดการ 
หรอื รองกรรมการผูจั้ดการ โดยก�าหนดวธิกีารสรรหาอย่างมีหลกัเกณฑ์และ โปร่งใส รวมท้ังจากรายช่ือต่างๆ ท่ีผูถ้อืหุ้นแนะน�า 
(ถ้ามี)
 บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ความเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง ด้วย
ความซื่อสัตย์ (Duty of Care and Duty of Loyalty) สามารถทุ่มเทอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ มีอายุที่เหมาะสม  มีสุขภาพ
ร่างกายท่ีแข็งแรง และจติใจท่ีสมบูรณ์ สามารถเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการอย่างสม�า่เสมอ มกีารเตรยีมตวัเป็นการล่วงหน้า
ก่อนการประชุมเป็นอย่างดี มีส่วนร่วมที่สร้างสรรค์ในการประชุม มีความตรงไปตรงมา มีความกล้าหาญในการแสดงความ
คิดเห็นในที่ประชุม และ/หรือ เป็นนักธุรกิจที่มีชื่อเสียง ประวัติการท�างาน และจริยธรรมที่ดีงาม และได้รับการยอมรับจาก
สังคม เป็นต้น



45บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำากัด (มหาชน)

 ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาจะให้ความส�าคัญต่อผู้ที่มีทักษะ ประสบการณ์ วิชาชีพ คุณสมบัติเฉพาะในด้านต่างๆ ที่มี
ความจ�าเป็นอย่างยิ่งต่อธุรกิจของบริษัท เพื่อให้องค์ประกอบของคณะกรรมการ   มีความสมบูรณ์และเป็นประโยชน์สูงสุด 
นอกจากนี้จะพิจารณาถึงการท่ีกรรมการด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัทหลายแห่งในขณะเดียวกันด้วยว่าจะมีผลกระทบต่อ
บริษัทหรือไม่ และค�านึงถึงโอกาสท่ีอาจมีปัญหาในเร่ืองของผลประโยชน์ขัดกัน (Conflict of Interest) ของกรรมการและ
กรรมการผู้จัดการด้วย
 2. จัดเตรียมบัญชีรายชื่อผู้ที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ กรรมการผู้จัดการ หรือรองกรรมการ ผู้จัดการ
ไว้เป็นการล่วงหน้า และ/หรือ ในกรณีที่มีต�าแหน่งกรรมการ กรรมการผู้จัดการว่างลง
 3. ขอรับข้อคิดเห็นต่างๆ จากคณะกรรมการ และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ (ถ้ามี) เพื่อประกอบการพิจารณาคัด
เลือกสรรหาด้วย ก่อนน�าเสนอให้คณะกรรมการ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี พิจารณาเลือกตั้งต่อไป
 4. ก�าหนด Performance Agreement แต่ละปีของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ เพื่อ
เสนอคณะกรรมการพิจารณา และก�าหนดแบบประเมินผลการปฏิบัติงานดังกล่าว
 5. พิจารณาเสนอรายช่ือกรรมการท่ีมคีณุสมบัตเิหมาะสมเป็นอนกุรรมการ เสนอต่อคณะกรรมการเพือ่แต่งตัง้ เม่ือมี
ต�าแหน่งว่างลง
 6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายอันเกี่ยวเนื่องกับการสรรหากรรมการและกรรมการผู้จัดการ
ในการปฏบัิตหิน้าท่ีตามข้อนี ้คณะกรรมการสรรหา อาจจะขอรับความเห็นท่ีเป็นอสิระจากท่ีปรึกษาทางวิชาชีพอ่ืนใดเม่ือเห็น
ว่ามีความจ�าเป็น รวมท้ังให้กรรมการสรรหาได้รับการอบรมและเสริมสร้างความรู้ในเร่ืองท่ีเกี่ยวข้องต่อการด�าเนินงานของ
คณะกรรมการสรรหาได้ด้วย โดยบริษัทเป็นผู้รับค่าใช้จ่าย
 คณะกรรมการสรรหามีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการโดยตรง และคณะกรรมการมีความรับผิด
ชอบในการด�าเนินการทุกประการของ บริษัทต่อบุคคลภายนอก

อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน
 1. ทบทวนกลยุทธ์ในการให้ผลประโยชน์ตอบแทน และเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับรอง ทบทวนและเสนอคณะ
กรรมการบริษัท เพื่อการจัดการให้มีสิ่งจูงใจแก่พนักงานในผลการปฏิบัติงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว    
 2. ให้ค�าเสนอแนะแก่ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จัดการ ถึงการพิจารณาเงินเดือน หรือผลประโยชน์
ต่างๆ แก่ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท 
 3. พิจารณาและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับนโยบายและรูปแบบของการให้ผลประโยชน์ตอบแทน 
ซึ่งออกแบบไว้ส�าหรับการจูงใจ และรักษาไว้ ซึ่งพนักงานที่มีความสามารถ มีคุณภาพ และมีศักยภาพ
  4. ช่วยดแูลให้มีระบบส�าหรบัคณะกรรมการบรษัิท ในการประเมินผลงานและความสามารถในการท�างานของประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการด�าเนินธุรกิจ
ของบริษัท
 5. ก�าหนดระยะเวลาและเงื่อนไขต่างๆ ในการว่าจ้างประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร กรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้
จัดการ และผู้ด�ารงต�าแหน่งเดียวกันของบริษัทในเครือ รวมถึงผลประโยชน์ตอบแทนด้วย 
 6. ทบทวนผลประโยชน์ตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับความรับผิดชอบ เปรียบเทียบได้กับของ
บริษัทอื่นๆ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัท เพื่อเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
 7. ทบทวนผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร กรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ และผู้ด�ารง
ต�าแหน่งเดยีวกนัของบรษัิทในเครอื ตามแบบประเมินผลงานของบรษัิทในรอบปีท่ีผ่านมา อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยพจิารณา
ข้อคิดเห็นและการประเมินของประธานกรรมการบริษัท



46 รายงานประจำาปี 2561

คณะผู้บริหาร จ�านวน 5 ท่าน ดังนี้  
 1. นายสุรเดช  ตัณฑ์ไพบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 2. นายนิติ  ประทุมถิ่น ผู้อ�านวยการสายงานปฏิบัติการ
    และรักษาการผู้จัดการฝ่ายผลิต
 3. นายทวีเกียรติ  เทอดเผ่าพงศ์ ผู้อ�านวยการสายงานการตลาด และพัฒนาธุรกิจ 
    และรักษาการผู้จัดการฝ่ายการตลาด
 4. นางอารมย์  สัจจวิโส ผู้จัดการฝ่ายบริการพัสดุ
 5. นางสาวระพีพรรณ  พิบูลย์ศิลป์ ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี

อ�านาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ 
 1. บริหารงานธุรกิจของบริษัท ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัท ตามนโยบายที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท
 2. อนุมัติการบรรจุ  แต่งตั้ง  ถอดถอน  ลงโทษทางวินัย  เลิกจ้าง  เลื่อนขั้น  เลื่อนต�าแหน่ง  โยกย้าย  หรือลด
ขั้นเงินเดือน  พนักงานทุกระดับ  ยกเว้นต�าแหน่งผู้จัดการทั่วไปขึ้นไป  ภายใต้ข้อบังคับเกี่ยวกับการท�างานของบริษัท
 3. สั่งจ่ายเงิน และ/หรือ การก่อหนี้ผูกพัน อันเกิดข้ึนจากโครงการท่ีได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว 
หรือจากการด�าเนินธุรกิจตามปกติที่ก�าหนดไว้ในงบประมาณประจ�าปีที่คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบแล้ว  
 4. อนุมัติการประมูล หรือเสนอราคา หรือการท�าสัญญาการซ่อมเรือ ต่อเรือ หรือโครงการก่อสร้างอื่นที่มีมูลค่าไม่
เกิน 50 ล้านบาท ต่อโครงการ
 5. อนุมัติการจัดซื้อ หรือจัดจ้าง  รวมถึงค่าก่อสร้าง  เครื่องมือเครื่องใช้  วัสดุครุภัณฑ์  และค่าใช้จ่ายใดๆ  ที่มี
มูลค่าไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อรายการ
 6. อ�านาจหน้าท่ีของกรรมการผูจั้ดการไม่รวมถงึการเข้าท�ารายการท่ีเกีย่วกบัรายการท่ีเกีย่วโยงกนั และ/หรอืรายการ
ได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการและค่าตอบแทนกรรมการ
 การแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทใช้หลักเกณฑ์ดังนี้
 1. จ�านวนกรรมการจะต้องมีไม่น้อยกว่าห้าคน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมด
ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
 2. ในการลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้กรรมการให้ใช้เสยีงข้างมาก โดยให้ถอืว่าผูถ้อืหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสยีงเท่ากบัหนึง่
หุ้นต่อหนึ่งเสียง
 3. ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกบุคคลท่ีได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ เป็นรายบุคคล คราวละคนหรือคราวละ
หลายคนตามแต่ท่ีประชุมผูถ้อืหุ้นจะเห็นสมควร โดยบคุคลท่ีได้รบัคะแนนเสยีงสงูสดุตามล�าดบัลงมา เป็นผูไ้ด้รบัการเลอืกต้ัง
เป็นกรรมการ เท่าจ�านวนกรรมการที่พึงจะมี หรือพึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งตามล�าดับถัด
ลงมามีคะแนนเสยีงเท่ากนัเกนิจ�านวนกรรมการท่ีจะพงึมี ให้ประธานท่ีประชุมออกเสยีงได้เพิม่ข้ึนอีกหนึง่เสยีงเป็นเสยีงช้ีขาด 
 ท้ังนี้ในการประชุมสามัญประจ�าปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากต�าแหน่งเป็นอัตราหนึ่งในสาม ถ้าจ�านวนกรรมการท่ีจะ
แบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจ�านวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามโดยกรรมการผู้ออกจากต�าแหน่งตามข้อ
นี้จะเลือกตั้งให้เข้ารับต�าแหน่งอีกก็ได้
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การปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
บริษัทได้ก�าหนดนโยบายหลักการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้ บริษัทเคารพใน

สิทธิข้ันพ้ืนฐานของผู้ถือหุ้น และดูแลรักษาสิทธิดังกล่าวอย่างเคร่งครัด โดยบริษัทจะต้องท�าให้ผู้ถือหุ้นได้รับข่าวสารอย่าง
เพียงพอและเหมาะสม รวมท้ังสนับสนุนให้ใช้สิทธิในการเข้าประชุมและออกเสียงในท่ีประชุม และไม่กระท�าการใดๆ  
อันเป็นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิ์ของผู้ถือหุ้น ตามนโยบายที่ประชุมกรรมการบริษัทอนุมัติเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2550

การประชุมผู้ถือหุ้น 
บรษิทั ก�าหนดให้จดัสง่หนงัสอืเชญิประชมุ หนังสือมอบฉนัทะ ซึง่สามารถมอบอ�านาจให้กรรมการอสิระ โดยระบสุถาน

ที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจน
ว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่ง
ให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม พร้อมทั้งเผยแพร่ข้อมูลประกอบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
ผ่านเว็บไซต์ของบรษัิท ก่อนจดัส่งเอกสาร และเปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอรายช่ือบุคคลท่ีเห็นว่ามคีณุสมบัติ
เหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการ รวมทั้งการเสนอระเบียบวาระต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท 

บรษัิทมีนโยบายในการอ�านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถอืหุ้นรายย่อยและนกัลงทุนสถาบันได้เข้าร่วมประชุม และได้จดัสรร
เวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ พร้อมท้ังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นตั้งค�าถามและแสดงความคิดเห็นได้ โดยมีกรรมการและ 
ผู้บริหารท่ีเกี่ยวข้องร่วมประชุมเพื่อตอบค�าถามในท่ีประชุม รวมท้ังได้บันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นท่ีส�าคัญไว้ใน
รายงานการประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วันนับจากวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นตรวจสอบได้ โดยไม่ต้องรอให้ถึง
การประชุมครั้งต่อไป

• บริษัทได้จัดประชุมผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2561 วันที่ 5 เมษายน 2561 กรรมการเข้าร่วมประชุม 10 ท่าน จากทั้งหมด 
11 ท่าน ซึ่งรวมทั้งประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน กรรมการ
ผู้จัดการ ผู้บริหารสูงสุดทางด้านการเงิน รวมทั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายใน

• บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมและรายงานการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม 7 วัน
• น�าหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นไปไว้ที่ www.asimar.com/นักลงทุนสัมพันธ์ ก่อนวันประชุม 30 วัน ส่วนรายงานการ

ประชุมผู้ถือหุ้นที่จัดในปี 2561 ได้น�าไปลงในเว็บไซต์ของบริษัทหลังวันประชุม 14 วัน
ส�าหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทเสนอให้มอบอ�านาจให้กรรมการอิสระจ�านวน 2 ท่าน คือ 

คุณศรีภูมิ ศุขเนตร และ คุณลักขณา ศรีสด เข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงแทน แต่ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2561 
ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมอบอ�านาจให้กรรมการอิสระดังกล่าวเป็นผู้รับมอบอ�านาจให้ออกเสียงแทน

บริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้างความเจริญเติบโต เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่ากับการลงทุน โดยบริษัท มีนโยบาย
การจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่า 40% ของก�าไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละงวดบัญชีหลังจากหักส�ารองตาม
กฎหมายและขาดทุนสะสมยกมาแล้ว (ถ้ามี) 
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หมวดที่ 2 ความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น
บรษัิทตระหนกัถงึความส�าคญัของผูถ้อืหุ้น และมีนโยบายปฏบัิตต่ิอผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทียมเป็นธรรมและเป็นไปตามข้อ

ก�าหนด กฎหมาย ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของตน โดยการแสดงความเห็น ให้ข้อเสนอแนะและ
ออกเสียงในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ใช้สิทธิร่วมตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงท่ีส�าคัญต่างๆตามข้อบังคับของบริษัท (สามารถดูข้อ
บังคับของบริษัทได้ที่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2562) รวมทั้งการเลือกตั้งคณะกรรมการโดยการเสนอชื่อให้
ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเป็นรายบุคคลคราวละคน หรือคราวละหลายคน ตามแต่ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร การอนุมัติค่า
ตอบแทนกรรมการ (รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสามารถดูได้ที่หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส) 
และการอนุมัติการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน ตลอดจนการได้รับข่าวสารอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส เปิดเผยและสามารถ
ตรวจสอบได้และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งค�าถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม พร้อมทั้งก�าหนดให้กรรมการบริษัทและผู้บริหาร
มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมาย

บริษัทก�าหนดนโยบายป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท และได้เผยแพร่ให้พนักงาน ผู้บริหาร กรรมการบริษัท 
ทราบ

บริษัทก�าหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อดูแลและป้องกันมิให้กรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง ซื้อขาย
หลักทรัพย์และหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ ดังนี้

• กรรมการและพนักงานจะปฏิบัติตามข้อก�าหนดของ ตลท. ก.ล.ต. และกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด ซึ่งรวมถึง
การเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น และ/หรือต่อสาธารณชนโดยเท่าเทียมกัน

• กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานจะต้องเก็บรักษาข้อมูลภายในที่ส�าคัญ และมีผลต่อการตัดสินใจของนักลงทุนไม่ให้
เผยแพร่ออกไปก่อนน�าส่งข้อมูลให้ ตลท. และ ก.ล.ต. โดยเฉพาะข้อมูลงบการเงิน

• เมื่อมีรายการซื้อ-ขายหุ้นของบริษัท กรรมการและผู้บริหารระดับสูงรวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 
ต้องท�ารายการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทภายใน 3 วันท�าการ เพื่อน�าส่ง ก.ล.ต และมีการเปิดเผยการซื้อ-ขาย/ถือครอง
หลักทรัพย์ของบริษัทให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้ง

• เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2561 บริษัทได้เผยแพร่จดหมายถึงผู้ถือหุ้นผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์เพื่อให้ผู้ถือหุ้น
ส่วนน้อยสามารถส่งค�าถาม เสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการ รวมทั้งการ
เสนอระเบียบวาระต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท โดยมีเงื่อนไขการพิจารณาการบรรจุเป็นวาระอยู่ในเว็บไซต์ของบริษัท
และก�าหนดวันให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและค�าถามได้ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2561 – 15 กุมภาพันธ์ 2562 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นราย
ใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ หรือเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระและเสนอค�าถามเข้ามายังบริษัท

หมวดที่ 3 บทบาทผู้มีส่วนได้เสีย

1. นโยบายและแนวปฎิบัติต่อพนักงาน
การบริหารค่าตอบแทน
บริษัทมีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนให้พนักงานทุกระดับอย่างเหมาะสมและสามารถแข่งขันได้ในอุตสาหกรรม โดย

ยึดถือหลักความเป็นธรรม มีการก�าหนดโครงสร้างค่าจ้างของแต่ละระดับต�าแหน่งงานงานอย่างเหมาะสม มีการน�าระบบ
บริหารผลงานมาใช้กับการบริหาร เช่น การจ่ายผลตอบแทน การวางแผนผู้สืบทอดต�าแหน่งงาน การเลื่อนต�าแหน่งงาน 

บริษัทจะก�าหนดงบประมาณการจ่ายค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับผลการด�าเนินงานของบริษัท ทั้งในระยะสั้นและระยะ
ยาว โดยการจ่ายค่าตอบแทนในระยะสั้นนั้นจะพิจารณาจากผลการด�าเนินงานบริษัทในแต่ละปี ส่วนในระยะยาวจะพิจารณา
จากผลการด�าเนินงานเชิงเปรียบเทียบของบริษัทในระยะยาว เช่น อัตราการเติบโตของก�าไร ผลการด�าเนินงานโดยรวม และ
การปรับปรุงประสิทธิภาพในการด�าเนินงานอย่างต่อเนื่อง
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การจัดสวัสดิการ
บริษัทมีนโยบายการจัดสวัสดิการต่างๆ ให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสม โดยมีการทบทวนการจัดสวัสดิการต่างๆ อย่าง

สม�่าเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น
• มีการจัดตั้งกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ เพื่อการดูแลพนักงานในระยะยาว
• จัดให้มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล (ที่นอกเหนือจากประกันสังคม)
• จัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์
• มีการมอบทุนการศึกษาแก่บุตรพนักงานที่เรียนดี
• มีการตรวจสุขภาพประจ�าปี
• รถรับส่งพนักงาน
•  จัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ เพื่อดูแลสวัสดิการให้แก่พนักงาน เปิดโอกาสให้พนักงานมี

ช่องทางสื่อสาร เสนอแนะและร้องทุกข์ผ่านกล่องรับข้อคิดเห็น
•  จัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยเพื่อด�าเนินงานเกี่ยวกับความปลอดภัยของพนักงาน ซึ่งในปี 2561 

มีการเกิดอุบัติเหตุกับพนักงานจ�านวน 19 ราย

2. นโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
บรษัิท เคารพในสทิธข้ัินพ้ืนฐานของผูถ้อืหุ้น และดแูลรกัษาสทิธดิงักล่าวอย่างเคร่งครดั โดยบรษัิทจะต้องท�าให้ผูถ้อืหุ้น

ได้รบัข่าวสารอย่างเพยีงพอและเหมาะสม รวมท้ังสนบัสนนุให้ใช้สทิธิในการเข้าประชุมและออกเสยีงในท่ีประชมุ และไม่กระท�า
การใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น

บรษัิทมุ่งมัน่ท่ีจะสร้างความเจรญิเตบิโตบนศกัยภาพ เพือ่ให้ผูถ้อืหุ้นได้รบัผลตอบแทนท่ีคุม้ค่ากบัการลงทุน โดยบรษัิท
มีนโยบายจ่ายเงินปันผล ไม่น้อยกว่า 40% ของก�าไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละงวดบัญชีหลังจากหักส�ารอง
ตามกฎหมายและขาดทุนสะสมยกมาแล้ว (ถ้ามี) ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว จะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด แผนการลงทุน 
เงื่อนไข และข้อก�าหนดในสัญญาต่างๆ ที่บริษัทผูกพันอยู่ รวมถึงความจ�าเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

บริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผล ไม่น้อยกว่า 60% ของก�าไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทย่อยแต่ละ
บริษัท ในแต่ละงวดบัญชีหลังจากหักส�ารองตามกฎหมาย และขาดทุนสะสมยกมาแล้ว (ถ้ามี) ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดัง
กล่าวจะข้ึนอยู่กบักระแสเงนิสด แผนการลงทุน เงือ่นไข และข้อก�าหนดในสญัญาต่างๆ ท่ีบรษัิทผกูพนัอยู่ รวมถงึความจ�าเป็น
และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

3. นโยบายและแนวปฏิบัติต่อลูกค้า
บริษัทมุ่งเน้นการด�าเนินธุรกิจอย่างถูกต้องเป็นธรรม เสนอบริการท่ีมีคุณภาพและการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า 

โดยการจัดท�าแบบประเมินความพึงพอใจของลูกค้าท่ีน�าเรือเข้ามารับบริการทุกล�า หรือเปิดช่องทางร้องเรียนผ่านส�านัก
กรรมการผู้จัดการ โดยมีการประชุมพิจารณาวิเคราะห์ผลการให้คะแนนความพึงพอใจดังกล่าวอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

4. นโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่ค้า คู่สัญญาและเจ้าหนี้ 
บริษัทประสงค์ให้การจัดการสินค้าและบริการเป็นไปอย่างมีมาตรฐาน และมุ่งหมายจะรักษาสัมพันธภาพท่ีย่ังยืนกับคู่

ค้า จึงมีการก�าหนดเป็นนโยบายเรื่องการปฏิบัติต่อคู่ค้าไว้ในชื่อนโยบาย “การขัดกันแห่งผลประโยชน์” สรุปได้แก่ คู่ค้าต้อง
ไม่ถูกกีดกันไม่ให้เข้าประมูล เสนอราคา หรือการก�าหนดคุณลักษณะที่ไม่เอื้ออ�านวย เพื่อให้มีการแข่งขันบนข้อมูลที่ได้รับ
เท่าเทียมกนั และมีการคดัเลอืกอย่างเป็นธรรม โดยไม่อนญุาตให้พนกังานทุกระดบัของบรษัิทเรยีกร้องผลประโยชน์ไม่ว่าทาง
ตรงหรือทางอ้อมจากคู่ค้า การได้รับของขวัญ ของรางวัล บริการและการเลี้ยงรับรองเกินสมควร โดยบริษัทได้ชี้แจงต่อคู่ค้า
ทั้งที่เป็นผู้รับเหมาแรงงาน ผู้ขายสินค้า และได้ประทับตรานโยบายดังกล่าวลงในใบสั่งซื้อในประเทศทุกใบ
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ด้านเจ้าหนี ้บรษัิทปฏบัิตติามพนัธกรณท่ีีมีต่อเจ้าหนีทุ้กรายโดยดแูลให้บรษัิทปฏบัิตติามเงือ่นไขในสญัญาเงนิกู ้และไม่
ปกปิดสถานะการเงินที่แท้จริงของบริษัท ในปีที่ผ่านมาบริษัทและบริษัทย่อยได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้โดยครบถ้วน
และไม่มีเหตุการณ์ผิดนัดการช�าระหนี้ใดๆ

ในปี 2561 บริษัทไม่พบว่ามีคู่ค้าและพนักงานที่ละเมิดนโยบายดังกล่าว 

5. นโยบายและแนวปฎิบัติต่อสังคม/ชุมชน
บรษัิทถอืว่าระบบจดัการด้านสงัคมและสิง่แวดล้อมเป็นส่วนหนึง่ของธรุกจิ จงึได้ก�าหนดนโยบายสงัคมและสิง่แวดล้อม

ข้ึน เพื่อเป็นหลักปฏิบัติแก่ผู้บริหารและพนักงานทุกท่าน เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบท้ังต่อตนเอง ผู้เกี่ยวข้อง ชุมชนและสิ่ง
แวดล้อม ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และพัฒนาระบบการจัดการด้าน
สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

บรษัิทสนบัสนนุการพัฒนาและสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดกีบัชุมชน สนบัสนนุกจิกรรมต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อสิง่แวดล้อม
และส่งเสริมการศึกษาแก่เยาวชน ผู้บริหารมีการเผยแพร่นโยบายให้พนักงานทราบ
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ASIMAR มีความมุ่งมั่น และเชื่อว่าธุรกิจจะเติบโตอย่างยั่งยืนได้ ชุมชนและสังคมต้องพัฒนาและเติบโตไปพร้อมๆ กัน 
มคีวามรบัผดิชอบท้ังสงัคมและสิง่แวดล้อม บรษัิทฯ ได้ก�าหนดเป็นนโยบายและแนวทางการด�าเนนิงานการพฒันาอย่างย่ังยนื 
เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนในชุมชมที่ดีขึ้น 

บริษัทฯ มีส่วนร่วมในการพัฒนาและแบ่งปันความสุขให้กับสังคมและชุมชน โดยสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วม
สร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆ เพื่อชุมชน และสังคมอย่างต่อเนื่องโดยจัดกิจกรรมและโครงการที่ส�าคัญในปี 2561 ดังนี้

ASIMAR รักษ์โลก ตอบแทนชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
**ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราท�าความดีด้วยหัวใจ” ตามโครงการคลองสวยน�้าใสใส่ใจแหล่งน�้า ร่วมกับเทศบาลต�าบล

แหลมฟ้าผ่า โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในการ
ปลูกจิตส�านึกประชาชนในการลดปริมาณขยะ และอนุรักษ์ทรัพยากรน�้า โดยจัดกิจกรรมรณรงค์ท�าความสะอาดคูคลอง และ
ล�ารางสาธารณะในเขตเทศบาล

**จัดทีมนักกีฬาฟุตซอลเข้าร่วมการแข่งขัน และสนับสนุนน�้าดื่ม ส�าหรับการจัดงานแข่งขัน ฟุตซอลต้านภัยยาเสพติด
ของชุมชนบ้านคลองใหม่ ต�าบลแหลมฟ้าผ่า

**มอบโทรศัพท์ใช้แล้ว ซึ่งขอรับบริจาคจากพนักงาน ให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้อง
ถิ่นผ่านเทศบาลต�าบลแหลมฟ้าผ่า เพื่อส่งมอบแก่โครงการ “มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมขยะอิเล็กทรอนิกส์ประเภทมือถือเก่าที่เสียแล้ว น�าไปรีไซเคิลอย่างถูกวิธี โดยน�ารายได้
จากการรีไซเคิล ท�าการจัดหาหนังสือ และสื่อเพื่อการศึกษาอื่นๆ มอบให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่ขาดแคลนในถิ่นทุรกันดาร

**เข้าเยี่ยม พร้อมน�าพยาบาลประจ�าบริษัทฯ ตรวจสุขภาพของนางส�ารวย พงศ์ศรี ชาวบ้านชุมชนบ้านคลองใหม่ ซึ่ง
มีบ้านติดกับรั้วของบริษัทฯ เพื่อสอบถามความเป็นอยู่ และดูแลสุขภาพของเพื่อนบ้าน

**สนบัสนนุผ้าอ้อมอนามัยผ่านเทศบาลต�าบลแหลมฟ้าผ่า เพือ่เป็นการจดัสวสัดกิารช่วยเหลอื และพฒันาคณุภาพชีวติ
ผู้สูงอายุ ในชุมชนเขตเทศบาลต�าบลแหลมฟ้าผ่า จ�านวน 38 ราย ตามโครงการดูแลระยะยาวส�าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

**บริษัทฯ ส่งผู้แทนร่วมประชุมกับส�านักงานเทศบาลต�าบลแหลมฟ้าผ่า “โครงการเมืองสะอาดสวยใสไร้มลพิษ” โดยมี
วัตถปุระสงค์เพือ่รณรงค์ให้ประชมชนมส่ีวนร่วมในการลดปัญหาสิง่แวดล้อมของชุมชน และมนีโยบายรณรงค์ให้สถานประกอบ
การร่วมลดปริมาณขยะ โดยใช้หลัก 3 ช. คือใช้น้อย ใช้ซ�้า น�ากลับมาใช้ใหม่ สร้างจิตส�านึกและการมีส่วนร่วมในการลดขยะ
ต้นทาง และได้จัดท�าแผนปฏิบัติการ 60 วัน “แยกก่อนทิ้ง”

สนับสนุน กิจกรรมชุมชน ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดี
**สนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก โดยมอบของขวัญให้แก่โรงเรียน ชุมชน และหน่วยงานราชการต่างๆ ในพื้นท่ีใกล้เคียง 

จ�านวน 17 แห่ง พร้อมสนบัสนนุสถานท่ีบรเิวณพืน้ท่ีหน้าบริษัท และน�าส่งกระแสไฟฟ้าส�าหรบัการจดังานของชุมชนคลองใหม่ 
หมู่ที่ 3 ต�าบลแหลมฟ้าผ่า อ�าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

**บริษัทฯ ได้ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็ก ณ อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า จ. สมุทรปราการ โดยจัดแสดงโมเดลเรือซึ่งเป็น
ผลงานของบริษัทฯ พร้อมจัดเกมส์ และแจกของรางวัลแก่เด็กๆ

ครอบครัว ASIMAR
บริษัทฯ ส่งเสริมและสนับสนุนส�าหรับกิจกรรม เพื่อให้พนักงาน มีส่วนร่วมในการแบ่งปัน และความร่วมมือในสังคม 

โดยมีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

สุขใจผู้มอบ หนึ่งคนให้ หลายคนรับ
**ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานบริจาคโลหิตร่วมกับสภากาชาดไทย เป็นประจ�าต่อเนื่องทุกปี เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย

ที่ต้องการโลหิตและเป็นโลหิตส�ารองส�าหรับผู้เจ็บป่วยทั่วประเทศของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย 

การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน สังคม และครอบครัว ASIMAR
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ส่งเสริมธรรมะในใจ
 **จัดให้พนักงานร่วมท�าบุญตักบาตร รับฟังธรรม และฝึกสมาธิจากพระสงฆ์ซึ่งนิมนต์จากวัดในชุมชนทุกเดือน เพื่อให้
พนักงานมีส่วนร่วมในการบ�ารุงพระพุทธศาสนา ปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม และพนักงานสามารถน�าหลักธรรมไปใช้ใน
การปฏิบัติหน้าที่ให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข และปฏิบัติตนในเบบพุทธศาสนิกชนที่ดี
 **นิมนต์พระราชธรรมนิเทศ หรือพระพยอม กัลยาโณ จากวัดสวนแก้ว จ.นนทบุรี เพื่อให้พนักงานร่วมท�าบุญตักบาตร 
และรับฟังการบรรยายธรรม เรื่อง “การด�าเนินชีวิตอย่างเหมาะสมกับสภาพสังคม และเศรษฐกิจในยุคปัจจุบัน” โดยทั้งนี้ทาง
วัดน�าผลผลิตทางการเกษตรมาจ�าหน่ายในราคาถูก พร้อมขอรับบริจาคเคร่ืองใช้ไฟฟ้าท่ีมีสภาพช�ารุดแล้ว เพื่อน�ากลับไป
ซ่อมให้สามารถใช้งานได้ใหม่ และน�าออกจ�าหน่ายในราคาถูก เพื่อน�าเงินเข้ามูลนิธิสวนแก้ว ในการช่วยเหลือผู้ยากไร้ และ
ผู้ตกงาน

ส่งเสริม และให้โอกาสทางการศึกษาแก่บุตรพนักงาน
 **โครงการมอบทุนการศึกษาให้ส�าหรับบุตร–ธิดาของพนักงานที่ผลการเรียนดี จ�านวน 20 ทุน เพื่อสนับสนุนและให้
โอกาสในการศึกษาเล่าเรียน เป็นหนทางไปสู่ทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพในอนาคต

โครงการดูแลพี่น้อง ASIMAR
 **มอบแว่นสายตาส�าหรับพนักงานมีปัญหาด้านสายตา ซึ่งพนักงานมีรายได้น้อย แต่มีความประพฤติตนที่ดี
 **ร่วมกับกรมอนามัยฯ ในการให้ความรู้ และสาธิตวิธีการรักษาสุขภาพในช่องปากให้ดีอยู่เสมอแก่พนักงาน พร้อม
แนะน�าสิทธิประโชยน์ประกันสังคมกรณีทันตกรรม โดยบริษัทฯ ได้รับโล่เพื่อประกาศเกียรติคุณจากกรมอนามัย และมูลนิธิ
ทันตสาธารณสุข เข้าร่วมด�าเนินงานโครงการพัฒนาระบบการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากวัยท�างาน เพ่ือเข้าสู่ผู้สูงวัยท่ีมี
คุณภาพ “ผู้ใหญ่ฟันดี ครอบครัวสุขภาพดี สังคมมีสุขภาวะ”

กิจกรรมตลาดนัดแบ่งปัน
 **บริษัทฯ สนับสนุนกิจกรรมตลาดนัด ของกิน-ของใช้ โดยให้พนักงานสามารถน�าอาหาร ขนม สินค้ามือสองจากของ
เหลือใช้ เช่นเสื้อผ้ามาจ�าหน่ายให้เพื่อนพนักงานในราคาถูก เป็นการเพิ่มรายได้ให้กับพนักงาน ซ่ึงจัดให้มีกิจกรรมทุกต้น
เดือน

กิจกรรมชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพ
 **ร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมของศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในกิจกรรม “ซีฟเดคเดิน-วิ่ง มิ
นิมาราธอน” ในการส่งเสริมการออกก�าลังกายส�าหรับเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ และหน่วยงานในเขตอ�าเภอพระสมุทรเจดีย์ รวม
ท่ังประชาชนท่ัวไป เพื่อน�าเงินรายได้ในการจัดกิจกรรมมอบสมทบเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์ใน
เขตอ�าเภอพระสมุทรเจดีย์ จ�านวน 7 โรงเรียน
 **ร่วมสนบัสนนุกจิกรรมเดนิ-วิง่ของการท่าเรอืแห่งประเทศไทย “การท่าเรอื มินมิาราธอน 2018” เพือ่ส่งเสรมิและปลกู
ฝังให้พนักงานและครอบครัวตลอดจนประชาชนท่ัวไปได้ออกก�าลังกายเพื่อสุขภาพ และร่วมให้การช่วยเหลือด้านสาธารณ
กุศล โดยน�าเงินรายได้ในการจัดกิจกรรมมอบให้แก่โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนที่ 33 บ้านแม่ขอ ต.แม่จร อ.แม่แจ่ม จ. 
เชียงใหม่

6. นโยบายและแนวปฎิบัติต่อสิ่งแวดล้อม 
 บรษัิท ตระหนกัถงึความรบัผดิชอบต่อสิง่แวดล้อม ความปลอดภยัและสขุภาพอนามัยของพนักงาน รวมท้ังการปรับปรงุ
กระบวนการท�างานอย่างต่อเนือ่ง เพือ่ป้องกนัมลพษิ และผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม ตลอดจนการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
ลดการใช้พลงังานสิน้เปลอืง โดยก�าหนดเป็นนโยบายในการดแูลสิง่แวดล้อมและได้มกีารน�าระบบจดัการสิง่แวดล้อม มาตรฐาน 
ISO 14001:2004 เข้ามาใช้ในบริษัท โดยมีการแต่งตั้งผู้แทนฝ่ายบริหารด้านสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่และความรับผิดชอบด้าน
สิ่งแวดล้อม ดังนี้
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 1. วางแผนการด�าเนนิการจดัท�าระบบการจดัการด้านสิง่แวดล้อม เผยแพร่นโยบายฯ จดัท�าและรักษาระบบการจดัการ
ด้านสิ่งแวดล้อมให้มีการพัฒนา และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
 2. ติดตามตรวจสอบความก้าวหน้า และทบทวนการด�าเนินการจัดท�าระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของคณะ
กรรมการระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 
 3. รายงานผลการด�าเนินการจัดท�าระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมต่อผู้บริหารสูงสุด
เพ่ือสร้างความมัน่ใจในความปลอดภยัและปัญหาด้านสิง่แวดล้อมของบรษัิท บรษัิทได้เปิดช่องทางการตดิต่อสือ่สาร และแจ้ง
ข้อร้องเรียนต่างๆ ทั้งในและนอกเวลาท�างาน (ตลอด 24 ชั่วโมง) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการเฝ้าระวังผลกระทบที่อาจเกิด
ขึ้นกับชุมชน

7. นโยบายต่อต้านการทุจริตและห้ามให้และรับสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ
ห้ามมิให้ผูบ้รหิารและพนกังานเรยีกหรอืรบัผลประโยชน์ใดๆ จากคูค้่า ผูร้บัเหมา ผูจ้ดัส่งสนิค้า ท่ีปรกึษา หรอืผูท่ี้บริษัท

ท�าธุรกิจด้วย
ห้ามมิให้ผู้บริหารและพนักงานเสนอผลประโยชน์ใดๆ ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ ลูกค้า สหภาพแรงงานหรือบุคคลภายนอก

อื่นใดเพื่อจูงใจให้ปฏิบัติในทางมิชอบ

8. นโยบายการเคารพหลักสิทธิมนุษยชน
ก�าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนเคราพในหลักสิทธิมนุษยชน ดังนี้
• บริษัทจะปฎิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเคราพในเกียรติและศักดิ์ศรี
• เปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางสื่อสาร เสนอแนะและร้องทุกข์ผ่านกล่องรับข้อคิดเห็น 
• ให้พนักงานใช้สิทธิของตนเองในฐานะพลเมืองดีตามกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
• บริษัทไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชนสากล และการทุจริต

9. นโยบายการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธ์
บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ โดยการน�าผลงานหรือข้อมูล

อันเป็นสทิธิของบุคคลภายนอก ท่ีได้รบัมาหรอืท่ีจะน�ามาใช้ภายในบรษัิท จะต้องตรวจสอบเพือ่ให้ม่ันใจว่าจะไม่ละเมิดทรพัย์สนิ
ทางปัญญาของผู้อื่น

ช่องทางในการติดต่อและส่งข้อร้องเรียนมายังบริษัท
บริษัทได้จัดให้มีช่องทางท่ีผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อ/ร้องเรียนในเรื่องท่ีอาจเป็นปัญหา สามารถติดต่อ

กับคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ข้อแนะน�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

เลขานุการคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบในการรับเอกสารดังกล่าวและส่งให้คณะกรรมการท่ีเกี่ยวข้อง โดย
ค�าร้องเกี่ยวกับรายงานทางบัญชีและการเงิน การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎหมายจะได้รับการ
ส่งต่อให้คณะกรรมการตรวจสอบ และเลขานกุารคณะกรรมการบรษัิทจะสรปุประเดน็ต่างๆ ท้ังหมดเสนอคณะกรรมการบรษัิท
เป็นรายไตรมาส
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 บริษัทจะรับฟังทุกข้อร้องเรียนอย่างสม�่าเสมออย่างเหมาะสม ชื่อของผู้ร้องเรียนจะถูกปิดบังเป็นความลับ ผู้ร้องเรียน
จะได้รับความคุ้มครองไม่ให้ถูกกลั่นแกล้งทั้งในระหว่างการสอบสวน และภายหลังการสอบสวน

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส  
คณะกรรมการตระหนักว่า ข้อมูลของบริษัทในทุกด้านล้วนส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย จึงมีน

โยบายให้เปิดเผยสารสนเทศท้ังท่ีเป็นสารสนเทศทางการเงนิและท่ีไม่ใช่ทางการเงนิให้มีสาระส�าคญัครบถ้วนเพยีงพอ เชือ่ถอื
ได้ และทันเวลา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบ SCP Straight Through ของ ตลท. 
และเว็บไซต์ของบริษัท (www.asimar.com) 

โดยได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการหรือผู้ท่ีกรรมการผู้จัดการมอบหมายเป็นผู้ด�าเนินการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท 
ทั้งนี้ บริษัทได้จัดตั้งหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ท�าหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์และ
หน่วยงานภาครฐัท่ีเกีย่วข้องอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม นอกจากการเปิดเผยข้อมูลตามหน้าท่ีภายใต้ข้อบังคบัของกฎหมาย
แล้ว บริษัทยังได้พัฒนาช่องทางในการสื่อสารข้อมูลและข่าวสารผ่านสื่อที่หลากหลายเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
อาทิ จัดกิจกรรมพบนักลงทุน และสื่อเพื่อเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร จัดโครงการเยี่ยมชมกิจการ ให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นัก
วเิคราะห์ และผูมี้ส่วนเกีย่วข้องต่างๆ เผยแพร่ข่าวผ่านสือ่มวลชนในรูปแบบต่างๆ อาทิ ข่าวประชาสมัพนัธ์ ภาพข่าว บทความ 
สื่อโฆษณาต่างๆ รวมทั้งข่าวที่น�าเสนอถึงฐานะทางการเงินของบริษัท

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

รายละเอียด หัวข้ออ้างอิงในรายงานประจ�าปี 2561

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 2561  
งบการเงิน และระดับความพึงพอใจลูกค้า

4.6  ลักษณะการประกอบธุรกิจและภาวะการแข่งขัน ลักษณะกิจการหลัก ภาวะการแข่งขัน 
และแนวโน้มอุตสาหกรรม

4.7  ความเสี่ยงในการด�าเนินธุรกิจ ปัจจัยความเสี่ยง

4.8  การท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน รายการระหว่างกัน

4.9  นโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

 บริษัทได้ก�าหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารที่สมเหตุสมผล โดยมีคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่า
ตอบแทนท�าหน้าที่ทบทวนและพิจารณาความเหมาะสมที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่ สถานะทางการเงิน

 บริษัทได้ก�าหนดหลักเกณฑ์ในการให้ค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

 -  ก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นค่าตอบแทนรายปี และโบนัส (ถ้ามี) โดยไม่มีเบี้ยประชุมและสิทธิประโยชน์อื่นๆ

 -  กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการชุดย่อยให้ได้รับค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นตามความรับผิดชอบ
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4.10  ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

 กรรมการและผู้บริหารของบริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จ�ากัด (มหาชน) ได้รับค่าตอบแทนจากการบริหารงานดังนี้

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. นายสุธรรม    ตัณฑ์ไพบูลย์ 150,000 - -

6. นายสุทิน    ตัณฑ์ไพบูลย์ 150,000 - -

7. ดร.บ�ารุง    จินดา 150,000 120,000 -

8. นางลักขณา ศรีสด 150,000 120,000 -

9. ดร.นณณ์    ผาณิตวงศ์ 150,000 - 60,000

10. นายสุรเดช    ตัณฑ์ไพบูลย์ 150,000 - -

11. นายวิณณ์    ผาณิตวงศ์ 150,000 - -

รวม 1,740,000 390,000 180,000

1. *ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนจ�านวน 11 ท่าน 
จ�านวนเงิน 2.31 ล้านบาท 

2. **ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและ***ผู้บริหาร จ�านวน 10 ท่าน จ�านวนเงิน 10.72 ล้านบาท 

 * ค่าตอบแทนกรรมการเป็นค่าตอบแทนประจ�ารายปี (ไม่มีเบี้ยประชุมและสิทธิประโยชน์อื่นๆ)

 ** ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหารได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

 ***  ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็น เงินเดือน เงินสมทบเข้ากองทุนส�ารองเลี้ยงชีพร้อยละ 5 ของเงินเดือน และ โบนัส 
(ถ้ามี)

4.11 การประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ  

คณะกรรมการบรษัิทได้จดัให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างสม�า่เสมอ มกีารก�าหนดการประชุมล่วงหน้า ตลอดปีเพือ่

ก�าหนดนโยบายที่ส�าคัญ พิจารณากลยุทธ์ทางธุรกิจและพิจารณาอนุมัติแผนการด�าเนินงาน  งบประมาณประจ�าปีของบริษัท
ตลอดจนติดตามผลการด�าเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการพิจารณาติดตามการด�าเนินงานของบริษัทเป็นส่วน
หนึ่งของวาระประจ�าการประชุม 

โดยเลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมท่ีมีเนื้อหาท่ีจ�าเป็นและเพียงพอในการ
ตัดสินใจให้กรรมการล่วงหน้าก่อนประชุมประมาณ 7 วัน เว้นแต่เป็นการเรียกประชุมเร่งด่วน
 • ในปี 2561 ได้จัดประชุมดังนี้
  คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง
  คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง 
  คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนได้จัดให้มีการประชุมทั้งหมด 2 ครั้ง
  คณะกรรมการบริษัทแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม  สรุปได้ดังนี้        
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ชื่อ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและ
ก�าหนดค่าตอบแทน

1. นายประกิต ประทีปะเสน 3/4 - -

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 4/4 4/4 -

7. นางลักขณา ศรีสด 4/4 4/4 -

*8. นายธีรพงษ์ ตัณฑ์ไพบูลย์ 2/4 - -

9. ดร.นณณ์ ผาณิตวงศ์ 3/4 - 2/2

10. นายสุรเดช ตัณฑ์ไพบูลย์ 4/4 - -

11. นายวิณณ์ ผาณิตวงศ์ 3/4 - -

หมายเหตุ:*นายธีรพงษ์   ตัณฑ์ไพบูลย์ ได้เข้าด�ารงต�าแหน่งเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 แทน นายสุธรรม   ตัณฑ์ไพบูลย์

4.12 นโยบายการซื้อ ขาย หลักทรัพย์ของบริษัท และรายงานการมีส่วนได้เสีย

บริษัทก�าหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วน
ได้เสยีท่ีเกีย่วข้องกบัการบรหิารจดัการบรษัิทหรอืบรษัิทย่อย ตามหลกัเกณฑ์ รปูแบบ และวธิกีารท่ีบรษัิทก�าหนด โดยกรรมการ
และผู้บริหารที่มีการซื้อ ขาย โอน รับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท รวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีหน้าที่ต้อง
ท�ารายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ภายใน 3 วันส่งไปยัง ก.ล.ต. ตามระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  และมี
การเปิดเผยการซื้อ – ขาย/การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทให้ที่ประชุมคณะกรรมการทราบทุกครั้ง

4.13  รายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร

รายชื่อ จ�านวนหุ้น 
ณ 31 ธ.ค. 2561

จ�านวนหุ้น
ณ 31 ธ.ค. 2560

เพิ่ม (ลด)
จากการซื้อ-ขาย

สัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษัท (%)

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 6,000,000 (790,300) 2.02

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -
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รายชื่อ จ�านวนหุ้น 
ณ 31 ธ.ค. 2561

จ�านวนหุ้น
ณ 31 ธ.ค. 2560

เพิ่ม (ลด)
จากการซื้อ-ขาย

สัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษัท (%)

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 - - - -

ในปี 2561 บริษัท มีกิจกรรมเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลที่ส�าคัญประกอบด้วย 
• การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสนเทศตามข้อก�าหนดของ ตลท.และ ก.ล.ต. ผ่านทางระบบ SCP Straight Through 

ของ ตลท. และเว็บไซต์ของบริษัท (www.asimar.com)
• บริษัทน�าเสนอผลประกอบการ รายงานประจ�าปีที่สามารถดาวน์โหลดได้ หนังสือเชิญประชุม โครงสร้างการถือหุ้น

ของบริษัท รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ข่าวสารเกี่ยวกับบริษัทและกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์
ในเว็บไซต์ของบริษัท นอกจากนั้นผู้ถือหุ้น นักลงทุนสามารถแสดงความคิดเห็นต่างๆ ตลอดจนเพิ่มวาระการประชุม และ
เสนอผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการ ก่อนที่บริษัทจะส่งหนังสือเชิญประชุมผ่านทางเว็บไซต์ได้
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หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบคณะกรรมการ

5.1 นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบรษัิทได้พจิารณานโยบายการก�ากบัดแูลกจิการ และประกาศเป็นนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการของบรษัิท 
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2550 

