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SAFETY IS OUR PRIORITY.
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We Emphasize on Time and Quality

SAFETY IS OUR PRIORITY.



บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำากัด (มหาชน)

รายงานประจำาปี 2555

1

Financial Highlight 2012 

จุดเด่นทางการเงิน 2555

สินทรัพย์ 

(Total Assets)

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

(Total Shareholder’s Equity)

รายได้รวม 

(Total Eevenues)

ข้อมูลทางการเงินรวม Financial Data 2555/2012 2554/2011 2553/2010

สินทรัพย์รวม Total Assets 678 865 799
หนี้สินรวม Total Liabilities 373 589 579
ส่วนของผู้ถือหุ้น Total Shareholders’ Equity 304 276 221
รายได้จากการรับจ้าง Service Income 595 557 547
รายได้รวม Total Revenue 633 581 565
กำาไรขั้นต้น Gross Profit 165 201 107
กำาไร (ขาดทุน) สุทธิ Net Profit (Loss) 59 55 8

อัตราส่วนทางการเงิน  Financial Ratio 2555/2012 2554/2011 2553/2010

อัตรากำาไรสุทธิ (%) Net Profit Margin 9.26 9.52 1.48
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น  (%) Return on Equity 20.19 22.24 3.86
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) Return on Asset 7.60 6.64 1.04
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) Book Value per Share (Baht) 1.30 1.18 0.95
กำาไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) Net Profit per Share (Baht) 0.25 0.24 0.04

หน่วย : ล้านบาท

Unit : Million Baht
หน

่วย
  

:  
ล้า

นบ
าท

Un
it 

  
 : 

 M
illi

on
 B

ah
t

หน
่วย

  
:  

ล้า
นบ

าท
Un

it 
  
 : 

 M
illi

on
 B

ah
t

หน
่วย

  
:  

ล้า
นบ

าท
Un

it 
  
 : 

 M
illi

on
 B

ah
t

865 799

2555 2555 2555
2012 2012 2012

2554 2554 2554
2011 2011 2011

2553 2553 2553
2010 2010 2010

678
276 221

304 581
565

633



Asian Marine Services Public Company Limited

Annual Report 2012

2

Message From the Chairman
สาส์นจากประธาน

 ปี 2555 นับเป็นอีกหนึ่งปีความสำาเร็จของบริษัท  ท่ามกลางผลกระทบทางธุรกิจทั้งจาก
ภายนอกประเทศที่ยังคงมีผลกระทบอยู่ คือปัญหาวิกฤตหนี้สาธารณะในยูโรโซนและปัญหาการ
คลงัของสหรฐัอเมรกิา  หรือจากผลกระทบภายในประเทศ  คอืการปรับขึน้ค่าแรงขัน้ตำา่ ซึง่ส่งผล 
ให้ต้นทนุดำาเนนิงานของบริษทัสูงขึน้ อย่างไรกต็ามด้วยการปรับเปล่ียนแผนการดำาเนนิงานโดย
เฉพาะการดูแลเชิงนโยบาย กลยุทธ์และทิศทางการดำาเนินงาน ของบริษัทฯ ให้อยู่ในสถานะที่
เตรียมพร้อม รับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และความร่วมมือร่วมใจของผู้บริหารและพนักงาน
ทุกคน ส่งผลให้ในปี 2555 บริษัทและบริษัทย่อยสามารถดำาเนินธุรกิจ โดยมีรายได้เพิ่มขึ้นจาก
ปี 2554 จำานวน 51.89 ล้านบาท คิดเป็น 8.9% และมีกำาไรสุทธิเพิ่มขึ้น 3.31 ล้านบาท  
คิดเป็น 6%

 จากผลกระทบการปรับขึ้นค่าแรง บริษัทได้มีแผนพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยจัด
เตรยีมและพฒันาทักษะความสามารถของบคุลากรในทกุระดบัให้หลากหลายขึน้ และปรบัเปลีย่น
การใช้เทคโนโลยเีพือ่เพิม่ประสิทธภิาพ  ให้มีความพร้อมเพือ่รองรับการขยายตวัของธรุกจิ เพิม่ขดี 
ความสามารถในการแข่งขนัและเตรยีมพร้อมเข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (AEC) ในปี 2558

 และในฐานะประธานกรรมการบริษัท ผมรู้สึกเป็นเกียรติและภูมิใจอย่างยิ่งที่บริษัท ได้รับ
ใบรับรองระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS 18001 จาก Lloyd’s 
Register International (Thailand) Ltd.  นับเป็นความสำาเร็จ ถึงความสามารถในการยกระดับ
มาตรฐานการผลิต อุปกรณ์เครื่องจักร  และบุคลากร โดยคำานึงถึงความปลอดภัยในการทำางาน
เป็นหลัก สร้างสภาวะแวดล้อมที่ดีและลดความเสี่ยงในการทำางาน ซึ่งจะถือเป็นหนึ่งในนโยบาย
หลักในการดำาเนินงานของบริษัท 

 ในโอกาสนี้ คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัท ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วม
ในการนำาความสำาเรจ็มาสูบ่รษิทั  เราจงึมุง่มัน่พฒันาองค์กรควบคูไ่ปกบัการดำาเนนินโยบายความ
รับผิดชอบต่อสังคมด้วยความรอบคอบ รัดกุม โปร่งใส ยึดม่ันในหลักบรรษัทภิบาล และการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

 2012 was another successful year for the Company in the midst of continuing impacts on business from external 
factors such as the Euro Zone public debt issue and the fiscal crisis in the United States, as well as domestic negative 
factors namely the increase in the minimum wage which resulted in rising operational costs for the Company. Nevertheless, 
due to modifications of operational plans, especially with regard to corporate policy and strategic direction, as well as 
preparedness and solidarity of management