1. จัดให้มีการบริหารงานและด�าเนินงานโดยยึดหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ขจัด
ปัญหาความขัดแย้งของผลประโยชน์ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างรอบคอบ มีเหตุผล และเป็นอิสระภายในกรอบจริยธรรม
ที่ดี 

2. จัดให้มีระบบควบคุมทางการเงิน การด�าเนินงาน การก�ากับดูแลการปฏิบัติงาน การตรวจสอบภายใน การควบคุม
และการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและมีการทบทวนระบบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

3. ส่งเสรมิ ก�ากบั ดแูล เพือ่ให้ม่ันใจว่ามกีารเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศท่ีส�าคญัของบรษัิท อย่างถกูต้อง ทันเวลา 
และโปร่งใส 

4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ตามหลักการของบริษัทมหาชนจ�ากัด 
5. ส่งเสริม ก�ากับดูแลให้มั่นใจว่า สิทธิตามกฎหมายของผู้มีส่วนได้เสีย อาทิ ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน 

เจ้าหนี้ คู่แข่ง ผู้สอบบัญชีอิสระ ภาครัฐ และชุมชนที่บริษัทฯ ตั้งอยู่ ได้รับการดูแลและปฏิบัติด้วยความเป็นธรรม  
นอกจากนี้ เพื่อการมีส่วนร่วมในการบริหารงานและเป็นกลไกให้สามารถติดตาม ก�ากับดูแล ปรับปรุง และประเมินผล

การด�าเนินงานให้บรรลุผลส�าเร็จตามวิสัยทัศน์ ภารกิจ และนโยบายดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการ
บริหาร ท�าหน้าที่ในการศึกษาและพิจารณาหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อน�าเสนอผลการศึกษาและข้อเสนอแนะแนวทางปฏิบัติ 
รวมทั้งการน�าแนวทางปฏิบัติที่ได้รับความเห็นชอบแล้วมาปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

5.2 นโยบายจรรยาบรรณธุรกิจ ส�าหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

เพ่ือให้เป็นไปตามหลกัการก�ากบัดแูลกจิการท่ีด ีโดยเฉพาะด้านความรับผดิชอบ ความโปร่งใส ความซ่ือสตัย์ คณุธรรม 
และจริยธรรม เพื่อความเจริญเติบโตและความมั่นคงของกิจการอย่างยั่งยืน มีความรับผิดชอบต่อสังคม ส่งเสริมการมีส่วน
รวมและการท�างานเป็นทีมของพนักงานทุกระดับ บริษัทจึงมีจัดท�าคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อเป็นหลักปฏิบัติและความรับ
ผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ดังต่อไปนี้

• การประกอบธรุกจิจะต้องอยูภ่ายใต้กฎหมายและข้อบังคบัท่ีเกีย่วข้องอย่างเคร่งครดั ควบคูไ่ปกบัการบริหารงาน โดย
ยึดหลักประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ โปร่งใส

• ต้องรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นด้วยการสร้างผลตอบแทนท่ีเหมาะสม เปิดเผยข้อมูลส�าคัญของบริษัทอย่างครบถ้วนถูก
ต้องตามความเป็นจริง

• ไม่ปฏิบัติตนในลักษณะท่ีก่อให้เกิด ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ซ่ึงรวมถึงการเปิดเผยความลับ และ
การน�าข้อมูลของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนและ/หรือของบุคคลอื่น และยอมรับโทษตามบทลงโทษ หากมีการฝ่าฝืน
กฎระเบียบดังกล่าว

• รักษาความสัมพันธ์ที่ดี และปฏิบัติต่อลูกค้าและคู่ค้าทุกรายอย่างเหมาะสม โดยตั้งอยู่บนหลักคุณธรรม 
• มีความรบัผดิชอบต่อพนกังาน โดยปฏบัิตติามกฎหมาย และข้อบังคบัต่างๆ เกีย่วกบักฎหมายแรงงาน และ สวสัดภิาพ

ของพนักงาน ส่งเสริมพัฒนา เพิ่มพูนความรู้ ความสามารถพนักงาน ตลอดจนค�านึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงานที่มี
ระเบียบการประเมินผลอย่างชัดเจนและอธิบายได้

• ปลูกจิตส�านึก และมีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ด้วยการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งให้การสนับสนุนกิจการอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมส่วนรวม

• บริษัทได้จัดให้มีการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ และมีการช้ีแจงถึงแนวทางการปฏิบัติตามจริยธรรมทางธรุกิจให้กับ
พนักงานทุกคน โดยจะมีการติดตามการปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอ ซึ่งในปีที่ผ่านมา ไม่พบว่ามีการท�าที่ผิดจริยธรรมทางธุรกิจ
ของบริษัท
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5.3 วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

คณะกรรมการของบรษัิทมคีวามมุง่ม่ันในการปฏบัิตหิน้าท่ีด้วยความรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ ท�าหน้าท่ีก�าหนด
นโยบาย วสิยัทัศน์ กลยทุธ์ เป้าหมาย ภารกจิ แผนธรุกจิ และงบประมาณของบรษัิทตลอดจนก�ากบัดแูลให้ฝ่ายจดัการสามารถ
บริหารงานได้ตามนโยบายที่ก�าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท โดยคณะกรรมการจะมี
การทบทวนวิสัยทัศน์ ภาระกิจและกลยุทธ์ของบริษัทเป็นประจ�าทุกปี

วิสัยทัศน์:  เป็นอู่เรอืท่ีมีตราผลติภณัฑ์สูร่ะดบัสากล น�าเทคโนโลยีพฒันากระบวนการผลติให้ได้คณุภาพ  
เวลาส่งมอบ และความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า  

พันธกิจ:  มุ่งมั่นให้บริการแก่ลูกค้า โดยมีการควบคุมคุณภาพและเวลาตามมาตรฐานอู่เรือชั้นน�า มี
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และบริหารทรัพยากรของบริษัทให้มีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อ

ลูกค้า:  ผลงานเป็นที่ยอมรับและเกิดความพึงพอใจสูงสุด

ผู้ถือหุ้น:  มีผลประกอบการตามเป้าหมายเป็นที่พอใจแก่ผู้ถือหุ้น

พนักงาน:  พัฒนาบุคลากร ให้โอกาสก้าวหน้าในงาน มีคุณภาพชีวิตที่ดี
สิ่งแวดล้อมและชุมชน:  ร่วมพัฒนาสิ่งแวดล้อมและรับผิดชอบชุมชน

บริษัทได้ให้ความส�าคัญเป็นอย่างยิ่งต่อระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การประเมิน และบริหารความ
เสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนการมีระบบการสอบทานเพื่อให้การด�าเนินงานเป็นไปตามข้อกฎหมาย และมีการควบคุมที่
ดี เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพต่อบริษัท

คณะกรรมการ เป็นผู้พิจารณาก�าหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบระหว่าง คณะกรรมการ และ คณะกรรมการ
บริหารอย่างชัดเจน ดังรายละเอียดในหัวข้อ เรื่อง โครงสร้างกรรมการบริษัท

คณะกรรมการ ก�ากับดูแลให้คณะกรรมการบริหารด�าเนินงานตามนโยบายที่ก�าหนดไว้ ในกรณีที่มีรายการที่มีความขัด
แย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสีย รวมท้ังรายการท่ีต้องขอความเห็นจากผู้ถือหุ้น บริษัทได้ด�าเนินการตามข้อก�าหนด
ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)

บรษัิทฯ ได้ส่งเสรมิและอ�านวยความสะดวกให้มกีารฝึกอบรมแก่กรรมการ และจดัให้มเีอกสารและข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์
ต่อการปฏิบัติหน้าที่ เช่น คู่มือกรรมการ ฯลฯ

5.4  โครงสร้างคณะกรรมการ

5.4.1 คณะกรรมการบริษัท มีจ�านวน 11 ท่าน ประกอบด้วย
กรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิาร จ�านวน 5 ท่าน และกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้รหิาร จ�านวน 6 ท่าน ท้ังนีเ้ป็นกรรมการอิสระ จ�านวน 

4 ท่าน (ประธานกรรมการ 1 ท่าน และคณะกรรมการตรวจสอบ จ�านวน 3 ท่าน) โดยมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศตลาด
หลักทรัพย์ฯ ว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการด�าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบก�าหนดไว้ โดยจะปฏิบัติหน้าที่ตรวจ
สอบและถ่วงดุลการบริหารกิจการต่างๆ ของบริษัทเพื่อให้เกิดความถูกต้อง เป็นธรรม และเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของผู้ถือ
หุ้นทุกท่าน
5.4.2 นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ   

1. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ในบริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง (นับรวมบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 ตามกฎหมายหลักทรัพย์)

2. ไม่มส่ีวนร่วมในการบรหิารงาน รวมท้ังไม่เป็นลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรกึษาท่ีได้รบัเงนิเดอืนประจ�า บุคคลท่ีให้บรกิาร
ด้านวิชาชีพแก่บริษัท หรือ บริษัทในเครือ เช่น ผู้สอบบัญชี ทนายความ ฯลฯ หรือเป็นผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท หรือ
บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยต้องไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าว
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี
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3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่ว่าในลักษณะคู่ค้าหรือการกู้ยืม ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย ไม่ว่าทางตรง
หรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงิน และการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งใน
ลักษณะที่จะให้ขาดความเป็นอิสระ 

4. ไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมี ความขัด
แย้ง และไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการและ/หรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
 5.4.3 การรวมหรือแยกต�าแหน่ง
 ประธานกรรมการบริษัทฯ เป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร ไม่เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการผู้จัดการ และไม่มีความ
สัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหาร โดยบริษัทได้มีการจัดให้แบ่งแยกบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบใน การปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายบริหารออกจากกันอย่างชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร 
 ประธานกรรมการต้องคอยสอดส่องดูแลการบริหารจัดการของฝ่ายบริหาร คอยให้ค�าแนะน�า ช่วยเหลือ แต่ต้องไม่มี
ส่วนร่วม และไม่ก้าวก่ายในการบรหิาร โดยให้เป็นหน้าท่ีของประธานกรรมการบรหิาร/กรรมการผูจ้ดัการ ภายใต้กรอบอ�านาจ
ที่ได้รับจากคณะกรรมการ 
 5.4.4 การก�าหนดนโยบายจ�ากัดจ�านวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนจะด�ารงต�าแหน่งกรรมการ และการระบุถึงวาระการ
ด�ารงต�าแหน่งของกรรมการ
 บริษัทยังมิได้ก�าหนดนโยบายในเรื่องดังกล่าว เนื่องจากกรรมการทุกท่านสามารถอุทิศเวลาให้กับบริษัทได้อย่างเต็มที่ 
ส่วนเรือ่งการระบุวาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการมข้ีอจ�ากดัเรือ่งความรูค้วามเช่ียวชาญในธรุกจิท่ีมลีกัษณะเฉพาะ ท�าให้
การก�าหนดวาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการจะไม่เป็นผลดีต่อบริษัท
 5.4.5 คณะอนุกรรมการ
 คณะกรรมการบรษัิทได้แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบเพือ่ท�าหน้าท่ีตรวจสอบและสนบัสนนุการก�ากบัดแูลการด�าเนนิ
กิจการของบริษัทฯ โดยสมาชิกทุกคนเป็นกรรมการอิสระไม่เป็นผู้บริหารและมีคุณสมบัติเป็นไปตามที่ก�าหนดไว้ในกฎเกณฑ์
ของตลาดหลักทรัยพ์แห่งประเทศไทยและส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้คณะ
กรรมการบริษัทฯ ยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน เพื่อท�าหน้าที่ไปตามนโยบาย บริษัทได้เปิดเผย
รายละเอียดเกี่ยวกับโครงสร้างและอ�านาจหน้าท่ีของคณะอนุกรรมการชุดย่อยภายใต้หัวข้อเรื่องโครงสร้างการจัดการ ส่วน
จ�านวนครั้งการประชุมอยู่ภายใต้หัวข้อเรื่องการปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและ
ความโปร่งใส

5.5  การก�าหนดบทบาท หน้าที่ของคณะกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

บริษัทฯ ได้มีการแบ่งแยกบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการไว้ชัดเจนโดยได้เปิด
เผยรายละเอียดอ�านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทฯและอ�านาจหน้าท่ีของกรรมการผู้จัดการภายใต้หัวข้อเรื่องโครงสร้าง
การจัดการ

5.6  การปฐมนิเทศ และการพัฒนาความรู้แก่กรรมการ

การปฐมนิเทศกรรมการ
กรรมการผู้เข้าด�ารงต�าแหน่งใหม่ จะได้รับข้อมูลความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกิจการซ่อมเรือและต่อเรือ และข้อมูลเฉพาะของ

บริษัท
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การพัฒนาความรู้แก่กรรมการ
บริษัทได้ส่งกรรมการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ดังนี้

ชื่อ หลักสูตร ปี
นายประกิต ประทีปะเสน - The role of Chairman (RCM) 2550

- Director Accreditation Program (DAP) 2546

นายประวัติ จันทร์เรือง - Role of the Compensation Committee 2551

นางวรวรรณ งานทวี - Board Nomination and Compensation Program(BNCP) 2561

- Board & Director Performance and Evaluation 2551

- Successful Formulation and Execution of Strategy 2551

- Director Certification Program (DCP) 2547

- Director Accreditation Program (DAP) 2547

- Finance for Non-Finance Director (FN) 2547

นายสุทิน ตัณฑ์ไพบูลย์ - Director Certification Program (DCP) 2546

นายศรีภูมิ ศุขเนตร - Board Nomination and Compensation Program(BNCP) 2561

- Director Forum 2547

- Board Performance Evaluation 2547

- CEO Performance  Evaluation 2547

- The role of Chairman (RCM) 2546

- Finance for Non-Finance Director (FN) 2546

- Director Certification Program (DCP) 2545

นายบ�ารุง จินดา - Audit Committee Program (ACP)  2551

- Director Certification Program (DCP) 2545

- Finance for Non-Finance Director (FN) 2545

นายนณณ์ ผาณิตวงศ์ - Board Nomination and Compensation Program(BNCP) 2561

- Director Certification Program (DCP) 2555

นายสุรเดช ตัณฑ์ไพบูลย์ - Director Certification Program (DCP) 2554

นายวิณณ์ ผาณิตวงศ์ - Director Certification Program (DCP) 2554

นางลักขณา ศรีสด - Director Accreditation Program (DAP) 2560

- Advanced Audit Committee Program (AACP) 2560

นายธีรพงษ์ ตัณฑ์ไพบูลย์ - Director Accreditation Program (DAP) 2561

เรื่องที่ยังไม่ปฏิบัติ
คณะกรรมการมิได้ก�าหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการไปด�ารงต�าแหน่งกรรมการท่ีบริษัทอ่ืนของผู้บริหารระดับสูง 

เนื่องจากปัจจุบันผู้บริหารระดับสูงทุกท่านปฏิบัติงานที่บริษัทฯ ได้อย่างเต็มเวลาไม่ถือเป็นปัญหาในการบริหารงานที่บริษัท   

5.7   การประเมินผลคณะกรรมการและกรรมการผู้จัดการ  

คณะกรรมการมีการประเมินผลงานประจ�าปีของตนเอง
คณะกรรมการเห็นชอบการใช้แบบประเมินผลคณะกรรมการบรษัิทฯ ซ่ึงผ่านการสอบทานโดยคณะกรรมการสรรหาและ

ก�าหนดค่าตอบแทน เพื่อน�าผลการประเมินมาใช้เพื่อการปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการทั้งคณะ โดยแบ่งการ
ประเมินเป็น 4 หมวด ดังนี้
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• การประชุมและกรรมการ
• ประสิทธิภาพในการสื่อสาร
• ขั้นตอนการด�าเนินการ
• ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร
คณะกรรมการจะปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละปี โดยพิจารณาจากผลการประเมินที่ได้รับ
คณะกรรมการจัดให้มีการประเมินผลงานของผู้บริหารสูงสุด
คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณา น�าเสนอ และให้ความเห็นชอบผลประเมินการปฏิบัติงาน

ของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท (ระดับรองกรรมการผู้จัดการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ) ต่อคณะ
กรรมการบรษัิท เป็นประจ�าทุกปี โดยพจิารณาจากความส�าเรจ็ของเป้าหมายในระดบับริษัท และความสามารถในระดบับุคคล 
รวมท้ังอัตราค่าตอบแทนในอุตสาหกรรม ซ่ึงบริษัทได้ส�ารวจค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นระยะๆ เพื่อให้สามารถแข่งขันได้กับ
ตลาดและเพียงพอท่ีจะรักษาและจูงใจผู้บริหารท่ีมีคุณภาพ โดยประธานกรรมการเป็นผู้แจ้งผลการพิจารณาให้กรรมการ 
ผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัททราบ

5.8  จัดให้มีแผนการสืบทอดต�าแหน่งผู้บริหารสูงสุด

คณะกรรมการมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน เป็นผู้รับผิดชอบการจัดท�าแผนการสืบทอด
ต�าแหน่งของกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท โดยพิจารณาจากบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรักษา
ความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนและพนักงานว่าการด�าเนินงานของบริษัทจะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

5.9  เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเล็งเห็นถึงความส�าคัญของบทบาทและหน้าท่ีของเลขานุการบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับข้อพึง
ปฏิบัติที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียน คณะกรรมการจึงแต่งตั้งให้ นายอวยชัย  ติวิรัช ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท (จบการ
ศึกษา นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยผ่านการอบรมหลักสูตรเลขานุการบริษัท หลักสูตร Company Secretary 
Program ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทของไทย (IOD))

5.10. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีหลักปฏิบัติทั่วไปของผู้บริหารที่จะเก็บรักษาข้อมูลภายในที่ส�าคัญ และมีผลต่อการตัดสินใจของนักลงทุนไม่ให้
เผยแพร่ออกไปก่อนน�าส่งข้อมูลให้ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยและคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์
โดยเฉพาะข้อมูลงบการเงิน 

ท้ังนี ้เม่ือมีรายการซ้ือ-ขายหุ้นของบรษัิท กรรมการและผู้บรหิารระดบัสงูรวมถงึคูส่มรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลนุติภิาวะ 
ต้องท�ารายการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯภายใน 3 วันท�าการ เพื่อน�าส่ง ก.ล.ต และมีการเปิดเผยการซื้อ - ขาย/การถือ
ครองหลักทรัพย์ของบริษัทให้ที่ประชุมคณะกรรมการทราบทุกครั้ง

ความเห็นเรื่องการควบคุมภายใน
คณะกรรมการได้ตระหนักถึงความจ�าเป็น และให้ความส�าคัญต่อระบบการควบคุมภายใน เนื่องจากคณะกรรมการมี

ความรับผิดชอบท่ีต้องด�าเนินธุรกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ดังนั้นการมีระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมเพียง
พอ และมีความเป็นปัจจบัุนสอดคล้องกบัสภาพการด�าเนนิธรุกจิภายใต้การแข่งขันท่ีทวคีวามรนุแรงและสภาพท่ีเปลีย่นแปลง 
ซึ่งท�าให้คณะกรรมการมั่นใจว่าจะสามารถน�าพาบริษัทไปสู่เป้าหมายของบริษัทได้ โดยบริษัทได้ว่าจ้างนิติบุคคลภายนอกคือ 
ห้างหุ้นส่วนจ�ากดั ศรฤีกษ์ เป็นผูป้ฏบัิตกิารตรวจสอบภายในของบรษัิท และท�าหน้าท่ีเป็นเลขานกุารของคณะกรรมการตรวจ
สอบด้วย โดยให้รายงานขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

บรษัิทมกีารแบ่งแยกอ�านาจหน้าท่ีโดยก�าหนดอ�านาจอนมัุตแิละด�าเนนิการของบรษัิท ไว้อย่างชัดเจนตามประเภทของ
ธรุกรรม โดยจดัแบ่งไว้เป็นหมวดหมูอั่นได้แก่ การบรหิาร การเงนิ การผลติและจดัซ้ือสนิค้า ทรพัย์สนิถาวร และค่าใช้จ่าย อ่ืนๆ
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คณะกรรมการได้มีการก�าหนดเป้าหมาย เพื่อใช้ปฏิบัติตามแนวทางการก�ากับดูแลกิจการที่ดี นอกจากนี้คณะกรรมการ
และฝ่ายบริหารได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม และมีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการป้องกันและบริหารความ
เสี่ยงที่ส�าคัญ ภายใต้สภาวะแวดล้อมในการด�าเนินธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิอิสระจ�านวน 3 ท่านท�าหน้าท่ี
พิจารณาความเหมาะสมและเพียงพอของระบบการควบคุมภายในโดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัท โดยมีผู้ท่ีปฏิบัติ
การตรวจสอบภายในท�าหน้าที่รายงานการตรวจสอบภายในเป็นประจ�าทุกเดือน โดยจะครอบคลุมถึงการรายงานผลของการ
ตรวจสอบและประเมินความเหมาะสมและเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบจะร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีผู้บริหารร่วมด้วยอย่างน้อยปีละครั้ง เพ่ือสอบถามถึง
ประเด็นส�าคัญที่เกี่ยวข้องกับระบบงานที่ส�าคัญ และการควบคุมภายในอันน�ามาประเมินถึงความเหมาะสมและเพียงพอของ
ระบบการควบคมุภายใน และได้รายงานผลการด�าเนนิงานในท่ีประชุมคณะกรรมการทุกครัง้ และเมือ่มีประเดน็ปัญหาหรือข้อ
เสนอแนะในอนัท่ีจะพัฒนาระบบการควบคมุภายในให้เหมาะสมมากข้ึน กจ็ะน�าเสนอในรายงานต่อคณะกรรมการบรษัิทพร้อม
ทั้งมีการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังได้ให้ความเห็นชอบแก่ฝ่ายบริหารในการจัดท�าแผนบริหารความเสี่ยงก่อนน�า
เสนอต่อคณะกรรมการบรษัิทเพือ่อนมัุตต่ิอไป และให้ความส�าคญักบัแผนบริหารความเสีย่ง เพราะเป็นเครือ่งมือในการบรหิาร
จัดการที่มีคุณค่า และเป็นส่วนส�าคัญส่วนหนึ่งในการก�ากับดูแลกิจการที่ดี จึงได้จัดให้มีการรายงานเกี่ยวกับการบริหารความ
เสี่ยงในรายงานตรวจสอบภายในอีกด้วย 

การบริหารความเสี่ยง
บรษัิทก�าหนดนโยบายและข้ันตอนการบรหิารความเสีย่งท่ัวท้ังองค์กร โดยเน้นความเช่ือมโยงสอดคล้องของแผนกลยุทธ์ 

งบประมาณ และการบริหารความเสี่ยง มีการระบุและประเมินปัจจัยความเสี่ยงเพื่อจัดวางระบบบริหารความเสี่ยงให้มี
ประสทิธิภาพ และเหมาะสมกบักจิกรรมของหน่วยงาน โดยคณะท�างานบรหิารความเสีย่งทบทวน และตดิตามเป็นประจ�าและ
ต่อเนื่องทุกเดือน เพื่อปรับปรุงมาตรการต่างๆ ให้เหมาะสมกับความเสี่ยงที่แปรเปลี่ยนไป รวมถึงการสื่อสารให้พนักงานทุก
ระดับตระหนักและน�าหลักการบริหารความเสี่ยงไปใช้ในการท�างานประจ�าวัน

โดยมี คณะท�างานบรหิารความเสีย่ง ซ่ึงประกอบด้วย กรรมการผูจ้ดัการ ผู้จดัการฝ่าย ผูจ้ดัการแผนกตรวจสอบภายใน 
โดยมีหน้าที่

- จัดท�าแผนบริหารความเสี่ยง
- ด�าเนินการบริหารความเสี่ยง
- สื่อสารและจัดฝึกอบรมให้พนักงานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง
- จัดให้มีการประเมินและควบคุมความเสี่ยงในงานที่ปฏิบัติ
- บริหารความเสี่ยงโดยการประเมิน ควบคุม ทบทวน และก�ากับดูแล 
-  คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแผนบริหารความเสี่ยงก่อนน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ และ

ติดตามผลการด�าเนินงานโดยผ่านการรายงานของผู้ปฏิษัติการตรวจสอบภายใน

5.11 รายงานของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินท่ี
ปรากฏในรายงานประจ�าปี และจัดให้มีระบบควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิผล เพื่อให้ม่ันใจได้ว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมี
ความถูกต้องครบถ้วน นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ยังมีหน้าที่ในการเปิดเผยสารสนเทศทั้งที่เป็นสารสนเทศทางการ
เงินและสารสนเทศเรื่องอื่นอย่างครบถ้วน เพียงพอ โปร่งใส เชื่อถือได้และทันเวลา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับสารสนเทศอย่างเท่า
เทียมกันตามที่ก�าหนด ตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
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รายการระหว่างกัน

 บริษัทเอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จ�ากัด (มหาชน) ขอรายงานรายการระหว่างกันท่ีเกิดข้ึนกับบริษัทย่อย และบริษัท
เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเกี่ยวข้องกันโดยมีผู้ถือหุ้นหรือกรรมการบางส่วนร่วมกัน รายการธุรกิจดังกล่าวส่วนใหญ่ประกอบด้วยการกู้
ยืมเงินระหว่างกัน การให้บริการซ่อมเรือ การเช่าที่ดินและค่าสาธารณูปโภคจ่าย ซึ่งกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการ
ระหว่างกันส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และมีความเห็นว่ารายการระหว่างกันเป็นรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติ
ของบรษัิท มีความสมเหตสุมผลมีการก�าหนดราคาและเงือ่นไขอ่ืนๆตามราคาตลาดเช่นเดยีวกบัการก�าหนดราคาให้กบับุคคล
หรอืกจิการอ่ืนท่ีไม่เกีย่วข้องกนั และไม่มกีารถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบรษัิท บรษัิทย่อย บริษัทท่ีเกีย่วข้องและผู้ถอืหุ้น ซึง่
สามารถสรุปได้ดังนี้

 1. รายการสินทรัพย์ หนี้สิน และภาระผูกพัน ระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน สรุปได้ดังนี้

ข้อมูลทางการเงิน 31 ธ.ค. 61 31 ธ.ค. 60
สัดส่วนการถือหุ้น

ของบริษัท
(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ร้อยละ)

ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
 บริษัทย่อย

 - บริษัท อีโค มารีน จ�ากัด 0.54 0.67 93.15

 บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

 - บริษัท ซีทรานเฟอร์รี่ จ�ากัด 18.66 7.82 -

 - บริษัท ซีทราน ดิสคัฟเวอร์รี่ จ�ากัด 0.05 - -

 - บริษัท ซีทราน ไลน์ จ�ากัด 0.21 - -

 - บริษัท ซีทราน ด๊อคยาร์ด จ�ากัด 0.46 - -

ลูกหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
  บริษัทย่อย

 - บริษัท อาชิมา มารีน จ�ากัด 0.98 4.55 99.90

 - บริษัท อีโค มารีน จ�ากัด  0.92 0.29 93.15

 - บริษัท เจนเนอรัล มารีน จ�ากัด 0.007 0.007 99.99

รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกช�าระ 
    บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

      - บริษัท ซีทรานเฟอร์รี่ จ�ากัด 2.53 37.22 -

 - บริษัท ซีทราน ดิสคัฟเวอร์รี่ จ�ากัด  - 0.02 -

เจ้าหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
   บริษัทย่อย

 - บริษัท อาชิมา มารีน จ�ากัด 8.47 14.07 99.90

 - บริษัท อีโค มารีน จ�ากัด 0.009 0.01 93.15

 บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

 - บริษัท ซีทราน เฟอร์รี่ จ�ากัด 0.29 1.03 -
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ข้อมูลทางการเงิน 31 ธ.ค. 61 31 ธ.ค. 60
สัดส่วนการถือหุ้น

ของบริษัท
(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ร้อยละ)

ค่าดอกเบี้ยค้างจ่าย-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
 บริษัทย่อย

 - บริษัท อีโค มารีน จ�ากัด 0.01 - 93.15

 - บริษัท เจนเนอรัล มารีน จ�ากัด  0.005 - 99.99

เงินกู้ยืมระยะยาว-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
 บริษัทย่อย

  - บริษัท อีโค มารีน จ�ากัด 9.00 - 93.15

  - บริษัท เจนเนอรัล มารีน จ�ากัด  4.00 - 99.99

 
 2. รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน  สรุปได้ดังนี้ 

(หน่วย : ล้านบาท)

ข้อมูลทางการเงิน
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2561 2560

บริษัทย่อย
 รายได้

 รายได้ค่าต่อเรือ 39.70 16.10

 รายได้ค่าซ่อมเรือ 0.20 0.30

 รายได้อื่น 1.70 1.80

 ค่าใช้จ่าย

 ต้นทุนในการรับจ้าง 31.60 32.70

 ซื้อวัสดุ 0.10 2.00

 ดอกเบี้ยจ่าย 0.30 -

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
 รายได้

 รายได้ค่าซ่อมเรือ 55.40 56.90

 รายได้ค่าบริการและขาย 1.10 0.50

 ค่าใช้จ่าย

 ต้นทุนในการรับจ้าง - 1.30

 ซื้อวัสดุ 0.20 -

หลักการอนุมัติการท�ารายการระหว่างกัน
 ข้ันตอนการอนุมัติเข้าท�ารายการระหว่างกันของบริษัทจะมีกระบวนการและล�าดับการพิจารณาในการเข้าท�ารายการ
อย่างเป็นระบบโดยจะพิจารณาถึงความจ�าเป็น ความสมเหตุสมผล และราคาท่ียุติธรรม ซ่ึงเป็นไปตามกฎระเบียบของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้บริษัทยังมีนโยบายเสนอการท�ารายการดังกล่าวต่อที่
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส
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แนวโน้มการท�ารายการระหว่างกันในอนาคต
 กรรมการตรวจสอบและกรรมการบริษัท จะร่วมกันดูแลรายการระหว่างกันดังกล่าวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตว่าจะเป็นไป
ด้วยความสมเหตสุมผลและมอัีตราตอบแทนท่ียุตธิรรม พร้อมท้ังผ่านการอนมัุตติามข้ันตอนและกฎระเบียบท่ีเกีย่วข้องอย่าง
ถูกต้องและจะเปิดเผยชนิดและมูลค่าของรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งภายใต้ประกาศและข้อ
บังคับของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(ตลท.)

กรรมการและผู้บริหารร่วมในรายการระหว่างกัน
 การด�ารงต�าแหน่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัทในกลุ่มซึ่งมีรายการระหว่างกัน

รายชื่อ

บจก. 
เจนเนอ

รัล 
มารีน

บจก.
อาชิมา
มารีน

บจก.
อีโค 
มารีน

บจก. 
ซีทราน
เฟอร์รี่

บจก. 
ซีทราน 
ดิสคัฟ
เวอร์รี่

บจก. 
ซีทราน 
ไลน์

บจก. 
ซีทราน 
ด๊อค
ยาร์ด

1. นายประกิต ประทีปะเสน X
2. นางวรวรรณ งานทวี X X X X X

3. นายสุทิน ตัณฑ์ไพบูลย์ X X X X

4. ดร.บ�ารุง จินดา X

5. นายธีรพงษ์ ตัณฑ์ไพบูลย์ 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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การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee) 

บริษัทและบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่

- ผู้สอบบัญชีของบริษัท ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามีจ�านวนเงินรวม   1,035,000.00   บาท

-  ส�านักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด  บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและส�านักงานสอบบัญชี

 ที่ผู้สอบบัญชี สังกัดในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามีจ�านวนเงินรวม -       บาท

2. ค่าบริการอื่น (non-audit fee)       
- ไม่มี -
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระ 3 คน กรรมการตรวจสอบทุกคนเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศไว้ ได้แก่

1. นายศรีภูมิ ศุขเนตร ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. นายบ�ารุง จินดา กรรมการตรวจสอบ

3. นางลักขณา ศรีสด กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตั้ง นายศุภฤกษ์ คชจิรัฐกุล ผู้เชี่ยวชาญภายนอกที่ท�าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ให้เป็น
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบท่ีไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ท้ังนี้เพื่อให้การด�าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตและความรับผิดชอบดังที่ก�าหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ซึ่งก�าหนดโดยคณะกรรมการบริษัท อย่างครบถ้วนทุกประการ 

ในปีพ.ศ. 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมอย่างเป็นทางการรวม  4  ครั้ง โดยมีสาระส�าคัญดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการตรวจสอบได้เชิญกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบ
บัญชีเข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อให้ค�าอธิบายอย่างชัดเจนในค�าถามต่างๆ ที่กรรมการตรวจสอบมี และการหารือร่วมกันถึงวิธี
การปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้การเปิดเผยข้อมลูอย่างครบถ้วนและมคีุณภาพ ในเรื่องที่เกี่ยวกับงบการเงิน ผลการควบคุมภายใน 
ผลการบริหารความเสี่ยง แผนการตรวจสอบ  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีหรือกฎเกณฑ์ต่างๆ ของหน่วยงาน
ทางการที่ก�ากับควบคุมดูแล ตลอดจนพิจารณาทบทวนหนังสือรับรองจากฝ่ายจัดการของบริษัท (Letter of Representation) 
ซึ่งได้ให้กับผู้สอบบัญชี  

2. คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมเป็นการเฉพาะกับผู้สอบบัญชี โดยปราศจากการเข้าร่วมของฝ่ายจัดการ เพื่อขอ
ความเห็นจากผู้สอบบัญชีในเรื่องคุณภาพของเจ้าหน้าท่ีบัญชีและการเงิน การท�ารายงานผลความคืบหน้าของโครงการท่ีมี
ผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่องบการเงินของบริษัท ปัญหาหรือความยุ่งยากที่ผู้สอบบัญชีประสบในการปฏิบัติงาน ทบทวน
ยอดการตั้งค่าใช้จ่ายค้างจ่ายทางบัญชี การตั้งส�ารองหนี้สงสัยจะสูญ การตัดหนี้สูญ และรายการอื่นๆ ที่มีเนื้อหาสาระกระทบ
ต่องบการเงินของบริษัทอย่างมีนัยส�าคัญ 

3. คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการท่ีเกี่ยวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดย
ยึดหลกัความสมเหตสุมผล ความโปร่งใส และการเปิดเผยข้อมูลของรายการดงักล่าวอย่างถกูต้อง ครบถ้วน และเป็นประโยชน์
สูงสุดของบริษัท 

4. คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการบริหารความเสี่ยง โดยรับทราบผลการบริหารความเสี่ยงจากฝ่ายจัดการ
และรายงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้บริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 
เพื่อให้การด�าเนินงานต่าง ๆ บรรลุตามเป้าหมาย

5. คณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายให้ผู้ตรวจสอบภายในเป็นผู้ด�าเนินการสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่า
ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจขอ
งบริษัทฯ แล้วรายงานผลให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบ

6. เพ่ือให้แน่ใจว่าการท�างานของผู้เช่ียวชาญจากภายนอกท่ีท�าหน้าท่ีตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพและบรรลุ
วตัถปุระสงค์ คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมกบับุคคลท่ีมส่ีวนเกีย่วข้องประเมนิผลงานของผูต้รวจสอบภายใน ผลการประเมิน
เป็นที่พึงพอใจ จึงได้ว่าจ้างให้ท�างานด้านนี้ต่อไป
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7.  คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดท�ารายงานการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ และน�าเสนอต่อท่ีประชุมคณะ
กรรมการบรษัิทอย่างเป็นประจ�า เพือ่ให้คณะกรรมการบริษัทได้ทราบถงึกจิกรรม และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
ในเรื่องต่างๆ อย่างชัดเจน 

8. คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาคดัเลอืกผูส้อบบัญชีโดย พจิารณาถงึความรู ้ความสามารถ ประสบการณ์ ความ
น่าเชื่อถือ และความเพียงพอของบุคลากร รวมถึงคุณภาพงานของผู้สอบบัญชีในรอบปีที่ผ่านมา ส�าหรับค่าตอบแทนผู้สอบ
บัญชีนั้นได้พิจารณาถึงขอบเขตความรับผิดชอบ อัตราค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีส�านักงานอื่น

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทได้แก่ บริษัท 
สอบบัญชีธรรมนิติ จ�ากัด และน�าผลการพิจารณาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาและลงมติเห็นชอบก่อนที่จะ
น�าเสนอต่อผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติในท่ีประชุมผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2561 อน่ึงผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่ได้ให้บริการอ่ืนแก่บริษัท 
นอกเหนือไปจากการปฏิบัติงานสอบบัญชีในรอบปี พ.ศ. 2561 

สุดท้ายนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายงานทางการเงิน รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
ระบบควบคมุภายใน การบรหิารจดัการความเสีย่ง การปฏบัิตติามกฎหมาย ความเหมาะสมของผูส้อบบัญชี และกระบวนการ
ตรวจสอบภายในของบริษัทฯได้มีการปฏิบัติและเป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีทุกประการ

                                                              นายศรีภูมิ   ศุขเนตร

             ประธานกรรมการตรวจสอบ
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รายงานคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ได้รบัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบรษัิท ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 
3 ท่าน โดยคณะกรรมการบรษัิท จะแต่งตัง้กรรมการอิสระท่านหนึง่ให้ด�ารงต�าแหน่งประธานคณะกรรมการสรรหาและก�าหนด
ค่าตอบแทน ดังมีรายนามต่อไปนี้

1. นายศรีภูมิ ศุขเนตร ประธานคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

2. นายวิบูลย์ ผาณิตวงศ์ กรรมการกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

3. นายประวัติ จันทร์เรือง กรรมการกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนมีหน้าท่ีสรรหาบุคคลท่ีมีคณุสมบัตเิหมาะสมในการด�ารงต�าแหน่งกรรมการ
บรษัิท กรรมการในคณะอนกุรรมการชุดต่างๆ ท่ีได้รบัมอบหมายอ�านาจหน้าท่ีและความรับผดิชอบโดยตรงจากคณะกรรมการ
บริษัท และผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่รองกรรมการผู้จัดการ รวมทั้ง ท�าหน้าที่พิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และ
ผู้บริหารระดับสูง ในระดับรองกรรมการผู้จัดการขึ้นไป เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ในระหว่างปี 2561 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนได้มีการประชุมร่วมกันจ�านวน 2 ครั้ง เพื่อพิจารณา
เรื่องในความรับผิดชอบ รวมทั้งแผนการสืบทอดต�าแหน่ง ทั้งนี้โดยค�านึงถึงคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ 
ความเช่ียวชาญท่ีหลากหลาย และภาวะผู้น�า ตลอดจนวิสัยทัศน์และทัศนคติท่ีดีต่อองค์กรอันเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนิน
กิจการของบริษัทฯ รวมท้ังยังค�านึงถึงขนาดโครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทท่ีเหมาะสม เพื่อให้การ
บริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี สอดคล้องกับข้อก�าหนดของหน่วยงานที่ก�ากับ
ดแูลในการก�าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูดงักล่าว คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
ได้พิจารณาโดยค�านงึถงึความเหมาะสมกบัภาระหน้าท่ี ความรับผิดชอบ ผลการปฏบัิตงิาน รวมถงึผลประกอบการและสภาพ
แวดล้อมทางธุรกิจของ บริษัทฯ

ส�าหรบัค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้รหิารท่ีแสดงไว้ในหัวข้อผลประโยชน์ตอบแทนของคณะกรรมการและผูบ้รหิาร
ปี 2561 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาเห็นว่ามีความเหมาะสม ตลอดจนได้ผ่านการพิจารณาและ
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

                                                    นายศรีภูมิ ศุขเนตร
      ประธานคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
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ข้อมูลจากงบการเงิน

 

ก�าไรสุทธิ
บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  หน่วย : พันบาท
ข้อมูลจากงบการเงิน 2561 2560 2559
สินทรัพย์รวม 759,077 733,805 701,301
หนี้สินรวม 295,046 251,136 263,675
ส่วนของผู้ถือหุ้น 464,031 482,669 437,625
รายได้จากการรับจ้าง 516,134 691,483 599,610
รายได้จากการซ่อมเรือ 420,785 401,881 311,702
รายได้จากการต่อเรือ 39,650 265,085 205,758
รายได้รับจ้างของบริษัทย่อย 55,699 24,517 82,150
รายได้รวม 524,897 705,262 614,589
ก�าไรขั้นต้น 165,804 247,105 178,016
ก�าไรสุทธิ 32,669 81,565 48,371

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

2561 2560 2559
อัตราก�าไรสุทธิ (%) 6.22 11.57 7.87
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 6.90 17.73 11.02
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 4.38 11.37 7.86
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 1.80 1.87 1.69
ก�าไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) 0.13 0.32 0.19

ผลการด�าเนินงานปี 2561
ผลการด�าเนินงานประจ�าปี 2561 เปรียบเทียบกับปีก่อน รายได้จากการรับจ้างลดลง 175.35 ล้านบาท หรือคิดเป็น 

ร้อยละ 25.36 บริษัทฯ สามารถวิเคราะห์ถึงการเปลี่ยนแปลงในด้านรายได้ ต้นทุน และค่าใช้จ่าย ของบริษัทฯได้ดังนี้

ก�ำไรสุทธิ
หน่วย : ล้ำนบำท

48.37 (2559)

32.67 (2561)

81.56 (2560)
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ด้านรายได้
รายได้มาจากงานซ่อมเรือเท่ากับ 420.80 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 18.70 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.65 ในปี 

2561 รายได้ซ่อมเรอืเพิม่ข้ึน จากงานเรอืซ่อมของสาขาจงัหวดัสรุาษฎร์ธานท่ีีขยายตวัเพิม่ข้ึน และงานเรอืซ่อมโครงการเรอื
ท�าลายทุ่นระเบิด จ�านวน 2 ล�า ที่มีก�าหนดส่งมอบไตรมาสที่ 1/2562 

รายได้จากงานต่อเรือเท่ากับ 39.65 ล้านบาท ลดลง 241.55 ล้านบาท จากปีก่อนเนื่องจากในปี 2561 บริษัทไม่มี
โครงการต่อเรอืขนาดใหญ่ท่ีมีมูลค่าสงูเท่ากบัปี 2560 ท่ีมกีารรบัรูง้านโครงการต่อเรอืทัก 50 ตนั ของการท่าเรอืแห่งประเทศไทย 
โดยในปี 2561 มีเพียงโครงการต่อเรือก�าจัดผักตบชวา จ�านวน 4 ล�า เป็นของหน่วยงานราชการ ที่รับงานผ่านมาจากบริษัท 
อีโค มารีน จ�ากัด บริษัทย่อย ซึ่งส่งมอบเรือทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว 

ในปี 2561 มีรายได้เพิ่มจากงานโครงการวิศวกรรมเป็นงานโครงสร้างเหล็กของโครงการก่อสร้างด่านศุลกากรสะเดา 
จังหวัดสงขลา ซึ่งมีการรับรู้รายได้สะสมร้อยละ 94 ของโครงการ มีก�าหนดส่งมอบงานไตรมาสที่ 1/2562 และงานติดตั้ง
โครงสร้างเหล็กสนามบินสุวรรณภูมิ ซึ่งมีการรับรู้รายได้สะสมร้อยละ 52 ของโครงการ และมีก�าหนดส่งมอบงานไตรมาสที่ 
2/2562

ด้านต้นทุนและค่าใช้จ่าย
บริษัทฯ มีอัตราก�าไรขั้นต้นลดลงจากปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 3.62 โดยมีต้นทุนในการรับจ้างเท่ากับ 350.33 ล้านบาท 

ลดลง 94.05 ล้านบาท จากปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 21.16 ต้นทุนที่ลดลงเป็นของงานต่อเรือ ซึ่งสามารถควบคุมต้นทุนได้ดี
กว่างบประมาณ ส่วนด้านงานซ่อมเรือบริษัทฯ มีต้นทุนในการซ่อมเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีงานซ่อมเรือของหน่วยงานราชการ
บางล�าท่ีมต้ีนทุนสงูกว่างบประมาณท่ีประมาณการไว้ และงานราชการส่วนใหญ่มีอตัราก�าไรข้ันต้นต�า่กว่าเรอืของลกูค้าเอกชน
ทั่วไป จึงส่งผลให้อัตราก�าไรขั้นต้นของงานเรือซ่อมในประจ�าปี 2561 ลดลง

ค่าใช้จ่ายในการขายเท่ากับ 9.18 ล้านบาท ลดลง 3.94 ล้านบาท ส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารเท่ากับ 101.26 ล้านบาท 
ลดลง 9.56 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.63 จากการควบคุมงบประมาณค่าใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพขึ้น

ต้นทุนทางการเงินเท่ากับ 7.62 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.29 ล้านบาท จากปี 2560 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากดอกเบี้ยเงินกู้ระยะสั้น
เพื่อหมุนเวียนใช้ในกิจการ

ท�าให้ในปี 2561 มีก�าไรสุทธิ เท่ากับ 32.67 ล้านบาท ลดลงเมื่อเทียบกับผลก�าไรสุทธิ 81.57 ล้านบาท ของปี 2560 
ลดลงจ�านวน 48.90 ล้านบาท เป็นการเปลี่ยนแปลงร้อยละ 59.95 
 

วิเคราะห์ฐานะการเงิน
1. การวิเคราะห์สินทรัพย์

สินทรัพย์รวมของบริษัทเท่ากับ 759.08 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเท่ากับ 25.27 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.44 สินทรัพย์
หมุนเวียน เพิ่มขึ้น 11.97 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.09 โดยมีรายละเอียดที่ส�าคัญดังนี้

•  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง 18.48 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 30.45 เนื่องจากในปี 2561 บริษัทได้จ่าย
เงินสดในการซื้อเครื่องจักรและปรับปรุงพื้นที่หน้าท่าเพื่อรองรับงานในอนาคต 

•  ลูกหนี้การค้าสุทธิเพิ่มขึ้น 4.45 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.03 ส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้งานซ่อมเรือที่ยังไม่ถึงก�าหนด
ช�าระ โดยมีลูกหนี้ที่มีอายุมากกว่า 12 เดือน จ�านวน 10.35 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้เต็ม
จ�านวนแล้ว

•  รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกช�าระเพิ่มขึ้น 22.67 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 33.16 ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นของงานระหว่างท�า
ของ งานเรือซ่อม จ�านวน 4.86 ล้านบาท งานโครงสร้างเหล็กด่านศุลกากรสะเดาและงานโครงสร้างเหล็กสนามบิน
สุวรรณภูมิที่รอก�าหนดวางบิล จ�านวน 17.81 ล้านบาท

•  สินค้าคงเหลือลดลง 6.53 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13.82 เนื่องจากปี 2561 บริษัทยังไม่มีโครงการต่อเรือที่ต้อง
วางแผนสั่งวัตถุดิบล่วงหน้า
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•  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิเพิ่มขึ้น 17.12 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.04 โดยในปี 2561 บริษัทได้มีการปรับปรุง
อู่ลอยเพิ่มขึ้น มูลค่า 4.98 ล้านบาท มีการซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น (Tower Crane) มูลค่า 9.32 ล้านบาท 
และ ปรับปรุงพื้นที่หน้าท่า มูลค่า 35.10 ล้านบาท เพื่อรองรับงานที่เพิ่มมากขึ้นทั้งด้านงานซ่อมเรือและต่อเรือใน
อนาคต

2. การวิเคราะห์หนี้สิน
หนี้สินรวมของบริษัทเท่ากับ 295.05 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเท่ากับ 43.91 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17.48 โดยมีรายละเอียด

ที่ส�าคัญดังนี้
•  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น 67.00 ล้านบาท บริษัทได้มีการกู้ยืมเงินระยะสั้น

จากสถาบันการเงินเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัท
•  เงนิกูยื้มระยะยาวจากธนาคารเพิม่ข้ึน 28.32 ล้านบาท ในระหว่างปี 2561 มีการเบิกใช้เงนิกูร้ะยะยาว 43.10 ล้านบาท 

ส�าหรับโครงการปรับปรุงหน้าท่า 35.10 ล้านบาท และปรับปรุงอู่สุราษฎร์ธานี 8.00 ล้านบาท

3. การวิเคราะห์ส่วนของผู้ถือหุ้น
ส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 464.03 ล้านบาท ลดลง 18.64 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.86 จากปี 2560 จากส่วนของก�าไร

เบ็ดเสร็จรวมลดลง 43.35 ล้านบาท และเงินปันผลจ่ายเพิ่มขึ้น 20.66 ล้านบาท เมื่อหักเงินปันผลจ่ายจากผลด�าเนินงานปี 
2560 จ�านวน 51.50 ล้านบาท

4. การวิเคราะห์สภาพคล่อง
กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) เท่ากับ 1.40 เท่า ลดลงจากปี 2560 ที่เท่ากับ 1.56 เท่า จากหนี้

สนิหมุนเวียนท่ีเพิม่ข้ึนมากกว่าสนิทรพัย์หมนุเวยีน โดยสนิทรพัย์หมุนเวยีนท่ีเพ่ิมขึน้จ�านวน 11.97 ล้านบาท มาจากการเพิม่
ขึ้นของลูกหนี้การค้า รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกช�าระ ซึ่งที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เป็นของงานโครงการก่อสร้างด่านศุลกากรสะเดาและ
โครงการสนามบินสุวรรณภูมิที่รอวางบิลตามก�าหนด ในขณะที่มีหนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น จ�านวน 24.84 ล้านบาท จากการ
เพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมระยะสั้น และเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี

อัตราก�าไรขั้นต้น ประจ�าปี 2561 เท่ากับร้อยละ 32.12 ลดลงร้อยละ 3.62 เมื่อเทียบกับปีก่อน จากรายได้จากงานต่อ
เรือที่ลดลง และในปี 2561 มีงานซ่อมเรือราชการบางล�ามีต้นทุนสูงกว่าที่ประมาณการไว้

• กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน ปี 2561 จ�านวน 1.55 ล้านบาท ลดลง 116.39 ล้านบาท จากปี 
 2560 โดยรายการหลักที่มีผลให้กระแสเงินสดลดลง มาจากก�าไรสุทธิลดลง และจ่ายเจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท ทั้งหมด 
 28.46 ล้านบาท
•  กระแสเงินสดใช้ไปในจากกิจกรรมลงทุน 54.90 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปี 2560 จ�านวน 3.34 ล้านบาท ซึ่งในปี 2560 

มีการลงทุนซื้อสินทรัพย์ซื้อสินทรัพย์ถาวร 54.66 ล้านบาท เป็นการซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ (Tower Crance) 
และปรับปุรงพื้นท่ีหน้าท่าท่ีส�านักงานใหญ่ และปรับปรุงอู่ท่ีสาขาสุราษฎร์ธานี เพื่อรองรับและพัฒนางานให้มี
ประสิทธิภาพในการด�าเนินธุรกิจ 

•  กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 35.09 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทได้มีการกู้ยืมเงินระยะสั้นจากสถาบันการ
เงิน จ�านวน 87.00 ล้านบาท และกู้ยืมเงินระยะยาว จ�านวน 43.10 ล้านบาท เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัท มี
การจ่ายช�าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว จ�านวน 14.79 ล้านบาท และจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น จ�านวน 51.50 ล้านบาท

ส�าหรับอัตรส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 0.64 เท่า ซึ่งมีอัตราที่เพิ่มขึ้นจากอัตรา 0.52 เท่า ในปี 2560 เนื่อง
บริษัทฯมีเงินกู้ระยะสั้น และเงินกู้ระยะยาวเพิ่มขึ้น โดยที่ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงเนื่องจากปี 2561 มีผลก�าไรสุทธิเพียง 32.67 
ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 จ�านวน 48.90 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 59.95 
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ด้านอัตราส่วนแสดงความสามารถในการท�าก�าไรลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 มีอัตราก�าไรสุทธิเท่ากับ 6.22 ลดลงจาก 
11.57 ส่วนความสามารถในการช�าระดอกเบ้ียเท่ากบั 2.15 เท่า อตัราส่วนท่ีลดลงมาจากก�าไรสทุธปีิ 2561 ท่ีลดลง และบรษัิท
มีต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้น จากดอกเบี้ยเงินกู้ระยะสั้นที่ใช้หมุนเวียนในบริษัท แต่ทางบริษัทก็ยังมีความสามารถของบริษัท
ที่ยังสามารถช�าระหนี้ได้ครบและตรงตามก�าหนดเวลา 

5. แหล่งที่มาของเงินทุน
ปี 2561 บริษัทมีหนี้สินรวม 295.05 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 43.91 ล้านบาท ประกอบด้วยหนี้สินหมุนเวียน 175.83 ล้าน

บาท และหนี้สินไม่หมุนเวียน 119.22 ล้านบาท โดยหนี้สินหมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นในปีนี้ส่วนใหญ่เป็นหนี้สินที่มีภาระที่ต้องจ่าย
ดอกเบ้ีย ซ่ึงเป็นเงินกู้ยืมระยะยาวท่ีถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปีเพิ่มข้ึน 8.72 ล้านบาท ส่วนหนี้สินไม่หมุนเวียนเพิ่มข้ึน 
19.07 ล้านบาท จากการกู้ยืมระยะยาวเพื่อใช้ลงทุนในทรัพย์สินและปรับปรุงพี้นท่ีภายในอู่ท้ังท่ีส�านักงานใหญ่และสาขา
สุราษฎร์ธานี

ส�าหรับส่วนของผู้ถือหุ้นประกอบด้วย ทุนที่เรียกช�าระแล้ว 258.29 ล้านบาท ก�าไรสะสมที่จัดสรรแล้ว 25.83 ล้านบาท 
โดยในปี 2561 ไม่ได้มกีารจดัสรรเงนิส�ารองตามกฎหมายเพิม่ เนือ่งจากบริษัทได้สรรจดัครบตามท่ีกฎหมายก�าหนดแล้ว และ
ก�าไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร 177.95 ล้านบาท ลดลงเนื่องจากมีผลก�าไรสุทธิเพียง 32.67 ล้านบาท และมีการจ่ายเงินปันผล 
จ�านวน 51.50 ล้านบาท จากผลการด�าเนินงานปี 2560 

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) เท่ากับ 4.38 ลดลงจาก 11.37 ในปี 2560 บริษัทมีสินทรัพย์เพิ่มขึ้น 25.27 ล้าน
บาท และมีก�าไรลดลง 48.90 ล้านบาท ความสามารถในการใช้ทรัพย์สินเพื่อก่อให้เกิดรายได้ลดลงเนื่องมาจากทรัพย์สินที่
เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่อยู่ระหว่างก่อสร้าง และติดตั้งยังไม่พร้อมใช้งาน โดยมีก�าหนดเสร็จในปี 2562

วิเคราะห์ผลการประเมินความพึงพอใจลูกค้า
นอกเหนือจากการวัดผลการด�าเนินงานประจ�าปีของบริษัทแล้ว บริษัทยังมุ่งท่ีจะสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าท่ีเข้า

มาใช้บริการ เพื่อปรับปรุงและยกระดับมาตรฐานการบริการ ให้เกิดความประทับใจและความพึงพอใจสูงสุด โดยมีการจัดท�า
แบบสอบถามความคดิเห็นลกูค้า ผูใ้ช้บรกิารเน้นเรือ่งคณุภาพงาน และการส่งมอบตามก�าหนดในแต่ละรายการท่ีเข้ามาซ่อม
ท�า รวมท้ังประเมินเรื่องของสิ่งอ�านวยความสะดวกระหว่างควบคุมงาน และการประสานงานของฝ่ายการตลาด โดยมีการ
ก�าหนดระดับคะแนนที่ใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อน�าผลคะแนน การประเมินในแต่ละลูกค้า มาท�าการวางแผนปรับปรุงและ
พัฒนาต่อไป

ในปี 2561 บริษัทมีผลคะแนนความพึงพอใจลูกค้าเฉลี่ยในแต่ละเดือน ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่ 90 คะแนน ตามราย
ละเอียดดังนี้

เดือน คะแนนที่ได้ (%)
มกราคม 91.66
กุมภาพันธ์ 92.92
มีนาคม 94.81
เมษายน 90.12
พฤษภาคม 95.95
มิถุนายน 95.55
กรกฎาคม 94.74
สิงหาคม 94.89
กันยายน 92.67
ตุลาคม 94.21
พฤศจิกายน 94.71
ธันวาคม 91.90
รวมคะแนน 93.68
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

งบการเงินของบริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ที่น�ามาจัดท�างบการเงินรวม ได้จัด
ข้ึนตามข้อก�าหนดพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 
2535 และพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 โดยปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่ก�าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี

 คณะกรรมการบรษัิทฯ รบัผดิชอบต่อรายงานทางการเงนิของบรษัิทฯ ท่ีจดัท�าข้ึนเพือ่ให้เกดิความมัน่ใจว่าได้แสดงฐานะ
การเงิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และกระแสเงินสดอย่างเป็นจริงและสมเหตุผล จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล มีการ
บันทึกข้อมูลทางบัญชีท่ีถกูต้อง ครบถ้วนและเพยีงพอท่ีจะด�ารงรกัษาไว้ซ่ึงทรพัย์สนิ รวมท้ังป้องกนัการทุจรติและด�าเนนิการ
ท่ีผดิปกตอิย่างมีสาระส�าคญั ในการจดัท�ารายงานทางการเงนิได้มีการพจิารณาเลอืกใช้นโยบายบัญชีท่ีเหมาะสม และถอืปฏบัิติ
โดยสม�า่เสมอ และเป็นไปตามมาตรฐานบัญชีท่ีรองรบัโดยท่ัวไป รวมท้ังได้มีการเปิดเผยข้อมลูส�าคญัอย่างเพยีงพอในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน ซึ่งผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงิน บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จ�ากัด (มหาชน) และ
งบการเงินรวม บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

นายประกิต ประทีปะเสน
ประธานกรรมการ

นายสุรเดช ตัณฑ์ไพบูลย์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอ   ผูถื้อหุน้และคณะกรรมการ 
  บริษทั เอเชียน มารีน เซอร์วสิส์ จ  ากดั (มหาชน) 
 
ความเห็น  
  ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จ  ากดั (มหาชน) และ
บริษทัยอ่ย (กลุ่มบริษทั) ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 งบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมส าหรับปีส้ินสุดวนั
เดียวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั และขา้พเจา้ได้
ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จ  ากดั (มหาชน) ซ่ึงประกอบด้วยงบ
แสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อ
หุ้นและงบกระแสเงินสดส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุป
นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 
  ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินรวมของบริษทั เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ 
จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และผลการด าเนินงานรวมและกระแสเงินสดรวม
ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จ  ากดั 
(มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดย
ถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
 
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
  ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ได้
กล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มี
ความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัและบริษทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีท่ีก าหนดโดย
สภาวิชาชีพบญัชี ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบ
ดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บ
เพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้  
 
เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 
  เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนัยส าคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบ
วชิาชีพของขา้พเจา้ในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ได้
น าเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและ
ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ีขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี  

*****/2

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ
  บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จ�ากัด (มหาชน)
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การรับรู้รายได้จากการรับจ้างต่อเรือและซ่อมเรือ 
เน่ืองจากการรับรู้รายได้จากการให้บริการต่อเรือ และซ่อมเรือตามสัญญา ซ่ึงต้องอาศยัการ

ประมาณขั้นความส าเร็จของงานโดยการใช้ดุลยพินิจและประสบการณ์ของวิศวะในการประเมินขั้นความส าเร็จ
ของงาน หากงานดงักล่าวอยู่ระหว่างท า ณ วนัท่ีจดัท ารายงานทางการเงิน อย่างไรก็ตามบริษทัยงัมีการควบคุม
เพื่อให้การใช้ดุลยพินิจสมเหตุสมผลโดยขั้นความส าเร็จของงานท่ีน ามาพิจารณารับรู้รายได้นั้นตอ้งไม่เกินกว่า
ตน้ทุนท่ีจ่ายจริงในการด าเนินการ 

เน่ืองจากบญัชีรายไดเ้ป็นรายการท่ีมีสาระส าคญัต่องบการเงินโดยรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
บริษทัมีรายไดจ้ากการต่อเรือและซ่อมเรือ จ านวน 502.21 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ) ขา้พเจา้จึงให้ความ
สนใจพิเศษในการรับรู้รายไดจ้ากการรับจา้งต่อเรือและซ่อมเรือ 

 
การตอบสนองความเส่ียงโดยผูส้อบบญัชี 

วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้าได้ตรวจสอบและประเมินความเหมาะสมของการจัดท า
อตัราส่วนของงานท่ีท าเสร็จของวิศวกร การเปรียบเทียบความส าเร็จของงานกับต้นทุนจริงและการเข้า
สังเกตการณ์ความคืบหน้าของงานระหว่างก่อสร้าง ขา้พเจา้ไดใ้ห้ความส าคญักบัการแสดงมูลค่าและความ
เพียงพอของการเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัเก่ียวกับรายได้จากการรับจา้งต่อเรือและซ่อมเรือ ข้อมูลท่ีบริษัท
เปิดเผยเก่ียวกบัการรายไดจ้ากการรับจา้งไดแ้สดงไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 7 ขา้พเจา้ไดใ้ชว้ิธีการ
ตรวจสอบดงักล่าวและไดข้อ้สรุปวา่บริษทัรับรู้รายไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 
ข้อมูลอืน่ 
   ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อข้อมูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบด้วยข้อมูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงาน
ประจ าปีแต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยู่ในรายงานนั้น ซ่ึงคาดว่ารายงานประจ าปีจะ
ถูกจดัเตรียมใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี  
   ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอ่ืนและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความ
เช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน  
   ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอ่านและพิจารณา
วา่ขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
หรือปรากฏวา่ ขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่   
   เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจ าปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริง
อนัเป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกบัผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแล เพื่อให้ผูมี้หน้าท่ีในการ
ก ากบัดูแลด าเนินการแกไ้ขขอ้มูลท่ีแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริง 
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ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าทีใ่นการก ากบัดูแลต่องบการเงิน 
                  ผูบ้ริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุม
ภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพื่อให้สามารถจดัท างบการเงินท่ีปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อ
ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด   
  ในการจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมิน
ความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการด าเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกับการด าเนินงาน
ต่อเน่ือง และการใช้เกณฑ์การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่ม
บริษทัและบริษทัหรือหยดุด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้  
  ผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลมีหน้าท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงาน
ทางการเงินของกลุ่มบริษทัและบริษทั 
 
ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 
                  การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระส าคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบัญชีซ่ึงรวม
ความเห็นของข้าพเจา้อยู่ด้วย ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ได้เป็นการ
รับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลท่ีขัดต่อ
ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด 
และถือวา่มีสาระส าคญัเม่ือคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่รายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุก
รายการรวมกันจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ี 
  ในการตรวจสอบของข้าพเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ได้ใช้ดุลยพินิจและการ
สังเกตและสงสัยเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง  

• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัใน
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏิบติังาน
ตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและ
เหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็น
สาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากข้อผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจ
เก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ี
ไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน  

 
  *****/4 
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• ท าความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบ
วิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมี 
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษทัและบริษทั  

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใช้และความสมเหตุสมผลของ
ประมาณการทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าข้ึนโดยผูบ้ริหาร   

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑ์การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของ
ผูบ้ริหารและจากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์ 
หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอยา่งมีนยัส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษทัใน
การด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไว้
ในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้โดยให้ขอ้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินรวม และงบการเงิน
เฉพาะกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง หรือถา้การเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป 
ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ 
อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทและบริษัทต้องหยุดการ
ด าเนินงานต่อเน่ือง   

• ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
โดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลวา่งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ใน
รูปแบบท่ีท าใหมี้การน าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่  

• ได้รับหลักฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกับข้อมูลทางการเงินของ
กิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้
รับผิดชอบต่อการก าหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ข้าพเจา้เป็น
ผูรั้บผดิชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 
  ขา้พเจา้ได้ส่ือสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลในเร่ืองต่างๆท่ีส าคญัซ่ึงรวมถึงขอบเขตและ
ช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีได้วางแผนไว้ ประเด็นท่ีมีนัยส าคัญท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึง
ขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส าคญัในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้  
  ข้าพเจ้าได้ให้ค  ารับรองแก่ผูมี้หน้าท่ีในการก ากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก าหนด
จรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์
ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือวา่มีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระ
ของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
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80 รายงานประจำาปี 2561

- 5 - 
 

 

  จากเร่ืองท่ีส่ือสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัส าคญั
มากท่ีสุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ือง
ส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบั
ไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบั เร่ืองดงักล่าว หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาว่าไม่
ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุผล
วา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว   

 ผูส้อบบญัชีท่ีรับผดิชอบงานสอบบญัชีและการน าเสนอรายงานฉบบัน้ีคือ นายพจน์  อศัวสันติชยั 
 
 
 
 
  (นายพจน์  อศัวสันติชยั) 
  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 4891 
 
 
บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
วนัท่ี 15 กุมภาพนัธ์ 2562 
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(หน่วย:บาท)

2561 2560 2561 2560
สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน
     เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 42,209,014         60,694,350         20,694,291         31,062,213         
     ลูกหน้ีการคา้ 6
       กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5, 6 19,383,404         7,822,283           19,543,618         8,429,002           
       กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 44,669,018         51,847,502         44,501,453         51,552,364         
       หกั: ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (10,355,908) (10,420,863) (10,355,908) (10,420,863)
       รวมลูกหน้ีการคา้ 6 53,696,514         49,248,922         53,689,163         49,560,503         
     รายไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกช าระ
        กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 2,527,682           37,246,531         2,527,682           37,246,531         
        กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 88,517,119         31,123,461         88,517,119         31,123,461         
       รวมรายไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกช าระ 7 91,044,801         68,369,992         91,044,801         68,369,992         
     ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 -                     -                     197,331              4,848,579           
     ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 32 7,463,890           -                     7,463,890           -                     
     สินคา้คงเหลือ 8 40,724,762         47,250,513         40,358,631         46,758,856         
     สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน
        เงินจ่ายล่วงหนา้เพ่ือซ้ือสินคา้ 180,563              3,197,511           180,563              3,197,511           
        อ่ืน ๆ 11,612,997         6,200,060           9,037,464           6,417,810           
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 246,932,541       234,961,348       222,666,134       210,215,464       
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
     เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยซ่ึงบนัทึกโดยวิธีราคาทุน 9 -                     -                     26,882,479 26,882,479
     ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 10 440,586,764       423,465,620       439,542,253 422,250,883
     สิทธิการเช่าท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง 11 24,845,719 25,913,594 24,845,719 25,913,594
     สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 12 11,877,589         12,970,779         11,877,589         12,970,779         
     สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 14 10,682,270 12,677,760 10,438,133 12,458,874
     ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย 15 10,699,592         9,942,895           8,878,968           7,982,489           
     สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 13 13,452,769 13,873,260 13,452,769 13,873,260
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 512,144,703 498,843,908 535,917,910 522,332,358
รวมสินทรัพย์ 759,077,244 733,805,256 758,584,044 732,547,822

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

- 6 -
บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วสิส์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561

งบการเงนิเฉพาะกจิการงบการเงนิรวม
หมายเหตุ

งบแสดงฐานะการเงิน
บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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(หน่วย:บาท)

2561 2560 2561 2560
 หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน
     เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น
         จากสถาบนัการเงิน 16 87,000,000         20,000,000         87,000,000         20,000,000         
     เจา้หน้ีทรัสตรี์ซีท 16 -                     28,460,018         -                     28,460,018         
     เจา้หน้ีการคา้
        กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 291,575              1,029,875           8,499,998 15,116,962
        กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 33,763,168         41,150,062 32,843,609 40,047,335
        รวมเจา้หน้ีการคา้ 34,054,743         42,179,937 41,343,607 55,164,297
     ตน้ทุนงานก่อสร้างคา้งจ่าย 277,714              261,555 277,714              261,555              
     ประมาณการหน้ีสินจากการรับประกนัผลงาน 17 1,157,461           10,179,758 1,157,461           10,179,758
     หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงินท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 809,895              1,026,735 809,895 1,026,735
     เงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 18 20,598,120         11,881,320         20,598,120 11,881,320         
     หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน
        ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 5 17,832,431         16,588,540 16,538,179         15,611,594
        ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 311,669              7,193,627 -                     7,019,930           
        อ่ืน ๆ 13,785,452         13,212,973 11,760,167         11,994,937
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 175,827,485       150,984,463 179,485,143       161,600,144
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
     หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนด
         ช าระภายในหน่ึงปี 631,931              1,441,825 631,931 1,441,826
     เงินกูย้มืระยะยาว - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 -                     -                     13,000,000 -                     
     เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร 18 107,856,265       88,259,985         107,856,265 88,259,985         
     ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 19 10,730,353         10,450,079 9,504,660 9,351,851
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 119,218,549       100,151,889 130,992,856 99,053,662
รวมหนีสิ้น 295,046,034       251,136,352 310,477,999 260,653,806

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

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

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561

งบการเงนิเฉพาะกจิการ
หมายเหตุ

งบการเงนิรวม

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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(หน่วย:บาท)

2561 2560 2561 2560
             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 20 25,829,111 25,829,111 25,829,111 25,829,111
        ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 177,948,008 196,984,291 163,985,847 187,773,818
     ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่ 462,068,206 481,104,489 448,106,045 471,894,016
     ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 1,963,004           1,564,415           -                     -                     
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 464,031,210 482,668,904 448,106,045 471,894,016
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 759,077,244 733,805,256 758,584,044 732,547,822

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

- 8 -

หมายเหตุ

บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วสิส์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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(หน่วย: บาท)
งบการเงนิรวม

2561 2560 2561 2560
รายได้
   รายไดจ้ากการรับจา้ง 516,134,017 691,482,971 502,210,123 683,325,398
   รายไดอ่ื้น 8,762,694 13,778,586 9,853,932 14,704,256
รวมรายได้ 524,896,711 705,261,557 512,064,055 698,029,654
ค่าใชจ่้าย
   ตน้ทุนในการรับจา้ง 350,330,260 444,378,249 353,257,815 448,649,590
   ค่าใชจ่้ายในการขาย 9,176,585 13,112,618 9,148,716 13,018,386
   ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 101,256,288 110,820,462 92,030,361 101,958,132
   ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 13 129,941 10,394,330 129,941 10,394,330
   ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 5 16,089,542 19,780,584 16,089,542 19,780,584
   ตน้ทุนทางการเงิน 7,621,403 6,328,427 7,880,462 6,308,462
รวมค่าใชจ่้าย 484,604,019 604,814,670 478,536,837 600,109,484
ก าไรก่อนค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ 40,292,692 100,446,887 33,527,218       97,920,170       
ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ 14 7,225,387 18,812,454 5,609,160         18,390,918       
ก าไรส าหรับปี 33,067,305 81,634,433 27,918,058       79,529,252       

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน
รายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้น
    ก าไรหรือขาดทุน
    ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั
    - สุทธิจากภาษีเงินได้ 46,842  5,595,697  47,872  5,280,839  
ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับปี 33,020,463       76,038,736       27,870,186       74,248,413       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

- 9 -

หมายเหตุ

บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วสิส์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำากัด (มหาชน) 85

(หน่วย: บาท)
งบการเงนิรวม

2561 2560 2561 2560
การแบ่งปันก าไรส าหรับปี
   ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 32,668,709  81,565,369  27,918,058  79,529,252  
   ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 398,596            69,064              -                    -                    

33,067,305  81,634,433  27,918,058  79,529,252  
การแบ่งปันก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับปี
   ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 32,621,874  75,971,675  27,870,186  74,248,413  
   ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 398,589            67,061              -                    -                    

33,020,463  76,038,736  27,870,186  74,248,413  
ก าไรต่อหุ้น 21
   ก าไรส าหรับปีส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 32,668,709  81,565,369  27,918,058  79,529,252  
   จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (หุ้น) 258,291,087     258,291,087     258,291,087     258,291,087     
   ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (บาท/หุ้น) 0.13                  0.32                  0.11                  0.31                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

หมายเหตุ
งบการเงนิเฉพาะกจิการ

- 10 -
บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วสิส์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561

งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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(หน่วย:บาท)
งบการเงนิรวม

2561 2560 2561 2560
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน
ก าไรส าหรับปี 33,067,305       81,634,433       27,918,058       79,529,252       
ปรับกระทบก าไรส าหรับปีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด าเนินงาน : -
คา่เผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญโอนกลบั (6,000)               (5,500)               (6,000)               (5,500)               
คา่สินคา้เส่ือมสภาพ (ลดลง) (1,079,606)        1,313,443         (1,079,606)        1,313,443         
คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 39,020,496       38,839,380       38,703,398       38,502,760       
ขาดทุน (ก าไร) จากการขายสินทรัพยถ์าวร (136,178)           1,339,639         (133,270)           1,351,819         
ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายทรัพยสิ์น 1,425,053         2,234,637         1,029,191         2,152,602         
ขาดทุนจากการดอ้ยคา่สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 129,941            10,394,330       129,941            10,394,330       
ส ารองหน้ีสินรับประกนัผลงาน 1,200,000         11,200,000       1,200,000         11,200,000       
ส ารองหน้ีสินรับประกนัผลงาน (โอนกลบั) (4,938,376)        (1,064,530)        (4,938,376)        (865,786)           
(ก าไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 223,282            (83,649)             223,282            (83,649)             
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 1,286,915         1,344,730         1,158,399         1,252,620         
ดอกเบ้ียรับ (97,163)             (548,561)           (65,811)             (113,421)           
ดอกเบ้ียจ่าย 7,349,495         5,954,123         7,635,777         5,954,121         
ภาษีเงินได้ 7,225,387         18,812,454       5,609,160         18,390,918       

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
และหน้ีสินด าเนินงาน 84,670,551       171,364,929     77,384,143       168,973,509     

สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
ลูกหน้ีการคา้ (4,441,052)        (16,936,420)      (4,122,120)        (15,948,001)      
รายไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกช าระ (22,674,809)      25,547,252       (22,674,809)      25,914,791       
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                    62,060              4,651,248         (2,930,350)        
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั (7,463,890)        -                    (7,463,890)        -                    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

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

งบกระแสเงินสด
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561

งบกระแสเงินสด
บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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(หน่วย:บาท)
งบการเงนิรวม

2561 2560 2561 2560
สินคา้คงเหลือ 7,605,357         (24,542,831)      7,479,831         (24,340,421)      
เงินจ่ายล่วงหนา้คา่สินคา้ 3,016,948         14,703,342       3,016,948         14,703,342       
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (5,412,925)        (4,326,199)        (2,619,642)        (4,511,019)        
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 290,550            4,730,827         290,550            3,730,827         

หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
เจา้หน้ืทรัสตรี์ซีทเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (28,460,018)      (24,693,602)      (28,460,018)      (24,693,602)      
เจา้หน้ีการคา้ (8,125,194)        (3,310,144)        (13,836,700)      (411,359)           
ตน้ทุนงานก่อสร้างคา้งจ่าย 16,159              (2,165,625)        16,159              (2,165,625)        
เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ -                    (11,186,348)      -                    (11,186,348)      
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 1,734,941         7,466,269         610,386            9,009,416         

เงินสดรับ (จ่าย) จากการด าเนินงาน 20,756,618       136,713,510     14,272,086       136,145,160     
เงินสดรับดอกเบ้ีย 367,423            552,054            65,799              113,421            
จ่ายภาษีเงินได้ (21,928,155)      (16,586,265)      (19,475,349)      (15,274,497)      
ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่ายรับคืน 8,701,242         1,701,144         8,006,482         -                    
จ่ายหน้ีสินรับประกนัผลงาน (5,283,921)        (1,418,531)        (5,283,921)        (1,418,531)        
เงินสดจ่ายภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (1,065,430)        (3,025,370)        (1,065,430)        (3,025,370)        
เงินสดสุทธิจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 1,547,777         117,936,542     (3,480,333)        116,540,183     

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน 
เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค ้าประกนั (เพ่ิมข้ึน) -                    2,947,290         -                    2,947,290
เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยถ์าวร (54,657,225)      (61,437,291)      (54,504,900)      (61,313,649)      
เงินสดรับจากการขายสินทรัพยถ์าวร 280,454            252,803            273,653            222,043            
เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (522,370)           -                    (522,370)           -                    
เงินสดสุทธิจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน (54,899,141)      (58,237,198)      (54,753,617)      (58,144,316)      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

- 14 -

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

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

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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(หน่วย:บาท)
งบการเงนิรวม

2561 2560 2561 2560
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ 

67,000,000       10,000,000       67,000,000       10,000,000       
ช าระคืนเจา้หน้ีเช่าซ้ือ (1,026,735)        (2,937,122)        (1,026,735)        (2,937,121)        
รับเงินกูย้มืระยะยาว - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                    -                    15,780,000       -                    
จ่ายช าระคืนเงินกูย้มืระยะยาว - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                    -                    (2,780,000)        -                    
รับเงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร 43,100,000       -                    43,100,000       -                    
จ่ายช าระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร (14,786,920)      (6,430,440)        (14,786,920)      (6,430,440)        
จ่ายเงินปันผล (51,499,468)      (30,873,961)      (51,499,468)      (30,873,961)      
จ่ายดอกเบ้ีย (7,697,027)        (5,803,823)        (7,697,027)        (5,803,820)        
เงินสดสุทธิจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน 35,089,850       (36,045,346)      (48,089,850)      (36,045,342)      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ (18,261,514)      23,653,998       (10,144,100)      22,350,525       
ก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง
จากเงินฝากธนาคารสกลุเงินตราต่างประเทศ (223,822)           143,770            (223,822)           143,770            

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 60,694,350       36,896,582       31,062,213       8,567,918         
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 42,209,014       60,694,350       20,694,291       31,062,213       
ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เตมิ : -
1. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบดว้ย

เงินสด 214,823            226,766            179,823            191,766            
เงินฝาก - ออมทรัพย์ 38,137,808       53,290,994       17,666,797       24,704,220       
                              - กระแสรายวนั 3,797,865         7,102,787         2,789,153         6,092,424         
เงินฝากประจ า อายไุม่เกิน 3 เดือน 58,518              73,803              58,518              73,803              

42,209,014       60,694,350       20,694,291       31,062,213       

2.รายการท่ีไม่ใช่เงินสดประกอบดว้ย
ซ้ือสินทรัพยถ์าวรภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน -                    3,550,000         -                    3,550,000         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

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

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561
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เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน (ลดลง)

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วสิส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

วนัที ่31 ธันวาคม 2561 
  
1. ข้อมูลทัว่ไป 
 1.1 ภูมิล ำเนำและสถำนะทำงกฎหมำย 

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

   บริษทัฯมีท่ีอยูต่ำมท่ีไดจ้ดทะเบียนไวด้งัน้ี 
   128 หมู่ 3 ถนนสุขสวสัด์ิ ต ำบลแหลมฟ้ำผำ่ อ ำเภอพระสมุทรเจดีย ์จงัหวดัสมุทรปรำกำร 

 1.2 ลกัษณะธุรกิจ 
        บริษทัด ำเนินธุรกิจหลกัในกำรรับจำ้งต่อเรือและซ่อมเรือ  
 1.3 ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ 
   บริษทั ตณัฑไ์พบูลย ์จ ำกดั เป็นบริษทัจดทะเบียนจดัตั้งในประเทศไทยเป็นผูถื้อหุน้รำยใหญ่ 
  1.4 ขอ้มูลเก่ียวกบัพนกังำน 
  ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 บริษทัและบริษทัย่อยมีจ ำนวนพนักงำนประมำณ 486 

คน และ 469 คน ตำมล ำดบั (เฉพำะกิจกำร 325 คน และ 329 คน ตำมล ำดบั) 
  บริษทัและบริษทัย่อยมีค่ำใช้จ่ำยพนกังำนส ำหรับปี 2561 และ 2560 จ ำนวน 117.7 ลำ้นบำท 

และ 120.2 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั (เฉพำะกิจกำรจ ำนวน 87.5 ลำ้นบำท และ 100.1 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั) 
ค่ำใชจ่้ำยพนกังำน ไดแ้ก่ เงินเดือน ค่ำจำ้ง โบนสั เงินสมทบกองทุนประกนัสังคม กองทุนส ำรองเล้ียงชีพ 
ผลประโยชน์ และสวสัดิกำรต่ำง ๆ  

 
2. เกณฑ์ในการจัดท างบการเงิน 

2.1 หลกัเกณฑใ์นกำรจดัท ำงบกำรเงิน 
  งบกำรเงินน้ีจดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรบญัชีท่ีกฎหมำยก ำหนดตำมพระรำชบญัญติัวิชำชีพ

บญัชี พ.ศ. 2547 โดยไดถื้อปฏิบติัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรแสดงรำยกำรไดท้  ำข้ึน
ตำมแบบก ำหนดรำยกำรย่อท่ีตอ้งมีในงบกำรเงินส ำหรับบริษทัมหำชนจ ำกดั ท่ีก ำหนดโดยประกำศ
กรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ กระทรวงพำณิชย ์ออกตำมควำมในพระรำชบญัญติักำรบญัชี พ.ศ. 2543 

  งบกำรเงินน้ีไดจ้ดัท ำข้ึนโดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยำ่งอ่ืนในนโยบำย
กำรบญัชี 

  งบกำรเงินฉบบัภำษำไทยเป็นงบกำรเงินฉบบัท่ีบริษทัใช้เป็นทำงกำรตำมกฎหมำย งบกำรเงิน
ฉบบัภำษำองักฤษแปลมำจำกงบกำรเงินฉบบัภำษำไทยดงักล่ำว 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
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2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีมีผลบงัคบัใชใ้นปีปัจจุบนั 
 สภำวิชำชีพบญัชีได้ออกมำตรฐำนกำรบญัชี มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กำรตีควำม
มำตรฐำนกำรบญัชีและมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุงใหม่ ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ตั้งแต่
รอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2561 ดงัต่อไปน้ี 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2560)  เร่ือง กำรน ำเสนองบกำรเงิน 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สินคำ้คงเหลือ 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง งบกระแสเงินสด 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง นโยบำยกำรบัญชี กำรเปล่ียนแปลง

ประมำณกำรทำงบญัชีและขอ้ผดิพลำด 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง เห ตุกำรณ์ภำยหลังรอบระยะเวลำ

รำยงำน 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญำก่อสร้ำง 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ภำษีเงินได ้
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญำเช่ำ 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รำยได ้
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังำน 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2560)  เร่ือง กำรบญัชีส ำหรับเงินอุดหนุนจำกรัฐบำล

และกำรเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัควำม
ช่วยเหลือจำกรัฐบำล 

มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2560)  เร่ือง ผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงของ
อตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ 

มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2560)  เร่ือง ตน้ทุนกำรกูย้มื 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง กำรเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือ

กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 26 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง กำรบัญชีและกำรรำยงำนโครงกำร

ผลประโยชน์เม่ือออกจำกงำน 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง เงินลงทุนในบริษทัร่วมและกำรร่วมคำ้ 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินในสภำพ

เศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ก ำไรต่อหุน้ 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งกำล 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์
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มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ประมำณกำรหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึน
และสินทรัพยท่ี์อำจเกิดข้ึน 

มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 41 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง เกษตรกรรม 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 2 
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง กำรจ่ำยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 3 
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง กำรรวมธุรกิจ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 4 
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง สัญญำประกนัภยั 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 5 
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พื่อขำย
และกำรด ำเนินงำนท่ียกเลิก 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 6 
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง กำรส ำรวจและประเมินค่ำแหล่ง
ทรัพยำกรแร่ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 8 
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง ส่วนงำนด ำเนินงำน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 10 
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง งบกำรเงินรวม 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 11 
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง กำรร่วมกำรงำน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 12 
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง กำรเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียใน
กิจกำรอ่ืน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 13 
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง กำรวดัมูลค่ำยติุธรรม 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 10      
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง ควำมช่วยเหลือจำกรัฐบำล-กรณีท่ีไม่มี
ควำม เก่ี ยวข้องอย่ำง เฉพ ำะ เจำะจงกับ
กิจกรรมด ำเนินงำน 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 15       
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง สัญญำเช่ำด ำเนินงำน-ส่ิงจูงใจท่ีให้แก่ผู ้
เช่ำ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 25       
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง ภำษีเงินได้-กำรเปล่ียนแปลงสถำนภำพ
ทำงภำษีของกิจกำรหรือของผูถื้อหุน้ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 27      
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง กำรประเมินเน้ือหำสัญญำเช่ำท่ีท ำข้ึน
ตำมรูปแบบกฎหมำย 
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กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 29      
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง กำรเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลง
สัมปทำนบริกำร 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 31      
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง รำยได-้รำยกำรแลกเปล่ียนเก่ียวกบั
บริกำรโฆษณำ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 32      
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน-ตน้ทุนเวบ็ไซต ์

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 
1 
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง กำรเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจำก
กำรร้ือถอน กำรบูรณะและหน้ีสินท่ีมีลกัษณะ
คลำ้ยคลึงกนั 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 4 
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง กำรประเมินวำ่ขอ้ตกลงประกอบดว้ย
สัญญำเช่ำหรือไม ่

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 5 
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง สิทธิในส่วนไดเ้สียจำกกองทุนกำรร้ือ
ถอน กำรบูรณะและกำรปรับปรุง
สภำพแวดลอ้ม 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 7 
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง กำรปรับปรุงยอ้นหลงัภำยใตม้ำตรฐำน
กำรบญัชี ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง
กำรรำยงำนทำงกำรเงินในสภำพเศรษฐกิจท่ี
เงินเฟ้อรุนแรง 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 10 
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งกำลและ
กำรดอ้ยค่ำ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 12 
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง ขอ้ตกลงสัมปทำนบริกำร 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 13 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคำ้ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 14 
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง ขอ้จ ำกดัสินทรัพยต์ำมโครงกำร
ผลประโยชน์ ขอ้ก ำหนดเงินทุนขั้นต ่ำและ
ปฏิสัมพนัธ์ของรำยกำรเหล่ำน้ี ส ำหรับ
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 
2560) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังำน 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 15 
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง สัญญำส ำหรับกำรก่อสร้ำง
อสังหำริมทรัพย ์

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 17 
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง กำรจ่ำยสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดให้
เจำ้ของ 
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กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 18 
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง กำรโอนสินทรัพยจ์ำกลูกคำ้ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 20 
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง ตน้ทุนกำรเปิดหนำ้ดินในช่วงกำรผลิต
ส ำหรับเหมืองผวิดิน 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 21 
 (ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง เงินท่ีน ำส่งรัฐ 

   
  ฝ่ำยบริหำรของบริษทัและบริษทัยอ่ยไดป้ระเมินแลว้เห็นวำ่มำตรฐำนกำรบญัชี มำตรฐำนกำรรำยงำน

ทำงกำรเงิน กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชีและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีปรับปรุงใหม่
ขำ้งตน้ไม่มีผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินส ำหรับปีปัจจุบนั         

 
      3. หลกัเกณฑ์ในการจัดท างบการเงินรวม 

 งบกำรเงินรวมน้ีไดจ้ดัท ำข้ึนโดยรวมงบกำรเงินของบริษทั เอเชียน มำรีน เซอร์วิสส์ จ  ำกดั (มหำชน) 
และบริษทัยอ่ยซ่ึงจดัตั้งข้ึนในประเทศไทยดงัต่อไปน้ี 

      อตัรำร้อยละของยอด  อตัรำร้อยละของยอดรำยได ้
    อตัรำร้อยละ  สินทรัพยท่ี์รวมอยูใ่น  ท่ีรวมอยูใ่นรำยไดร้วม 

ช่ือบริษทั  ลกัษณะธุรกิจ  ของกำรถือหุน้  สินทรัพยร์วม  ส ำหรับปี 
    2561  2560  2561  2560  2561  2560 
    ร้อยละ  ร้อยละ  ร้อยละ  ร้อยละ  ร้อยละ  ร้อยละ 
บริษทั เจนเนอรัล มำรีน จ  ำกดั  ตวัแทนจ ำหน่ำยเคร่ืองจกัรเคร่ืองกล 

และอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งในธุรกิจดำ้น
เดินเรือ 

 100  100  0.74  0.88  0.13  0.62 

บริษทั อำชิมำ มำรีน จ  ำกดั  รับเหมำงำนซ่อมเรือ  100  100  1.60  2.20  6.03  4.64 
บริษทั อีโค มำรีน จ  ำกดั  ใหบ้ริกำรก ำจดัมลภำวะและรักษำ

ส่ิงแวดลอ้ม 
 
 

 
93 

  
93 

  
4.22 

  
3.33 

  
10.29 

  
3.26 

 
ก) งบกำรเงินรวมจดัท ำข้ึนโดยใช้นโยบำยกำรบญัชีเดียวกนัส ำหรับรำยกำรบญัชีที่เหมือนกนัหรือ

เหตุกำรณ์ทำงบญัชีท่ีคลำ้ยคลึงกนั 
ข) ยอดคงคำ้งระหวำ่งบริษทัและบริษทัยอ่ย รำยกำรคำ้ระหวำ่งกนัท่ีมีสำระส ำคญัไดถู้กตดัออกจำกงบ

กำรเงินรวมน้ีแลว้ 
ค) ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม คือ จ ำนวนก ำไรหรือขำดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัย่อย

ส่วนท่ีไม่ไดเ้ป็นของบริษทั  และแสดงเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนรวม
และส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม 
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4. นโยบายการบัญชีทีส่ าคัญ 
 4.1 การรับรู้รายได้ 
   บริษทัรับรู้รำยได้จำกกำรให้บริกำรตำมสัญญำด้วยวิธีอตัรำส่วนของงำนท่ีท ำเสร็จ โดยใช้

วิธีกำรส ำรวจและประเมินผลงำนท่ีท ำเสร็จโดยวิศวกรของบริษทั และจะตั้งส ำรองเผื่อผลขำดทุน
ส ำหรับโครงกำรต่อเรือและกำรซ่อมเรือทั้งจ  ำนวนเม่ือทรำบแน่ชัดว่ำโครงกำรนั้นจะประสบผล
ขำดทุน รำยไดท่ี้รับรู้แลว้แต่ยงัไม่ถึงก ำหนดเรียกช ำระตำมสัญญำไดแ้สดงไวเ้ป็น “รำยไดท่ี้ยงัไม่ได้
เรียกช ำระ” ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

   บริษทัยอ่ยรับรู้รำยไดค้่ำบริกำรเม่ือไดใ้หบ้ริกำรแลว้โดยพิจำรณำถึงขั้นควำมส ำเร็จของงำน  
   ดอกเบ้ียถือเป็นรำยไดต้ำมเกณฑค์งคำ้งโดยค ำนึงถึงอตัรำผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 
   รำยไดอ่ื้นรับรู้ตำมเกณฑค์งคำ้ง 
 
 4.2 ต้นทุนในการรับจ้าง 
   ตน้ทุนในกำรรับจำ้งตำมสัญญำประกอบดว้ยตน้ทุนวตัถุดิบ ค่ำแรงและค่ำใชจ่้ำยและรับรู้เป็น 

ตน้ทุนในกำรรับจำ้งในงบก ำไรขำดทุนตำมวธีิอตัรำส่วนของงำนท่ีท ำเสร็จ 
 ตน้ทุนในกำรรับจำ้งท่ีจดัสรรเป็นต้นทุนแลว้ แต่ยงัไม่ไดถู้กเรียกเก็บไดแ้สดงไวเ้ป็น “ตน้ทุน
งำนก่อสร้ำงคำ้งจ่ำย” ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน กรณีตน้ทุนในกำรรับจำ้งตำมวธีิอตัรำส่วนของงำนท่ี
ท ำเสร็จต ่ำกว่ำตน้ทุนในกำรรับจำ้งท่ีเกิดข้ึนไดแ้สดงไวเ้ป็น “งำนระหว่ำงท ำ” ภำยใตบ้ญัชีสินคำ้
คงเหลือในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 
 

 4.3 เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 
   เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด หมำยถึง เงินสด เงินฝำกสถำบนักำรเงินและเงินลงทุน

ระยะสั้นท่ีมีสภำพคล่องสูง ซ่ึงถึงก ำหนดจ่ำยคืนภำยในระยะเวลำไม่เกิน 3 เดือนนบัจำกวนัท่ีไดม้ำ
และไม่มีขอ้จ ำกดัในกำรเบิกใช ้

 
 4.4 ลูกหนีก้ารค้าและค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญ 
   ลูกหน้ีกำรคำ้แสดงตำมมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ บริษทัและบริษทัย่อยบนัทึกค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะ

สูญส ำหรับผลขำดทุนโดยประมำณท่ีอำจเกิดข้ึนจำกกำรเก็บเงินลูกหน้ีไม่ได ้ซ่ึงโดยทัว่ไปพิจำรณำ
จำกประสบกำรณ์กำรเก็บเงินและกำรวเิครำะห์อำยลูุกหน้ีแต่ละรำยท่ีคำดวำ่จะมีปัญหำในกำรรับช ำระ 
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 4.5 สินค้าคงเหลอื 
   สินคำ้คงเหลือแสดงรำคำตำมรำคำทุนหรือมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่อยำ่งใดจะต ่ำกวำ่ รำคำ

ทุนของวตัถุดิบและวสัดุแปรสภำพค ำนวณโดยวิธีเขำ้ก่อนออกก่อนและจะถือเป็นส่วนหน่ึงของ
ตน้ทุนกำรต่อเรือหรือซ่อมเรือเม่ือมีกำรเบิกใช ้

   ตน้ทุนในกำรซ้ือ ประกอบด้วย รำคำซ้ือและค่ำใช้จ่ำยท่ีเก่ียวขอ้งกับกำรซ้ือสินคำ้นั้น เช่น 
อำกรขำเขำ้ ค่ำขนส่ง และตน้ทุนอ่ืนๆซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบักำรไดม้ำซ่ึงสินคำ้ และหกัดว้ยส่วนลด
กำรคำ้และเงินท่ีไดรั้บคืนจำกกำรซ้ือสินคำ้ 

   มูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บเป็นกำรประมำณรำคำท่ีคำดวำ่จะขำยไดต้ำมปกติธุรกิจ หกัดว้ยประมำณ
กำรตน้ทุนในกำรผลิตสินคำ้ใหเ้สร็จและตน้ทุนท่ีจ ำเป็นตอ้งจ่ำยไปเพื่อใหข้ำยสินคำ้ได ้

   ค่ำเผือ่สินคำ้เส่ือมคุณภำพจะตั้งข้ึนในอตัรำร้อยละ 100 ส ำหรับสินคำ้เก่ำลำ้สมยั เคล่ือนไหวชำ้/
เส่ือมคุณภำพ และในอตัรำร้อยละ 20 ส ำหรับสินคำ้ท่ีคำ้งเกิน 2 ปีข้ึนไป 

 
4.6 ลูกหนีผ่้อนช าระ 
  ลูกหน้ีผ่อนช ำระแสดงตำมมูลค่ำยุติธรรมท่ีคิดจำกกระแสเงินสดท่ีคำดว่ำจะไดรั้บในอนำคต

 คิดลดด้วยอตัรำดอกเบ้ียส ำหรับเงินทุนของบริษทั ผลต่ำงท่ีเกิดข้ึนระหว่ำงมูลค่ำยุติธรรมกบัเงิน
 ลงทุนในลูกหน้ี บริษทัไดบ้นัทึกเป็นผลกำรด ำเนินงำนในงวดท่ีเกิดรำยกำร 

 
4.7 เงินลงทุนในบริษัทย่อย  

   บริษทัยอ่ย หมำยถึงกิจกำรท่ีบริษทัมีอ ำนำจในกำรควบคุมนโยบำยกำรเงินและกำรด ำเนินงำน 
ซ่ึงโดยทัว่ไปแล้วบริษทัจะถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงมำกกว่ำก่ึงหน่ึง บริษทัได้รวมงบกำรเงินของ
บริษทัยอ่ยไวใ้นงบกำรเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัควบคุมบริษทัยอ่ยจนกระทัง่อ ำนำจควบคุมหมดไป 

   เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยแสดงในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรโดยแสดงดว้ยวิธีรำคำทุนสุทธิจำกค่ำ
เผือ่กำรดอ้ยค่ำ(ถำ้มี) 

 
4.8 ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 

   ท่ีดินแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน อำคำรและอุปกรณ์แสดงในรำคำทุนหกัค่ำเส่ือมรำคำสะสมและ
ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) 

   รำคำทุนรับรู้เม่ือเร่ิมแรกท่ีได้สินทรัพยม์ำรวมถึงตน้ทุนทำงตรงอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกับกำรจดัหำ
สินทรัพยเ์พื่อให้สินทรัพยอ์ยู่ในสภำพพร้อมท่ีจะใช้ได้ตำมวตัถุประสงค์รวมทั้งตน้ทุนในกำรร้ือ
ถอน ขนยำ้ย และกำรบูรณะสถำนท่ีตั้งของสินทรัพยซ่ึ์งเป็นภำระผกูพนัของกิจกำร (ถำ้มี) 

 ค่ำเส่ือมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ค ำนวณจำกรำคำทุนหักมูลค่ำคงเหลือของสินทรัพยโ์ดย
วธีิเส้นตรงตำมอำยกุำรให้ประโยชน์ ประมำณอำยุกำรใหป้ระโยชน์และมูลค่ำคงเหลือ ณ วนัท่ีเลิกใช้
งำนของสินทรัพยแ์สดงไวด้งัน้ี 
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 จ ำนวนปี  มูลค่ำคงเหลือ 
ณ วนัท่ีเลิกใชป้ระโยชน์ 

อู่ลอย 20  ประเมินโดยวศิวกรบริษทั 
อำคำรและส่ิงปลูกสร้ำงอ่ืน 5 - 20  ประเมินโดยวศิวกรบริษทั 
ส่วนปรับปรุงอำคำร 5 - 20  - 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 2 - 5  ประเมินโดยวศิวกรบริษทั 
เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์ส ำนกังำน 2 - 5  - 
ยำนพำหนะ 5 - 10  - 

 
  ค่ำเส่ือมรำคำรวมอยูใ่นกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน 
   ไม่มีกำรคิดค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับท่ีดิน สินทรัพยร์ะหวำ่งก่อสร้ำงและอุปกรณ์ระหวำ่งติดตั้ง 
   บริษทัมีกำรทบทวนมูลค่ำคงเหลือและอำยกุำรใหป้ระโยชน์ทุกปี 
   บริษทัคิดค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนประกอบของรำยกำรสินทรัพยแ์ต่ละส่วนแยกต่ำงหำกจำก

กนัเม่ือส่วนประกอบแต่ละส่วนนั้นมีตน้ทุนท่ีมีนยัส ำคญัเม่ือเทียบกบัตน้ทุนทั้งหมดของสินทรัพยน์ั้น 
   บริษทัตดัรำยกำรท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ ออกจำกบญัชีเม่ือจ ำหน่ำยสินทรัพย ์รำยกำรผล

ก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยหรือตดัจ ำหน่ำยสินทรัพย ์จะรับรู้ในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ 
 
 4.9 ต้นทุนการกู้ยมื 
   ตน้ทุนกำรกูย้ืมของเงินกูท่ี้ใช้ในกำรจดัหำหรือก่อสร้ำงสินทรัพยท่ี์ตอ้งใช้ระยะเวลำนำนใน

กำรท ำใหอ้ยูใ่นสภำพพร้อมใชห้รือขำย ไดถู้กน ำไปรวมเป็นรำคำทุนของสินทรัพยจ์นกวำ่สินทรัพย์
นั้นจะอยู่ในสภำพพร้อมท่ีจะใช้ไดต้ำมประสงค์ ส่วนตน้ทุนกำรกูย้ืมอ่ืนถือเป็นค่ำใช้จ่ำยในงวดท่ี
เกิดรำยกำร ตน้ทุนกำรกูย้มื ประกอบดว้ย ดอกเบ้ียและตน้ทุนอ่ืนท่ีเกิดข้ึนจำกกำรกูย้มืนั้น 

 
 4.10 สิทธิการเช่าทีด่ินและส่ิงปลูกสร้างและค่าตัดจ าหน่าย 
   สิทธิกำรเช่ำท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำงแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหกัค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม 
   ค่ำตดัจ ำหน่ำยของสิทธิกำรเช่ำท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำงค ำนวณจำกรำคำทุนของสินทรัพย ์โดย

วธีิเส้นตรงตำมอำยขุองสิทธิกำรเช่ำ 30 ปี 
 

4.11 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่าตัดจ าหน่าย 
   สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีบริษทัซ้ือมำและมีอำยุกำรใชง้ำนจ ำกดั แสดงในรำคำทุนหักดว้ยค่ำตดั

จ ำหน่ำยสะสมและค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนถูกตดัจ ำหน่ำยและบนัทึกในงบ
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ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จโดยวิธีเส้นตรงตำมระยะเวลำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจนบัจำก
วนัท่ีอยูใ่นสภำพพร้อมใชง้ำน  ระยะเวลำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจแสดงไดด้งัน้ี 

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

  
 4.12 สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอืน่ 
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืนแสดงในรำคำทุนหกัค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์(ถำ้มี) 
 

4.13 บุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
   บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกันหมำยถึง บุคคลหรือกิจกำรท่ีมีอ ำนำจควบคุมบริษทั ถูก

ควบคุมโดยบริษทัไม่ว่ำจะเป็นทำงตรงหรือทำงออ้ม หรืออยู่ภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนักบับริษทั 
รวมถึงบริษทัท่ีท ำหน้ำท่ีถือหุ้น บริษทัยอ่ย และกิจกำรท่ีเป็นบริษทัยอ่ยในเครือเดียวกนั นอกจำกน้ี
บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมำยรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลซ่ึงถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงไม่
ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อมและมีอิทธิพลอย่ำงมีนัยส ำคญักับบริษทั ผูบ้ริหำรส ำคญั กรรมกำรหรือ
พนกังำนของบริษทัตลอดทั้งสมำชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบับุคคลดงักล่ำว และกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้ง
กบับุคคลเหล่ำนั้น 

   ในกำรพิจำรณำควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัแต่ละรำยกำร 
บริษทัค ำนึงถึงเน้ือหำของควำมสัมพนัธ์มำกกวำ่รูปแบบทำงกฎหมำย 

 
 4.14 ตราสารอนุพนัธ์ 

 สัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้เพื่อลดควำมเส่ียงของกระแสเงินสดท่ีเกิดจำกควำม
ผนัผวนของอตัรำแลกเปล่ียนส ำหรับลูกหน้ีบำงส่วนของบริษทัท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ ณ วนัท่ี 
ท่ีเข้ำท ำสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ บริษทัจะบนัทึกรำยกำรภำระสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินจำกกำรท ำสัญญำดงักล่ำวในงบแสดงฐำนะกำรเงิน และบนัทึกผลต่ำงอตัรำแลกเปล่ียนท่ี
เกิดข้ึนในบญัชีส่วนเกินหรือส่วนต ่ำจำกกำรป้องกนัควำมเส่ียงจำกกระแสเงินสดรอตดับญัชี โดยจะ
ตดัจ่ำยตำมวิธีเส้นตรงตลอดอำยุสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำนั้น รำยกำรตรำสำร
อนุพนัธ์ดงักล่ำวท่ีถูกน ำไปป้องกนัควำมเส่ียงในระหว่ำงงวดไดแ้ปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้อตัรำ
แลกเปล่ียน ณ วนัท่ีท่ีเกิดรำยกำรและจะรับรู้ก ำไรหรือขำดทุนท่ีเกิดข้ึนจริงเม่ือมีกำรส่งมอบเงินตรำ
ระหวำ่งกนัแลว้ในผลกำรด ำเนินงำนในงวดท่ีเกิดรำยกำร สัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้
ท่ีคงเหลืออยู ่ณ วนัท่ีส้ินงวด จะแสดงหักกลบกนัไวเ้ป็นบญัชีลูกหน้ีหรือเจำ้หน้ีตำมสัญญำซ้ือขำย
เงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ และก ำไรหรือขำดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจำกกำรแปลงค่ำรำยกำร โดย
ใช้อตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ไดบ้นัทึกรับรู้เป็นก ำไรขำดทุนในงบก ำไร
ขำดทุนเบด็เสร็จส ำหรับงวดท่ีเกิดรำยกำร 
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 4.15 เงินตราต่างประเทศ 
   รำยกำรท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใชอ้ตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีท่ีเกิด

รำยกำร สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศคงเหลืออยู ่ณ วนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
แปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใชอ้ตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

   ก ำไรและขำดทุนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงในอตัรำแลกเปล่ียนไดร้วมอยู่ในกำรค ำนวณผล
กำรด ำเนินงำน 

 
 4.16 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 
   ณ วนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงิน บริษทัจะประเมินว่ำมีขอ้บ่งช้ีของสินทรัพยว์ำ่มีกำรดอ้ยค่ำ

หรือไม่ หำกสินทรัพยน์ั้นมีขอ้บ่งช้ีของกำรดอ้ยค่ำ บริษทัจะประมำณมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนของ
สินทรัพย  ์หำกมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยสู์งกว่ำมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืน บริษทัจะรับรู้ผล
ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของสินทรัพยใ์นงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของ
สินทรัพยจ์ะถูกกลบัรำยกำรเม่ือมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนเพิ่มข้ึนในภำยหลงัและจะกลบัรำยกำรได้
ไม่เกินกว่ำมูลค่ำตำมบญัชีภำยหลงัหักค่ำเส่ือมรำคำสะสมหรือค่ำตดัจ ำหน่ำย มูลค่ำท่ีจะไดรั้บคืน
ของสินทรัพย ์หมำยถึง มูลค่ำจำกกำรใช้ของสินทรัพย ์หรือมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยห์ักตน้ทุน
ในกำรขำย  

 
 4.17 ผลประโยชน์พนักงาน 
 ผลประโยชน์ระยะสั้น 
    บริษทัรับรู้เงินเดือน ค่ำจำ้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคม และกองทุนส ำรอง

เล้ียงชีพ เป็นค่ำใชจ่้ำยเม่ือเกิดรำยกำร 
 ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำน (โครงกำรสมทบเงิน) 

   บริษทัและพนกังำนไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังำนจ่ำย
สะสมและเงินท่ีบริษทัจ่ำยสมทบใหเ้ป็นรำยเดือน สินทรัพยข์องกองทุนส ำรองเล้ียงชีพไดแ้ยกออกจำก
สินทรัพยข์องบริษทั เงินท่ีบริษทัจ่ำยสมทบกองทุนส ำรองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่ำใช้จ่ำยในปีท่ีเกิด
รำยกำร 

 
  ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำน (โครงกำรผลประโยชน์)  

   บริษทัมีภำระส ำหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ำยให้แก่พนกังำนเม่ือออกจำกงำนตำมกฎหมำยแรงงำน 
ซ่ึงบริษทัถือวำ่เงินชดเชยดงักล่ำวเป็นโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนส ำหรับพนกังำน  
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   บริษทัค ำนวณหน้ีสินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำน โดยใชว้ธีิคิดลด
แต่ละหน่วยท่ีประมำณกำรไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชำญอิสระไดท้ ำกำรประเมิน
ภำระผกูพนัดงักล่ำวตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั ซ่ึงหลกักำรประมำณกำรดงักล่ำวตอ้งใชข้อ้สมมติ
ท่ีหลำกหลำย รวมถึงข้อสมมติเก่ียวกับอัตรำคิดลด อัตรำกำรข้ึนเงินเดือนในอนำคต อัตรำกำร
เปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน อตัรำกำรมรณะและอตัรำเงินเฟ้อ 

   ผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั (Actuarial gains and 
losses) ส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำนจะรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

 
 4.18 ประมาณการหนีสิ้น 
   บริษทัและบริษทัย่อยจะบนัทึกประมำณกำรหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภำระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมำ

จำกเหตุกำรณ์ในอดีตไดเ้กิดข้ึนแลว้ มีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่นอนวำ่บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะ
เสียทรัพยำกรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปล้ืองภำระผูกพนันั้น และบริษทัฯและบริษทัยอ่ยสำมำรถ
ประมำณมูลค่ำภำระผกูพนันั้นไดอ้ยำ่งน่ำเช่ือถือ 

 
4.19 ภาษีเงินได้ 

 ภำษีเงินได ้
ภำษีเงินได ้ประกอบดว้ยภำษีเงินไดปั้จจุบนัและภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี  

 
 ภำษีเงินไดปั้จจุบนั 

บริษทับนัทึกภำษีเงินได้ (ถำ้มี) ตำมจ ำนวนท่ีจะตอ้งจ่ำย ค ำนวณตำมหลกัเกณฑ์แห่งประมวล
รัษฎำกรในอัตรำภำษีเงินได้ ( 20%) ของก ำไรก่อนภำษีเงินได้ หลังจำกปรับปรุงบวกกลับด้วย
ค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ซ่ึงไม่สำมำรถถือเป็นรำยจ่ำยในกำรค ำนวณภำษีและหักออกด้วยรำยกำรท่ีได้รับ
ยกเวน้หรือไม่ถือเป็นรำยไดใ้นกำรค ำนวณภำษี 

 
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจะค ำนวณข้ึนจำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวระหวำ่ง
มูลค่ำตำมบญัชีกบัฐำนภำษีของสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้น ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน รำยกำร
เปล่ียนแปลงของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจะถูกรับรู้เป็นรำยไดภ้ำษีเงินไดร้อ
กำรตดับญัชีหรือค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีโดยจะรับรู้ในก ำไรขำดทุน เวน้แต่ในส่วนท่ี
เก่ียวกบัรำยกำรท่ีรับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้หรือก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

   ผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้กัภำษีจะถูกรับรู้เป็นสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีเม่ือมีควำม
เป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่นอนวำ่บริษทัจะมีก ำไรทำงภำษีจำกกำรด ำเนินงำนในอนำคตเพียงพอท่ีจะน ำ
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สินทรัพยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีมำใช้ประโยชน์ได้ และผลแตกต่ำงชั่วครำวท่ีตอ้งเสียภำษีทุก
รำยกำรจะถูกรับรู้เป็นหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 

        สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีถูกวดัมูลค่ำโดยใชอ้ตัรำภำษีเงินไดส้ ำหรับงวด
ท่ีบริษทัคำดว่ำจะไดรั้บประโยชน์จำกสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีหรือจะจ่ำยช ำระหน้ีสิน
ภำษีเงินได ้โดยใชอ้ตัรำภำษีและกฎหมำยภำษีอำกรท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูห่รือท่ีคำดไดค้่อนขำ้งแน่นอน
วำ่จะมีผลบงัคบัใชภ้ำยในส้ินรอบระยะเวลำท่ีรำยงำน  

 
  ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจะถูก
ทบทวนและปรับลดมูลค่ำ เม่ือมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่วำ่บริษทัจะไม่มีก ำไรทำงภำษีในอนำคต
เพียงพอต่อกำรน ำสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีทั้งหมดหรือบำงส่วนมำใชป้ระโยชน์ได ้

  สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีและหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจะหักกลบกนัไดก้็
ต่อเม่ือกิจกำรมีสิทธิตำมกฎหมำยและภำษีเงินได้น้ีประเมินโดยหน่วยงำนจดัเก็บภำษีหน่วยงำน
เดียวกนั 

  ดงันั้นบริษทัจึงหักกลบสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีและหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดั
บญัชีในกำรแสดงรำยกำรในงบแสดงฐำนะกำรเงินแทนกำรแสดงแยกจำกกนั  

 
       4.20   การใช้ประมาณการทางบัญชี 
   ในกำรจดัท ำงบกำรเงินให้เป็นไปตำมมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรตอ้งใช้กำร

ประมำณและตั้งขอ้สมมติฐำนหลำยประกำร ซ่ึงมีผลกระทบต่อจ ำนวนเงินท่ีเก่ียวกบัรำยได ้ค่ำใชจ่้ำย 
สินทรัพย ์และหน้ีสิน และกำรเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีอำจจะเกิดข้ึน ซ่ึงผลท่ี
เกิดข้ึนจริงอำจแตกต่ำงไปจำกจ ำนวนท่ีประมำณไว ้กำรใชป้ระมำณกำรทำงบญัชีท่ีส ำคญั มีดงัน้ี 

 
  ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 
   ฝ่ำยบริหำรประมำณกำรค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส ำหรับผลขำดทุนโดยประมำณท่ีอำจเกิดข้ึน

จำกกำรเก็บเงินลูกหน้ีไม่ได ้ซ่ึงโดยทัว่ไปพิจำรณำจำกประสบกำรณ์กำรเก็บเงินและกำรวิเครำะห์
อำยลูุกหน้ีแต่ละรำยท่ีคำดวำ่จะมีปัญหำในกำรรับช ำระ 

 
 ค่ำเผือ่สินคำ้เส่ือมสภำพ และรำคำขำยสุทธิต ่ำกวำ่รำคำทุน 

   ฝ่ำยบริหำรได้ประมำณกำรค่ำเผื่อสินค้ำเส่ือมคุณภำพ โดยจะตั้งข้ึนในอตัรำร้อยละ 100 
ส ำหรับสินคำ้เก่ำลำ้สมยั เคล่ือนไหวช้ำ/เส่ือมคุณภำพ และในอตัรำร้อยละ 20 ส ำหรับสินคำ้ท่ีคำ้ง
เกิน 2 ปีข้ึนไป และประมำณกำรค่ำเผื่อส ำหรับสินค้ำท่ีมีรำคำขำยสุทธิต ่ำกว่ำรำคำทุน โดยกำร    
ประมำณกำรนั้นจะพิจำรณำจำกประมำณรำคำท่ีคำดวำ่จะขำยไดต้ำมปกติธุรกิจหกัดว้ยประมำณกำร
ตน้ทุนท่ีจ ำเป็นตอ้งจ่ำยไปเพื่อใหข้ำยสินคำ้นั้นได ้
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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 

 
 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 

   ฝ่ำยบริหำรเป็นผูป้ระมำณกำรตั้งค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืนจำกกำร
เส่ือมสภำพของทรัพยสิ์นโดยใช้สมมติฐำนตำมระยะเวลำและพิจำรณำประกอบกบักำรปรับมูลค่ำ
ของสินทรัพยต์ำมรำคำประเมินโดยวธีิรำคำทุนทดแทน 

 
 สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 

   บริษทัจะรับรู้สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีส ำหรับผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้กัภำษีและ
ขำดทุนทำงภำษีท่ีไม่ได้ใช้เม่ือมีควำมเป็นไปได้ค่อนขำ้งแน่ว่ำจะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียง
พอท่ีจะใช้ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชั่วครำวและขำดทุนนั้ น ในกำรน้ีฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้อง
ประมำณกำรวำ่ควรรับรู้จ ำนวนสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีเป็นจ ำนวนเท่ำใด โดยพิจำรณำ
ถึงจ ำนวนก ำไรทำงภำษีท่ีคำดวำ่จะเกิดในอนำคตในแต่ละช่วงเวลำ 

 
 ประมำณกำรหน้ีสินจำกกำรรับประกนัผลงำน 

   ฝ่ำยบริหำรเป็นผูป้ระมำณกำรหน้ีสินจำกกำรรับประกนัผลงำนจำกควำมเสียหำยท่ีอำจเกิดข้ึน 
ส ำหรับโครงกำรต่อเรือท่ีไดส่้งมอบแลว้ โดยใช้หลกัเกณฑ์จำกตน้ทุนท่ีคำดว่ำจะตอ้งจ่ำยตำมกำร
ประมำณกำรของวศิวกรของบริษทั 

 
 ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำนตำมโครงกำรผลประโยชน์ 

   หน้ีสินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำนประมำณข้ึนตำมหลัก
คณิตศำสตร์ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอำศยัขอ้สมมติฐำนต่ำงๆ ในกำรประมำณกำรนั้น เช่น อตัรำคิดลด 
อตัรำกำรข้ึนเงินเดือนในอนำคต อตัรำมรณะ และอตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน เป็นตน้ 
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 4.21 สัญญาเช่าด าเนินงาน 
   สัญญำเช่ำทรัพยสิ์นท่ีควำมเส่ียงและผลตอบแทนของทรัพย์สินยงัเป็นของผูใ้ห้เช่ำจะถูก

จดัเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำน โดยบริษทัจะบนัทึกกำรจ่ำยช ำระค่ำเช่ำภำยใตส้ัญญำเช่ำด ำเนินงำนเป็น
ค่ำใชจ่้ำยโดยวธีิเส้นตรงตลอดระยะเลำของกำรเช่ำ   

5. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
 ในระหว่ำงปี บริษทัและบริษัทย่อยมีรำยกำรธุรกิจท่ีส ำคัญกับบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกัน 
รำยกำรธุรกิจดงักล่ำวเป็นไปตำมเง่ือนไขทำงกำรคำ้และเกณฑ์ตำมสัญญำท่ีตกลงกนัระหว่ำงบริษทัและ
บริษทัเหล่ำนั้น ซ่ึงเป็นไปตำมปกติธุรกิจโดยสำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 

 ลำ้นบำท   
 2561  2560  นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 

รายการธุรกจิกบับริษทัย่อย      
(ตดัออกจำกงบกำรเงินรวมแลว้)      
รำยไดค้่ำต่อเรือ 39.7  16.1  ตำมท่ีตกลงในสญัญำ 
รำยไดค้่ำซ่อมเรือ 0.2  0.3  รำคำใกลเ้คียงกบัท่ีคิดกบัลูกคำ้ทัว่ไป 
รำยไดอ่ื้น 1.7  1.8  ค่ำควบคุมงำน และค่ำบริกำรส ำนักงำนเดือนละ 7,000 - 50,000 บำท 

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

ตน้ทุนในกำรรับจำ้ง 31.6  32.7  คนละ 300 - 450 บำทต่อวนัและตำมท่ีตกลงร่วมกนั 
ซ้ือวสัดุ 0.1  2.0  ตน้ทุนบวกก ำไรร้อยละ 10 - 150 
ดอกเบ้ียจ่ำย 0.3  -  อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 1.45 ต่อปี 

รายการธุรกจิกบับริษทัที่เกีย่วข้องกนั      
รำยไดค้่ำซ่อมเรือ 55.4  56.9  รำคำใกลเ้คียงกบัท่ีคิดกบัลูกคำ้ทัว่ไป 
รำยไดค้่ำบริกำรและขำย 1.1  0.5  รำคำใกลเ้คียงกบัท่ีคิดกบัลูกคำ้ทัว่ไป 
ตน้ทุนในกำรรับจำ้ง -  1.3  ตำมท่ีตกลงในสญัญำ 
ซ้ือวสัดุ 0.2  -  ตน้ทุนบวกก ำไรร้อยละ 10    

 ยอดคงคำ้งระหวำ่งบริษทัและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 มีรำยละเอียดดงัน้ี  
     (หน่วย: บำท) 
 ควำมสมัพนัธ์  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

   2561  2560  2561  2560 
ลูกหนีก้ารค้า - กจิการที่เกีย่วข้องกนั          
บริษทั อีโค มำรีน จ ำกดั บริษทัยอ่ย  -  -  539,558  673,273 
บริษทั ซีทรำน เฟอร์ร่ี จ ำกดั กรรมกำรร่วมกนั  18,663,604  7,822,283  18,284,260  7,755,729 
บริษทั ซีทรำน ดิสคฟัเวอร์ร่ี จ ำกดั กรรมกำรร่วมกนั  53,500  -  53,500  - 
บริษทั ซีทรำน ไลน์ จ  ำกดั กรรมกำรร่วมกนั  208,350  -  208,350  - 
บริษทั ซีทรำน ด๊อคยำร์ด จ ำกดั กรรมกำรร่วมกนั  457,950  -  457,950  - 
   19,383,404  7,822,283  19,543,618  8,429,002 
รายได้ที่ยงัไม่ได้เรียกช าระ          
บริษทั ซีทรำน เฟอร์ร่ี จ ำกดั กรรมกำรร่วมกนั  2,527,682  37,221,672  2,527,682  37,221,672 
บริษทั ซีทรำน ดิสคฟัเวอร์ร่ี จ ำกดั กรรมกำรร่วมกนั  -  24,859  -  24,859 
   2,527,682  37,246,531  2,527,682  37,246,531 
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     (หน่วย : บำท) 
 ควำมสมัพนัธ์  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

   2561  2560  2561  2560 
ลูกหนีอ้ืน่ - กจิการที่เกีย่วข้องกนั          
บริษทั อีโค มำรีน จ ำกดั บริษทัยอ่ย  -  -  91,771  288,445 
บริษทั อำชิมำ มำรีน จ ำกดั บริษทัยอ่ย  -  -  98,560  4,553,134 
บริษทั เจนเนอรัล มำรีน จ ำกดั บริษทัยอ่ย  -  -  7,000  7,000 
   -  -  197,331  4,848,579 
เจ้าหนีก้ารค้า - กจิการที่เกีย่วข้องกนั          
บริษทั อีโค มำรีน จ ำกดั บริษทัยอ่ย  -  -  9,437  14,740 
บริษทั อำชิมำ มำรีน จ ำกดั บริษทัยอ่ย  -  -  8,474,551  14,072,347 
บริษทั ซีทรำน เฟอร์ร่ี จ ำกดั กรรมกำรร่วมกนั  291,575  1,029,875  -  1,029,875 
   291,575  1,029,875  8,483,988  15,116,962 
ค่าดอกเบีย้ค้างจ่าย - กจิการที่เกีย่วข้องกนั          
บริษทั อีโค มำรีน จ ำกดั บริษทัยอ่ย  -  -  11,084  - 
บริษทั เจนเนอรัล มำรีน จ ำกดั บริษทัยอ่ย  -  -  4,926  - 
   -  -  16,010  - 
   291,575  1,029,875  8,499,998  15,116,962 
เงนิกู้ยมืระยะยาว - กจิการที่เกีย่วข้องกนั          
บริษทั อีโค มำรีน จ ำกดั บริษทัยอ่ย  -  -  9,000,000  - 
บริษทั เจนเนอรัล มำรีน จ ำกดั บริษทัยอ่ย  -  -  4,000,000  - 
   -  -  13,000,000  - 
  
 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 บริษทัมีเงินกูย้ืมระยะยำวกบับริษทัยอ่ย 2 แห่ง เป็นจ ำนวนเงินรวม 13 ลำ้น
บำท อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 1.45 ต่อปี ก ำหนดช ำระคืนเงินกูย้มืระยะยำวภำยในวนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 
 
ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

  ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำรเป็นผลประโยชน์ท่ีจ่ำยให้แก่ผูบ้ริหำรของบริษทั ประกอบดว้ยค่ำตอบแทนท่ี
เป็นตวัเงินไดแ้ก่ เงินเดือนและผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมไปถึงผลประโยชน์ตอบแทนในรูปอ่ืน ทั้งน้ี
ผูบ้ริหำรของบริษทัหมำยถึงบุคคลท่ีก ำหนดตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย  ์โดย
ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำรส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 มีดงัน้ี 

 (หน่วย: บำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561  2560  2561  2560 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 15,957,534  19,580,423  15,957,534  19,580,423 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 132,008  200,161  132,008  200,161 
รวม 16,089,542  19,780,584  16,089,542  19,780,584 
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6. ลูกหนีก้ารค้า 
 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561  2560  2561  2560 

ลูกหนีก้ารค้า - กจิการที่เกีย่วข้องกนั        
ลูกหน้ีซ่อมเรือ 19,004,061  7,755,729  19,043,618  7,929,002 
ลูกหน้ีอ่ืน -  -  500,000  500,000 
ลูกน้ีค่ำบริกำร 379,343  66,554  -  - 
รวม 19,383,404  7,822,283  19,543,618  8,429,002 
ลูกหนีก้ารค้า - กจิการที่ไม่เกีย่วข้องกนั        
ลูกหน้ีซ่อมเรือ 36,960,201  43,954,700  36,960,201  43,954,700 
ลูกหน้ีต่อเรือ 7,541,252  7,597,664  7,541,252  7,597,664 
ลูกหน้ีค่ำบริกำร 167,565  295,138  -  - 
รวม 44,669,018  51,847,502  44,501,453  51,552,364 
หกั: ค่ำเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (10,355,908)  (10,420,863)  (10,355,908)  (10,420,863) 
สุทธิ 34,313,110  41,426,639  34,145,545  41,131,501 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้ - สุทธิ 53,696,514  49,248,922  53,689,163  49,560,503 

 
  ยอดคงเหลือของลูกหน้ีกำรคำ้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 แยกตำมอำยหุน้ีท่ีคงคำ้งนบัจำก

วนัท่ีถึงก ำหนดช ำระไดด้งัน้ี 
 (หน่วย: บำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561  2560  2561  2560 

อายุหนีค้้างช าระ        
 ยงัไม่ครบก ำหนด 22,483,462  12,643,585  22,045,437  12,323,623 
 ไม่เกิน 3 เดือน 26,322,991  35,535,278  26,253,665  35,666,821 
 มำกกวำ่ 3 เดือนถึง 6 เดือน 4,745,561  1,070,059  4,745,561  1,070,059 
 มำกกวำ่ 6 เดือนถึง 12 เดือน 144,500  -  144,500  500,000 
 มำกกวำ่ 12 เดือนข้ึนไป 10,355,908  10,420,863  10,855,908  10,420,863 
รวม 64,052,422  59,669,785  64,045,071  59,981,366 
หกั: ค่ำเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (10,355,908)  (10,420,863)  (10,355,908)  (10,420,863) 
สุทธิ 53,696,514  49,248,922  53,689,163  49,560,503 

 
 
 
. 
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  ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญมีกำรเปล่ียนแปลง ดงัน้ี 
 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561  2560  2561  2560 

ยอดตน้ปี (10,420,863)  (11,233,005)  (10,420,863)  (11,233,005) 
หน้ีสงสยัจะสูญไดรั้บคืน 6,000  5,500  6,000  5,500 
หน้ีสงสยัจะสูญ (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 58,955  806,642  58,955  806,642 
ยอดปลำยปี (10,355,908)  (10,420,863)  (10,355,908)  (10,420,863) 

   
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 บริษทัมียอดลูกหน้ีกำรคำ้ซ่ึงมียอดคงคำ้งเป็นระยะเวลำนำน รวมเป็นจ ำนวน

เงินประมำณ 10.9  ลำ้นบำท จ ำนวน 7 รำย (ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 : 10.4 ลำ้นบำท จ ำนวน 6 รำย) บริษทัไดต้ั้ง
ค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญไวแ้ลว้เป็นจ ำนวนเงินประมำณ 10.4 ลำ้นบำท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 : 10.4 ลำ้นบำท) 
ขณะน้ีบริษทัก ำลงัอยูร่ะหวำ่งกำรด ำเนินกำรติดตำมลูกหน้ีดงักล่ำว  

 
7. รายได้ทีย่งัไม่ได้เรียกช าระ/เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า 

   (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2561  2560  2561  2560 
รำยไดท่ี้รับรู้ในปี - ต่อเรือ -  265,084,801  39,650,000  281,184,801 
                            - ซ่อมเรือ 420,551,512  401,881,198  420,785,461  402,140,597 
                            - งำนบริกำร 94,951,570  22,726,252  41,774,662  - 
                            - จ ำหน่ำยอุปกรณ์เดินเรือ 630,935  1,790,720  -  - 

 
   (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2561  2560  2561  2560 
ตน้ทุนค่ำต่อเรือท่ีเกิดข้ึนและก ำไรท่ีรับรู้จนถึงปัจจุบนั -  470,843,000  39,650,000  486,943,000 
รำยไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกช ำระส ำหรับ - งำนซ่อมเรือ                                    73,234,047  68,369,992  73,234,047  68,369,992 
                                                      - งำนบริกำร 17,810,754  -  17,810,754  - 
 91,044,801  68,369,992  91,044,801  68,369,992 
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8. สินค้าคงเหลอื 
   (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561  2560  2561  2560 

วตัถุดิบ 35,765,839  43,971,565  35,573,520  43,666,300 
งำนระหวำ่งท ำ 6,084,898  5,484,529  5,911,086  5,298,137 
รวม 41,850,737  49,456,094  41,484,606  48,964,437 
หกั:  ค่ำเผ่ือกำรเส่ือมสภำพและกำรลด        
 มูลค่ำของสินคำ้ (1,125,975)  (2,205,581)  (1,125,975)  (2,205,581) 
สุทธิ 40,724,762  47,250,513  40,358,631  46,758,856 

 
  ค่ำเผือ่กำรเส่ือมสภำพและกำรลดมูลค่ำสินคำ้ มีกำรเปล่ียนแปลงในระหวำ่งปี ดงัน้ี 

   (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2561  2560  2561  2560 
ยอดตน้ปี (2,205,581)  (892,138)  (2,205,581)  (892,138) 
เพ่ิมข้ึน  -  (1,313,443)  -  (1,313,443) 
ลดลง 1,079,606  -  1,079,606  - 
ยอดปลำยปี (1,125,975)  (2,205,581)  (1,125,975)  (2,205,581) 

 
   (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2561  2560  2561  2560 
มูลค่ำกำรกลบัรำยกำรมูลค่ำสินคำ้คงเหลือท่ีปรับ        
 ลดลงส ำหรับปี  1,079,606  -  1,079,606  - 

 

9.  เงินลงทุนในบริษัทย่อยซ่ึงบันทกึโดยวธีิราคาทุน 
  เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยประกอบดว้ยเงินลงทุนในหุน้สำมญัของบริษทัดงัต่อไปน้ี  

  (หน่วย: บำท) 
  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  ทุนเรียกช ำระแลว้  สัดส่วนเงินลงทุน  รำคำทุน  รำคำตำมวิธีส่วนไดเ้สีย 
ช่ือบริษทั  2561  2560  2561  2560  2561  2560  2561  2560 

  (ลำ้นบำท)  (ลำ้นบำท)  (ร้อยละ)  (ร้อยละ)         
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย                  
บริษทั เจนเนอรัล มำรีน จ ำกดั   10.0  10.0  100  100  10,000,000  10,000,000  5,561,289  6,556,598 
หกั ค่ำเผื่อผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ          (5,115,021)  (5,115,021)  -  - 
          4,884,979  4,884,979  5,561,289  6,556,598 
บริษทั อำชิมำ มำรีน จ ำกดั  5.0  5.0  100  100  4,998,200  4,998,200  8,586,289  8,472,782 
บริษทั อีโค มำรีน จ ำกดั  18.25  18.25  93  93  16,999,300  16,999,300  26,693,987  21,273,760 
          26,882,479  26,882,479  40,841,565  36,303,140 
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10.  ทีด่ิน อาคาร และอุปกรณ์   
   (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม  
 ยอดตำมบญัชี  รำยกำรเปล่ียนแปลง  ยอดตำมบญัชี 
 ณ วนัท่ี  

31 ธ.ค. 2560 
 เพ่ิมข้ึน  ลดลง  โอนเขำ้  โอนออก  โอนออกเป็น

ค่ำใชจ่้ำย 
 ณ วนัท่ี  

31 ธ.ค. 2561 
รำคำทุน              
 ท่ีดิน 86,081,287  -  -  -  -  -  86,081,287 
 อู่ลอย 301,657,896  -  -  4,981,216  -  -  306,639,112 
 อำคำร ส่วนปรับปรุงอำคำรและส่ิงปลูกสร้ำงอ่ืน 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 
 งำนระหวำ่งก่อสร้ำง 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 
หกั  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) 
 อุปกรณ์ - สุทธิ 423,465,620            440,586,764 

   
    (หน่วย : บำท) 
  งบกำรเงินรวม  
  ยอดตำมบญัชี  รำยกำรเปล่ียนแปลง  ยอดตำมบญัชี 
  ณ วนัท่ี  

31 ธ.ค. 2559 
 เพ่ิมข้ึน  ลดลง  โอนเขำ้  โอนออก  โอนออกเป็น

ค่ำใชจ่้ำย 
 ณ วนัท่ี  

31 ธ.ค. 2560 
รำคำทุน               
 ท่ีดิน  86,081,287  -  -  -  -  -  86,081,287 
 อู่ลอย  285,464,591  -  -  16,193,305  -  -  301,657,896 
 อำคำร ส่วนปรับปรุงอำคำรและส่ิงปลูกสร้ำงอ่ืน  286,727,114  61,500  (5,211,252)  16,320,317  -  -  297,897,679 
 เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์  178,165,370  3,677,950  (3,343,406)  24,155,700  -  -  202,655,614 
 เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์ส ำนกังำน  27,299,735  1,500,937  (158,773)  -  -  -  28,641,899 
 ยำนพำหนะ  39,910,001  3,690,000  -  253,502  -  -  43,853,503 
 งำนระหวำ่งก่อสร้ำง  27,768,597  56,056,904  -  19,615  (56,922,824)  (1,493,526)  25,428,766 
  รวม  931,416,695  64,987,291  (8,713,431)  56,942,439  (56,922,824)  (1,493,526)  986,216,644 
หกั ค่ำเส่ือมรำคำสะสม               
 อู่ลอย  (177,216,540)  (6,455,031)  -  -  -  -  (183,671,571) 
       อำคำร ส่วนปรับปรุงอำคำรและส่ิงปลูกสร้ำงอ่ืน  (166,792,471)  (12,882,547)  3,684,770  -  -  -  (175,990,248) 
 เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์  (132,222,765)  (13,657,252)  3,279,010  -  -  -  (142,601,007) 

เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์ส ำนกังำน  (22,667,585)  (1,862,216)  157,209  -  -  -  (24,372,592) 
 ยำนพำหนะ  (34,620,173)  (1,495,433)  -  -  -  -  (36,115,606) 
  รวม  (533,519,534)  (36,352,479)  7,120,989  -  -  -  (562,751,024) 
 อุปกรณ์ - สุทธิ  397,897,161            423,465,620 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี   
2561 (24.42  ลำ้นบำท รวมอยูใ่นตน้ทุนในกำรรับจำ้ง ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร)  36,337,061 
2560 (24.64  ลำ้นบำท รวมอยูใ่นตน้ทุนในกำรรับจำ้ง ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร)  36,352,479 
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 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ยอดตำมบญัชี  รำยกำรเปล่ียนแปลง  ยอดตำมบญัชี 
 ณ วนัท่ี  

31 ธ.ค. 2560 
 เพ่ิมข้ึน  ลดลง  โอนเขำ้  โอนออก  โอนออกเป็น

ค่ำใชจ่้ำย 
 ณ วนัท่ี  

31 ธ.ค. 2561 
รำคำทุน              
 ท่ีดิน 86,081,287  -  -  -  -  -  86,081,287 
 อู่ลอย 301,657,896  -  -  4,981,216  -  -  306,639,112 
 อำคำร ส่วนปรับปรุงอำคำรและส่ิงปลูกสร้ำงอ่ืน 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 
 งำนระหวำ่งก่อสร้ำง 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 
หกั  ค่ำเส่ือมรำคำสะสม              
 อู่ลอย (183,671,571)  (7,671,652)  -  -  -  -  (191,343,223) 
 อำคำร ส่วนปรับปรุงอำคำรและส่ิงปลูกสร้ำงอ่ืน (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 

 
 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ยอดตำมบญัชี  รำยกำรเปล่ียนแปลง  ยอดตำมบญัชี 
 ณ วนัท่ี  

31 ธ.ค. 2559 
 เพ่ิมข้ึน  ลดลง  โอนเขำ้  โอนออก  โอนออกเป็น

ค่ำใชจ่้ำย 
 ณ วนัท่ี  

31 ธ.ค. 2560 
รำคำทุน              
 ท่ีดิน 86,081,287  -  -        86,081,287 
 อู่ลอย 285,464,591  -  -  16,193,305  -  -  301,657,896 
 อำคำร ส่วนปรับปรุงอำคำรและส่ิงปลูกสร้ำงอ่ืน 263,601,476  61,500  (5,211,252)  16,320,317  -  -  274,772,041 
 เคร่ืองจกัรและอุปกรณ ์ 176,298,481  3,563,349  (2,690,508)  24,155,700  -  -  201,327,022 
 เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์ส ำนกังำน 26,683,578  1,496,937  (63,479)  -  -  -  28,117,036 
 ยำนพำหนะ 20,324,403  3,690,000  -  -  -  -  24,014,403 
 งำนระหวำ่งก่อสร้ำง 27,567,540  56,051,863  -  19,615  (56,669,322)  (1,493,526)  25,476,170 
  รวม 886,021,356  64,863,649  (7,965,239)  56,688,937  (56,669,322)  (1,493,526)  941,445,855 
หกั  ค่ำเส่ือมรำคำสะสม              
 อู่ลอย (177,216,540)  (6,455,031)  -  -  -  -  (183,671,571) 
 อำคำร ส่วนปรับปรุงอำคำรและส่ิงปลูกสร้ำงอ่ืน (143,666,843)  (12,882,547)  3,684,770  -  -  -  (152,864,620) 
 เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ (130,565,717)  (13,558,857)  2,644,659  -  -  -  (141,479,915) 
 เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์ส ำนกังำน (22,139,103)  (1,823,658)  61,948  -  -  -  (23,900,813) 
 ยำนพำหนะ (15,982,287)  (1,295,766)  -  -  -  -  (17,278,053) 
  รวม (489,570,490)  (36,015,859)  6,391,377  -  -  -  (519,194,972) 
 อุปกรณ์ - สุทธิ 396,450,866            422,250,883 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี   
2561 (24.29  ลำ้นบำท รวมอยูใ่นตน้ทุนในกำรรับจำ้ง ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร)  36,019,963 
2560 (24.54  ลำ้นบำท รวมอยูใ่นตน้ทุนในกำรรับจำ้ง ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร)  36,015,859 
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  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 บริษทัไดร้วมตน้ทุนกำรกูย้ืมเป็นตน้ทุนของส่ิงปลูกสร้ำงเป็น
จ ำนวนเงิน 1.0 ลำ้นบำท และ 0.1 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั (โดยค ำนวณจำกอตัรำกำรตั้งข้ึนเป็นทุนอตัรำร้อยละ 
4.35) 

  อำคำรบำงส่วนของบริษทัและบริษทัยอ่ยตั้งอยู่บนท่ีดินเช่ำ ตำมสัญญำเช่ำท่ีดินรำชพสัดุพร้อมส่ิง
ปลูกสร้ำงจำกกรมธนำรักษ์ ซ่ึงตอ้งยกกรรมสิทธ์ิให้แก่ผูใ้ห้เช่ำเม่ือส้ินสุดสัญญำเช่ำ (ดูหมำยเหตุ 11) ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 รำคำทุนและมูลค่ำสุทธิตำมบญัชีของสินทรัพยด์งักล่ำวมีจ ำนวน 188.9 ลำ้นบำท 
และ 48.1 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั (เฉพำะของกิจกำร จ ำนวน 165.8 และ 48.1 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั)  

  ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 บริษทัได้น ำอู่ลอยสองล ำ ซ่ึงมีมูลค่ำสุทธิตำมบญัชี จ  ำนวน 
115.3 ลำ้นบำท และ 118 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั และท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงซ่ึงมีมูลค่ำสุทธิตำมบญัชีจ ำนวน 
133.9 ลำ้นบำท และ 136.5 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั และเคร่ืองจกัรซ่ึงมีมูลค่ำสุทธิ 0.1 ลำ้นบำท และ 0.1 ลำ้นบำท 
ตำมล ำดบั ไปจดจ ำนองไวก้บัธนำคำรเพื่อค ้ำประกนัวงเงินสินเช่ือและเงินกูย้ืมท่ีไดรั้บจำกสถำบนักำรเงิน 
(ดูหมำยเหตุ 16 และ 18) 

  ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 บริษทัย่อยได้น ำเรือสองล ำ ซ่ึงมีมูลค่ำสุทธิตำมบญัชีจ ำนวน 
0.03 ล้ำนบำท ไปจดจ ำนองไวก้ับธนำคำรเพื่อค ้ ำประกนัวงเงินสินเช่ือและเงินกู้ยืมท่ีได้รับจำกสถำบนั
กำรเงิน (ดูหมำยเหตุ 16) 

  ยำนพำหนะของบริษทั ซ่ึงมีมูลค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 จ ำนวน 4.3 ลำ้น
บำท และ 5.4 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั อยูภ่ำยใตส้ัญญำเช่ำกำรเงินกบับริษทัลิสซ่ิงหลำยแห่ง 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 บริษทัและบริษทัย่อยมีอำคำรและอุปกรณ์จ ำนวนหน่ึงซ่ึงตดั
ค่ำเส่ือมรำคำหมดแลว้แต่ยงัใชง้ำนอยู ่รำคำทุนของสินทรัพยด์งักล่ำวมีจ ำนวน 465.3 ลำ้นบำท และ 417.9
ลำ้นบำท ตำมล ำดบั (เฉพำะของกิจกำร ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561  และ 2560 จ ำนวน 414.7 ลำ้นบำท และ 
367.4 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั) 

 
11. สิทธิการเช่าทีด่ินและส่ิงปลูกสร้าง       

 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ยอดตำมบญัชี  ค่ำตดัจ ำหน่ำย  ยอดตำมบญัชี 
 ณ วนัท่ี 31    ณ วนัท่ี 31 
 ธนัวำคม 2560    ธนัวำคม 2561 
สิทธิกำรเช่ำท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำง (30ปี) 32,036,250    32,036,250 
หกั ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (6,122,656)  (1,067,875)  (7,190,531) 
มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี 25,913,594    24,845,719 

                   
 



112 รายงานประจำาปี 2561

- 37 - 
 

 

  เม่ือวนัท่ี 26 เมษำยน 2556 บริษทัไดท้  ำสัญญำเช่ำท่ีดินรำชพสัดุพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงกบักรมธนำรักษ ์
โดยมีระยะเวลำตำมสัญญำเช่ำ 30 ปี เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 22 เมษำยน 2555 ส้ินสุดวนัท่ี 21 เมษำยน 2585 โดย
บริษทัต้องช ำระค่ำสิทธิกำรเช่ำท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงดังกล่ำว ณ วนัท ำสัญญำและค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งเป็นเงิน 32,036,250 บำท และตอ้งช ำระค่ำเช่ำเป็นรำยปีตลอดระยะเวลำตำมสัญญำเช่ำ โดยมี
รำยละเอียดอตัรำค่ำเช่ำรำยปีตำมท่ีก 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 2561 บริษทัฯมีภำระผกูพนัในกำรจ่ำยค่ำเช่ำคงเหลือดงัน้ี 
 

   (หน่วย:บำท) 
จ่ำยช ำระภำยใน  งบกำรเงินรวม/ 

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
1 ปี  1,687,210 
มำกกวำ่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี  7,255,000 
มำกกวำ่ 5 ปี  44,562,420 
รวม  53,504,630 

 
 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 ำนวนดงักล่ำว โดยมีเหตุผลส ำคญัว่ำ เป็นสัญญำเช่ำท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงท่ี 
ถูกตอ้งตำมกฎหมำยจำกกระทรวงกำรคลงั ซ่ึงไดด้ ำเนินกำรตำมมติท่ีรำชพสัดุ คร้ังท่ี 1/2555 ตลอดจนได ้
แจง้อตัรำค่ำเช่ำ ค่ำธรรมเนียมกำรจดัให้เช่ำ และเง่ือนไขอ่ืนๆ ซ่ึงบริษทัไดพ้ิจำรณำและตกลงท ำสัญญำเช่ำ 
โดยบริษทัได้ช ำระค่ำเช่ำและปฏิบติัตำมสัญญำอย่ำงถูกตอ้งมำโดยตลอด จึงเป็นกำรเรียกร้องท่ีไม่อยู่ใน 
ขอ้ก ำหนดของสัญญำ รวมทั้งกำรเรียกร้องค่ำเสียหำยต่ำงๆ เป็นเร่ือง ระหวำ่งกระทรวงกำรคลงัและคู่สัญญำ
เช่ำขณะนั้นคือชุมนุมสหกรณ์กำรเกษตรแห่งประเทศไทย ดว้ย ขอ้เท็จจริงดงักล่ำว บริษทัจึงยงัไม่บนัทึกค่ำ
เช่ำและค่ำธรรมเนียมเพิ่มเติมตำมขอ้เรียกร้องของกรมธนำรักษ ์ในงบกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 
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12.  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม 
   รำยกำรเปล่ียนแปลง   
 ยอดตำมบญัชี ณ  เพิ่มขึ้น  ลดลง  โอนเขำ้  โอนออก  โอนออกเป็น  ยอดตำมบญัชี ณ 
 วนัท่ี 31 ธ.ค. 2560          ค่ำใชจ่้ำย  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 
 ลิขสิทธ์ิแบบเรือระหวำ่งท 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) 
 ค่ำสิทธิบตัร -  (44,712)  -  -  -  -  (44,712) 
  รวม (16,666,423)  (1,615,560)  -  -  -  -  (18,281,983) 
 มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี  12,970,779            11,877,589 

 
   (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม 
   รำยกำรเปล่ียนแปลง   
 ยอดตำมบญัชี ณ  เพิ่มขึ้น  ลดลง  โอนเขำ้  โอนออก  โอนออกเป็น  ยอดตำมบญัชี ณ 
 วนัท่ี 31 ธ.ค. 2559          ค่ำใชจ่้ำย  วนัท่ี 31 ธ.ค.  2560 
รำคำทุน              
 สิทธิกำรใชค้วำมรู้ในกำรสร้ำงเรือ              
  ก ำจดัมลภำวะ 4,806,653  -  -  -  -  -  4,806,653 
 ลิขสิทธ์ิแบบเรือ 1,025,000  -  -  -  -  -  1,025,000 
 ซอฟทแ์วร์ 21,179,379  -  -  -  -  -  21,179,379 
 ซอฟทแ์วร์ระหวำ่งติดตั้ง 604,615  -  -  -  (19,615)  (585,000)  - 
 ลิขสิทธ์ิแบบเรือระหวำ่งท ำ 2,626,170  -  -  -  -  -  2,626,170 
  รวม 30,241,817  -  -  -  (19,615)  (585,000)  29,637,202 
หัก ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม              
 สิทธิกำรใชค้วำมรู้ในกำรสร้ำงเรือ              
  ก ำจดัมลภำวะ (4,806,653)  -  -  -  -  -  (4,806,653) 
 ลิขสิทธ์ิแบบเรือ (367,596)  (102,500)  -  -  -  -  (470,096) 
 ซอฟทแ์วร์ (10,073,148)  (1,316,526)  -  -  -  -  (11,389,674) 
  รวม (15,247,397)  (1,419,026)  -  -  -  -  (16,666,423) 
 มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี  14,994,420            12,970,779 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี             
2561             1,615,560 
2560             1,419,026 
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 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
   รำยกำรเปล่ียนแปลง   
 ยอดตำมบญัชี ณ  เพิ่มขึ้น  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 
 ลิขสิทธ์ิแบบเรือระหวำ่งท 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) 
 ค่ำสิทธิบตัร -  (44,712)  -  -  -  -  (44,712) 
  รวม (11,859,770)  (1,615,560)  -  -  -  -  (13,475,330) 
 ซอฟทแ์วร์สุทธิ  12,970,779            11,877,589 

 
 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
   รำยกำรเปล่ียนแปลง   
 ยอดตำมบญัชี ณ  เพิ่มขึ้น  ลดลง  โอนเขำ้  โอนออก  โอนออกเป็น  ยอดตำมบญัชี ณ 
   วนัท่ี 31 ธ.ค. 2559          ค่ำใชจ่้ำย  วนัท่ี 31 ธ.ค. 2560 
รำคำทุน              
 ลิขสิทธ์ิแบบเรือ 1,025,000  -  -  -  -  -  1,025,000 
 ซอฟทแ์วร์ 21,179,379  -  -  -  -  -  21,179,379 
 ซอฟทแ์วร์ระหวำ่งติดตั้ง 604,615  -  -  -  (19,615)  (585,000)  - 
 ลิขสิทธ์ิแบบเรือระหวำ่งท ำ 2,626,170  -  -  -  -  -  2,626,170 
  รวม 25,435,164  -  -  -  (19,615)  (585,000)  24,830,549 
หัก ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม              
 ลิขสิทธ์ิแบบเรือ (367,596)  (102,500)  -  -  -  -  (470,096) 
 ซอฟทแ์วร์ (10,073,148)  (1,316,526)  -  -  -  -  (11,389,674) 
  รวม (10,440,744)  (1,419,026)  -  -  -  -  (11,859,770) 
 ซอฟทแ์วร์สุทธิ  14,994,420            12,970,779 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี              
2561             1,165,560 
2560             1,419,026 

  
  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 บริษทัมีซอฟทแ์วร์จ ำนวนหน่ึงซ่ึงตดัจ ำหน่ำยหมดแลว้แต่ยงัใชง้ำน

อยู ่รำคำทุนของสินทรัพยด์งักล่ำวมีจ ำนวน 8 ลำ้นบำท  
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13.  สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอืน่  
  ในปี 2552 บริษทัไดท้  ำขอ้ตกลงปรับเง่ือนไขกำรช ำระหน้ีกบัลูกหน้ีซ่อมเรือในประเทศแห่งหน่ึง 

โดยรับโอนกรรมสิทธ์ิเรือท่ีเป็นหลกัประกนัเพื่อช ำระหน้ีในมูลค่ำ 43 ล้ำนบำท เรือล ำดงักล่ำวบริษทัมี
วตัถุประสงค์เพื่อน ำไปขำย โดยบริษทัอยู่ระหว่ำงกำรเสนอขำยกบับุคคลอ่ืน ซ่ึงตอ้งมีกำรปรับปรุงและ
ดดัแปลงเรือ เพื่อให้เหมำะกบักำรใชป้ระโยชน์เชิงพำณิชย ์เพื่อเสนอขำยให้กบับุคคลท่ีตอ้งกำรซ้ือ ส ำหรับ
ปี 2561 และ 2560 บริษทัพิจำรณำบนัทึกกำรด้อยค่ำตำมสภำพของเรือล ำดงักล่ำวจ ำนวน 0.13 ล้ำนบำท 
และ 10.39 ลำ้นบำท 

  รำยกำรเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 
สรุปไดด้งัน้ี 

   (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2561  2560  2561  2560 
มูลค่ำเรือ 43,000,000  43,000,000  43,000,000  43,000,000 
หกั ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ (34,400,941)  (34,271,000)   (34,400,941)  (34,271,000) 
มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี 8,599,059  8,729,000  8,599,059  8,729,000 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 4,853,710  5,144,260  4,853,710  5,144,260 
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 13,452,769  13,873,260  13,452,769  13,873,260 

  
 ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำมีกำรเปล่ียนแปลงในระหวำ่งปี ดงัน้ี 

 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561  2560 
ยอดตน้ปี 34,271,000  23,876,670 
เพิ่มข้ึน 129,941  10,394,330 
ยอดปลำยปี 34,400,941  34,271,000 

  
 บริษทัมีกำรตั้งค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืนตำมกำรเส่ือมสภำพของทรัพยสิ์น โดย
ใช้สมมติฐำนตำมระยะเวลำและพิจำรณำประกอบกบักำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมโดยใช้รำคำตลำดหัก
ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย และในปี 2560 ไดป้รับมูลค่ำของสินทรัพยต์ำมรำคำประเมินโดยวิธีรำคำทุนทดแทน
มูลค่ำ 8.73 ล้ำนบำท ในปี 2561 บริษทัใช้วิธีกำรคิดดอ้ยค่ำตำมอำยุท่ีเหลือของเรือโดยไม่ไดใ้ห้ผูป้ระเมิน
อิสระเขำ้มำประเมินมูลค่ำคงเหลือ 
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14. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนีสิ้นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
14.1 กำรเปล่ียนแปลงของสินทรัพยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีและหน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 สรุปไดด้งัน้ี 
 (หน่วย:บำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 ยอดตำมบญัชี  รำยได ้(ค่ำใชจ่้ำย) ในระหวำ่งปี  ยอดตำมบญัชี 
 ณ 31 ธ.ค. 60  ในก ำไรขำดทุน  ในก ำไรขำดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน 
 ณ 31 ธ.ค. 61 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี :        
          สินคำ้คงเหลือ 441,116  (215,921)  -  225,195 
          สินทรัพยร์อกำรขำย 6,854,200  25,988  -  6,880,188 
          อำคำร และอุปกรณ์ 402,290  (97,071)  -  305,219 
          สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 80,591  (50,496)  -  30,095 
          ประมำณกำรหน้ีสินผลประโยชนพ์นกังำน 2,089,256  43,865  11,948  2,145,069 
          ประมำณกำรหน้ีสินรับประกนัผลงำน 2,035,952  (1,804,460)  -  231,492 
  สัญญำเช่ำด ำเนินงำน 774,355  90,657  -  865,012 

รวม 12,677,760  (2,007,438)  11,948  10,682,270 

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

เบด็เสร็จอ่ืน 
 ณ 31 ธ.ค. 61 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี :        
          สินคำ้คงเหลือ 441,116  (215,921)  -  225,195 
          สินทรัพยร์อกำรขำย 6,854,200  25,988  -  6,880,188 
          อำคำร และอุปกรณ์ 402,290  (97,071)  -  305,219 
          สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 80,591  (50,496)  -  30,095 
          ประมำณกำรหน้ีสินผลประโยชนพ์นกังำน 1,870,370  18,594  11,968  1,900,932 
          ประมำณกำรหน้ีสินรับประกนัผลงำน 2,035,952  (1,804,460)  -  231,492 
  สัญญำเช่ำด ำเนินงำน 774,355  90,657  -  865,012 

รวม 12,458,874  (2,032,709)  11,968  10,438,133 
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14.2 ค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินได ้
 14.2.1 ส่วนประกอบหลกัของค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินได ้ 
  ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 ประกอบดว้ย 

 (หน่วย:บำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2561  2560  2561  2560 
ค่ำใชจ่้ำย(รำยได)้ภำษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นก ำไรขำดทุน :        
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั :        
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับปี 5,217,949  22,748,265  3,576,451  22,294,427 

ค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี :        
กำรเปล่ียนแปลงของผลต่ำงชัว่ครำวท่ีรับรู้เม่ือเร่ิมแรก        
 และท่ีกลบัรำยกำร 2,007,438  (3,935,811)  2,032,709  (3,903,509) 
 รวม 7,225,387  18,812,454  5,609,160  18,390,918 

ภำษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบของก ำไรขำดทุน        
เบด็เสร็จอ่ืน :        
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบั        

 ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั 11,948  1,397,980   11,968  1,320,210 
 รวม 11,948  1,397,980  11,968  1,320,210 

   
 14.2.2 กำรกระทบยอดระหวำ่งจ ำนวนค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ และผลคูณของก ำไรทำงบญัชีกบัอตัรำภำษี
   ท่ีใชส้ ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย:บำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2561  2560  2561  2560 
ก ำไร (ขำดทุน) ทำงบญัชีส ำหรับปี 40,292,692  100,446,887  33,527,218  97,920,170 
บวก ขำดทุนบริษทัยอ่ย 866,900  -  -  - 

 รวม 41,159,592  100,446,887  33,527,218  97,920,170 
อตัรำภำษีท่ีใช ้(%) 20  20  20  20 
ค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินไดค้  ำนวณตำมอตัรำภำษีท่ีใช ้ 8,231,918  20,089,377  6,705,444  19,584,034 
รำยกำรกระทบยอด        
ผลกระทบทำงภำษีของค่ำใชจ่้ำยท่ีไม่สำมำรถน ำมำหกัใน        
กำรค ำนวณก ำไรทำงภำษี        
- ค่ำใชจ่้ำยท่ีไม่อนุญำตให้ถือเป็นรำยจ่ำยในกำรค ำนวณ        
ก ำไรทำงภำษี (กลบัรำยกำร) 215,876  148,072  93,015  107,925 

      - ค่ำใชจ่้ำยท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิมข้ึนจำกรำยจ่ำยท่ีจ่ำยจริง (1,222,407)  (1,424,995)  (1,189,299)  (1,301,041) 
รวมรำยกำรกระทบยอด (1,006,531)  (1,276,923)  (1,096,284)  (1,193,116) 
รวมค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินได ้ 7,225,387  18,812,454  5,609,160  18,390,918 
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 14.2.3 กำรกระทบยอดระหวำ่งอตัรำภำษีท่ีแทจ้ริงถวัเฉล่ียและอตัรำภำษีท่ีใช ้
  ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย:บำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 2561  2560 
 จ ำนวนภำษี 

(บำท) 
 อตัรำภำษี  

(%) 
 จ ำนวนภำษี 

(บำท) 
 อตัรำภำษี  

(%) 
ก ำไร (ขำดทุน) ทำงบญัชีก่อนค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับปี 41,159,592    100,446,887   
ค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินไดต้ำมอตัรำภำษีท่ีใช ้ 8,231,918  20.00  20,089,377  20.00 
รำยกำรกระทบยอด (1,006,531)  (2.45)  (1,276,923)  (1.27) 
ค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินไดต้ำมอตัรำภำษีท่ีแทจ้ริงถวัเฉล่ีย 7,225,387  17.55  18,812,454  18.73 

 
 (หน่วย:บำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561  2560 
 จ ำนวนภำษี 

(บำท) 
 อตัรำภำษี  

(%) 
 จ ำนวนภำษี 

(บำท) 
 อตัรำภำษี  

(%) 
ก ำไร (ขำดทุน) ทำงบญัชีก่อนค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับปี 33,527,218    97,920,170   
ค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินไดต้ำมอตัรำภำษีท่ีใช ้ 6,705,444  20  19,584,034  20.00 
รำยกำรกระทบยอด (1,096,284)  (3.27)  (1,193,116)  (1.22) 
ค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินไดต้ำมอตัรำภำษีท่ีแทจ้ริงถวัเฉล่ีย 5,609,160  16.73  18,390,918  18.78 

 
15. ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ทีจ่่าย 

  จ ำนวนน้ีเป็นภำษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่ำยส ำหรับปีบญัชีดงัต่อไปน้ี 
   (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561  2560  2561  2560 

ปี 2559 -  7,982,489  -  7,982,489 
ปี 2560 -  1,960,406  -  - 
ปี 2561 10,699,592  -  8,878,968  - 
        รวม 10,699,592  9,942,895  8,878,968  7,982,489 

 
บริษทัและบริษทัย่อยถือภำษีเงินไดถู้กหัก ณ ท่ีจ่ำยเป็นสินทรัพย ์เน่ืองจำกบริษทัและบริษทัยอ่ยมี

สิทธ์ิขอคืนภำษีหรืออยูร่ะหวำ่งขอคืน อย่ำงไรก็ตำมมูลค่ำท่ีจะไดรั้บคืนของภำษีเงินไดด้งักล่ำวข้ึนอยูก่บั
กำรใชสิ้ทธ์ิขอคืนภำษีและผลกำรตรวจสอบภำษีของบริษทัและบริษทัยอ่ยโดยเจำ้หนำ้ท่ีกรมสรรพำกร  
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16. เงินเบิกเกนิบัญชีจากสถาบันการเงิน / เจ้าหนีท้รัสต์รีซีท 
      (หน่วย: บำท) 
  อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ (ต่อปี)    งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  2561  2560  2561  2560  2561  2560 

ตัว๋สญัญำใชเ้งิน  4.25 - 4.30  5.42  87,000,000  20,000,000  87,000,000  20,000,000 
 รวม      87,000,000  20,000,000  87,000,000  20,000,000 

เจำ้หน้ีทรัสตรี์ซีท  -  4.30  -  28,460,018  -  28,460,018 

 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 บริษทัมีวงเงินเบิกเกินบญัชีกบัธนำคำรเป็นจ ำนวนเงิน 38 ลำ้นบำท 
วงเงินกูร้ะยะสั้น 160 ลำ้นบำท และวงเงินทรัสตรี์ซีท 110 ลำ้นบำท ค ้ำประกนัโดยกำรจดจ ำนองอู่ลอยสอง
ล ำและท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงของบริษทั 
 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 บริษทัย่อยมีวงเงินเบิกเกินบญัชีกบัธนำคำรเป็นจ ำนวนเงิน 2 ล้ำน
บำท และวงเงินกูร้ะยะสั้น 10 ลำ้นบำท ค ้ำประกนัโดยเรือสองล ำของบริษทัยอ่ย และค ้ำประกนัโดยบริษทัใหญ่ 
 

17. ประมาณการหนีสิ้นจากการรับประกนัผลงาน  
 บริษัทตั้ งประมำณกำรหน้ีสินจำกกำรรับประกันผลงำนจำกควำมเสียหำยท่ีอำจเกิดข้ึน ส ำหรับ
โครงกำรต่อเรือท่ีไดส่้งมอบแลว้ โดยใชห้ลกัเกณฑแ์ละประสบกำรณ์ของฝ่ำยบริหำร 
 (หน่วย: บำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561  2560  2561  2560 
ยอดคงเหลือยกมำตน้ปี 10,179,758  1,462,819  10,179,758  1,264,075 
บวก ตั้งเพ่ิมระหวำ่งปี 1,200,000  11,200,000  1,200,000  11,200,000 
หกั   จ่ำยช ำระระหวำ่งปี (5,283,921)  (1,418,531)  (5,283,921)  (1,418,531) 
        โอนกลบั  (4,938,376)  (1,064,530)  (4,938,376)  (865,786) 
ยอดคงเหลือยกไปปลำยปี 1,157,461  10,179,758  1,157,461  10,179,758 

  
  ในปี 2561 และ 2560 บริษทัไดต้ั้งประมำณกำรหน้ีสินจำกกำรรับประกนัผลงำนตำมกำรประมำณกำร

ของวศิวกร จ ำนวน 1.20  ลำ้นบำท และ 11.20  ลำ้นบำท ตำมล ำดบั  
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18. เงินกู้ยมืระยะยาวจากธนาคาร 
 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561  2560 
เงินกูย้มืจำกธนำคำรพำณิชยใ์นประเทศ 128,454,385  100,141,305 
 รวม 128,454,385  100,141,305 
หกั เงินกูย้มืระยะยำวท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี (20,598,120)  (11,881,320) 
 สุทธิ 107,856,265  88,259,985 

 
  ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 บริษัทฯ มีวงเงินกู้ยืมระยะยำวกับธนำคำรในประเทศ 1 แห่ง 

จ ำนวนสองสัญญำเป็นจ ำนวน 125 ลำ้นบำทและจ ำนวน 72 ลำ้นบำท 
 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 เดือนนบัตั้งแต่เดือนท่ีมีกำรเบิกรับเงินกู้
งวดแรก 

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

   เงินกูย้มืระยะยำวดงักล่ำวค ้ำประกนัโดยกำรจดจ ำนองท่ีดิน พร้อมส่ิงปลูกสร้ำง (ดูหมำยเหตุ 10) 
  สัญญำท่ีสองเงินกูย้มืระยะยำววงเงิน 160 ลำ้นบำทเป็นเงินกูโ้ครงกำรปรับปรุงท่ำเรือมีรำยละเอียดดงัน้ี 
   - เดือนท่ี 1-36 คิดอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ MLR - 1.90 ต่อปี 
   - เดือนท่ี 37-60 คิดอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ MLR - 1.65 ต่อปี 
   - เดือนท่ี 61-120 คิดอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ MLR - 1.40 ต่อปี 

   ต่อมำวนัท่ี 26 ธนัวำคม 2560 บริษทัขอลดจ ำนวนเงินกูต้ำมสัญญำสินเช่ือลงบำงส่วนโดยตกลง
กูเ้งินจำกธนำคำรตำมสัญญำเป็นจ ำนวนเงินทั้งส้ิน 72 ลำ้นบำท 

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

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

   งวดท่ี 108 ตกลงช ำระเท่ำกบัจ ำนวนตน้เงินกูแ้ละดอกเบ้ียท่ียงัคงคำ้งตำมสัญญำท่ีกูเ้งิน 
    ใหค้รบถว้น 

   เงินกูย้มืระยะยำวดงักล่ำวค ้ำประกนัโดยกำรจดจ ำนองอู่ลอยหน่ึงล ำ (หมำยเหตุ 10) 



บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำากัด (มหาชน) 121

- 46 - 
 

 

  ขอ้ปฏิบติัอ่ืนท่ีส ำคญัตำมสัญญำ 
   บริษทัตอ้งปฏิบติัตำมเง่ือนไขท่ีสัญญำเงินกูก้  ำหนดในเร่ืองท่ีส ำคญั ไดแ้ก่ บริษทัตอ้งไม่น ำเงินกู้

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

 
19. ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 
   บริษทัและบริษทัยอ่ย มีภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน ดงัน้ี  

   (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561  2560  2561  2560 

ภำระผกูพนัของโครงกำรผลประโยชน์ ยกมำตน้ปี 10,450,079  5,137,042  9,351,851  4,523,552 
ตน้ทุนบริกำร  1,015,007  970,426  913,713  898,279 
ตน้ทุนดอกเบ้ียปีปัจจุบนั 271,908  374,304  244,686  354,341 
ผลขำดทุนประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั 58,789  6,993,677  59,840  6,601,049 
ส่วนท่ีจ่ำยช ำระในปี (1,065,430)  (3,025,370)  (1,065,430)  (3,025,370) 
ภำระผกูพนัของโครงกำรผลประโยชน์ ยกไปปลำยปี 10,730,353  10,450,079  9,504,660  9,351,851 

  
  ข้อสมมุติหลกัในการประมาณการตามหลกัการคณติศาสตร์ประกนัภัย 

 ร้อยละ 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561  2560  2561  2560 

อตัรำคิดลด 2.39 - 3.06  2.39 - 3.06  2.72  2.81 
อตัรำกำรเพ่ิมข้ึนของเงินเดือน 3.00 - 6.00  3.00 - 6.00  5  5 
อตัรำกำรหมุนเวียนพนกังำน  1.91 - 68.76   1.91 - 68.76  8.60 - 34.38  8.60 - 34.38 
อตัรำกำรมรณะ (อำ้งอิงจำกตำรำงมรณะไทย พ.ศ. 2560) 105  105  105  105 

    
 การวเิคราะห์ความอ่อนไหว   
 ผลกระทบของกำรเปล่ียนแปลงสมมติฐำนท่ีส ำคญัต่อมูลค่ำปัจจุบนัของภำระผกูพนัผลประโยชน์ระยะยำว

ของพนกังำน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 สรุปไดด้งัน้ี 
 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
   งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 เพ่ิมข้ึน(ลดลง) 
ร้อยละ 

 เพ่ิมข้ึน  ลดลง  เพ่ิมข้ึน  ลดลง 

อตัรำคิดลด 1  (9.44)  11.32  (8.30)  9.99 
อตัรำกำรข้ึนเงินเดือน 2  12.62  (8.52)  11.16  (7.48) 
อตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน  40  (7.20)  15.57  (6.22)  13.98 
อตัรำกำรมรณะ 40  (10.05)  10.58  (8.85)  9.33 
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ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 
เม่ือวนัท่ี 13 ธนัวำคม 2561 สภำนิติบญัญติัแห่งชำติไดมี้มติผำ่นร่ำงพระรำชบญัญติัคุม้ครองแรงงำน ซ่ึง

กฎหมำยดงักล่ำวอยู่ในระหว่ำงรอประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ โดยก ำหนดอตัรำค่ำชดเชยเพิ่มเติมกรณี
นำยจำ้งเลิกจำ้ง ส ำหรับลูกจำ้งซ่ึงท ำงำนติดต่อกนัครบ 20 ปีข้ึนไปให้มีสิทธิได้รับค่ำชดเชยไม่น้อยกว่ำ
ค่ำจำ้งอตัรำสุดทำ้ย 400 วนัสุดทำ้ย จำกปัจจุบนัอตัรำค่ำชดเชยสูงสุดคือ 300 วนั โดยหำกกฎหมำยดงักล่ำวมี
ผลบงัคบัใช ้บริษทัและบริษทัยอ่ยจะรับรู้ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำนเพิ่มข้ึนประมำณ 2.42 ลำ้นบำท 
และท ำใหก้ ำไรลดลงประมำณ 1.94 ลำ้นบำท (เฉพำะของกิจกำรประมำณ 2.21 ลำ้นบำทและ 1.77 ลำ้นบำท 
ตำมล ำดบั) 

 
20. ส ารองตามกฎหมาย 

เพื่อใหเ้ป็นไปตำมมำตรำ 116 แห่งพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 บริษทัตอ้งจดัสรรก ำไร
ส ำหรับงวดส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ำรองไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิส ำหรับงวดหักด้วยยอดขำดทุน
สะสมยกมำ (ถ้ำมี) จนกว่ำทุนส ำรองน้ีจะมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส ำรองตำม
กฎหมำยดงักล่ำวไม่สำมำรถน ำไปจ่ำยเงินปันผลได ้

 
21. ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 

  ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้นค ำนวณโดยหำรก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับปีดว้ยจ ำนวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกัของ
หุน้สำมญัท่ีออกอยูใ่นระหวำ่งปี 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  2561  2560  2561  2560 

ก ำไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สำมญั   (บำท) 32,668,709  81,565,369  27,918,058  79,529,252 
จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั          (หุน้) 258,291,087  258,291,087  258,291,087  258,291,087 
ก ำไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐำน (บำทต่อหุน้) 0.13  0.32  0.11  0.31 

 
22. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

  รำยกำรค่ำใชจ่้ำยแบ่งตำมลกัษณะประกอบดว้ยรำยกำรค่ำใชจ่้ำยท่ีส ำคญัดงัต่อไปน้ี 
 (หน่วย : บำท) 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จรวม  งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จเฉพำะกิจกำร 
 2561  2560  2561  2560 
วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 167,017,592  237,704,980  166,075,334  237,330,408 
กำรเปล่ียนแปลงในวตัถุดิบและงำนระหวำ่งท ำ 7,605,357  (24,542,831)  7,479,831  (24,340,421) 
ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย 39,020,496  38,839,380  38,703,398  38,502,760 
ค่ำใชจ่้ำยพนกังำน 117,784,225  120,256,409  87,503,482  100,065,436 
ภำระผลประโยชน์เม่ือเกษียณอำย ุ 1,015,006  970,426  913,713  898,279 



บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำากัด (มหาชน) 123

- 48 - 
 

 

23. การเสนอข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานด าเนินงาน 
  ขอ้มูลส่วนงำนด ำเนินงำนท่ีน ำเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรำยงำนภำยในของบริษทัท่ีผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจ

สูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนไดรั้บและสอบทำนอยำ่งสม ่ำเสมอเพื่อใชใ้นกำรตดัสินใจในกำรจดัสรรทรัพยำกร
และประเมินผลกำรปฏิบติังำนของส่วนงำนด ำเนินงำนของบริษทั 

  บริษทัและบริษทัยอ่ยด ำเนินกิจกำรใน 2 ส่วนงำนหลกัคือ (1) ส่วนงำนซ่อมเรือ และ (2) ส่วนงำนต่อ
เรือ และด ำเนินธุรกิจในส่วนงำนทำงภูมิศำสตร์หลกัในประเทศ  

  ขอ้มูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำนด ำเนินงำนของบริษทัและบริษทัยอ่ยส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2561 และ 2560 มีดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย : ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 

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

รำยไดจ้ำกภำยนอก 420.6  401.9  -  265.1  95.6  24.5  -  -  516.2  691.5 
รำยไดร้ะหวำ่งส่วนงำน 0.2  0.2  39.7  16.1  31.7  34.6  (71.6)  (50.9)  -  - 
รำยไดท้ั้งส้ิน 420.8  402.1  39.7  281.2  127.3  59.1  (71.6)  (50.9)  516.2  691.5 
ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรด ำเนินงำน                    
   ตำมส่วนงำน 124.8  129.8  23.3  109.3  17.7  8.0  -  -  165.8  247.1 
รำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำยท่ีไม่ไดปั้นส่วน:                     
 ดอกเบ้ียรับ                 0.4  0.5 
 รำยไดอ่ื้น                 8.4  13.2 
 ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริหำร                 (126.7)  (154.1) 
 ตน้ทุนทำงกำรเงิน                 (7.6)  (6.3) 
 ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้                 (7.2)  (18.8) 
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับปี                 33.1  81.6 
ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์                 440.6  423.4 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน                 11.9  12.9 
สิทธิกำรเช่ำ                 24.8  26.0 
สินทรัพยส่์วนกลำง                 281.8  271.5 
รวมสินทรัพย ์                 759.1  733.8 

 
24. กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 

  บริษทัและบริษทัย่อยและพนกังำนของบริษทัและบริษทัย่อยไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพข้ึน
ตำมพระรำชบญัญติักองทุนส ำรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษทั บริษทัย่อยและพนกังำนจะจ่ำยสมทบเขำ้
กองทุนเป็นรำยเดือนในอตัรำร้อยละ 5 ของเงินเดือน กองทุนส ำรองเล้ียงชีพน้ีบริหำรโดยธนำคำรไทยพำณิชย ์
จ ำกดั (มหำชน) และจะจ่ำยให้แก่พนกังำนเม่ือพนกังำนนั้นออกจำกงำนตำมระเบียบวำ่ดว้ยกองทุนของบริษทั 
และบริษทัยอ่ย ส ำหรับปี 2561 และ 2560 บริษทั และบริษทัยอ่ยไดจ่้ำยเงินสมทบกองทุนเป็นจ ำนวนเงิน 4.5 
ลำ้นบำท และ 4.2 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั (เฉพำะกิจกำร : 4.2 ลำ้นบำท และ 4.0 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั) 
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25. การบริหารจัดการทุน 
  วตัถุประสงค์ในกำรบริหำรจดักำรทุนท่ีส ำคญัของบริษทัคือกำรจดัให้มีซ่ึงโครงกำรทำงกำรเงินท่ี 

เหมำะสมและกำรด ำรงไวซ่ึ้งควำมสำมำรถในกำรด ำเนินธุรกิจอยำ่งต่อเน่ือง 
  ตำมงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 ตำมงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรมีอตัรำส่วน

หน้ีสินต่อทุนเท่ำกบั 0.69 : 1 และ 0.55 : 1 ตำมล ำดบั 
 
26. เงินปันผลจ่าย 
 ปี 2561 
  เม่ือวนัท่ี 5 เมษำยน 2561 ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปีของบริษทัไดมี้มติอนุมติักำรจ่ำยปันผล

ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนปี 2560 เป็นเงินสดในอตัรำหุน้ละ 0.20 บำท คิดเป็นจ ำนวนเงิน 51.66 ลำ้นบำท โดย
ก ำหนดจ่ำยปันผลในวนัท่ี 2 พฤษภำคม 2561 

 
 ปี 2560 
  เม่ือวนัท่ี 4 เมษำยน 2560 ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปีของบริษทัไดมี้มติอนุมติักำรจ่ำยปันผล

ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนปี 2559 เป็นเงินสดในอตัรำหุน้ละ 0.12 บำท คิดเป็นจ ำนวนเงิน 30.99 ลำ้นบำท โดย
ก ำหนดจ่ำยปันผลในวนัท่ี 2 พฤษภำคม 2560 

  
27. 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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28.  การเปลีย่นแปลงในหนีสิ้นทีเ่กดิจากกจิกรรมจัดหาเงิน 
กำรเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดจำกกิจกรรมจดัหำเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  31 ธนัวำคม 2561 และ 

2560  มีดงัน้ี 
(หน่วย : บำท) 

 งบกำรเงินรวม  
 ยอดคงเหลือ  กระแสเงินสด  รำยกำรท่ีไม่ใช่เงินสด  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัท่ี 1  เพิ่ม (ลด)*  เพิ่มข้ึน  กำรไดม้ำ  ผลต่ำงจำก  ณ วนัท่ี 31 
 มกรำคม 2561      ซ่ึงบริษทัยอ่ย  กำรแปลงค่ำ  ธนัวำคม 2561 

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

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

(หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม  
 ยอดคงเหลือ  กระแสเงินสด  รำยกำรท่ีไม่ใช่เงินสด  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัท่ี 1  เพิ่ม (ลด)*  เพิ่มข้ึน  กำรไดม้ำ  ผลต่ำงจำก  ณ วนัท่ี 31 
 มกรำคม 2560      ซ่ึงบริษทัยอ่ย  กำรแปลงค่ำ  ธนัวำคม 2560 

         งบกำรเงิน   
เงินกูย้ืมระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 10,000,000  10,000,000  -  -  -  20,000,000 
เงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 106,571,745  (6,430,440)  -  -  -  100,141,305 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน 1,855,682  (2,937,121)  3,550,000  -  -  2,468,561 

รวม 118,427,427  632,439  3,550,000  -  -  122,609,866 
 

(หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ยอดคงเหลือ  กระแสเงินสด  รำยกำรท่ีไม่ใช่เงินสด  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัท่ี 1  เพิ่ม (ลด)*  เพิ่มข้ึน  กำรไดม้ำ  กำรแปลงค่ำ  ณ วนัท่ี 31 
 มกรำคม 2561      ซ่ึงบริษทัยอ่ย  อตัรำแลกเปล่ียน  ธนัวำคม 2561 
เงินกูย้ืมระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 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 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน 2,468,561  (1,026,735)  -  -  -  1,441,826 

รวม 122,609,866  107,286,345  -  -  -  229,896,211 
 

(หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ยอดคงเหลือ  กระแสเงินสด  รำยกำรท่ีไม่ใช่เงินสด  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัท่ี 1  เพิ่ม (ลด)*  เพิ่มข้ึน  กำรไดม้ำ  กำรแปลงค่ำ  ณ วนัท่ี 31 
 มกรำคม 2560      ซ่ึงบริษทัยอ่ย  อตัรำแลกเปล่ียน  ธนัวำคม 2560 
เงินกูย้ืมระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 10,000,000  10,000,000  -  -  -  20,000,000 
เงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 106,571,745  (6,430,440)  -  -  -  100,141,305 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน 1,855,682  (2,937,121)  3,550,000  -  -  2,468,561 

รวม 118,427,427  632,439  3,550,000  -  -  122,609,866 
 
*กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจดัหำเงินสุทธิรวมจ ำนวนเงินสดรับและเงินสดช ำระคืนในงบกระแสเงินสด 
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29. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจจะเกดิขึน้ 
 29.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าด าเนินงานและสัญญาบริการ 
   บริษทัและบริษทัย่อยไดท้  ำสัญญำเช่ำท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำง ห้องชุด และยำนพำหนะ และ

สัญญำบริกำรท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรจำ้งรถรับส่งพนกังำน สัญญำกำรจำ้งงำนและสัญญำบริกำรอ่ืน ๆ 
   ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 บริษทัและบริษทัย่อยมีภำระผกูพนัในกำรจ่ำยค่ำเช่ำและค่ำบริกำร

ตำมสัญญำดงักล่ำวดงัน้ี 
(หน่วย: ลำ้นบำท) 

จ่ำยช ำระภำยใน  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  1 ปี  4.41  4.41 
 มำกกวำ่ 1 ปี ถึง 5 ปี  10.56  10.56 
  มำกกวำ่ 5 ปี  44.56  44.56 
  รวม  59.53  59.53 

 
 29.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาต่อเรือและสัญญาซ่อมเรือ 
   ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 บริษทัมีสัญญำต่อเรือและสัญญำซ่อมเรือซ่ึงยงัไม่ไดส่้งมอบหรือ

ใหบ้ริกำรจ ำนวนเงินประมำณ 13.38 ลำ้นบำท 
  

29.3 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัการซ้ือสินค้า 
   ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 บริษทัมีภำระผกูพนัเก่ียวกบักำรซ้ือสินคำ้เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ใน

กำรซ่อมแซมเป็นจ ำนวน 1.47 ลำ้นบำท  
 

29.4 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัการสัญญาก่อสร้าง 
   ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 บริษทัมีภำระผกูพนัเก่ียวกบัสัญญำก่อสร้ำงท่ำเทียบเรือท่ีตอ้งจ่ำยช ำระ

อีกจ ำนวนเงินประมำณ 3.47 ลำ้นบำท 
 

29.5 การค า้ประกนั 
   ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีหนงัสือค ้ำประกนัซ่ึงออกโดยธนำคำรในนำม

บริษทั และบริษทัยอ่ย เหลืออยูเ่ป็นจ ำนวนเงิน 27.89 ลำ้นบำท (เฉพำะของกิจกำรจ ำนวน 22.94 ลำ้นบำท) 
เก่ียวเน่ืองกบัภำระผกูพนัทำงปฏิบติั บำงประกำรตำมปกติธุรกิจของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

 
 29.6 การค า้ประกนัวงเงินสินเช่ือและเงินกู้ยมืทีไ่ด้รับจากสถาบันการเงิน 
   ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 บริษทัมีวงเงินสินเช่ือและเงินกูย้มืจำกธนำคำรจ ำนวน 505 ลำ้นบำท ค ้ำ

ประกนัโดยกำรจดจ ำนองอู่ลอยสองล ำและท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงของบริษทัเป็นหลกัประกนั 
   ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 บริษทัยอ่ยมีวงเงินสินเช่ือและเงินกูย้มืจำกธนำคำรจ ำนวน 12 ลำ้นบำท 

ค ้ำประกนัโดยกำรจดจ ำนองเรือสองล ำของบริษทัยอ่ยและค ้ำประกนัโดยบริษทัใหญ่ 
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30.   เคร่ืองมือทางการเงิน 
  30.1 นโยบายการบริหารความเส่ียง 

ตำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบับท่ี 107 เร่ืองกำรแสดงรำยกำรส ำหรับเคร่ืองมือทำงกำรเงิน   
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีเคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีส ำคญัท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงินประกอบดว้ย 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ลูกหน้ีและเจำ้หน้ีกำรคำ้ เงินให้กูย้ืม เงินเบิกเกินบญัชีธนำคำร 
เจำ้หน้ีทรัสต์รีซีท และเงินกู้ยืมระยะสั้ น บริษทัฯมีควำมเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทำงกำรเงิน
ดงักล่ำว และมีนโยบำยในกำรบริหำรควำมเส่ียงดงัน้ี 

 
  30.1.1 ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

บริษทัและบริษทัยอ่ยมีควำมเส่ียงดำ้นกำรให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีกำรคำ้ เงินให้กูย้ืม
และลูกหน้ีอ่ืน ฝ่ำยบริหำรควบคุมควำมเส่ียงน้ีโดยกำรก ำหนดให้มีนโยบำยและวิธีกำรในกำร
ควบคุมสินเช่ือ บริษทัฯไม่คำดวำ่จะไดรั้บควำมเสียหำยท่ีเป็นสำระส ำคญัจำกกำรให้สินเช่ือ จ ำนวน
เงินสูงสุดท่ีบริษทัฯอำจตอ้งสูญเสียจำกกำรให้สินเช่ือคือมูลค่ำตำมบญัชีของลูกหน้ี เงินให้กูย้ืมและ
ลูกหน้ีอ่ืนท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

กำรกระจุกตวัของควำมเส่ียงดำ้นกำรให้สินเช่ือเกิดจำกกำรท่ีบริษทัฯให้บริกำรรับจำ้งต่อเรือ
และซ่อมเรือใหแ้ก่ลูกคำ้ทัว่ไปทั้งภำคเอกชนและหน่วยงำนรำชกำร ควำมสำมำรถในกำรปฏิบติัตำม
ภำระผกูพนัของลูกหน้ีเหล่ำน้ีมีควำมสัมพนัธ์เก่ียวเน่ืองกบัสภำวะเศรษฐกิจของประเทศ 

   
  30.1.2 ความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้ 
   บริษทัและบริษทัย่อยมีควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียท่ีส ำคญัอนัเก่ียวเน่ืองกับเงินฝำกกับ

สถำบันกำรเงิน เงินกู้ยืมแก่บริษทัย่อย เงินเบิกเกินบญัชีธนำคำร เจำ้หน้ีทรัสต์รีซีท เงินกู้ยืมท่ีมี
ดอกเบ้ีย อยำ่งไรก็ตำม เน่ืองจำกสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินส่วนใหญ่มีอตัรำดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึน
ลงตำมอตัรำตลำด หรือมีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกล้เคียงกบัอตัรำตลำดในปัจจุบนั ควำมเส่ียงจำก
อตัรำดอกเบ้ียของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจึงอยูใ่นระดบัต ่ำ  

   ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีส ำคญัสำมำรถจดัตำมประเภท
อตัรำ ดอกเบ้ีย และส ำหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีมีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีสำมำรถแยกตำม
วนัท่ีครบก ำหนด หรือ วนัท่ีมีกำรก ำหนดอตัรำดอกเบ้ียใหม่ (หำกวนัท่ีมีกำรก ำหนดอตัรำดอกเบ้ีย
ใหม่ถึงก่อน) ไดด้งัน้ี 

  อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี  อตัรำดอกเบ้ีย      อตัรำ 
 ภำยใน  มำกกว่ำ 1  มำกกว่ำ  ปรับข้ึนลง  ไม่มี    ดอกเบ้ีย 
 1 ปี  ถึง 5 ปี  5 ปี  ตำมรำคำตลำด  อตัรำดอกเบ้ีย  รวม  ท่ีแทจ้ริง 
 (ลำ้นบำท)  (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงนิ              
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด -  -  -  38.20  4.01  42.21  0 - 0.375 
 -  -  -  38.20  4.01  42.21   

 
  อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี  อตัรำดอกเบ้ีย      อตัรำ 
 ภำยใน  มำกกว่ำ 1  มำกกว่ำ  ปรับข้ึนลง  ไม่มี    ดอกเบ้ีย 
 1 ปี  ถึง 5 ปี  5 ปี  ตำมรำคำตลำด  อตัรำดอกเบ้ีย  รวม  ท่ีแทจ้ริง 
 (ลำ้นบำท)  (ร้อยละต่อปี) 

หนี้สินทางการเงนิ              
ตัว๋สญัญำใชเ้งิน -  -  -  87.0  -  87.0  4.25 - 4.30 
 -  -  -  87.0  -  87.0   
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  30.1.3 ความเส่ียงจากอตัราแลกเปลีย่น 
   บริษทัและบริษทัยอ่ยมีควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนท่ีส ำคญัอนัเก่ียวเน่ืองจำกกำรซ้ือสินคำ้

และบริกำรหรือใหบ้ริกำร บริษทัมีกำรท ำสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ ซ่ึงส่วนใหญ่มี
อำยสุัญญำไม่เกินหน่ึงปีเพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในกำรบริหำรควำมเส่ียง 

   ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
ทำงกำรเงินท่ีเป็นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศดงัน้ี 

  สินทรัพย ์  หน้ีสิน  อตัรำแลกเปล่ียน 
สกลุเงิน  ทำงกำรเงิน  ทำงกำรเงิน  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 

  (ลำ้น)  (ลำ้น)  (บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกำ  0.26  -  32.2848 (อตัรำซ้ือ) 

 
  30.2 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

  เน่ืองจำกสินทรัพยท์ำงกำรเงินส่วนใหญ่และหน้ีสินทำงกำรเงินบำงส่วนของบริษทัฯและ
บริษัทย่อยจดัอยู่ในประเภทระยะสั้ น เงินให้กู้ยืมและเงินกู้ยืมมีอัตรำดอกเบ้ียใกล้เคียงกับอตัรำ
ดอกเบ้ียในตลำด บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจึงประมำณมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำร
เงินใกลเ้คียงกบัมูลค่ำตำมบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

  มูลค่ำยุติธรรม หมำยถึง จ ำนวนเงินท่ีผูซ้ื้อและผูข้ำยตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพยก์นัในขณะท่ี
ทั้งสองฝ่ำยมีควำมรอบรู้ และเต็มใจในกำรแลกเปล่ียนและสำมำรถต่อรองรำคำกนัไดอ้ยำ่งเป็นอิสระใน
ลกัษณะท่ีไม่มีควำมเก่ียวข้องกัน วิธีกำรก ำหนดมูลค่ำยุติธรรมข้ึนอยู่กบัลักษณะของเคร่ืองมือทำง
กำรเงิน มูลค่ำยุติธรรมจะก ำหนดจำกรำคำตลำดล่ำสุด หรือก ำหนดข้ึนโดยใช้เกณฑ์กำรวดัมูลค่ำท่ี
เหมำะสม 

    
31.   มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีอ่อกและปรับปรุงใหม่และมีผลบังคับใช้ในอนาคต 

สภำวิชำชีพบญัชีได้ออกประกำศสภำวิชำชีพบญัชี ซ่ึงลงประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแล้ว ให้ใช ้ 
มำตรฐำนกำรบัญชี มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชีและกำรตีควำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่  

โดยมีผลบงัคบัใช้ถือปฏิบติักบังบกำรเงินส ำหรับรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 
มกรำคม 2562 เป็นตน้ไป มีดงัน้ี 

มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2561)  เร่ือง กำรน ำเสนองบกำรเงิน 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง สินคำ้คงเหลือ 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง งบกระแสเงินสด 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง นโยบำยกำรบัญชี กำรเปล่ียนแปลง

ประมำณกำรทำงบญัชีและขอ้ผดิพลำด 



บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำากัด (มหาชน) 129

- 54 - 
 

 

มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง เห ตุกำรณ์ภำยหลังรอบระยะเวลำ
รำยงำน 

มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง ภำษีเงินได ้
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง สัญญำเช่ำ 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังำน 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2561)  เร่ือง กำรบญัชีส ำหรับเงินอุดหนุนจำกรัฐบำล

และกำรเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัควำม
ช่วยเหลือจำกรัฐบำล 

มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2561)  เร่ือง ผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงของ
อตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ 

มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2561)  เร่ือง ตน้ทุนกำรกูย้มื 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง กำรเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือ

กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 26 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง กำรบัญชีและกำรรำยงำนโครงกำร

ผลประโยชน์เม่ือออกจำกงำน 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง เงินลงทุนในบริษทัร่วมและกำรร่วมคำ้ 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินในสภำพ

เศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง ก ำไรต่อหุน้ 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งกำล 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง ประมำณกำรหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึน

และสินทรัพยท่ี์อำจเกิดข้ึน 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 41 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง เกษตรกรรม 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 1 เร่ือง กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง

กำรเงินมำใชเ้ป็นคร้ังแรก 
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 2 
(ปรับปรุง 2561) 

เร่ือง กำรจ่ำยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 3 
(ปรับปรุง 2561) 

เร่ือง กำรรวมธุรกิจ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 4 
(ปรับปรุง 2561) 

เร่ือง สัญญำประกนัภยั 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 5 
(ปรับปรุง 2561) 

เร่ือง สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พื่อขำย
และกำรด ำเนินงำนท่ียกเลิก 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 6 
(ปรับปรุง 2561) 

เร่ือง กำรส ำรวจและประเมินค่ำแหล่ง
ทรัพยำกรแร่ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 8 
(ปรับปรุง 2561) 

เร่ือง ส่วนงำนด ำเนินงำน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 10 
(ปรับปรุง 2561) 

เร่ือง งบกำรเงินรวม 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 11 
(ปรับปรุง 2561) 

เร่ือง กำรร่วมกำรงำน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 12 
(ปรับปรุง 2561) 

เร่ือง กำรเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียใน
กิจกำรอ่ืน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 13 
(ปรับปรุง 2561) 

เร่ือง กำรวดัมูลค่ำยติุธรรม 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 15 เร่ือง รำยไดจ้ำกสัญญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 10      
(ปรับปรุง 2561) 

เร่ือง ควำมช่วยเหลือจำกรัฐบำล-กรณีท่ีไม่มี
ควำม เก่ี ยวข้องอย่ำง เฉพ ำะ เจำะจงกับ
กิจกรรมด ำเนินงำน 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 15       
(ปรับปรุง 2561) 

เร่ือง สัญญำเช่ำด ำเนินงำน-ส่ิงจูงใจท่ีให้แก่ผู ้
เช่ำ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 25       
(ปรับปรุง 2561) 

เร่ือง ภำษีเงินได-้กำรเปล่ียนแปลงสถำนภำพ
ทำงภำษีของกิจกำรหรือของผูถื้อหุน้ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 27      
(ปรับปรุง 2561) 

เร่ือง กำรประเมินเน้ือหำสัญญำเช่ำท่ีท ำข้ึน
ตำมรูปแบบกฎหมำย 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 29      
(ปรับปรุง 2561) 

เร่ือง กำรเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลง
สัมปทำนบริกำร 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 32      
(ปรับปรุง 2561) 

เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน-ตน้ทุนเวบ็ไซต ์
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กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 1 
(ปรับปรุง 2561) 

เร่ือง กำรเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจำก
กำรร้ือถอน กำรบูรณะและหน้ีสินท่ีมีลกัษณะ
คลำ้ยคลึงกนั 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 4 
(ปรับปรุง 2561) 

เร่ือง กำรประเมินวำ่ขอ้ตกลงประกอบดว้ย
สัญญำเช่ำหรือไม ่

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 5 
(ปรับปรุง 2561) 

เร่ือง สิทธิในส่วนไดเ้สียจำกกองทุนกำรร้ือ
ถอน กำรบูรณะและกำรปรับปรุง
สภำพแวดลอ้ม 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 7 
(ปรับปรุง 2561) 

เร่ือง กำรปรับปรุงยอ้นหลงัภำยใตม้ำตรฐำน
กำรบญัชี ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง
กำรรำยงำนทำงกำรเงินในสภำพเศรษฐกิจท่ี
เงินเฟ้อรุนแรง 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 10 
(ปรับปรุง 2561) 

เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงกำล
และกำรดอ้ยค่ำ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 12 
(ปรับปรุง 2561) 

เร่ือง ขอ้ตกลงสัมปทำนบริกำร 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 14 
(ปรับปรุง 2561) 

เร่ือง ข้อจ ำกัด สินท รัพย์ต ำมโครงกำร
ผลประโยชน์ ข้อก ำหนดเงินทุนขั้นต ่ำและ
ปฏิสัมพันธ์ของรำยกำรเหล่ำน้ี  ส ำหรับ
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับท่ี 19 (ปรับปรุง 
2561) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังำน 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 17 
(ปรับปรุง 2561) 

เร่ือง กำรจ่ำยสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดให้
เจำ้ของ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 20 
(ปรับปรุง 2561) 

เร่ือง ตน้ทุนกำรเปิดหน้ำดินในช่วงกำรผลิต
ส ำหรับเหมืองผวิดิน 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 21 
 (ปรับปรุง 2561) 

เร่ือง เงินท่ีน ำส่งรัฐ 
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โดยมีผลบงัคบัใช้ถือปฏิบติักบังบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 
2563 มีดงัน้ี 

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

สุทธิในหน่วยงำนต่ำงประเทศ 
 กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 19 
 

เร่ือง กำรช ำระหน้ีสินทำงกำรเงินดว้ยตรำ
สำรทุน 

ฝ่ำยบริหำรของบริษทัและบริษทัยอ่ยเช่ือวำ่มำตรฐำนกำรบญัชี มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กำร
ตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชีและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ขำ้งตน้
จะไม่มีผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินเม่ือน ำมำถือปฏิบติั 

 
32. ลูกหนีอ้ืน่ - กจิการทีไ่ม่เกีย่วข้องกนั 

  ในปี 2561 บริษทัมีกำรรับงำนติดตั้ งโครงสร้ำงเหล็ก อำคำรสินค้ำและอำคำรโดยสำร ในโครงกำร 
ก่อสร้ำงด่ำนศุลกำกรสะเดำแห่งใหม่ จงัหวดัสงขลำ โดยบริษทัไดมี้กำรวำ่จำ้งผูรั้บเหมำก่อสร้ำงรำยหน่ึง วงเงิน 
ว่ำจำ้ง 3.24 ล้ำนบำท แต่ผูรั้บเหมำไม่สำมำรถท ำงำนให้แล้วเสร็จตำมท่ีตกลง เม่ือวนัท่ี 8 พฤศจิกำยน 2561 
บริษทัไดท้  ำบนัทึกขอ้ตกลง กบัผูรั้บจำ้งและผูรั้บจำ้งช่วงรวม 2 รำย ให้ร่วมรับผิดชอบค่ำใชจ่้ำยอนัเกิดจำกกำร 
ท่ีบริษทัไดเ้ขำ้ไปด ำเนินกำรแทนในงำนของผูรั้บจำ้งจนกว่ำโครงกำรจะแลว้เสร็จ ทั้งน้ีผูรั้บจำ้งไดท้  ำบนัทึก 
ขอ้ตกลงรับสภำพหน้ีในเดือนกุมภำพนัธ์ 2562 เพื่อน ำค่ำเสียหำยท่ีเกิดข้ึนดงักล่ำวไปหกักบัค่ำจำ้งรับเหมำ งำน
ก่อสร้ำงติดตั้งโครงสร้ำงเหล็ก โครงกำรขยำยสนำมบินสุวรรณภูมิ โดยบริษทัพิจำรณำบนัทึกรำยกำรเป็นลูกหน้ี
อ่ืนๆในงบกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 เป็นลูกหน้ีอ่ืนจ ำนวน 7.46 ลำ้นบำท 

 
33. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบกำรเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยกรรมกำรของบริษทัเม่ือวนัท่ี 15 กุมภำพนัธ์ 2562 



ASIAN MARINE SERVICES PUBLIC CO., LTD. 133

WE EMPHASIZE ON TIME 
AND QUALITY

Annual Report 2018
รายงานประจำาปี 2561
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Unit : Million Baht
Financial  Data 2018 2017 2016
Total Assets 759 734 701

Total Liabilities 295 251 264

Total Shareholders’Equity 464 483 438

Service Income 516 691 600

Total Revenue 525 705 615

Gross Profit  166 247 178

Net Profit (Loss) 33 82 48

Financial  Ratio 2018 2017 2016
Net Profit Margin 6.22 11.57 7.87

Return on Equity 6.90 17.73 11.02

Return on Asset 4.38 11.37 7.86

Book Value per Share (Baht) 1.80 1.87 1.69

Net Profit per Share (Baht) 0.13 0.32 0.19

FINANCIAL HIGHLIGHT 2018                                           

2559 2559 25592560 2560 25602561 2561 2561

PROFIT
Unit : Million Baht

TOTAL SHAREHOLDER’S 
Unit : Million Baht

รายได้รวม
Total Revenues
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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 



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.
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MESSAGE FROM THE CHAIRMAN

Good planning and 
flexibility in 
modifying 

strategies to align 
with change will 
render ASIMAR’s 

sustainable growth
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 Prakit    Pradipasen
 Chairman

 2018 was a year of very high competition in the 
ship repair-shipbuilding business due to pressure from 
clients and ship owners who had limited budget for ship 
repairs due to impacts from the high volatility in both the 
domestic and international economic landscape.  
Volatility which resulted from such developments as the 
trade war between the US and China, higher interest 
rate trends, the slowing down of export sector, as well 
as oil prices.  The Company has had to change its 
strategy with a shift in more emphasis on quality and 
time, bringing in new technology to enhance operational 
development and customers’ confidence in the end 
product and timely delivery.  This has resulted in 
continuing growth in the Company’s ship repair business, 
both at the corporate headquarters in Samut Prakan and 
at its branch in Surat Thani.  Moreover, the Company 
was able to expand its revenue base to sub-contracting 
steel structural works in a number of major state projects 
due to its expertise, further enhancing its experience in 
related businesses to be able to support additional work 
in the future.
 For its shipbuilding business in the past year, the 
Company completed delivery of 4 ecological vessels to 
government agencies in various provinces, and there is 
a likely trend of increased demand for such vessels 
because of growing problems of water hyacinth 
obstructing Thailand’s waterways.  The Company views 
this as an opportunity to accelerate development by 
bringing in new technology in this field so as to enhance 
its potential to become a leader in the market for 
ecological vessels, in line with corporate policy on 
environmental care.

 And although the Company’s performance this past 
year may have fallen short of set targets, the Company 
remains committed to its policy of continuing regular 
financial returns to all stakeholders to build their 
confidence in the efficiency of operational management 
and readiness for further growth in the future.  Lastly, 
the Board of Directors would like to extend our thanks 
to each stakeholder for the steadfast support of the 
Company.  The Board and the corporate management 
team promise that we will dedicate all our efforts to 
creating sustainable growth for ASIMAR and long-term 
added value for all shareholders. 
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PARTICIPATION IN 
DEVELOPMENT OF 
COMMUNITY, SOCIETY 
AND ASIMAR FAMILY 

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 2018 are the 
following;
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• Participated in volunteer activities “Doing good with our 
hearts” under the Beautiful Canal, Clear Water, Attention to 
Water Resources Project of the Laem Fa Pha Municipality. 
in honor of His Majesty King Maha Vajiralongkorn Bodindra 
Debayavarangkun.

ASIMAR Protects the World, Gives Back to the Community, Society and the Environment 

Presented used mobile phones donated 
by employees in the project“Used 
Mobile Phones Giving New Life and 
Books to the Smal l Chi ldren’s 
Development Centre” 

• Donated disposal diapers to the Laem Fa Pha Municipality 
to be provided as welfare assistance to citizens in 
communities in Laem Fa Pha Sub-district in the Long-term 
Care for Elderly People with Dependency Project. 
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• 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 Moo 3 Klong Mai Community of 
Laem Fa Pha Sub-district, Phra Samut Chedi District of Samut 
Prakan Province.

Support Community Activities to Promote Good Relations 

• The Company co-hosted a Children’s 
Day celebration at the Chulachomklao 
Naval Shipyard, Samut Prakan 
Province by organizing a ship model 
exhibition, the Company’s own work, 
as well as having games and prizes 
for 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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• Every month, the Company organizes merit making for 
employees to offer food to Buddhist monks from temples in 
the surrounding communities. 

• Scholarship Project for Employees’ 
Children provided funding to support 20 
good students who are children of its 
employees so that they may have the 
education opportunity to further develop 
into productive and qualified human 
resources in the future.

• Invited Phra Ratchadharma Nites or Phra 
Phayom Kalyano from Wat Suankaew, 
Nonthaburi so that employees could make 
merit by offering food and hearing his 
sermon on “Living Life to Suit the Present 
Day Social and Economic Environment”. 

Promotion of Dharma

Promoted and Provided Education Opportunity to Employees’ Children
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• Provided prescription eyeglasses to low-
income employees with problematic 
eyesight who were good employees. 

• 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.

• 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.

Caring for Our ASIMAR Siblings Project

Flea Market Activity

• Supported the charity walk-run activity organized by 
the Ports Authority of Thailand, “Port Authority Mini 
Marathon 2018”, Proceeds from the activity went to 
support the 33rd Border Patrol Police School at Ban 
Khor in Mae Jon Sub-district, Mae Jaem District of 
Chiang Mai Province.

• Supported the Southeast Asian Fisheries Development 
Center in organizing the “SEAFDEC Walk-Run Mini 
Marathon” Proceeds from the activity being donated 
to a Scholarship Fund for Needy Students at 7 schools 
in Phra Samut Chedi District.

Run for Health Activities
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CAPABILITY
 ASIMAR deliver large-scale, innovative 
fabrication solutions for the Marine and 

Energy sectors. Increasing global 
demands for quality and value mean that 

we must ensure that the highest 
standards of engineering integrity are 

maintained.
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BOARD OF DIRECTORS

Mr. Prakit   Pradipasen
Chairman and Independent Director 

Age : 76 Year
Education
• MBA
 Wayne State University, Detroit, USA
• BBA
 Silliman University, Dumaguate, The Philippines

Work Experience Present
• 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 (14/03/2018) : 200,200
% of Total Shares : 0.08
Appointing Date : 30/03/1995

Age : 86 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 (14/03/2018) : -
% 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 : 59 Year
Education
• MBA
 Ohio  University  USA
• BBA (Accounting)
 Kasetsart  University

Work Experience Present
• Chairman of Executive  Committee

2003 - 2017
• Managing  Director
 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. 

2001 - 2004
• Managing  Director
 Seatran Ferry  Co.,Ltd. 

Number of Shares (14/03/2018) : 1,124,960
% of Total Shares : 0.44
Appointing Date : 09/09/2003

Age : 80 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 (14/03/2018) : -
% 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 : 80 Year
Education
• BA (Business Administration)
 Thammasat University  
• BA (Accounting)
 Thammasat  University  

Work Experience Present
•   Director
 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 (14/03/2018) : 6,000,000
% of Total Shares : 2.32
Appointing Date : 26/11/2001

Age : 82 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 (14/03/2018)  : -
% 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 : 54 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.
•  Finance and Accounting  Director
 Mae Fah Luang Foundation

Number of Shares (14/03/2018)  : -
% of Total Shares : -
Appointing Date : 01/06/2016

Age : 54 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 (14/03/2018)  : -
% of Total Shares : -
Appointing Date : 01/07/2018

Mr.Teerapong   Tanphaibul 
Director
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Dr.Nonn   Panitvong 
Director ,Executive  Director and
Nominating and Remuneration Committee  

Age : 42 Year
Education
•  Doctor of Environmental
 Kasetsart  University
•  MBA
 North Carolina University Wilmington
•  BBA
 Assumption  University 

Work Experience Present
•    Executive  Director, 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 (14/03/2018) : 5,500,000
% of Total Shares : 2.13
Appointing Date : 04/06/2002

Age : 45 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 (14/03/2018)  : -
% 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 : 37 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 (14/03/2018) : 5,500,000
% of Total Shares : 2.13
Appointing Date : 04/04/2017
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Age : 47 Year
Education
• MBA (Management and Organization)
 Dhurakijpundit  University
• Bachelor Degree 
 (Sc.in Industrial Technology)
 Institue of Rajaphat Pranakorn

Work Experience Present
•  Chief Operating Office and Acting for  

Production Department Manager
 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 (14/03/2018)  : -
% of Total Shares : -
Appointing Date : 01/10/2015

Mr.Niti   Prathumtin
Chief Operating Officer and Acting for
Production Department Manager

Mr.Taweekiate   Therdpaophong
Chief Marketing Officer and Acting for
Marketing Department Manager

Age : 47 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 (14/03/2018) : -
% of Total Shares : -
Appointing Date : 01/03/2017

Management Team
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Ms.Rapeepan   Piboonsilp
Finance and Accounting 
Department  Manager

Age : 45 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 (14/03/2018)  : -
% of Total Shares : -
Appointing Date : 01/04/2011

Age : 65 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 (14/03/2018)  : -
% of Total Shares : -
Appointing Date : 31/01/2012

Mrs.Arome   Sajjawisoe
Material  Service Department Manager
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ORGANIZATION CHART

ASIAN MARINE SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED AS AT 31 DECEMBER 2016 
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7 HISTORY AND 
SIGNIFICANT 
DEVELOPMENTS
 Asian Marine Services Public Company Limited 
was established in 1981 as a marine survey 
c ompany with registered capital of THB 
2 00,000. The Company later reviewed its 
o riginal corporate objective in view of the 
g rowing 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, 
t he 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 
s ubsequently became listed as a public 
company limited and changed its name to Asian 
Marine Services Public Company Limited or 
ASIMAR.
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 In 1996, the Company was awarded a government procurement contract to build 3 patrol gunboats for the 
Royal Thai Navy worth THB 808 million. Moreover, the Company’s ordinary shares were approved as registered 
share capital for trading in the Stock Exchange of Thailand. The Company later registered the closing of its branch 
at Soi Suksawad 49 and moved the Asimar 1 floating dock to the same location as Asimar 2 at the Company’s 
current headquarters.

 In 2000, the Company was awarded the ISO 9001 version 2000 certification from Lloyd’s Register Quality 
Assurance. In 2002, the Company was commissioned to build 2 vessels: the semi-submersible Pattaya Prakarang 
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 15 March 2006, a total of 50,670,344 units of warrants were exercised for the 13th (and last) time, bringing 
the Company’s paid capital to THB 234,810,100 from THB 184,139,756, with the number of expired warrants 
remaining at 3,189,900 share units at the price of THB 1 per share.
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 On 9 May 2006, the Company revised its registered capital in accordance with the resolution of the 2006 
Annual General Shareholders’ Meeting which noted that upon the expiry date of the warrants, there remained 
3,189,900 share units still unexercised which made it necessary for the Company to amend its paid capital registration 
from THB 238,000,000 to THB 234,810,100 which should also be reflected in Article 4 of the Company’s prospectus 
under the heading “Registered Capital”.

 In 2007, the Company completed building the structure of a 442 TEU cargo ship-the largest ever to be 
commissioned in Thailand, for GATI LIMITED of India, which commenced in 2006 and is due to be delivered in 
2008. In addition the Company also signed another two contracts: with SERBA PACIFIK SDN.BHD of Malaysia to 
c onvert 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 18001accreditation 
system which is currently being developed in accordance with the established guidelines.

 Asimar Marine Co., Ltd., proceeded to decrease its registered capital on 26 January 2007 from the total 
registered capital of THB 37.5 million to THB 10.0 million and again on 3 August 2007 from THB 10.0 million to 
THB 5.0 million.

 In addition, Ecomarine Co., Ltd., was contracted by the Provincial Administration Organization of Ayudhaya 
Province to rehabilitate the waterways of the Chao Phraya River in the province which has been badly polluted and 
negatively impacting on fish farming. The project is called “A Bright Chao Phraya in Honour of His Majesty the 
King” and involves inspection and treatment of the waterways as the river runs through Ayudhaya Province, including 
disposal of waste, water hyacinth and other pests. The contract signage took place on 30 November 2007 and the 
project commenced on 1 December 2007 and is due to finish on 31 November 2008.

 In 2008, the Company completed the project to build a 442 TEU cargo ship commissioned by GATI LIMITED 
of India. Prior to that, on 26 November 2008, the Company delivered the offshore operations support vessel-
converted from a container transport ship; commissioned by SERBA PACIFIK SDN.BHD of Malaysia and proceeded 
with the project commissioned by ALMANSOORI PRODUCTION SERVICE LLC. of the United Arab Emirates to 
build a petroleum exploration vessel which is due to be delivered in 2009. In addition, the Company signed a 
contract with K.A. AL-GOSAIBI DIVING AND MARINE SERVICES COMPANY of Saudi Arabia to build a 50-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.
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 Moreover, Ecomarine Co., Ltd., has completed the rehabilitation of the waterways of the Chao Phraya River 
and Noi River in Ayudhya Province, under the Bright Chao Phraya in Honour of His Majesty the King Project which 
involved inspection and treatment of the waterways which run through the province, including disposal of waste, 
water hyacinth and other weeds. Project implementation of the one-year contract began on 1 December 2007 and 
ended on 31 November 2008. Organic materials were used in the treatment and rehabilitation process because 
water in the area earlier faced serious pollution and contamination problems which adversely affected the local fish 
farming industry.
 In 2009, 12 January 2009, the Company delivered a 442 TEU cargo ship to GATI Limited of India.
 On 2 March 2009, the Company released an off-shore oil rig operations support vessel of ALMANSOORI 
PRODUCTION SERVICE LLC. from the United Arab Emirates and held a hand-over ceremony on 26 October 
2009.
 On 30 March, 2009, the Company laid down the keel for a 60-metre offshore operations support vessel 
commissioned by K.A.AL-GOSAIBI DIVING AND MARINE SERVICES COMPANY OF Saudi Arabia.
 On 28 September 2009, the Company signed a contract with the Fisheries Department to repair the Mahidol 
Marine Exploration Ship.
 On 30 November 2009, the Company signed a contract with the Ports Authority of Thailand to build 2 tow 
vessels, valued at 533 million Baht (price including VAT), of not less than 30 metric tonnes and not less than 40 
metric tonnes tow capacity respectively. The project timeline is 730 days.

 In 2010, 17 March 2010, the company delivered the Mahidol Marine Exploration Vessel to the Department of 
Fisheries following completion of major repairs which took 6 months.
 On 1 April 2010, the company laid the keel for two tow vessels, of not less than 30 metric tonnes and not 
less than 40 metric tonnes tow capacity respectively, commissioned by the Ports Authority of Thailand.
 In March 2010, the Company proceeded with expansion of the ASIMAR 1 floating dock to 3,951 tonne gross 
to accommodate vessels of up to 5,000 DWT which will enable the company to repair larger vessels and increase 
revenue.
 The company also initiated an Innovation research and development project focusing on mitigating pollution 
from usage of raw materials, including modification of tools, equipment, production processes and energy consumption 
to further lessen environmental impacts on nearby communities and protect the environment as a whole.

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

 Ecomarine Co., Ltd. was entrusted by the Armed Forces Development Command’s Region 5 to undertake 
urgent development activities in the area of Hokwa Canal, Lumlookka District of Pathumthani Province by 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 4 July 2012, signed a contract to build 2 Lighter Barge vessels for Talay Thai Transportation 2 
Co. Ltd., valued at 35.70 million Baht with a timeline of 5 months.
 On 31 July 2012, handed over the Transhipment Barge Inter 7 vessel for Inter Stevedoring 7 Co., Ltd.
 On 31 July 2012, laid the keel for 2 Lighter Barge vessels for Talay Thai Transportation 2 Co. Ltd.
 In December 2012, received OHSAS 18001 Version 2007 accreditation from Lloyd’s Register Quality Assurance.
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 Ecomarine Co., Ltd. On 14 May 2012, was commissioned by the Office of the Permanent Secretary, Ministry 
of Science and Technology to dredge the Ban Mai Canal and the Naikimsai 1 trench, valued at 1,841,000 Baht 
and 197,800 Baht respectively.
 On 18 August 2012, was commissioned by the Faculty of Science, Chulalongkorn University to dredge up 
the slush in its water pool, valued at 300,000 Baht.

 In 2013, On 15 January 2013, signed a contract to build 6 Lighter Barge vessels for Angthone Sugar Terminal 
Co. Ltd., valued at 93.17 million Baht with a timeline of 1 Year.
 On 11 April 2013, handed over the Lighter Barge vessel No.1-2 for Angthone Sugar Terminal Co. Ltd., 
 On 15 November 2013, handed over the Lighter Barge vessel No.3-4 for Angthone Sugar Terminal Co. Ltd., 
 On 16 December 2013, handed over the offshore submarine operations support vessel. for K.A. AL-GOSAIBI 
DIVING AND MARINE SERVICES COMPANY of Saudi Arabia.

 Ecomarine Co., Ltd. On 16 June 2013, signed a contract to channel dephth modification work at GLOW 
SPP3’S coal harbor for Glow SPP3 Co. Ltd., valued at 32.49 million Baht with a timeline on 21 June 2013 and 
ended on 9 November 2013.
 Commissioned by the Electricity Generating Authority of Thailand (Maemoh) to shipbuilding Air Boat vessel, 
valued at 695,000 Baht with a timeline on 24 August 2013 and ended on 26 November 2013.

 In 2014, On 17 February 2014, signed a contract to build 1 Tugboat vessels for Port Authority of Sihanoukville 
valued USD 6.30 million with a timeline of 18 month.
 On 12 March 2014, signed a contract to build 1 for 12 MT BUOY TENDER vessels for Port Authority of 
Thailand valued 349.60 million Baht with a timeline of 15 month.

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

 In 2015, On 4 August 2015, Delivered the Tug boat to Port Authority of Sihanoukville valued USD 6.30 million. 
 On 7 August 2015, The company launched the 12 MT BUOY TENDER vessel of Port Authority of Thailand.
 On 17 August 2015, Ship commissing Ceremony at Port Authority of Sihanoukville, Cambodia.
 On 3 September 2015, Delivered the 12 MT BUOY TENDER vessel to Port Authority of Thailand valued 
349.60 million Baht.
 On 26 September 2015, Received the Award of “Premium Products of Thailand Year 2015” under the category 
of standard shipbuilding of Sea Vessels from Ministry of Industry Thailand.
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 Ecomarine Co., Ltd. On 5 February 2015, Signed a contract of 4 paddle wheel vessels at Department of 
Public Works and Town & Country Planning for the period of 241 days valued at 45.90 million Baht. 
 On 21 August 2015, Delivered 4 paddle wheel vessels of Department of Public Works and Town & Country 
Planning valued at 45.90 million Baht.

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

 In 2016, on 4 May 2016 Signed contract to build a Tugboat with pulling capacity of not less than 50 metric 
tons for the Ports Authority of Thailand, with project timeline of 18 months and project value of 398.30 million Baht.
 On 27 July 2016 Transfer ownership of property comprising land and building in Surat Thani Province as 
additional branch to expand business operation to the southern region, at total value of 130 million Baht
 On 26 August 2016 Signed a contract to build 6 barges A2500 DWT for Viravan Co., Ltd. with project timeline 
of 1 year and project value of 99.00 million Baht.
 On 6 September 2016 Keel-laying Ceremony of the Tugboat with pulling capacity of not less than 50 metric 
tons commissioned by the Ports Authority of Thailand
 On 28 September 2016 Keel-laying Ceremony of the VC 23 and VC 24 barges A2500 DWT commissioned 
by Viravan Co., Ltd.
 On 29 December 2016 Keel-laying Ceremony of the VC 25 and VC 26 barges A2500 DWT commissioned 
by Viravan Co., Ltd.
 Ecomarine Co., Ltd. On 29 March 2016 Signed a contract to build an ecological boat to harvest water hyacinth 
and other unwanted marine flora commissioned by the Department of Public Works and Town Planning, Nakhon 
Pathom Province, with project timeline of 240 days and project value of 13.90 million Baht.
 On 28 April 2016 Signed a contract to build an ecological boat to harvest water hyacinth and other unwanted 
marine flora commissioned by the Chachoengsao Provincial Administration Organization, with project timeline of 
180 days and project value of 9.94 million Baht.
 On 14 June 2016 Completed delivery of 3 ecological boats to harvest water hyacinth and other unwanted 
marine flora commissioned by the Department of Public Works and Town Planning at total value of 37.84 million 
Baht.
 On 15 September 2016 Completed delivery 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 19 September 2016 Completed delivery of an ecological boat to harvest water hyacinth and other unwanted 
marine flora commissioned by the Chachoengsao Provincial Administration Organization, at total value of 9.94 
million Baht.
 On 3 October 2016 Completed delivery of a major repair and refitting project of 15 ecological boats to harvest 
water hyacinth and other unwanted marine flora commissioned by the Department of Public Works and Town 
Planning, Bangkok at total value of 25.40 million Baht.
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 In 2017, On 19 January 2017 Completed the delivery of the 1st batch of VC 23 and VC 24 barges A2500 
DWT commissioned by Viravan Co., Ltd. and had the keel-laying ceremony for the 3rd batch of VC 27 and VC 28 
barges.
 On 8 April 2017 Held the delivery ceremony for the 2nd batch of VC 25 and VC 26 barges A2500 DWT 
commissioned by Viravan Co., Ltd.
 On 8 May 2017 Signed a contract to complete the assembly and installation of fencing along the Special 
Inter-city Highway between Bang Pa-In – Saraburi - Nakhon Ratchasima at the level crossing (Section 7) with 
Italian-Thai Development PLC at a total value of THB 10.70 million and a project timeline of 17 months.
 On 31 August 2017 Completed the delivery of the 3rd batch of VC 27 and VC 28 barges A2500 DWT 
commissioned by Viravan Co., Ltd.
 On 28 September 2017 Held ceremony to launch a Tugboat with pulling capacity of 50 metric tons (the Port 
Boat 304) commissioned by the Port Authority of Thailand.
 On 24 October 2017 Completed delivery of the Tugboat with pulling capacity of 50 metric tons (the Port Boat 
304) commissioned by the Port Authority of Thailand valued at THB 398.30 million.

 Ecomarine Co., Ltd. On 25 April 2017 Signed a contract to build 2 ecological boats to harvest water hyacinth 
and other unwanted marine flora equipped with chopping device commissioned by the Department of Public Works 
and Town Planning of Sakon Nakhon Province at total value of THB 20.57 million and a project timeline of 180 
days.
 On 14 June 2017 Held keel-laying ceremony for 2 ecological boats to harvest water hyacinth and other 
unwanted marine flora commissioned by the Department of Public Works and Town Planning of Sakon Nakhon 
Province.
 On 23 October 2017 Completed delivery of 2 ecologicalo boats to harvest water hyacinth and other unwanted 
marine flora with 60 ton/hour capacity and equipped with chopping device commissioned by the Department of 
Public Works and Town Planning of Sakon Nakhon Province.
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ACHIEVEMENTS AND MAJOR EVENTS IN 2018

Asian Marine Services Public Company Limited

9 January 2018 Signed a contract to build a Ferry vessel  for the  Seatran Ferry Co., Ltd. valued 
168.12 Million Baht. 

25 January 2018 Signed a contract to Subcontractor for Steel structure of the New Sadao Customs  
house building, Songkla. with Power Line Engineering PCL. at a total value of 27.63 
Million Baht.

6 July 2018 Signed a contract to Subcontractor for the installation of steel structure for Suvarnabhumi 
airport expansion CC1/2 project.with China State Construction Engineering (Thailand) 
Co.,Ltd.  at a total value of 35.59 Million Baht. and a project timeline of 9 months. 

Ecomarine Co., Ltd. 

19 January 2018 Signed a contract to build an ecological boats to harvest water hyacinth and other 
unwanted marine flora commissioned by the Department of Public Works and Town 
Planning of Sakon Nakhon Province at total value of 6.70 Million Baht  and a project 
timeline of 180 days. 

12 February 2018 Signed a contract to build 3 ecological boats to harvest water hyacinth and other 
unwanted marine flora commissioned by the Department of Public Works and Town 
Planning of Bangkok  at total value of 25.30 Million Baht  and a project timeline of 
240 days.

28 February 2018 Held keel-laying ceremony for 4 ecological boats to harvest water hyacinth and other 
unwanted marine flora commissioned by the Department of Public Works and Town 
Planning of Sakon Nakhon Province. and by the Department of Public Works and 
Town Planning of Bangkok.

19 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.

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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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 WAREHOUSE 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.

ตัวอย่างผลงาน

TYPES vessels SHIPOWNERS

1. Pollution Control Vessel 4 ESSO (Thailand) Public Co., Ltd., Shell 
(Thailand) Co., Ltd., Marine Department

2. Oil tankers (800 tons) 6 TPI OIL Co., Ltd.
3. Diving Support Vessel 1 Khalifa Algosaibi Diving and Marine Services 

Co., Ltd.
4. Patrol Gun Boat 3 Royal Thai Navy
5. Catamaran Passenger Ferry 3 Khaolak Enterprise Co., Ltd.
6. Passengers Ships 6 Aqua Co., Ltd. / Seatrans Travel Co., Ltd., 

Pattaya Pakarang Semi-Submarine Co., Ltd
7. 442 TEU Mul Tipurpose Container Vessel 1 GATI LIMITED

8.  50 meter Offshore Support & Maintenance 
Vessel

1 Almansoori Production Sercices Co.,LLC.

9. Bollard Pull Tractor Tug  for 30 MT 1 Port Authority of Thailand
10. Bollard Pull Tractor Tug  for 40 MT 1 Port Authority of Thailand
11. Transhipment Barge 1 Inter  Stevedoring 7 Co., Ltd.
12. Lighter Barge 8 Talay Thai Transportation 2 Co. Ltd.   

And Angthone Sugar Terminal Co. Ltd., 
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TYPES vessels SHIPOWNERS
13. Offshore submarine operations support vessel. 1 K.A. AL-GOSAIBI DIVING AND MARINE 

SERVICES COMPANY
14. Tug Boat 1 Port Authority of Sihanoukville
15. BUOY TENDER for 12 MT 1 Port Authority of Thailand
16. Lighter Barge 6 Viravan Co., Ltd.
17. Bollard Pull Tractor Tug for 50 MT 1 Port Authority of Thailand
18. Paddle Wheel 15 The Department of Public Works and Town & 

Country Planning of Bangkok, Sakon Nokhon 
Province, Nakhon Pathom Province and 
Chachoengsao Provincial Administration 
Organization receive the contact from Eco 
Marine 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.

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
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Type Amount

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 Main / Auxiliary engine repair Non-destructive tests (NDT)
- Sandblasting / Gritblasting Boiler / Condenser repair - Ultrasonic gauging

- High pressure water jet (800 bar) Propeller - Magnetic particle test

- Tank and oil cleaning Propulsion shaft - Radiographic test

- Anchor and chain cleaning Pipe Fitting - Dye penetration test

-Painting and Coating Electrical / Electronic - 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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INVESTMENT IN SUBSIDIARIES 

Nature of Business

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

 Asimar Marine Co., Ltd.
The Company is a sole shareholder in Asimar Marine 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.

 Eco marine Co., Ltd.
Eco marine 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.

ASIMAR Group structure as of 31 December 2018

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%
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REVENUE STRUCTURE

ASIMAR AND AFFILIATES INCOME STRUCTURE

                                             (Unit: Million Baht) 

Revenue categories 2018 2017 2016

Amount % Amount % Amount %
Ship repair 420.79 80.17 401.88 56.98 311.70 50.72

Ship building 39.65 7.55 265.08 37.59 205.76 33.48

Subsidiary company income 55.70 10.61 24.52 3.48 82.15 13.37

Other revenues * 8.76 1.67 13.78 1.95 14.98 2.44

Total 524.90 100.00 705.26 100.00 614.59 100.00

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

201620172018

NET PROFIT
Unit: Million Baht
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COMPETITIVE ENVIRONMENT AND INDUSTRY TREND

Industry Overview

In 2018 shipbuilding volume was at its historically lowest ever, with current fleet order volume ratio at the end 
of 2018 at only 10.52 percent and prevalence of delivery postponement of new vessels due to the financial pressures 
on both buyers and shipyards.  Such factors have eased the pressure from the supply sector, combined with 
positive factors from rising freight rates in late 2018, rendering a gradual balancing out of the oversupply situation.  

In 2018, the net increase in additional number of ships accounted for 2.82 percent of the global fleet, resulting 
in the size of the global fleet as at year end totaling DWT 836.46 million with the rate of increase remaining low as 
e stimated from new shipbuilding orders in 2019 and 2020.  Net growth of the global fleet should remain at 
approximately 3.21 percent per annum.

Impacts from regulations prescribed by the International Maritime Organization (IMO) would require ship 
owners to have increased cost in ship modifications which, when value for money is considered, may cause more 
ships to be scrapped in 2019 and 2020 when the provisions come into effect.  Following are examples: 

-  The International Convention on Ballast Water Management which is due to come into effect on 8 September 
2019 following  a 2-year waiver of enforcement, would render all sailing ships to be fitted with appropriate ballast 
water management system when entering dry dock after 8 September 2019.  Ships of more than 15 years of age 
may be decommissioned when they are due to enter dry dock in the next 5 years after the date of enforcement.  
The high cost of fitting such system in the ships might not be worthwhile for ships of over 15 years of age whose 
value is equivalent to scrap and ship owners may be more inclined to decommission such ships. 

-  The limit on the amount of sulfur in fuel oil around the world to not more than 0.5 percent from the original 
stipulation of not more than 3.5 percent from 1 January 2020 onward would require all ships to either change to 
use diesel oil as fuel which currently is more expensive than their normal fuel, or continue to use their normal fuel 
but install appropriate equipment to clean the exhaust, of which the trend seemed more to be toward the latter 
option.  Despite being able to cut cost by using cheaper fuel, but the expensive installation of the equipment would 
mean ship owners need a long time to recoup such cost. 

During 2019 to 2020, a large number of ships fitted with the equipment to clean their exhaust would enter dry 
dock for inspection to verify whether they have complied with the regulations of the IMO 2020 regarding emissions.  
This should be a positive factor for shipyards and dockyards.

Shipbuilding volume continues to be very low from the decline in orders for new ships and the increasing 
number of decommissioned vessels.  It is estimated that by the end of 2022, 13.01 percent of the global fleet aged 
more than 20 years would be decommissioned due to the stricter enforcement of regulations requiring higher cost 
to attain compliance, trend of BDI index and the selling price of vessels for scrap.

The global shipbuilding industry had just recovered from the downturn.  It had adapted to survive the crisis 
with some returning to providing ship repair services, some have transformed into green recycling docks, as well 
as turning to management restructuring through mergers and acquisitions—especially the large shipyards, in an 
effort to reduce losses.  Other measures include downsizing by terminating employment, reducing excess production 
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capacity and strengthening the industry.  In South Korea, Hyundai Heavy Industries, the number 1 shipbuilder in 
the world announced a takeover of Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering, its number 2 rival, estimated at 
USD 1.98 billion, becoming the largest shipbuilder in the world with market share of more than 20 percent of the 
global market, increasing its competitiveness vis a vis its closest rivals, China and Singapore.  China also has 
p lans to merge shipbuilders, namely between China State Shipbuilding Corp. (CSSC) and China Shipbuilding 
Industry Corp. (CSIC) in an effort to maintain its market share.

Domestic Industry Trend
The overview of the shipbuilding and ship repair industry in Thailand saw the overall market remaining stable.  

In 2018, the domestic ship repair market declined due to the decrease in the number of foreign ships coming in for 
repair impacted by economic factors including the downturn in offshore oil exploration and drilling business, which 
resulted from the decline in prices of crude oil in the global market down to USD 50-60 per barrel, rendering 
diminished purchasing power among the customer group comprising vessels which support oil exploration and 
drilling operations.  However, there were positive factors in the Thai export sector, despite some impact in October 
2018 from the trade war prompted by the US decision to raise tariffs, Thailand’s exports posted good growth to 
regional markets in Asia such as Japan, India and CLMV (Cambodia, Laos, Myanmar and Vietnam).  Overall, 
customer groups which engaged in businesses requiring cargo ships, oil and liquefied petroleum tankers had 
increasing and continuous demand for services, both in terms of repair and fleet expansion, rendering the raising 
of standards, capitalization on the SET to invest in fleet expansion, reduce the average age of their fleet and 
increase operational efficiency.  Such developments have resulted in an increase in the number of ships registered 
in Thailand in 2018, details of which are represented in the table. 

Year
Dry Tankers Liquid Tankers Total Growth rate 

of freight (%)Vessels DWT Vessels DWT Vessels DWT

2009 233 3,255,691 249 724,623 482 3,980,314 12.7

2010 207 2,603,200 270 1,096,764 477 3,699,964 -7.0

2011 198 2,389,963 285 2,051,268 483 4,441,231 20.0

2012 185 2,221,150 287 2,124,171 472 4,345,321 -2.2

2013 190 2,173,252 290 2,630,257 480 4,803,509 10.5

2014 190 2,295,460 292 3,396,869 482 5,692,329 18.5

2015 190 2,421,306 290 2,840,535 480 5,261,841 -7.6

2016 181 2,301,539 295 3,163,601 476 5,465,140 3.9

2017 165 2,030,168 308 3,452,648 473 5,482,816 0.3

2018 170 2,226,854 328 4,269,055 498 6,495,909 18.5

2019 173 2,257,793 335 3,750,090 508 6,007,883 -7.5
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The vessels of new registered ships and the number of ships withdrawing Thai vessel registration in 2019

Ship Type
New register ship Ship withdrawThai vessels register

Vessel DWT GRT Vessel DWT GRT

Gas Tanker 4 58,675 54,622 1 4,187 3,516

Container Tanker 5 49,892 42,295 1 12,666 8,892

Oil Tanker 8 26,013 16,572 7 618,956 336,172

Chemical Tanker 3 19,490 13,026 - - -

General Tanker 2 17,392 11,962 3 23,679 16,683

Total 22 171,462 138,477 12 659,488 365,263
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In 2018 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. The growth of tourism which saw the number of foreign tourists to Thailand increase to 38 million in 
2018, rendering higher demand for vessels relating to tourism activities such as ferry boats, high-powered passenger 
vessels or speed boats, as well as dinner cruise ships. 

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 
h igher-efficiency vessels, utilizing production systems which are friendly to the community and the 
environment, application of new technology, development of new types of specialized vessels, for 
example ecological vessels for harvesting water hyacinth and other unwanted marine flora or high-speed 
passenger boats. 

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 
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for the shipyard to closely coordinate and cooperate with the public sector in those countries in order 
to gain strong state support which would result in higher competitiveness. 

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

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

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

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

 3. Focus should also be given to building smaller boats used in domestic freight transport along the 
waterways as this is in line with the potential of Thai labor and shipyards.  In the longer term, if the government 
provides policy support and tangible measures to drive the industry, for example, in organizing roadshows to 
advertise the capability and potential of shipyards in Thailand, and supporting continual research and development 
of new technology for ship repair/maintenance for the private sector which will undoubtedly be a factor in promoting 
Thailand’s competitiveness in this industry in a sustainable manner.
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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 

Ecomarine Company
HEAD OFFICE AND PLANT LOCATION :

128 Moo 3 Suksawad Rd., Laemfapa, Prasamutjedee, Samutprakarn 10290, Thailand

Tel : 02-815-2060-7 Fax : 02-453-7213-4

TYPE OF BUSINESS : WATER POLLUTION CONTROL SERVICE
HOME PAGE : WWW.ECOMARINE.CO.TH
PAID-UP CAPITAL : BAHT 18,250,000.00 
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OTHER REFERENCE PERSONS

SHARE REGISTRAR Thailand Securities Depository Co., Ltd.
Registrar Department
93 The Stock Exchange of Thailand Building, 1st Floor, 
Ratchadaphisek Rd., Dindaeng, Bangkok 
10400, Thailand 
Tel : (662) 009-9000

AUDITOR Dharmniti Auditing Co., Ltd.
267/1 Pracharaj Sai 1 Rd., 
Bangsue, Bangkok, 10800, Thailand. 
Tel: (662) 587-8080 
Mr. Pojana  Asavasontichai
Certified Public Accountant (Thailand) No. 4891

INTERNAL AUDITOR Srilerk Limited Partnership
208/132 Phothong Tower, 3th Floor, 
Chaengwattana Rd., Bangkhen Talad, Laksi, Bangkok 10210, Thailand
Tel : (662) 973-4908

LEGAL OFFICE    NATIPATANA CO., LTD.
827/1, Ladphrao 87 
Klong-Chan, Bangkapi, Bangkok, 10240 Thailand.
Tel : (662) 935-9779

CROSSROADS SOLUTION PTE LIMITED
1055/828-829 State Tower Bangkok, 36th Floor, 
Silom Rd., 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.



ASIAN MARINE SERVICES PUBLIC CO., LTD. 177

MAJOR SHAREHOLDERS AND EXECUTIVES

1.  List of Major Shareholders 
As of 14 March 2018 (Latest registrar closing date)

Name As of 14 March 2018

Number of shares  (%)
1 . Panitvong Group 49,600,041 19.20

2 . Tanpaibul Group 46,051,020 17.83

3 . Mr . Prawat Chanruang 6,000,000 2.32

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

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

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

7 . Mr . Wiroj Tansirikongkol 4,730,000 1.83

8 . Mr . Wichian Srimuninnimit 4,000,000 1.55

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

10 . Ms . Somjit Taraamornrat 3,957,770 1.53
Total 133,688,531 51.76

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

2. Dividend Policy

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

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

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 CONSISTS OF
 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 

Note:*Mr.Teerapong Tanphaibul was appointed on 1 July 2018 replaced Mr. Sutham Tanpaibul that passed away

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.
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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
 

Duties and Responsibilities of the Board of Executive Directors
 1. Jointly responsible with the Company’s management in considering and scrutinizing business targets, 
s trategic 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 Managing Director.
 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 Managing Director.
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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.

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 

NOMINATING AND REMUNERATION COMMITTEE 
THE NOMINATING AND REMUNERATION COMMITTEE CONSISTS OF 

 1. Mr.Sribhumi  Sukhanetr Chairman of Nominating and Remuneration committee
    Non-Executive Director and Independent Director
 2. Mr.Prawat  Chanruang Member of Nominating and Remuneration committee 
    Non-Executive Director and Independent Director
 2. Dr.Nonn Panitvong Member of Nominating and Remuneration committee
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Duties and Responsibilities of the Selection Committee 
 1.  Select, seek and set plans for succession to top executive positions namely Directors, Managing Director 
or Deputy Managing Director 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, 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, Managing 
Director or Deputy Managing Director 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 
Managing Director 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 Managing Director 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 
Managing Director as instructed by the Board of Directors.
 In carrying out this responsibility, the Selection Committee may seek the independent views of professional 
consultants in other areas of expertise as necessary. Members of the Selection Committee are also entitled to 
receive additional training, at the Company’s expense, to promote greater knowledge and expertise in areas relating 
to their role as the Selection Committee.
The Selection Committee has a direct responsibility to the Board of Directors and is also authorised to represent 
the Company in all transaction with outsiders.

Duties and Responsibilities of the Remuneration Committee
 1. Review the corporate strategy regarding remuneration and make its recommendation to the Board of 
Directors for endorsement.  Also review and propose to the Board of Directors incentive measures and rewards 
for staff in recognition of good performance in both the short and long terms.
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 2. Make recommendations to the Chief Executive Officer and the Managing Director 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, Managing Director and Deputy Managing Director, 
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, 
M anaging Director, Deputy Managing Director 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.
 7. Review the annual performance of the Chief Executive Officer, Managing Director, Deputy Managing 
Director 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 and Acting for 
    Production Department Manager
  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

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.
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 The authority of the Managing Director 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
 The Company does not make the selection for personnel to be appointed the Directors through the Selection 
Committee, but apply the following criteria instead:
 1. The number of Directors not less than 5 persons, and not less than half of total number of Directors 
must have residence in the kingdom.
 2. Each shareholder is entitled to one vote per share.
 3. In the election of directors, the meeting of shareholders may vote for one candidate at a time, or a group 
of candidates or any other methods, as it deems appropriate. The directors shall be appointed by a majority vote. 
In case of equal votes, the chairman of the meeting shall cast a deciding vote.
 In every annual general meeting, one-third of the directors shall retire from office. If the number to retire from 
office is not a multiple of three, then the number nearest to one-third shall be applied. A director who retires under 
this provision is eligible for reappointment.
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GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Section 1: Rights of Shareholders
The Company applies the principle of good governance in its policy and guidelines pertaining to rights of 

shareholders as follows: 
The Company respects the basic rights of shareholders and strictly safeguards those rights through provision 

of accurate, comprehensive and appropriate information, including support for shareholders to exercise their rights 
in attending and voting in the shareholders’ meeting, and refraining from any action which may violate or undermine 
shareholders’ rights in accordance with the policy approved by the Board of Directors on 4 December 2007.

Shareholders Meeting 
The Company is required to disseminate notice of the meeting to shareholders, along with documentation of 

authorization which will allow shareholders to delegate an independent director to represent them as a proxy.  
Notice of the meeting will specify the date, time, venue, agenda and matters to be proposed to the meeting, together 
with sufficient details as to whether the matter is submitted for information or for consideration whichever the case 
may be.  Also included would be the Board’s recommendation on the said matter.  This meeting package shall be 
sent to all shareholders and the registrar no later than 7 days prior to the date of the meeting, as well as posted 
on the Company’s website in advance of distribution of the package. Minority shareholders may propose qualified 
persons as candidates for committee membership, as well as propose motions to put matters on the agenda via 
the website.  

It is the Company’s policy to accommodate minority shareholders and institutional investors and allocate 
sufficient time as well as provide adequate opportunity and convenience for shareholders to pose questions and 
express their views, with Members of the Board of Directors and relevant executives being required to be present 
to respond to questions in the meeting.  Important questions and comments shall be recorded in the minutes of 
the meeting and posted on the Company’s website within 14 days following the date of the meeting to allow 
shareholders to examine the record without having to wait until the next general meeting.

• The Company held its  Annual General  Meeting 2018 on 5 April 2018 which was attended by 10 of the 
total of  11 members of the Board of Directors , including the Chairman, Chairman of the Audit Committee, Chairman  
of  Nominating and Remuneration Committee ,the Managing Director, 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  2018 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. Sribhumi Sukhanetr and Mrs.Luckana  Srisod  to represent 
them and vote on their behalf.  However, in the  Annual General  Meeting 2018, none of the shareholders elected 
to delegate either Independent Director as their proxy. 
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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). 

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 2018 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 2018, 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 2018 to 15 February 2019. 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.
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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 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 2018, has been an incident with a staff of 19. 

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.
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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 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 2018 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.
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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 2018 are the following;

ASIMAR Protects the World, Gives Back to the Community, Society and the Environment 
**Participated in volunteer activities “Doing good with our hearts” under the Beautiful Canal, Clear Water, 

A ttention to Water Resources Project of the Laem Fa Pha Municipality. in honor of His Majesty King Maha 
Vajiralongkorn Bodindra Debayavarangkun, to raise public awareness and advocate for reduction of waste and 
protection of water resources by organizing activities to clean up canals and waterways, as well as the public 
sewerage system in the municipality.

**Sent team of futsal athletes to participate, as well as contributed drinking water, in the futsal competition 
organized by the Klong Mai Community of Laem Fa Pha District.  

**Presented used mobile phones donated by employees to the Ministry of Interior in collaboration with the 
Local Administration Promotion Department, through the Laem Fa Pha Municipality in the “Used Mobile Phones 
Giving New Life and Books to the Small Children’s Development Centre” Project whereby electronic waste in the 
form of mobile phones are donated for appropriate recycling, with funds raised from the recycling used for acquiring 
needed books and other learning media and tools for Small Children’s Development Centers in remote rural areas.

**Took the Company’s nursing staff to visit and provide health examination for Mrs. Samruay Pongsri, a 
resident of Ban Klong Mai community, a neighbor of the Company, as well as providing health care to her other 
neighbors. 

**Donated disposal diapers to the Laem Fa Pha Municipality to be provided as welfare assistance to 38 senior 
citizens in communities in Laem Fa Pha Sub-district in the Long-term Care for Elderly People with Dependency 
Project. 

**The Company sent representatives to attend meetings with the Laem Fa Pha Municipality on the “Bright 
and Beautiful Town Free of Pollution” Project of which the project objective was to campaign for public participation 
in mitigating environmental impacts on the community and for companies to reduce waste by the 3 R principles of 
reduce, reuse and recycle, as well as creating awareness and participation in reducing waste from origin based on 
a prepared 60-day action plan “Separate before Throwing out”.

Support Community Activities to Promote Good Relations 
**Supported Children’s Day activities by donating gifts to a total of 17 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 Moo 3 Klong Mai Community of 
Laem Fa Pha Sub-district, Phra Samut Chedi District of Samut Prakan Province.

**The Company co-hosted a Children’s Day celebration at the Chulachomklao Naval Shipyard, Samut Prakan 
Province by organizing a ship model exhibition, the Company’s own work, as well as having games and prizes for 
the children who attended.
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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.  

Promotion of Dharma
** Every month, the Company organizes merit making for employees to offer food to Buddhist monks from 

temples in the surrounding communities, as well as organizing Dharma sermons and meditation practice in order 
that they may have a moral compass to guide them as good Buddhists.

* *Invited Phra Ratchadharma Nites or Phra Phayom Kalyano from Wat Suankaew, Nonthaburi so that 
employees could make merit by offering food and hearing his sermon on “Living Life to Suit the Present Day Social 
and Economic Environment”.  Moreover, the temple also brought to the event agricultural produce for sale at 
economic prices and asked for a donation of used electrical goods which were broken to take back for repair and 
subsequent sale to raise funds for its SuanKaew Foundation to help the poor and unemployed.

Promoted and Provided Education Opportunity to Employees’ Children
**Scholarship Project for Employees’ Children provided funding to support 20 good students who are children 

of its 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
* *Provided prescription eyeglasses to low-income employees with problematic eyesight who were good 

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 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, 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 among the Center’s staff and personnel of the Phra Samut Chedi 
District agencies, as well as the general public with funds from the activity being donated to a Scholarship Fund 
for Needy Students at 7 schools in Phra Samut Chedi District.
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*Supported the charity walk-run activity organized by the Ports Authority of Thailand, “Port Authority Mini 
Marathon 2018”, to promote healthy physical activity among employees, their family and the general public, as well 
as participate in a charitable cause.  Proceeds from the activity went to support the 33rd Border Patrol Police 
School at Ban Khor in Mae Jon Sub-district, Mae Jaem District of Chiang Mai Province.

6. Policy and Best Practice toward the Environment 
The company is aware of its environmental responsibility, retaining employee’s healthy and safety include 

continuous improvement process to reduce energy consumption, natural resources, prevent an environmental 
pollution. It is a policy of environmental protection and ISO 14001: 2004 environmental management system has 
been implemented in the company. By appointing an Environmental Management Representative had the following 
environmental responsibilities :

1. To plan the implementation of environmental management systems. Publish policy develop and maintain 
an environmentally responsible environmental management system. 

2. To follow up  progress and review the implementation of the environmental management system of the 
Environmental Management System Committee.

3. To report on the progress of environmental management system implementation to top management.
Emphasis is placed on creating a pleasant work environment by organizing a workplace setting that is clean, 
attractive and green.  A most important feature for both the workplace interior and the surrounding community is 
the issue of health and safety so that happy coexistence between the organization and the community is attained.

In order to promote confidence in the Company’s safe and healthy environmental standards, it has established 
a channel of communication whereby incidents can be reported or complaints lodged both in and out of work hours 
( 24 hours) which is part of the Company’s early detection measure to guard against any possible adverse 
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 
i nformation, in a comprehensive, accurate, credible and timely manner in both Thai and English. Information 
disclosure is done via the SET Community Portal of the Stock Exchange of Thailand and via the Company website 
(www.asimar.com) with the Managing Director or a delegate of the Managing Director 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.



192 ANNUAL REPORT 2018

Details Reference in the  Annual Report 2018

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 T he Company’s Performance in 2018, 
F inancial 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 2018
Unit: Baht

Name Board of Directors Audit Committee Nominating and 
Remuneration Committee

1. Mr.Prakit Pradipasen 240,000 - -

2. Mr.Sutham Tanpaibul 150,000 150,000 60,000

3. Mr.Prawat Chanruang 150,000 - -

4. Ms.Warawan Nganthavee 150,000 - 60,000

5. Mr.Suthin Tanpaibul 150,000 - -

6. Dr.Nonn Panitvong 150,000 - -

7. Mr.Sribhumi Sukhanetr 150,000 120,000 -

8. Dr.Bumroong Chinda 150,000 120,000 -

9. Mrs.Luckana Srisod 150,000 - 60,000
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Unit: Baht

Name Board of Directors Audit Committee Nominating and 
Remuneration Committee

10. Mr.Suradej Tanpaibul 150,000 - -

11. Mr.Win Panitvong 150,000 - -

Total 1,740,000 390,000 180,000

1. *Total Annual Director Fee and Audit Committee for 11 directors Baht 2.31 Million. 

2. **Total Remuneration for 10  ***managements is Baht  10.72 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 
a pproval 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 2018, each director’s attendance in these meetings are as follows:     

Name Board of Directors Audit Committee Nominating and 
Remuneration Committee

1.   Mr.Prakit Pradipasen 3/4 - -

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

3.   Mrs.Warawan Nganthavee 4/4 - -

4.   Mr.Suthin Tanpaibul 4/4 - 2/2

5.   Mr.Sribhumi Sukhanetr 4/4 - -

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

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

*8.   Mr.Teerapong Tanphaibul 2/4 - -

9.   Dr.Nonn Panitvong 3/4 - 2/2

10. Mr.Suradej Tanpaibul 4/4 - -

11. Mr.Win Panitvong 3/4 - -

Note:*Mr.Teerapong  Tanphaibul was appointed on 1 July 2018 replaced Mr. Sutham  Tanpaibul that passed away
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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 
t hose 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 
o r reporting the sale, purchase or receipt of such shares, changes of share ownerships to the directors and 
management to the Board meeting.

4.13  Changes Held by Directors and Executives in 2018

Name
Shares held 
as of 31 

December 
2018

Shares held 
as of 31 

December 
2017

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.Warawan Nganthavee 1,124,960 1,124,960 - 0.44

Spouse and minor children - - - -

4 Mr.Suthin Tanpaibul - - - -

Spouse and minor children - - - -

5 Dr.Bumroong Chinda - - - -

Spouse and minor children - - - -

6  Mr.Prawat  Chanruang 5,209,700 6,000,000 (790,300) 2.02

Spouse and minor children - - - -

7 Mrs.Luckana Srisod - - - -

Spouse and minor children - - - -

8 Mr.Teerapong Tanphaibul 1,000,000 - 1,000,000 0.39

Spouse and minor children - - - -

9 Dr.Nonn  Panitvong - - - -

Spouse and minor children - - - -

10 Mr. Suradej Tanpaibul 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 - - - -
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Name
Shares held 
as of 31 

December 
2018

Shares held 
as of 31 

December 
2017

Percentage of 
shares held(%)

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 - - - -

In 2018, 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 Community Portal system and the company 
website (www.asimar.com) 

• Presentation of the Company’s operating results, annual reports which can be downloaded, meeting notices, 
investment in other companies, report on the shareholders meeting in both Thai and English, company news and 
updates, as well as reports on investor relations activities on the company website.  In addition, prior to the posting 
of the meeting notice on the company website, shareholders and investors can express their opinions, including 
proposing additional items for meeting agendas and nominating qualified people to become Directors. 

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.
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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

I n 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 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.
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Vision:  To establish ASIMAR as an internationally recognized brand name in the shipbuilding 
and ship repair industry, through the application of technology in developing its 
manufacturing process to achieve excellence in quality, timely delivery and ultimate 
client satisfaction.    

Mission:  Commitment to providing a high standard of service to clients by means of effective 
quality and time control comparable to a leading world-class shipyard, with continuing 
development and optimal efficiency in the management of company resources for 

Clients:  Well-received outcomes and complete client satisfaction
Shareholders:  Target returns on investment to their satisfaction
Employees:   Human resources development with opportunities for career advancement and good 

quality of life
Environment and 
Community:  Participation in environmental and social development activities 

The Company places great importance on having effective internal control and internal audit systems, efficient 
risk evaluation and management.  In addition, the Company also has an effective internal review system in order 
to ensure that operations comply with all legal and regulatory requirements as well as produce best results for the 
Company in terms of internal control.

The Board of Directors established clear demarcation of the respective role, duties and responsibilities between 
the Board of Directors and the Board of Executive Directors, details of which are given under the heading Corporate 
Structure.

The Board of Directors supervises to the Board of Executive Directors in managing the operations of the 
Company in accordance to the prescribed policies.  In circumstances where there might be issues of conflict of 
interest or personal gain or loss, including issues which require shareholders’ opinions, the Company will follow 
the guidelines of the Stock Exchange Commission (SEC) and the Stock Exchange of Thailand (SET). 

The Company supports and facilitates training and development for its directors.  Useful documentation and 
information which assist in carrying out their duties are also provided, such as the Director’s Handbook, etc.

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 

d irectors (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).
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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.
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 
p ossess 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 Managing 
Director

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.
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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) 2007

- Director Accreditation Program (DAP) 2003

Mr.Sutham Tanpaibul - The role of Chairman (RCM) 2004
Mr.Prawat Chanruang - Role of the Compensation Committee 2008

Mrs.Warawan Nganthavee - Board Nomination and Compensation Program (BNCP) 2018

- Board & Director Performance and   Evaluation 2008

- Successful Formulation and Execution of Strategy 2008

- Director Certification Program (DCP) 2004

- Director Accreditation Program (DAP) 2004

- Finance for Non-Finance Director (FN) 2004

Mr.Suthin Tanpaibul - Director Certification Program (DCP)  2003

Mr.Sribhumi Sukhanetr - Board Nomination and Compensation Program (BNCP) 2018

 - Director Forum 2004

 - Board Performance Evaluation 2004

 - CEO Performance  Evaluation 2004

 - The role of Chairman (RCM) 2003

 - Finance for Non-Finance Director (FN) 2003

 - Director Certification Program (DCP) 2002

Dr.Bumroong Chinda - Audit Committee Program (ACP) 2008

- Director Certification Program (DCP) 2002

- Finance for Non-Finance Director (FN) 2002

Dr.Nonn Panitvong - Board Nomination and Compensation Program (BNCP) 2018

- Director Certification Program (DCP) 2012

Mr.Suradej Tanpaibul - Director Certification Program (DCP) 2011

Mr.Win Panitvong - Director Certification Program (DCP) 2011

Mrs.Luckana Srisod - Director Accreditation Program (DAP) 2017

- Advanced Audit Committee Program (AACP) 2017
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Name Program Year
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 Managing Director

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 Managing Director and senior Executives of the Company (at the level of  Deputy Managing Director 
and Assistant Managing  Director) 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 Managing Director and senior company executives of the evaluation outcomes.

5.8  Formulation of Plans for Succession to Senior Executive Positions

The Board of Directors has assigned the Selection and Remuneration Committee the responsibility of setting 
plans for succession to top executive positions namely the Managing Director 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.
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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.  

S ince 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 addressed, this will also 
be reported to the Board of Directors and followed up accordingly.
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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 Managing Director, Department Manager and the Internal 
Audit Manager and is responsible for

• development of the risk management plan
• overseeing implementation of risk management
• communicating to staff and providing training on risk management
• overseeing that risk assessment and risk control measures are developed on the job
• implementing risk management by means of assessing, controlling, reviewing and supervising
•  ensuring that the Audit Committee considers and endorses the risk management plan before its submission 

to the Board of Directors at each quarter

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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CONNECTED TRANSACTIONS   

 During the year 2018, 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 2018 the Audit Committee is of the 
opinion that the aforementioned items were transacted in accordance with the Company’s regular business practices 
and in a reasonable manner. The setting of prices, terms and conditions were done in the same manner as those 
offered to non-related parties. There were no transfer benefits between the Company, subsidiaries, related companies 
and shareholders are summarized as below:- 

 1. Assets, Liabilities and Contingent Liabilities between the companies with subsidiary company, associated 
company and related companies as follows :-

31 Dec 2018
Million Baht

31 Dec 2017
Million Baht

Percentage
of holding

TRADE ACCOUNT RECEIVABLE-RELATED PARTIES
 Subsidiary company

 - Ecomarine Co.,Ltd. 0.54 0.67 93.15

 Related company

 - Seatran Ferry Co.,Ltd. 18.66 7.82 -

 - Seatran Discovery Co.,Ltd. 0.05 - -

 - Seatran Line Co.,Ltd. 0.21 - -

 - Seatran Dockyard Co.,Ltd. 0.46 - -

AMOUNTS DUE FROM RELATED PARTIES
 Subsidiary company

 - Asimar Marine Co.,Ltd. 0.98 4.55 99.90

 - Ecomarine Co.,Ltd. 0.92 0.29 93.15

 - General Marine Co.,Ltd. 0.007 0.007 99.99
UNBILLED COMPLETE CONSTRUCTION IN PROGRESS-
RELATED PARTIES 
    Related company

      - Seatran Ferry Co.,Ltd. 2.53 37.22 -

 - Seatran Discovery Co.,Ltd.  - 0.02 -

TRADE ACCOUNTS PAYABLE-RELATED PARTIES
   Subsidiary company

 - Asimar Marine Co.,Ltd. 8.47 14.07 99.90

 - Ecomarine Co.,Ltd. 0.009 0.01 93.15

 Related company

 - Seatran Ferry Co.,Ltd. 0.29 1.03 -
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31 Dec 2018
Million Baht

31 Dec 2017
Million Baht

Percentage
of holding

ACCRUED INTEREST-RELATED PARTIES 
 Subsidiary company

 - Ecomarine Co.,Ltd. 0.01 - 93.15

 - General Marine Co.,Ltd.  0.005 - 99.99

LONG-TERM LOANS-RELATED PARTIES 
 Subsidiary company

  - Ecomarine Co.,Ltd. 9.00 - 93.15

  - General Marine Co.,Ltd.  4.00 - 99.99

 
 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

2018 2017

SUBSIDIARY COMPANY
 Revenues

 Ship building income    39.70 16.10

 Ship repair income 0.20 0.30

 Other income 1.70 1.80

 Expenses

 Cost of services 31.60 32.70

 Purchase material 0.10 2.00

 Interest expense 0.30 -

RELATED COMPANY
 Revenues

 Ship repair income 55.40 56.90

 Service income and sale 1.10 0.50

 Expenses

 Service income and sale - 1.30

 Purchase material 0.20 -

Purchase material
 The company has systematic procedures and approval system for the connected transactions by ensuring 
their necessity, and their value, fair and reasonable, in compliance with the rules and regulations of SET and other 
related regulation. In addition, the connected transaction which is not normal business or supporting business must 
been reviewed by the Audit Committee.
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Tendency on future related parties transactions
 The Audit Committee will oversee future related parties transactions to ensure that transactions are made 
properly with a fair rate of return and approved in accordance with appropriate processes and procedures. Items 
a nd 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

1. Mr.Prakit Pradipasen X
2. Mrs.Warawan Nganthavee X X X X X

3. Mr.Suthin Tanphaibul X X X X

4. Dr.Bumroong Chinda X

5. Mr.Teerapong Tanphaibul X X X X

6. Dr.Nonn Panitvong X

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

X = Directors , XX = Management
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ADDITIONAL INFORMATION REGARDING AUDITOR’S  
SERVICE FEE

1. Audit fee
The company and subsidiaries paid the audit fee to Dharmniti Auditing Co., Ltd. office limited for year 2018 

totaling Baht 1,035,000.00

2. Non-audit fee         
- No -
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REPORT OF THE AUDIT COMMITTEE

The company’s Audit Committee comprises three independent directors appointed by the Shareholders 
Meeting. All three directors possess qualifications which fully meet the criteria set by the Stock Exchange of Thailand. 
The Audit Committee comprises:

1. Mr. Sribhumi Sukhanetr Chairman of Audit Committee
2. Dr. Bumroong Chinda Member,Audit Committee
3. Mrs. Luckana Srisod Member,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 2018, 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.
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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 2018. Incidentally, this auditing firm does not provide any other service to the Company besides being 
the Company Auditor in 2018. 

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 Member, Nomination and Remuneration Committee

3. Mr. Nonn Panitvong Member, Nomination 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 Deputy Managing Director 
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 Deputy Managing Director upward for submission to the 
Board of Directors for further consideration and approval.

In 2018, 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 2018”, 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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PERFORMANCE IN 2018

 

SUMMARY OF FINANCIAL INFORMATION       
Consolidated Financial Data                          Unit: Thousand Baht

2018 2017 2016
Total Assets 759,077 733,805 701,301
Total Liabilities 295,046 251,136 263,675
Shareholders’ Equity 464,031 482,669 437,625
Revenue from services 516,134 691,483 599,610
Revenue from Ship Repair 420,785 401,881 311,702
Revenue from Shipbuilding 39,650 265,085 205,758
Subsidiary company income 55,699 24,517 82,150
Total Revenue 524,897 705,262 614,589
Gross Profit 165,804 247,105 178,016
Net Earning (Loss) 32,669 81,565 49,399

Financial Ratio
2018 2017 2016

Net Profit Margin (%) 6.22 11.57 7.87
Return on Equity (%) 6.90 17.73 11.02
Return on Asset (%) 4.38 11.37 7.86
Book Value per share (Baht) 1.80 1.87 1.69
Earnings per share (Baht) 0.13 0.32 0.19

Performance in 2018
The Company’s operational performance in 2018 compared to the previous year saw a decline in revenue 

from services by THB 175.35 million or equivalent to 25.36 percent.  The analyses of changes in revenue costs 
and expenses are as follows:

NET PROFIT
Unit : Million Baht

48.37 (2016)

32.67 (2018)

81.56 (2017)
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Revenue
Revenue from ship repairs accounted for THB 420.80 million, an increase of THB 18.70 million or 4.65 percent 

from the previous year, with the increase in 2018 attributable to the rise in revenue from ship repairs at the shipyard 
in Surat Thani and from the Project to repair 2 mine sweepers due for delivery in Quarter 1 of 2019. 

Revenue from shipbuilding stood at THB 39.65 million, a decrease of THB 241.55 million from the previous 
year due to the fact that in 2018 the Company did not have any major shipbuilding projects of the same scale in 
value as in 2017 when the Company had income recognition from the project of the Ports Authority of Thailand to 
commission a tugboat with pulling capacity of 50 metric tons.  In 2018, the Company only had projects to build 4 
ecological vessels for government agencies, through its subsidiary, Ecomarine Co., Ltd., of which delivery was 
completed.  

In 2018, the Company had additional revenue from engineering projects, namely steel structural works in the 
Project to Build the New Sadao Customs House in Songkhla Province, of which there was already 94 percent 
income recognition and due for completion in Q1 of 2019, and the steel structural work at Suvarnabhumi Airport 
Project, of which income recognition amounted to 52 percent and due for completion in Q2 of 2019.

Costs and Expenses
The Company’s gross profit in 2018 declined from 2017 by 3.62 percent with contracting costs of THB 350.33 

million, a decrease of THB 94.05 million compared to 2017, equivalent to 21.16 percent.  The declining costs were 
due to better control and management of shipbuilding works rendering costs which were lower than budgeted.   
There were higher costs pertaining to ship repair work, however, as there were some government projects which 
had higher costs than the appropriated budget and the profit rate for government projects was normally lower than 
projects for private clients, rendering lower gross profit from ship repairs in 2018.

Meanwhile, selling expenses were THB 9.18 million, a decrease of THB 3.94 million, and administration 
expenses stood at THB 101.26 million, a decrease of THB 9.56 million or 8.63 percent, due to more efficient control 
over expending budget.

Financial cost amounted to THB 7.62 million, an increase of THB 1.29 million from 2017, resulting from interest 
on short-term loans for use in business.

All of these factors resulted in the Company’s net profit in 2018 amounting to THB 32.67 million, a decrease 
when compared with net profit in 2017 of THB 81.57 million by THB 48.90 million, equivalent to a change of 59.95 
percent.
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Financial Statements
1. Assets

The Company’s total assets amounted to THB 759.08 million, an increase of THB 25.27 million or 3.44 
percent.  Current assets increased by THB 11.97 million, equivalent to 5.09 percent, details of which are as follows:

1.  Cash and cash equivalents decreased by THB 18.48 million or 30.45 percent due to cash payment for 
purchase of machinery and improvement of the dock front area to accommodate future projects in 2018. 

2.  Net trade account receivable increased by THB 4.45 million or 9.03 percent, mostly  debts from ship 
repair works not yet due for payment, with debts of more than 12 months amounting to THB 10.35 million 
for which the Company had set full allowance for doubtful accounts.

3.  Unbilled receivables increased by THB 22.67 million or 33.16 percent which is the increase in ship repair 
works in process amounting to THB 4.86 million and the steel structural works of the Suvarnabhumi Airport 
Project of THB 17.81 million not yet due for billing.

4.  Inventory decreased by THB 6.53 million or 13.82 percent because in 2018 the Company did not yet have 
shipbuilding projects which required plans to order raw materials in advance.

5.  Net property (land, building and equipment) increased by THB 17.12  million or 4.04 percent because in 
2018, the Company improved another floating dock at a value of THB 4.98 million, purchased additional 
machinery and equipment (Tower Crane) amounting to THB 9.32 million as well as improving the dock 
f ront area accounting for THB 35.10 million to accommodate future projects, both ship repairs and 
shipbuilding.

2. Liabilities
Total liabilities of the Company amounted to 295.05 million, an increase of THB 43.91 million or 17.48 percent, 

significant details of which are as follows:
1.  Overdrafts and short-term loans from financial institutions increased by THB 67.00 million as the Company 

had borrowed short-term loans from financial institutions for use as working capital.       
2.  Long-term loans from commercial banks increased by THB 28.32 million during 2018 due to the withdrawal 

of long-term loans amounting to THB 43.10 million, of which THB 35.10 million was for improvement of 
the front area of the dock and THB 8.00 million for improvement at Surat Thani shipyard.

3. Shareholders’ Equity
Shareholders’ equity stood at THB 464.03 million, decreasing by THB 18.64 million or 3.86 percent from 

2017, due to a decline in total comprehensive income of THB 43.35 million and increased dividend payment of 
THB 20.66 million when dividend payment from operating Corporate results in the year 2017 in the amount of THB 
51.50 million was deducted.
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4. Liquidity
The Group’s current ratio stood at 1.40 times, decreasing from 1.56 times in 2017 due to increased current 

liabilities of THB 11.97 million over current assets resulting from an increase in trade accounts receivable, unbilled 
income—mostly from the Sadao Customs House Project and the Suvarnabhumi Airport Project, which were 
waiting for scheduled billing.  Meanwhile, there were increased current liabilities amounting to THB 24.84 million 
from the increase in short-term loans and long-term loans due within one year.

Gross profit margin in 2018 was 32.12 percent, decreasing from the previous year, due to the decline in 
shipbuilding revenue and certain ship repair projects commissioned by government agencies had higher costs than 
earlier estimated.

•  Cash flow from operating activities in 2018 amounted to THB 1.55 million, a decrease of THB 116.39 
million from 2017 with the main item that resulted in the decrease in cash flow coming from the decrease 
in net profit and total payment of all trust receipts amounting to THB 28.46 million. 

•  Cash flow for investment activities amounted to THB 54.90 million, down from 2017 by THB 3.34 million, 
as in 2017 the Company had investment in purchasing fixed assets amounting to THB 54.66 million, namely 
the purchase of machinery and equipment (Tower Crane), improvement of the dock-front area at corporate 
headquarters and improvement of the shipyard in Surat Thani to support and develop efficiency in operational 
work and business operations. 

•  Net cash from funding activities amounted to THB 35.09 million because the Company borrowed short-
term loans from financial institutions in the amount of THB 87.00 million, and long-term loans of THB 43.10 
m illion for use as working capital, repaid THB 14.79 million in long-term loans and paid dividend to 
shareholders amounting to THB 51.50 million.

Debt to equity ratio stood at 0.64 times, increasing from 0.52 times in 2017, because the Company had 
increased short-term and long-term loans and shareholders’ equity declined due to the net profit of only THB 32.67 
million in 2018, a decrease from 2017 by THB 48.90 million or 59.95 percent.  

Profitability ratio decreased compared to 2017 with net profit margin of 6.22, down from 11.57, while the 
interest coverage ratio was 2.15 times of which the decrease was due to the decline of net profit in 2018, as well 
as increased financial cost from interest on short-term loans secured as the Company’s working capital.  Nevertheless, 
the Company was still able to pay on debts in full and on time.  
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5. Capital Source
In 2018, the Company had total liabilities amounting to THB 295.05 million, increasing by THB 43.91 million, 

comprising current liabilities of THB 175.83 million and non-current liabilities of THB 119.22 million.  The increase 
in current liabilities this year was due mainly to interest-bearing liabilities, namely the increase by THB 8.72 million 
in long-term loans due within one year.  While the increase of THB 19.07 million in non-current liabilities resulted 
from long-term loans for the purpose of investment in assets and improvement of the dockyard areas at both 
corporate head office and at the Surat Thani branch.

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 177.95 million, a decrease due to the net 
profit of only THB 32.67 million as well as dividend payment of THB 51.50 million from the 2017 operating results. 

Return on assets (ROA) was 4.38, down from 11.37 in 2017. The Company had an increase in assets of THB 
25.27 million and a decrease in profit of THB 48.90 million. The Company had lower ability to use its assets to 
generate income due to the fact that most of the additional assets were either under construction or installed but 
not yet operable, being due for completion in 2019.

In 2018, the company achieved  scores of customer satisfaction by the standard 
score is 90 points as follows.

No Month Score (%)
1 January 91.66
2 February 92.92
3 March 94.81
4 April 90.12
5 May 95.95
6 June 95.55
7 July 94.74
8 August 94.89
9 September 92.67
10 October 94.21
11 November 94.71
12 December 91.90

Total 93.68
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BOARD OF DIRECTORS’ RESPONSIBILITY FOR FINANCIAL 
REPORTING

The consolidated financial statements of Asian Marine Services PCL and subsidiary companies have been 
prepared in line with the requirements of the Public Company Limited Act B.E. 2535 (1992), the Securities and 
Exchange Act B.E. 2535 and the Accounting Act B.E. 2543 (2000), by conforming to accounting standards prescribed 
by the Federation of Accounting Professions.

The Board of Directors is responsible for the financial reports of the Company, prepared to assure that the 
statements of the financial position, income and cash flows are reliable and accurate, that effective internal control 
systems are in place, that accounting information has been accurately, completely and adequately recorded to 
safeguard assets and to protect against fraud and material irregularities. In preparing the financial reports, a large 
amount of consideration has been given to the selection of suitable accounting policies, which have been continuously 
maintained and are complied with generally accepted accounting standards. Significant information has been 
adequately disclosed in the notes to the financial statements, to which the opinion of the auditor on the financial 
statements of Asian Marine Services PCL and the consolidated financial statements of Asian Marine Services PCL 
and subsidiary companies have been given in the report of the certified public accountant.

Mr.Prakit Pradipasen
Chairman

Mr.Suradej Tanpibul
Chief Executive officer
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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, 2018, 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, 2018, 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, 2018, 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, 2018, 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 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.   
 
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, and I do not provide a separate 
opinion on these matters.   

*****/2

INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT
To The Shareholders and Board of Directors of
 Asian Marine Services Public Company Limited
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Revenue recognition from shipbuilding and ship repairing 
           The Company’s main business operations are shipbuilding and ship repairing. The Company 
has recognized the revenue from providing services on shipbuilding and ship repairing by the percentage of 
completion method. It is based on the judgment and experience of the engineer as a basis in the estimation of 
work completion if such work is being done as at the financial reporting preparation. However, the company 
has the control to make reasonable judgments and the completion of work to consider the revenge recognition 
must not exceed the actual cost of the operation. As the income account is a significant transaction to the 
financial statements as a whole. As at December 31, 2018, the Company has earned the revenue from 
shipbuilding and ship repairing amounting to Baht 502.21 million (Separate financial statements). I have paid 
special attention in the recognition of revenue from shipbuilding and ship repairing. 
 
Risk response by auditor 
          Regarding my audit approach, I have audited and assessed the appropriateness of preparing 
the percentage of completion by the engineer, comparing the work completion with the actual cost and the 
observing of the work progress of the construction in progress. I have paid attention to the valuation and the 
adequacy of the disclosure of information related to the revenue from shipbuilding and ship repairing. The 
disclosure of information related to the revenue from service employment is stated in Note 7 in the notes to the 
financial statements. I have applied such audit approach and reach a conclusion that the Company has 
appropriately recognized its revenue. 
 
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. 

 
*****/3 
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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 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.  

• 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. 
 

*****/4 
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• 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 we 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.  
 

*****/5 
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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. Pojana  Asavasontichai. 
 

 
 
 

(Mr. Pojana  Asavasontichai) 
Certified Public Accountant 

Registration No. 4891 
 

Dharmniti Auditing Company Limited 
Bangkok, Thailand 
February 15, 2019 
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(Unit: Baht)

2018 2017 2018 2017

Current assets
Cash and cash equivalents 42,209,014           60,694,350          20,694,291          31,062,213          
Trade accounts receivable 6

Related parties 5, 6 19,383,404           7,822,283            19,543,618          8,429,002            
Unrelated parties 44,669,018           51,847,502          44,501,453          51,552,364          
Less: Allowance for doubtful accounts (10,355,908) (10,420,863) (10,355,908) (10,420,863)
Total trade accounts receivable 6 53,696,514           49,248,922          53,689,163          49,560,503          

Unbilled complete construction in progress
Related parties 5 2,527,682             37,246,531          2,527,682            37,246,531          
Unrelated parties 88,517,119           31,123,461          88,517,119          31,123,461          
Total unbilled complete construction in progress 7 91,044,801           68,369,992          91,044,801          68,369,992          

Other receivables - related parties 5 -                       -                       197,331               4,848,579            
Other receivables - unrelated parties 32 7,463,890             -                       7,463,890            -                      
Inventories 8 40,724,762           47,250,513          40,358,631          46,758,856          
Other current assets

Advance payment for purchase of goods 180,563                3,197,511            180,563               3,197,511            
Others 11,612,997           6,200,060            9,037,464            6,417,810            

Total current assets 246,932,541         234,961,348        222,666,134        210,215,464        
Non-current assets

Investments in subsidiaries for under the cost method 9 -                       -                       26,882,479 26,882,479          
Property, plant and equipment 10 440,586,764         423,465,620        439,542,253 422,250,883        
Leasehold right of land and building 11 24,845,719 25,913,594          24,845,719 25,913,594          
Intangible assets 12 11,877,589           12,970,779          11,877,589          12,970,779          
Deferred tax assets 14 10,682,270 12,677,760          10,438,133 12,458,874          
Withholding tax deducted at source 15 10,699,592           9,942,895            8,878,968            7,982,489            
Other non-current assets 13 13,452,769 13,873,260          13,452,769 13,873,260          

Total non-current assets 512,144,703 498,843,908        535,917,910 522,332,358        
Total assets 759,077,244 733,805,256        758,584,044 732,547,822        

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, 2018

ASIAN MARINE SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES

Note

STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
ASIAN MARINE SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
AS AT DECEMBER 31, 2018

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

2018 2017 2018 2017

Current liabilities
Bank overdrafts and short-term loans from 

financial institutions 16 87,000,000           20,000,000          87,000,000          20,000,000          
Trust receipts payable 16 -                       28,460,018          -                       28,460,018          
Trade accounts payable

Related parties 5 291,575                1,029,875            8,499,998 15,116,962          
Unrelated parties 33,763,168           41,150,062          32,843,609 40,047,335          
 Total trade accounts payable 34,054,743           42,179,937          41,343,607 55,164,297          

Accrued construction cost 277,714                261,555               277,714               261,555               
Warranty provisions 17 1,157,461             10,179,758          1,157,461            10,179,758          
Current portion of liabilities under financial

lease agreement 809,895                1,026,735            809,895 1,026,735            
Current portion of long term loans from bank 18 20,598,120           11,881,320          20,598,120 11,881,320          
Other current liabilities

Accrued expenses 5 17,832,431           16,588,540          16,538,179          15,611,594          
Accrued corporate income tax 311,669                7,193,627            -                       7,019,930            
Others 13,785,452           13,212,973          11,760,167          11,994,937          

Total current liabilities 175,827,485         150,984,463        179,485,143        161,600,144        
Non-current liabilities

Liabilities under financial lease
agreement - net of current portion 631,931                1,441,825            631,931 1,441,826            

Long - term loans - related parties 5 -                       -                       13,000,000 -                      
Long - term loans from bank 18 107,856,265         88,259,985          107,856,265 88,259,985          
Employee benefit obligations 19 10,730,353           10,450,079          9,504,660 9,351,851            

Total non-current liabilities 119,218,549         100,151,889        130,992,856 99,053,662          
Total liabilities 295,046,034         251,136,352        310,477,999 260,653,806        

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

Liabilities and shareholders' equity

- 7 -
ASIAN MARINE SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES

STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION (Continued)

Consolidated financial statements Separate financial statements

AS AT DECEMBER 31, 2018

Note

STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION (CONTINUED)
ASIAN MARINE SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
AS AT DECEMBER 31, 2018

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

2018 2017 2018 2017

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 20 25,829,111           25,829,111          25,829,111          25,829,111          
Unappropriated 177,948,008 196,984,291        163,985,847 187,773,818        

Equity attributable to the parent company's shareholders 462,068,206 481,104,489        448,106,045 471,894,016        
Non-controlling interests 1,963,004             1,564,415            -                       -                      

Total shareholders' equity 464,031,210 482,668,904        448,106,045 471,894,016        
Total liabilities and shareholders' equity 759,077,244 733,805,256        758,584,044 732,547,822        

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
- 8 -

Note

AS AT DECEMBER 31, 2018

STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION (CONTINUED)
ASIAN MARINE SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
AS AT DECEMBER 31, 2018

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



224 ANNUAL REPORT 2018

ASIAN MARINE SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
STATEMENTS OF COMPREHENSIVE INCOME

(Unit: Baht)

2018 2017 2018 2017
Revenues

Service income 516,134,017 691,482,971        502,210,123 683,325,398        
Other income 8,762,694 13,778,586          9,853,932 14,704,256          

Total revenues 524,896,711 705,261,557        512,064,055 698,029,654        
Expenses

Cost of services 350,330,260 444,378,249        353,257,815 448,649,590        
Selling expenses 9,176,585 13,112,618          9,148,716 13,018,386          
Administrative expenses 101,256,288 110,820,462        92,030,361 101,958,132        
Loss on impairment of other non-current assets 13 129,941 10,394,330          129,941 10,394,330          
Management remuneration 5 16,089,542 19,780,584          16,089,542 19,780,584          
Finance costs 7,621,403 6,328,427           7,880,462 6,308,462           

Total expenses 484,604,019 604,814,670        478,536,837 600,109,484        
Income before tax expense (income) 40,292,692 100,446,887        33,527,218          97,920,170          
Tax expense (income) 14 7,225,387 18,812,454          5,609,160           18,390,918          
Profit for the year 33,067,305 81,634,433          27,918,058          79,529,252          

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

Actuarial losses from defined employee benefit plans
   - net of income tax 46,842  5,595,697           47,872  5,280,839           

Total comprehensive income for the year 33,020,463          76,038,736          27,870,186          74,248,413          
 
Profit attributable to :

Parent company's shareholders 32,668,709  81,565,369          27,918,058  79,529,252          
Non-controlling interests 398,596              69,064                -                      -                      

33,067,305  81,634,433          27,918,058  79,529,252          
Total comprehensive income attributable to : 
    Parent company's shareholders 32,621,874  75,971,675          27,870,186  74,248,413          
    Non-controlling interests 398,589              67,061                -                      -                      

33,020,463  76,038,736          27,870,186  74,248,413          
Earnings per share 21

Profit for the year of parent company's shareholders 32,668,709  81,565,369          27,918,058  79,529,252          
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) 0.13                    0.32                    0.11                    0.31                    

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

Note

- 9 -

FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31,  2018

Consolidated financial statements Separate financial statements

STATEMENTS OF COMPREHENSIVE INCOME
ASIAN MARINE SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2018

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

2018 2017 2018 2017
Cash flows from operating activities
     Profit for the year 33,067,305            81,634,433            27,918,058            79,529,252            
     Adjustments to reconcile net profit for the year to net cash
        provided by (paid from) operating activities: -
        Allowance for doubtful accounts (6,000)                    (5,500)                    (6,000)                    (5,500)                    
        Stock obsolescence (decrease) (1,079,606)             1,313,443              (1,079,606)             1,313,443              
        Depreciation and amortization 39,020,496            38,839,380            38,703,398            38,502,760            
        Loss (gain) on sale of fixed assets (136,178)                1,339,639              (133,270)                1,351,819              
        Loss on fixed assets write-off 1,425,053              2,234,637              1,029,191              2,152,602              
        Loss on impairment of other non-current asset 129,941                 10,394,330            129,941                 10,394,330            
        Warranty provisions 1,200,000              11,200,000            1,200,000              11,200,000            
        Warranty provisions (reversal) (4,938,376)             (1,064,530)             (4,938,376)             (865,786)                
        Unrealized foreign exchange loss (gain) 223,282                 (83,649)                  223,282                 (83,649)                  
        Employee benefits obligations 1,286,915              1,344,730              1,158,399              1,252,620              
        Interest income (97,163)                  (548,561)                (65,811)                  (113,421)                
        Interest expenses 7,349,495              5,954,123              7,635,777              5,954,121              
       Income tax expenses 7,225,387              18,812,454            5,609,160              18,390,918            
     Income from operating activities before changes in operating 
        assets and liabilities 84,670,551            171,364,929          77,384,143            168,973,509          
     Decrease (increase) in operating assets
        Trade accounts receivable (4,441,052)             (16,936,420)           (4,122,120)             (15,948,001)           
        Installment receivable for ship repair
        Unbilled income (22,674,809)           25,547,252            (22,674,809)           25,914,791            
        Other receivables - related parties -                         62,060                   4,651,248              (2,930,350)             
        Other receivables - unrelated parties (7,463,890)             -                         (7,463,890)             -                         
        Inventories 7,605,357              (24,542,831)           7,479,831              (24,340,421)           
        Advance payment for purchase of goods 3,016,948              14,703,342            3,016,948              14,703,342            
        Other current assets (5,412,925)             (4,326,199)             (2,619,642)             (4,511,019)             
        Other non-current assets 290,550                 4,730,827              290,550                 3,730,827              

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

STATEMENTS OF CASH FLOWS

Consolidated financial statements Separate financial statements

FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31,  2018

STATEMENTS OF CASH FLOWS
ASIAN MARINE SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2018

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

2018 2017 2018 2017
     Increase (decrease) in operating liabilities 
        Increase (decrease) in trust receipts payable (28,460,018)           (24,693,602)           (28,460,018)           (24,693,602)           
        Trade accounts payable (8,125,194)             (3,310,144)             (13,836,700)           (411,359)                
        Accrued cost of construction 16,159                   (2,165,625)             16,159                   (2,165,625)             
        Advance received from customers -                         (11,186,348)           -                         (11,186,348)           
        Other current liabilities 1,734,941              7,466,269              610,386                 9,009,416              
    Cash received (paid) from operating activities 20,756,618            136,713,510          14,272,086            136,145,160          
    Cash received from interest income 367,423                 552,054                 65,799                   113,421                 
    Corporate income taxes paid (21,928,155)           (16,586,265)           (19,475,349)           (15,274,497)           
    Cash refund from withholding tax refunded 8,701,242              1,701,144              8,006,482              -                         
    Warranty provisions paid (5,283,921)             (1,418,531)             (5,283,921)             (1,418,531)             
    Employee benefit obligations paid (1,065,430)             (3,025,370)             (1,065,430)             (3,025,370)             
           Net cash from (used in) operating activities 1,547,777              117,936,542          (3,480,333)             116,540,183          
Cash flows from investing activities
     (Increase) decrease in fixed deposit -                         2,947,290              -                         2,947,290
     Cash paid for purchase of fixed assets (54,657,225)           (61,437,291)           (54,504,900)           (61,313,649)           
     Proceeds from sale of fixed assets 280,454                 252,803                 273,653                 222,043                 
     Received for dividened in subsidiary (522,370)                -                         (522,370)                -                         
        Net cash from (used in) investing activities (54,899,141)           (58,237,198)           (54,753,617)           (58,144,316)           
Cash flows from financing activities
     Increase (decrease) in bank overdrafts and short-term 
        loans from financial institutions 67,000,000            10,000,000            67,000,000            10,000,000            
     Repayment of hire-purchase payable (1,026,735)             (2,937,122)             (1,026,735)             (2,937,121)             
     Received for long - term loans - related paties -                         -                         15,780,000            -                         
     Repayment for long - term loans - related paties -                         -                         (2,780,000)             -                         
     Repayment for long - term loans from bank 43,100,000            -                         43,100,000            -                         
     Repayment of long - term loans to bank (14,786,920)           (6,430,440)             (14,786,920)           (6,430,440)             
     Dividend paid (51,499,468)           (30,873,961)           (51,499,468)           (30,873,961)           
     Interest paid (7,697,027)             (5,803,823)             (7,697,027)             (5,803,820)             

35,089,850            (36,045,346)           48,089,850            (36,045,342)           

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

STATEMENTS OF CASH FLOWS (Continued)

Consolidated financial statements Separate financial statements

FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31,  2018

STATEMENTS OF CASH FLOWS (CONTINUED)
ASIAN MARINE SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2018

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

2018 2017 2018 2017
        Net cash from (used in) financing activities (18,261,514)           23,653,998            (10,144,100)           22,350,525            
Unrealized gain (loss) on exchange rate
   from deposit in foreign currency (223,822)                143,770                 (223,822)                143,770                 
Cash and cash equivalents at the beginning of the year 60,694,350            36,896,582            31,062,213            8,567,918              
Cash and cash equivalents at the end of the year 42,209,014            60,694,350            20,694,291            31,062,213            
Supplemental disclosure of cash flows information: -
1. Cash and cash equivalents consisted of: -
        Cash on hand 214,823                 226,766                 179,823                 191,766                 
        Cash at bank - Savings account 38,137,808            53,290,994            17,666,797            24,704,220            
                          - Current account 3,797,865              7,102,787              2,789,153              6,092,424              
        Fixed deposit 3 months or less 58,518                   73,803                   58,518                   73,803                   

42,209,014            60,694,350            20,694,291            31,062,213            
2. Non-cash items consisted of :-
       Purchase of fixed assets by mean of financial
           lease agreement -                         3,550,000              -                         3,550,000              

Notes to financial statements form an integral part of these statements.
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ASIAN MARINE SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
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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, 2018 
 
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. 
 
 1.4  Data of employees 
    As at December 31, 2018 and 2017, the numbers of employees of the Company and its 

subsidiaries approximate 486 persons and 469 persons, respectively. (Separate financial statements : 
325 persons and 329 persons, respectively) 

   The staff costs for the year 2018 and 2017 amounted to Baht 117.7 million and Baht 120.2 
million, respectively (Separate financial statements : Baht 87.5 million and Baht 100.1 million, 
respectively), The staff costs were consisted of salary, wages, bonus, contributions to social security 
fund, provident fund, benefits and welfare.  

 
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. 

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
ASIAN MARINE SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2018
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   2.2    The financial reporting standards are effective in the current year 
  The Federation of Accounting Professions (FAP) has issued Notifications to mandate the 
revised accounting standards, financial reporting standards, and interpretations of accounting and 
financial reporting standards, which are effective for the fiscal year beginning on or after January 
1, 2018 are as follows: 

TAS 1 (revised 2017) Presentation of Financial Statements 
TAS 2 (revised 2017) Inventories 
TAS 7 (revised 2017) Statement of Cash Flows 
TAS 8 (revised 2017) Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and 

Errors 
TAS 10 (revised 2017) Events After the Reporting Period 
TAS 11 (revised 2017) Construction Contracts 
TAS 12 (revised 2017) Income Taxes 
TAS 16 (revised 2017) Property, Plant and Equipment 
TAS 17 (revised 2017) Leases 
TAS 18 (revised 2017) Revenue 
TAS 19 (revised 2017) Employee Benefits 
TAS 20 (revised 2017) Accounting for Government Grants and Disclosure of 

Government Assistance 
TAS 21 (revised 2017) The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates 
TAS 23 (revised 2017) Borrowing Costs 
TAS 24 (revised 2017) Related Party Disclosures 
TAS 26 (revised 2017) Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans 
TAS 27 (revised 2017) Separate Financial Statements 
TAS 28 (revised 2017) Investments in Associates and Joint Ventures 
TAS 29 (revised 2017) Financial Reporting in Hyperinflationary Economies 
TAS 33 (revised 2017) Earnings Per Share 
TAS 34 (revised 2017) Interim Financial Reporting 
TAS 36 (revised 2017) Impairment of Assets 
TAS 37 (revised 2017) Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets 
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TAS 38 (revised 2017) Intangible assets 
TAS 40 (revised 2017) Investment Property 
TAS 41 (revised 2017) Agriculture 
TFRS 2 (revised 2017) Share-Based Payment 
TFRS 3 (revised 2017) Business Combinations 
TFRS 4 (revised 2017) Insurance Contracts 
TFRS 5 (revised 2017) Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations 
TFRS 6 (revised 2017) Exploration for and Evaluation of Mineral Resource 
TFRS 8 (revised 2017) Operating Segments 
TFRS 10 (revised 2017) Consolidated Financial Statements 
TFRS 11 (revised 2017) Joint Arrangements 
TFRS 12 (revised 2017) Disclosure of Interests in Other Entities 
TFRS 13 (revised 2017) Fair Value Measurement 
TSIC 10 (revised 2017) Government Assistance - No Specific Relation to Operating 

Activities 
TSIC 15 (revised 2017) Operating Leases - Incentives 
TSIC 25 (revised 2017) Income Taxes - Changes in the Tax Status of an Entity or its 

Shareholders 
TSIC 27 (revised 2017) Evaluating the Substance of Transactions Involving the Legal Form 

of a Lease 
TSIC 29 (revised 2017) Service Concession Arrangements: Disclosure 
TSIC 31 (revised 2017) Revenue-Barter Transactions Involving Advertising Services 
TSIC 32 (revised 2017) Intangible Assets - Web Site Costs 
TFRIC 1 (revised 2017) Changes in Existing Decommissioning, Restoration and Similar 

Liabilities 
TFRIC 4 (revised 2017) Determining whether an Arrangement contains a Lease 
TFRIC 5 (revised 2017) Right to Interests arising from Decommissioning, Restoration and 

Environmental Rehabilitation Funds 
TFRIC 7 (revised 2017) Applying the Restatement Approach under TAS 29 (revised 2017) 

Financial Reporting in Hyperinflationary Economics 
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TFRIC 10 (revised 2017) Interim Financial Reporting and Impairment 
TFRIC 12 (revised 2017) Service Concession Arrangements 
TFRIC 13 (revised 2017) Customer Loyalty Programmes 
TFRIC 14 (revised 2017) TAS 19 (revised 2017)-The Limit on a Defined Benefit Asset, 

Minimum Funding Requirements and their Interaction 
TFRIC 15 (revised 2017) Agreements for the Construction of Real Estate 
TFRIC 17 (revised 2017) Distributions of Non - cash Assets to Owners 
TFRIC 18 (revised 2017) Transfers of Assets from Customers 
TFRIC 20 (revised 2017) Stripping Costs in the Production Phase of a Surface Mine 
TFRIC 21 (revised 2017) Levies 

  
    The management of the Company and its subsidiaries evaluated that these revised 

accounting standards, financial reporting standard, accounting standard interpretations and 
financial reporting standards interpretations do not have any significant impact on the financial 
statements in current year. 

  
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 
    2018  2017  2018  2017  2018  2017 
    Percent  Percent  Percent  Percent  Percent  Percent 
General Marine Co., Ltd.  Agent of machinery and equipment 

for marine service 
 100  100  0.74  0.88  0.13  0.62 

Asimar Marine Co., Ltd.  Subcontractor of ship repair  100  100  1.60  2.20  6.03  4.64 
Eco Marine Co., Ltd.  Pollution control and environmental 

management services 
 
 

 
93 

  
93 

  
4.22 

  
3.33 

  
10.29 

  
3.26 

 
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.  
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4. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES 
 4.1 Revenue recognition 

The Company recognized service income by the percentage of completion method based on 
the assessment of completion of 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. The recognized revenue which has not yet 
been due as per contract is presented under the caption of “Unbilled complete construction in 
progress” in the statements of financial position. 

The subsidiaries on an service revenue is recognized by the subsidiaries when services have 
been rendered taking into account the stage of completion. 

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. 
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 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.   

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).  
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Depreciation of plant and equipment is calculated by cost less residual value on the straight-
line basis over the following estimated useful lives and remaining value at the 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 2 - 5  Estimated by the engineer 
 Furniture and fixtures 2 - 5  - 
 Marine and motor vehicles 5 - 10  - 

Depreciation is included in determining income. 
No depreciation is provided on land, construction in progress and equipment under 

installation. 
The Company has 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 
Permission 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 assesses whether there is an 

indication of asset impairment. If any such indication exists, the Company 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 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 has 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 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 offsets deferred tax assets and deferred tax liabilities for presentation in 
the statement of financial position, rather than presenting them separately.  

 
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 : 
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  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. 

 
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. 
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  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. 

 
5. 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  2018  2017  Pricing Policy 
(being eliminated from the consolidated       
 financial statement)       

Shipbuilding income   39.7  16.1  Based on each subcontractor work order 
Ship repair income  0.2  0.3  Price close to that charged to ordinary customers 
Other income  1.7  1.8  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  31.6  32.7  Baht 300 - 450 per day per person and agreed upon basis 
Purchase material  0.1  2.0  Cost plus margin 10-150% 
Interest expense  0.3  -  Interest rate 1.45% 

Transactions with related parties        
Ship repair income   55.4  56.9  Price close to that charged to ordinary customers  
Service income and sales  1.1  0.5  Price close to that charged to ordinary customers  
Cost of service  -  1.3  Based on each subcontractor work order 
Purchase material  0.2  -  Cost plus margin 10% 
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The outstanding balances as at December 31, 2018 and 2017 between the Company and the related 
companies are as follows: 

(Unit: Baht) 
 Relationship  Consolidated financial statements  Separate financial statements 
   2018  2017  2018  2017 

Trade accounts receivable - related parties          
Eco Marine Co., Ltd. Subsidiary  -  -  539,558  673,273 
Seatran Ferry Co., Ltd. Common directors  18,663,604  7,822,283  18,284,260  7,755,729 
Seatran Discovery Co., Ltd. Common directors  53,500  -  53,500  - 
Seatran Line Co., Ltd. Common directors  208,350  -  208,350  - 
Seatran Dockyard Co., Ltd. Common directors  457,950  -  457,950  - 
   19,383,404  7,822,283  19,543,618  8,429,002 
Unbilled  complete construction in progress          
Seatran Ferry Co., Ltd. Common directors  2,527,682  37,221,672  2,527,682  37,221,672 
Seatran Discovery Co., Ltd. Common directors  -  24,859  -  24,859 
   2,527,682  37,246,531  2,527,682  37,246,531 
Amounts due from related parties          
Eco Marine Co., Ltd. Subsidiary  -  -  91,771  288,445 
Asimar Marine Co., Ltd. Subsidiary  -  -  98,560  4,553,134 
General Marine Co., Ltd. Subsidiary  -  -  7,000  7,000 
   -  -  197,331  4,848,579 
Trade accounts payable - related parties          
Eco Marine Co., Ltd. Subsidiary  -  -  9,437  14,740 
Asimar Marine Co., Ltd. Subsidiary  -  -  8,474,551  14,072,347 
Seatran Ferry Co., Ltd.  Common directors  291,575  1,029,875  -  1,029,875 
   291,575  1,029,875  8,483,988  15,116,962 
Accrued interest - related parties          
Eco Marine Co., Ltd. Subsidiary  -  -  11,084  - 
General Marine Co., Ltd. Subsidiary  -  -  4,926  - 
   -  -  16,010  - 
   291,575  1,029,875  8,499,998  15,116,962 
Long-term loans - related parties          
Eco Marine Co., Ltd. Subsidiary  -  -  9,000,000  - 
General Marine Co., Ltd. Subsidiary  -  -  4,000,000  - 
   -  -  13,000,000  - 

 
As at December 31, 2018, the Company has the long-term loan with two subsidiaries at the total 

amount of Baht 13 million with the interest rate of 1.45% per annum. The loan repayment is due by 
September 30, 2020.  
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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, 2018 and 2017 are as follow;  
 (Unit : Baht) 
  Consolidated financial statements  Separate financial statements 
  2018  2017  2018  2017 
Short-term employee benefits  15,957,534  19,580,423  15,957,534  19,580,423 
Post employee benefits  132,008  200,161  132,008  200,161 
Total  16,089,542  19,780,584  16,089,542  19,780,584 

 
6.   TRADE ACCOUNTS RECEIVABLE 

(Unit: Baht) 
  Consolidated financial statements  Separate financial statements 
  2018  2017  2018  2017 

Trade accounts receivable - related parties         
Trade accounts receivable - ship repair  19,004,061  7,755,729  19,043,618  7,929,002 
Trade accounts receivable - other  -  -  500,000  500,000 
Trade accounts receivable - service  379,343  66,554  -  - 
Total  19,383,404  7,822,283  19,543,618  8,429,002 
Trade accounts receivable - unrelated parties         
Trade accounts receivable - ship repair  36,960,201  43,954,700  36,960,201  43,954,700 
Trade accounts receivable - ship building  7,541,252  7,597,664  7,541,252  7,597,664 
Trade accounts receivable - service  167,565  295,138  -  - 
Total  44,669,018  51,847,502  44,501,453  51,552,364 
Less: Allowance for doubtful accounts  (10,355,908)  (10,420,863)  (10,355,908)  (10,420,863) 
Net  34,313,110  41,426,639  34,145,545  41,131,501 
Total trade accounts receivable - net  53,696,514  49,248,922  53,689,163  49,560,503 

 
 



244 ANNUAL REPORT 2018

- 29 - 
 

 

 The agings of the outstanding balances of trade accounts receivable as at December 31, 2018 and 
2017, as classified by due dates, are as follows: 

(Unit: Baht) 
 Consolidated financial statements  Separate financial statements 

  2018  2017  2018  2017 
Age of receivables        

Undue 22,483,462  12,643,585  22,045,437  12,323,623 
Not over 3 months 26,322,991  35,535,278  26,253,665  35,666,821 
Over 3 months to 6 months 4,745,561  1,070,059  4,745,561  1,070,059 
Over 6 months to 12 months 144,500  -  144,500  500,000 
Over 12 months 10,355,908  10,420,863  10,855,908  10,420,863 

Total 64,052,422  59,669,785  64,045,071  59,981,366 
Less: Allowance for doubtful accounts (10,355,908)  (10,420,863)  (10,355,908)  (10,420,863) 
Net 53,696,514  49,248,922  53,689,163  49,560,503 

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

   (Unit: Baht) 
 Consolidated financial statements  Separate financial statements 
 2018  2017  2018  2017 

Beginning balance (10,420,863)  (11,233,005)  (10,420,863)  (11,233,005) 
Doubtful debt recovered 6,000  5,500  6,000  5,500 
(Increase) decrease of allowance 58,955  806,642  58,955  806,642 
Ending Balance (10,355,908)  (10,420,863)  (10,355,908)  (10,420,863) 

 
The Company have long time outstanding balances of trade accounts receivable, consisting of 7 

debtors as at December 31, 2018 totaling Baht 10.9 million. (As at December 31, 2017 : Baht 10.4 
million of 6 debtors). The Company have set aside an allowance for doubtful accounts in amount of 
approximately Baht 10.4 million (As at December 31, 2017 : Baht 10.4 million). These accounts are 
under a follow-up by the company.  

 
7. UNBILLED COMPLETE CONSTRUCTION IN PROGRESS/ADVANCES RECEIVED FROM 
 CUSTOMERS  

   (Unit : Baht) 
 Consolidated financial statements  Separate financial statements 

 2018  2017  2018  2017 
Revenue recognized in the years - Shipbuilding -  265,084,801  39,650,000  281,184,801 
 - Ship repair 420,551,512  401,881,198  420,785,461  402,140,597 
 - Service 94,951,570  22,726,252  41,774,662  - 
 - Sale equipment for  
   marine service 

 
630,935  - Service  

1,790,720  - Service  
-  - Service  

- 
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 (Unit : Baht) 
 Consolidated financial statements  Separate financial statements 
 2018  2017  2018  2017 
Aggregate amount of cost incurred and recognized profit -  470,843,000  39,650,000  486,943,000 
Unbilled complete construction in progress for - Ship repair 73,234,047  68,369,992  73,234,047  68,369,992 
  - Service 17,810,754  -  17,810,754  - 
 91,044,801  68,369,992  91,044,801  68,369,992 

 
8. INVENTORIES 

(Unit: Baht) 
 Consolidated financial statements  Separate financial statements 
 2018  2017  2018  2017 

Raw materials 35,765,839  43,971,565  35,573,520  43,666,300 
Work in process 6,084,898  5,484,529  5,911,086  5,298,137 
Total  41,850,737  49,456,094  41,484,606  48,964,437 
Less : Allowance for stock obsolescence (1,125,975)  (2,205,581)  (1,125,975)  (2,205,581) 
Net 40,724,762  47,250,513  40,358,631  46,758,856 

    
   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 
  2018  2017  2018  2017 
Beginning balance  (2,205,581)  (892,138)  (2,205,581)  (892,138) 
Increase  -  (1,313,443)  -  (1,313,443) 
Decrease  1,079,606  -  1,079,606  - 
Ending balance  (1,125,975)  (2,205,581)  (1,125,975)  (2,205,581) 

 
(Unit: Baht) 

  Consolidated financial statements  Separate financial statements 
  2018  2017  2018  2017 
Reversal of the decline in value         
 of inventory for the year ended   1,079,606  -  1,079,606  - 
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9. INVESTMENTS IN SUBSIDIARIES FOR UNDER THE COST METHOD 
  These represent investments in ordinary shares in the following subsidiaries. 

(Unit: Baht) 
  Consolidated financial statements 

Company’s name  Paid-up capital 
 
 

Shareholding 
percentage  Cost  

Carrying amounts based on 
equity method 

  2018  2017  2018  2017  2018  2017  2018  2017 
  (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  5,561,289  6,556,598 
Less Allowance for impairment        (5,115,021)  (5,115,021)  -  - 
          4,884,979  4,884,979  5,561,289  6,556,598 
Asimar Marine Co., Ltd.  5.0  5.0  100  100  4,998,200  4,998,200  8,586,289  8,472,782 
Eco marine Co., Ltd.  18.25  18.25  93  93  16,999,300  16,999,300  26,693,987  21,273,760 
             Total          26,882,479  26,882,479  40,841,565  36,303,140 

 
10. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT 

 (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          
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 (Unit : Baht) 
 Consolidated financial statements 
 Book value  Transactions   Book value 
 as at December 

 31, 2016 
 Additions  Deduction  Transferred in  Transferred out  Transferred to 

Expense 
 as at December 

31, 2017 
Cost               
 Land  86,081,287  -  -  -  -  -  86,081,287 
 Floating dockyards  285,464,591  -  -  16,193,305  -  -  301,657,896 
 Building, building improvement              
     and other constructions  286,727,114  61,500  (5,211,252)  16,320,317  -  -  297,897,679 
 Machinery and equipment 178,165,370  3,677,950  (3,343,406)  24,155,700  -  -  202,655,614 
 Furnitures and fixtures  27,299,735  1,500,937  (158,773)  -  -  -  28,641,899 
 Vehicles  39,910,001  3,690,000  -  253,502  -  -  43,853,503 
 Construction in progress  27,768,597  56,056,904  -  19,615  (56,922,824)  (1,493,526)  25,428,766 
  Total  931,416,695  64,987,291  (8,713,431)  56,942,439  (56,922,824)  (1,493,526)  986,216,644 
Less  Accumulated depreciation               
 Floating dockyards  (177,216,540)  (6,455,031)  -  -  -  -  (183,671,571) 
 Building, building improvement              
     and other constructions  (166,792,471)  (12,882,547)  3,684,770  -  -  -  (175,990,248) 
 Machinery and equipment (132,222,765)  (13,657,252)  3,279,010  -  -  -  (142,601,007) 
 Furnitures and fixtures  (22,667,585)  (1,862,216)  157,209  -  -  -  (24,372,592) 
 Vehicles  (34,620,173)  (1,495,433)  -  -  -  -  (36,115,606) 
  Total  (533,519,534)  (36,352,479)  7,120,989  -  -  -  (562,751,024) 
 Equipment, net  397,897,161            423,465,620 
Depreciation for the year    
2018 (Baht 24.42 million included in cost of services, and the rest in administrative expenses)  36,337,061 
2017 (Baht 24.64  million included in cost of services, and the rest in administrative expenses)   36,352,479 

 
 (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 
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 (Unit : Baht) 
 Separate financial statements 
 Book value  Transactions   Book value 
 as at December 

 31, 2016 
 Additions  Deduction  Transferred in  Transferred out  Transferred to 

Expense 
 as at December  

31, 2017 
Cost               
 Land  86,081,287  -  -  -  -  -  86,081,287 
 Floating dockyards  285,464,591  -  -  16,193,305  -  -  301,657,896 
 Building, building improvement              
     and other constructions  263,601,476  61,500  (5,211,252)  16,320,317  -  -  274,772,041 
 Machinery and equipment 176,298,481  3,563,349  (2,690,508)  24,155,700  -  -  201,327,022 
 Furnitures and fixtures  26,683,578  1,496,937  (63,479)  -  -  -  28,117,036 
 Vehicles  20,324,403  3,690,000  -  -  -  -  24,014,403 
 Construction in progress  27,567,540  56,051,863  -  19,615  (56,669,322)  (1,493,526)  25,476,170 
  Total  886,021,356  64,863,649  (7,965,239)  56,688,937  (56,669,322)  (1,493,526)  941,445,855 
Less  Accumulated depreciation               
 Floating dockyards  (177,216,540)  (6,455,031)  -  -  -  -  (183,671,571) 
 Building, building improvement              
     and other constructions  (143,666,843)  (12,882,547)  3,684,770  -  -  -  (152,864,620) 
 Machinery and equipment (130,565,717)  (13,558,857)  2,644,659  -  -  -  (141,479,915) 
 Furnitures and fixtures  (22,139,103)  (1,823,658)  61,948  -  -  -  (23,900,813) 
 Vehicles  (15,982,287)  (1,295,766)  -  -  -  -  (17,278,053) 
  Total  (489,570,490)  (36,015,859)  6,391,377  -  -  -  (519,194,972) 
 Equipment, net  396,450,866            422,250,883 
Depreciation for the year   
2018 (Baht 24.29 million included in cost of services, and the rest in administrative expenses)  36,019,963 
2017 (Baht 24.54 million included in cost of services, and the rest in administrative expenses)   36,015,859 

 
As at December 31, 2018 and 2017, the Company capitalizes borrowing cost as the cost of 

construction amount of Bath 1.0 million and Bath 0.1 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 11). As at December 31, 
2018, cost value and book value of those assets were Baht 188.9 million and Baht 48.1 million, 
respectively. (The Company only : Baht 165.8 million and Baht 48.1 million, respectively). 

As at December 31, 2018 and 2017, the Company has mortgaged two floating dockyards, with a 
total net book value, of Baht 115.3 million and Baht 118 million, respectively, and land and construction 
thereon with a total net book value of Baht 133.9 million and 136.5 million, respectively, and machinery, 
with a net book value of Baht 0.1 million and Baht 0.1 million, respectively to secure credit facilities and 
loans obtained from financial institutions. (See note 16 and 18) 

As at December 31, 2018 and 2017, 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 16) 

As at December 31, 2018 and 2017 motor vehicles of Company with a total net book value of Baht 4.3 
million and Baht 5.4 million, respectively were under financial lease agreements with leasing companies. 
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As at December 31, 2018 and 2017 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 465.3 million and Baht 417.9 million, respectively.(The Company Only: As at December 31, 2018 
and 2017, Baht 414.7 million and Baht 367.4 million, respectively). 

 
11. LEASEHOLD RIGHT OF LAND AND BUILDING 

  (Unit : Baht) 
  Consolidated financial statements/Separate financial statements 
  Book value  

as at December 
31, 2017 

 Amortization  Book value  
as at December 

31, 2018 
Leasehold right of land and building (30 years)  32,036,250  -  32,036,250 
Less Accumulated amortization  (6,122,656)  (1,067,875)  (7,190,531) 
Net book value  25,913,594    24,845,719 

 
 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. 

 
 As at December 31, 2018, 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   7,255,000 
Thereafter 5 years   44,562,420 
Total   53,504,630 
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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, 2018. 

 
12. INTANGIBLE ASSETS 

 (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 
 Permission -  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) 
 Permission -  (44,712)  -  -  -  -  (44,712) 
  Total (16,666,423)  (1,615,560)  -  -  -  -  (18,281,983) 
 Net book value  12,970,779            11,877,589 
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 (Unit : Baht) 
 Consolidated financial statements 
 Book value  Transactions   Book value 
 as at December          Transferred to  as at December 
 31, 2016  Additions  Deduction  Transferred in  Transferred out  Expense  31, 2017 
Cost              
 Know – how for use in building              
 pollution control ships 4,806,653  -  -  -  -  -  4,806,653 
 Copy-right ship blue print 1,025,000  -  -  -  -  -  1,025,000 
 Software 21,179,379  -  -  -  -  -  21,179,379 
 Software in progress 604,615  -  -  -  (19,615)  (585,000)  - 
 Copy-right ship blue print              
 in Progress 2,626,170  -  -  -  -  -  2,626,170 
  Total 30,241,817  -  -  -  (19,615)  (585,000)  29,637,202 
Less Accumulated amortization              
 Know – how for use in building              
 pollution control ships (4,806,653)  -  -  -  -  -  (4,806,653) 
 Copy-right ship blue print (367,596)  (102,500)  -  -  -  -  (470,096) 
 Software (10,073,148)  (1,316,526)  -  -  -  -  (11,389,674) 
  Total (15,247,397)  (1,419,026)  -  -  -  -  (16,666,423) 
 Net book value  14,994,420            12,970,779 
Amortization for the year          
 2018             1,615,560 
 2017             1,419,026 

 
 (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 
 Permission -  464,070  -  -  -  -  464,070 
 Copy - right ship blue print              
 in progress 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) 
 Permission -  (44,712)  -  -  -  -  (44,712) 
  Total (11,859,770)  (1,615,560)  -  -  -  -  (13,475,330) 
 Net book value  12,970,779            11,877,589 
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 (Unit : Baht) 
 Separate financial statements 
 Book value  Transactions  Book value 
 As at December          Transferred to  As at December 
 31, 2016  Additions  Deduction  Transferred in  Transferred out  Expense  31, 2017 
Cost              
 Copy-right ship blue print 1,025,000  -  -  -  -  -  1,025,000 
 Software 21,179,379  -  -  -  -  -  21,179,379 
 Software in progress  604,615  -  -  -  (19,615)  (585,000)  - 
 Copy-right ship blue print              
   in progress 2,626,170  -  -  -  -  -  2,626,170 
  Total 25,435,164  -  -  -  (19,615)  (585,000)  24,830,549 
Less Accumulated amortization              
 Copy-right ship blue print (367,596)  (102,500)  -  -  -  -  (470,096) 
 Software (10,073,148)  (1,316,526)  -  -  -  -  (11,389,674) 
  Total (10,440,744)  (1,419,026)  -  -  -  -  (11,859,770) 
 Net book value  14,994,420            12,970,779 
Amortization for the year          
 2018             1,165,560 
 2017             1,419,026 

 
  As at December 31, 2018 and 2017 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. 
 
13. OTHER NON-CURRENT ASSETS 
    In 2009, the Company amended the condition of debt payment with a local ship repair account 

receivable by receiving the ownership transfer in the vessel as a security of Baht 43 million for repayment of 
the debt. The Company aims to sell this vessel and now is in the process of offering it for sale to other 
interested party, which the ship should be modified to suit the commercial use to propose to the person 
who wants to buy it. For the years 2018 and 2017, the Company has considered to record the impairment 
of asset by condition of such ship in the amount of Baht 0.13 million and Baht 10.39 million, 
respectively. 

  Movements of the other non-current assets account for the years ended December 31, 2018 and 
2017 are summarized as follows. 

   (Unit : Baht) 
 Consolidated financial statements  Separate financial statements 
 2018  2017  2018  2017 

Value of ship 43,000,000  43,000,000  43,000,000  43,000,000 
Less Allowance for impairment (34,400,941)  (34,271,000)   (34,400,941)  (34,271,000)  
Net book value 8,599,059  8,729,000  8,599,059  8,729,000 
Other non-current assets 4,853,710  5,144,260  4,853,710  5,144,260 
Total other non-current assets 13,452,769  13,873,260  13,452,769  13,873,260 
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  The movements of allowance for impairment during the years were as follows :- 
    (Unit : Baht) 
  Consolidated financial statements/ 

 Separate financial statements 
  2018  2017 
Beginning balance  34,271,000  23,876,670 
Increase  129,941  10,394,330 
Ending balance  34,400,941  34,271,000 

  
 The Company has set the provisions on allowance for impairment of other non-current assets from 
the deteriorated of assets. It is applied by the assumption according to the length of time together with the 
appraisal fair value of the assets by market approach method less selling cost. In 2017, the value of the 
assets has been adjusted based on the appraised value by the replacement - cost method amounted Baht 
8.73 million. In 2018, the Company has applied the impairment method according to remaining useful life 
of ship and the independent appraiser does not allows to evaluate the residual value. 

  
14. DEFERRED TAX ASSETS AND DEFERRED TAX LIABILITIES 

14.1 Changes in deferred tax assets and deferred tax liabilities for the year ended December 31, 2018 
are summarized as follows: 

 (Unit:Baht) 
 Consolidated financial statements 
 Balance as at   Revenue (expenses) during the year  Balance as at  

 
Dec. 31, 2017  In profit or loss  In other 

comprehensive 
income 

 Dec. 31, 2018 

Deferred tax assets:        
 Inventories 441,116  (215,921)  -  225,195 
 Assets held for sale 6,854,200  25,988  -  6,880,188 
 Property, plant and equipment 402,290  (97,071)  -  305,219 
 Intangible assets 80,591  (50,496)  -  30,095 
 Employee benefit obligations 2,089,256  43,865  11,948  2,145,069 
 Warranty provisions 2,035,952  (1,804,460)  -  231,492 
 Operating lease 774,355  90,657  -  865,012 

Total 12,677,760  (2,007,438)  11,948  10,682,270 
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 (Unit: Baht) 
 Separate financial statements 
 Balance as at   Revenue (expenses) during the year  Balance as at  

 
Dec. 31, 2017  In profit or loss  In other 

comprehensive 
income 

 Dec. 31, 2018 

Deferred tax assets:        
 Inventories 441,116  (215,921)  -  225,195 
 Assets held for sale 6,854,200  25,988  -  6,880,188 
 Property, plant and equipment 402,290  (97,071)  -  305,219 
 Intangible assets 80,591  (50,496)  -  30,095 
 Employee benefit obligations 1,870,370  18,594  11,968  1,900,932 
 Warranty provisions 2,035,952  (1,804,460)  -  231,492 
 Operating lease 774,355  90,657  -  865,012 

Total 12,458,874  (2,032,709)  11,968  10,438,133 

 
14.2 Tax expense (income) 
 14.2.1 Major components of tax expense (income) for the year ended December 31, 2018 and 2017 

consisted of:   
 (Unit: Baht) 
 Consolidated financial statements  Separate financial statements 

 2018  2017  2018  2017 
Income tax expense (income) shown in profit or loss :        

Current  tax expense:        
Income tax expense for the year 5,217,949  22,748,265  3,576,451  22,294,427 

Deferred tax expense (income):        
Changes in temporary differences relating to the         
 original recognition and reversal  2,007,438  (3,935,811)  2,032,709  (3,903,509) 
Total 7,225,387  18,812,454  5,609,160  18,390,918 

Income tax relating to components of other        
 comprehensive income :        

 Deferred tax relating to actuarial losses from        
 defined employee benefit plans 11,948  1,397,980   11,968  1,320,210 
Total 11,948  1,397,980  11,968  1,320,210 
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 14.2.2 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, 2018 and 2017 
as follows:  

  (Unit: Baht) 
  Consolidated financial statements  Separate financial statements 

  2018  2017  2018  2017 
Accounting profit (loss) for the year  40,292,692  100,446,887  33,527,218  97,920,170 
Add loss from subsidiary  866,900  -  -  - 

Total  41,159,592  100,446,887  33,527,218  97,920,170 
The applicable tax rate (%)  20  20  20  20 
Tax expense (income) at the applicable tax rate  8,231,918  20,089,377  6,705,444  19,584,034 
Reconciliation items:         

Tax effect  of expenses that are not deductible in         
determining tax profit:         
- Expenses not allowed as expenses in determining 

taxable profit 
  

215,876 
  

148,072 
  

93,015 
  

107,925 
- Expenses which is deductible increasing from 

actual payment 
  

(1,222,407) 
  

(1,424,995) 
  

(1,189,299) 
  

(1,301,041) 
Total reconciliation items  (1,006,531)  (1,276,923)  (1,096,284)  (1,193,116) 
Total tax expense (income)  7,225,387  18,812,454  5,609,160  18,390,918 

  
 14.2.3 A numerical reconciliation between the average effective tax rate and the applicable tax rate 
  for the years ended December 31, 2018 and 2017 are summarized as follows:  

 (Unit: Baht ) 
 Consolidated financial statements 
 2018  2017 
 Tax amount 

(Baht) 
 Tax rate 

(%) 
 Tax amount 

(Baht) 
 Tax rate 

(%) 
Accounting profit (loss) before tax expense for the year 41,159,592    100,446,887   
Tax expense (income) at the applicable tax rate 8,231,918  20.00  20,089,377  20.00 
Reconciliation items (1,006,531)  (2.45)  (1,276,923)  (1.27) 
Tax expense (income) at the average effective tax rate 7,225,387  17.55  18,812,454  18.73 

 
 (Unit: Baht ) 
 Separate financial statements 
 2018  2017 
 Tax amount 

(Baht) 
 Tax rate 

(%) 
 Tax 

amount 
(Baht) 

 Tax rate 
(%) 

Accounting profit (loss) before tax expense for the year 33,527,218    97,920,170   
Tax expense (income) at the applicable tax rate 6,705,444  20  19,584,034  20.00 
Reconciliation items (1,096,284)  (3.27)  (1,193,116)  (1.22) 
Tax expense (income) at the average effective tax rate 5,609,160  16.73  18,390,918  18.78 
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15.  WITHHOLDING TAX DEDUCTED AT SOURCE 
This represents the withholding tax deducted at source of the following years:  

 (Unit: Baht) 
  Consolidated financial statements  Separate financial statements 
  2018  2017  2018  2017 

Year 2016  -  7,982,489  -  7,982,489 
Year 2017  -  1,960,406  -  - 
Year 2018  10,699,592  -  8,878,968  - 
 Total  10,699,592  9,942,895  8,878,968  7,982,489 

 
The Company and its subsidiaries regard withholding tax deducted at source 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 right by the Company and its subsidiaries, and the 
result of the Company and its subsidiaries’ tax audit by the Revenue officials. 

 
16. BANK OVERDRAFTS AND SHORT-TERM LOANS FROM FINANCIAL INSTITUTIONS / TRUST 

RECEIPTS 
      (Unit: Baht) 
  Interest rate Percent per annum 

 
 Consolidated financial 

statements 
 Separate financial 

statements 
  2018  2017  2018  2017  2018  2017 

Short - term loans from financial             
 institutions  4.25 - 4.30  5.42  87,000,000  20,000,000  87,000,000  20,000,000 
Total      87,000,000  20,000,000  87,000,000  20,000,000 
Trust receipts  -  4.30  -  28,460,018  -  28,460,018 

 
As at December 31, 2018 and 2017, 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, 2018 and 2017, 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 parent company. 
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17. 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. The warranty upon management criteria and experience.   
   (Unit : Baht) 
 Consolidated financial statements  Separate financial statements 
 2018  2017  2018  2017 

Balance, beginning of the year 10,179,758  1,462,819  10,179,758  1,264,075 
Add Addition during the year 1,200,000  11,200,000  1,200,000  11,200,000 
Less Payment during the year (5,283,921)  (1,418,531)  (5,283,921)  (1,418,531) 
  Reversal (4,938,376)  (1,064,530)  (4,938,376)  (865,786) 
Balance, ending of the year 1,157,461  10,179,758  1,157,461  10,179,758 

  
 In 2018 and 2017, the Company has set the provisions from the work guarantee amounting to Baht 
1.20 million and Baht 11.2 million ,respectively, according to the estimated from the engineers.  
 

18. LONG-TERM LOANS FROM BANK 
 Long-term loan consisted of: 

    (Unit : Baht) 
  Consolidated financial statements/ 

 Separate financial statements 
  2018  2017 
Loan from local commercial bank  128,454,385  100,141,305 
  Total long-term loans  128,454,385  100,141,305 
Less  Current portion    (20,598,120)  (11,881,320) 
 Long-term loans from bank-net  107,856,265  88,259,985 

 
  As at December 31, 2018 and 2017, the Company entered into two long-term loan agreements 

with the 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 105 million, MLR-2.00 per annum, 108 

installments with Baht 0.98 million per installment, first installment will repay on the final business date 
of 13th month from the first withdrawal date from bank and finish within 120 months from the first 
withdrawal month. 

  Loan for shipyard maintenance amounted 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 10). 
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  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 10). 
 
  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. 

 
19. EMPLOYEE BENEFIT OBLIGATIONS 
   The Company and its subsidiaries obligations for employee benefits are as follows : 

   (Unit : Baht) 
 Consolidated financial statements  Separate financial statements 
 2018  2017  2018  2017 

Employee benefit obligations, balance forward 10,450,079  5,137,042  9,351,851  4,523,552 
Current cost of service  1,015,007  970,426  913,713  898,279 
Interest in the year 271,908  374,304  244,686  354,341 
Actuarial losses from defined        
 employee benefit plans 58,789  6,993,677  59,840  6,601,049 
Employee benefit paid in the year (1,065,430)  (3,025,370)  (1,065,430)  (3,025,370) 
Employee benefit obligations, ending forward 10,730,353  10,450,079  9,504,660  9,351,851 
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  Assumptions in the estimates based on the actuarial principles 
 Percentage 
 Consolidated financial statements  Separate financial statements 
  2018  2017   2018  2017 

Discount rate 2.39 - 3.06  2.39 - 3.06  2.72  2.81 
Salary increase rate 3.00 - 6.00  3.00 - 6.00  5  5 
Employee turnover rate  1.91 - 68.76   1.91 - 68.76  8.60 - 34.38  8.60 - 34.38 
Mortality rate (Of thai mortality table 2017) 105  105  105  105 

 
  Sensitivity analysis 

   The results of sensitivity analysis for significant assumptions that affect the present value of the 
long-term employee benefit obligations as at December 31, 2018 are summarized below:  

   (Unit: Thousand Baht) 
 Increase (decrease)  Consolidate financial statements  Separate financial statements 

 (% p.a.)  increase  decrease  increase  decrease 
Discount rate 1  (9.44)  11.32  (8.30)  9.99 
Salary increase rate 2  12.62  (8.52)  11.16  (7.48) 
Turnover rate 40  (7.20)  15.57  (6.22)  13.98 
Mortality rate 40  (10.05)  10.58  (8.85)  9.33 

    
  Employee benefits obligations 

  On December 13, 2018, the National Legislative Assembly passed a resolution approving the draft 
of a New Labour Protection Act, which is in the process being 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. 
When the labour law comes into force, the Company and its subsidiaries will recognize the increase in the 
employee benefits obligations approximately Baht 2.42 million, resulting in the decrease in profit 
approximately Baht 1.94 million. (The Company only : Baht 2.21 million and Baht 1.77 million, 
respectively). 
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20. 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. 

 
21. EARNINGS (LOSS) PER SHARE 

Profit (loss) 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 
 2018  2017  2018  2017 
Profit for the years (Baht) 32,668,709  81,565,369  27,918,058  79,529,252 
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) 0.13  0.32  0.11  0.31 

 
22. EXPENSE BY NATURE 

Significant expenses by nature are as follows :  
 (Unit : Baht) 
 For the year ended December 31 
 Consolidated financial statements  Separate financial statements 
  2018  2017  2018  2017 
Raw material and consumable used  167,017,592  237,704,980  166,075,334  237,330,408 
Change in material and work in process  7,605,357  (24,542,831)  7,479,831  (24,340,421) 
Depreciation and amortization   39,020,496  38,839,380  38,703,398  38,502,760 
Employee benefit cost  117,784,225  120,256,409  87,503,482  100,065,436 
Employee benefit after retried  1,015,006  970,426  913,713  898,279 

 
23. 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, 2018 and 2017 
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 
 2018  2017  2018  2017  2018  2017  2018  2017  2018  2017 

Revenue from external  customers 420.6  401.9  -  265.1  95.6  24.5  -  -  516.2  691.5 
Inter-segment revenues 0.2  0.2  39.7  16.1  31.7  34.6  (71.6)  (50.9)  -  - 
Total revenues 420.8  402.1  39.7  281.2  127.3  59.1  (71.6)  (50.9)  516.2  691.5 
Segment income (loss) 124.8  129.8  23.3  109.3  17.7  8.0  -  -  165.8  247.1 
Unallocated income and expenses:                    
 Interest income                 0.4  0.5 
 Other income                 8.4  13.2 
 Selling and administrative expenses                 (126.7)  (154.1) 
   Finance costs                 (7.6)  (6.3) 
 Income taxes expense                 (7.2)  (18.8) 
Profit (loss) for the year                 33.1  81.6 
Property, plant and equipment - net                 440.6  423.4 
Intangible assets                 11.9  12.9 
Leasehold right                 24.8  26.0 
Unallocated assets                 281.8  271.5 
Total assets                 759.1  733.8 

 
24. 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 year 2018 and 2017 amount totaling Baht 4.5 million and Baht 
4.2 million, respectively, (the Company only : Baht 4.2 Million and Baht 4.0 million, respectively).  

 
25. 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, 2018 and 2017, the 
Company’s debt-to-equity ratio was 0.69 : 1 and 0.55 : 1, respectively. 
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26. DIVIDEND 
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 2 May, 2018 

 
YEAR 2017 

At the Annual General Meeting of the Shareholders held on April 4, 2017 it had the resolution to 
approve the dividend payment for the 2016 earnings in cash at the rate of Baht 0.12 per share, totaling 
Baht 30.99 million, payment on May 2, 2017   

 
27.  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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28.  RECONCILIATION OF LIABILITIES ARISING FROM FINANCING ACTIVITIES 
Changes in the liabilities arising from financing activities for the years ended December 31, 2018 and 

2017 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, 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) 
 Consolidated financial statements 
 Balance  Cash flows  Non-cash transaction  Balance 
 as at January   Increase  Increase  Acquisition of   Differences  as at December 
 1, 2017  (decrease)*    subsidiary  on translation  31, 2017 

         of financial   
Short-term borrowings from financial institutions 10,000,000  10,000,000  -  -  -  20,000,000 
Long-term borrowings from financial institutions 106,571,745  (6,430,440)  -  -  -  100,141,305 
Liabilities under a finance lease agreement 1,855,682  (2,937,121)  3,550,000  -  -  2,468,561 

Total 118,427,427  632,439  3,550,000  -  -  122,609,866 
 

(Unit : Baht) 
 Separate financial statements 
 Balance  Cash flows  Non-cash transaction  Balance 
 as at January   Increase  Increase  Acquisition of     as at December 
 1, 2018  (decrease)*    subsidiary    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 
 

(Unit : Baht) 
 Separate financial statements 
 Balance  Cash flows  Non-cash transaction  Balance 
 as at January   Increase  Increase  Acquisition of     as at December 
 1, 2017  (decrease)*    subsidiary    31, 2017 
Short-term borrowings from financial institutions 10,000,000  10,000,000  -  -  -  20,000,000 
Long-term borrowings from financial institutions 106,571,745  (6,430,440)  -  -  -  100,141,305 
Liabilities under a finance lease agreement 1,855,682  (2,937,121)  3,550,000  -  -  2,468,561 

Total 118,427,427  632,439  3,550,000  -  -  122,609,866 
 
* Financing cash flows included net proceed and repayment cash transactions in the statements of cash flows.  
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29. COMMITMENTS AND CONTINGENT LIABILITIES  
 29.1  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, 2018 are as follows: 

(Unit: Million Baht) 
Payable within  Consolidated financial 

statements  Separate financial 
statements 

1 year  4.41  4.41 
1 to 5 years  10.56  10.56 
Thereafter 5 years  44.56  44.56 
Total  59.53  59.53 

  
 29.2  Commitments relating to ship building and ship repairing contracts 

   As at December 31, 2018 the Company has undelivered related to unrendered ship building 
and ship repair contracts to be paid for another Baht 13.38 million.   

 29.3   Commitments for purchase goods 
   As at December 31, 2018, the Company has outstanding commitments on the contracts to 

purchase machinery and equipment for ship repair of Baht 1.47 million.  
 29.4   Commitments relating to Construction Contract 

   As at December 31, 2018, the Company has commitments related to construction work of 
the harbor to be paid for another Baht 3.47 million.  

 29.5   Guarantees 
 As at December 31, 2018 there were outstanding bank guarantees of approximately Baht 
27.89 million (The Company Only : Baht 22.94 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. 
 

29.6 Securities against credit facilities and loans as obtained from financial institutions 
   As at December 31, 2018 The Company’s credit facilities and loans obtained from banks at 

the amount of Baht 505 million and have been secured by the mortgage of the Company’s two 
floating dockyard and land and construction thereon. 

   As at December 31, 2018 The subsidiary’s credit facilities and loans obtained from banks at 
the amount of Baht 12 million and have been secured by the mortgage of the subsidiary’s two 
ships and secured by parent company. 
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30. FINANCIAL INSTRUMENTS 
 30.1 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.  

 
  30.1.1 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 sensitive to the health of the local economy. 

 
  30.1.2 Interest rate risk 

The Company’s and its subsidiaries’ exposure to interest rate risk relates 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, 2018 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 -  -  -  38.20  4.01  42.21  0 - 0.375 
 -  -  -  38.20  4.01  42.21   
Financial liabilities              
Bank overdrafts and short-term 
loans  

             

   from financial institutions -  -  -  87.0  -  87.0  4.25 - 4.30 
 -  -  -  87.0  -  87.0   
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  30.1.3 Foreign currency risk 
The Company’s and its subsidiaries’ exposure to foreign currency risk arises 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 considers appropriate. 
Generally, the forward contracts mature within one year. 

The balances of financial assets and liabilities denominated in foreign currencies as at 
December 31, 2018 are summarized below. 

  Financial  Financial  exchange rate 
Foreign currency  assets  liabilities  as at December 31, 2018 

  (Million)  (Million)  (Baht per 1 foreign currency unit) 
US dollar  0.26  -  32.2848 (Buying rate) 

  
 30.2 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.  

 
 31.  THE NEWLY ISSUED AND REVISED FINANCIAL REPORTING STANDARDS AND EFFECTIVE 

INTHE FUTURE 
 The Federation of Accounting Professions (FAP) has issued Notifications to mandate the use of 
accounting standards, financial reporting standards, and interpretations of accounting and financial 
reporting standards that are newly issued and revised.  
 These newly issued and revised financial reporting standards which are effective for the fiscal year 
beginning on or after January 1, 2019 are as follows: 

TAS 1 (revised 2018) Presentation of Financial Statements 
TAS 2 (revised 2018) Inventories 
TAS 7 (revised 2018) Statement of Cash Flows 
TAS 8 (revised 2018) Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors 
TAS 10 (revised 2018) Events After the Reporting Period 
TAS 12 (revised 2018) Income Taxes 
TAS 16 (revised 2018) Property, Plant and Equipment 
TAS 17 (revised 2018) Leases 
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TAS 19 (revised 2018) Employee Benefits 
TAS 20 (revised 2018) Accounting for Government Grants and Disclosure of Government 

Assistance 
TAS 21 (revised 2018) The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates 
TAS 23 (revised 2018) Borrowing Costs 
TAS 24 (revised 2018) Related Party Disclosures 
TAS 26 (revised 2018) Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans 
TAS 27 (revised 2018) Separate Financial Statements 
TAS 28 (revised 2018) Investments in Associates and Joint Ventures 
TAS 29 (revised 2018) Financial Reporting in Hyperinflationary Economies 
TAS 33 (revised 2018) Earnings Per Share 
TAS 34 (revised 2018) Interim Financial Reporting 
TAS 36 (revised 2018) Impairment of Assets 
TAS 37 (revised 2018) Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets 
TAS 38 (revised 2018) Intangible assets 
TAS 40 (revised 2018) Investment Property 
TAS 41 (revised 2018) Agriculture 
TFRS 1 First-time Adoption of International Financial Reporting Standards 
TFRS 2 (revised 2018) Share-Based Payment 
TFRS 3 (revised 2018) Business Combinations 
TFRS 4 (revised 2018) Insurance Contracts 
TFRS 5 (revised 2018) Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations 
TFRS 6 (revised 2018) Exploration for and Evaluation of Mineral Resource 
TFRS 8 (revised 2018) Operating Segments 
TFRS 10 (revised 2018) Consolidated Financial Statements 
TFRS 11 (revised 2018) Joint Arrangements 
TFRS 12 (revised 2018) Disclosure of Interests in Other Entities 
TFRS 13 (revised 2018) Fair Value Measurement 
TFRS 15 Revenue from Contracts with Customers 
TSIC 10 (revised 2018) Government Assistance - No Specific Relation to Operating 

Activities 
TSIC 15 (revised 2018) Operating Leases - Incentives 
TSIC 25 (revised 2018) Income Taxes - Changes in the Tax Status of an Entity or its 

Shareholders 
TSIC 27 (revised 2018) Evaluating the Substance of Transactions Involving the Legal Form 

of a Lease 
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TSIC 29 (revised 2018) Service Concession Arrangements: Disclosure 
TSIC 32 (revised 2018) Intangible Assets - Web Site Costs 
TFRIC 1 (revised 2018) Changes in Existing Decommissioning, Restoration and Similar 

Liabilities 
TFRIC 4 (revised 2018) Determining whether an Arrangement contains a Lease 
TFRIC 5 (revised 2018) Right to Interests arising from Decommissioning, Restoration and 

Environmental Rehabilitation Funds 
TFRIC 7 (revised 2018) Applying the Restatement Approach under TAS 29 (revised 2018) 

Financial Reporting in Hyperinflationary Economics 
TFRIC 10 (revised 2018) Interim Financial Reporting and Impairment 
TFRIC 12 (revised 2018) Service Concession Arrangements 
TFRIC 14 (revised 2018) TAS 19 (revised 2018)-The Limit on a Defined Benefit Asset, 

Minimum Funding Requirements and their Interaction 
TFRIC 17 (revised 2018) Distributions of Non - cash Assets to Owners 
TFRIC 20 (revised 2018) Stripping Costs in the Production Phase of a Surface Mine 
TFRIC 21 (revised 2018) Levies 

 
  Newly financial reporting standards which are effective for the fiscal year beginning on or after 
January 1, 2020 are as follows. 

TAS 32 Financial Instruments: Presentation 
TFRS 7 Financial Instruments: Disclosures 
TFRS 9 Financial Instruments 
TFRIC 16 Hedges of a Net Investment in a Foreign Operation 
TFRIC 19 Extinguishing Financial Liabilities with Equity Instruments 

The management of the Company and its subsidiaries believe that these accounting standards, 
financial reporting standards, accounting standard interpretations and financial reporting standards 
interpretations which are newly issued and revised will not have any significant impact on the financial 
statements for the year when they are initially applied. 
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32.  OTHER RECEIVABLES – NON-RELATED PARTIES  
In 2018, the Company had the works in steel structure installation, warehouse and passenger 

terminal in the new Sadao customs building project, Songkhla province. The Company has hired a 
construction contractor at the hiring limit of Baht 3.24 million but the contractor cannot finish work as 
agreed, On November 8, 2018, the Company entered into the memorandum with 2 contractor and 
subcontractor to be jointly responsible for the costs incurred by the Company entering into the work 
replaced the contractor's work until the project will be finished. However, the contractor entered into the 
debt settlement memorandum in February 2019 in order to take such damages incurred to deduct with the 
contract wages for installation construction of steel structure of Suvarnabhumi Airport expansion project. 
The Company has considered to record the transaction as other receivables in the financial statements as 
at December 31, 2018 amount of Baht 7.46 million. 

 
33. APPROVAL OF FINANCIAL STATEMENTS 

These financial statements were authorized for issue by the Company’s Directors on February 15, 
2019. 
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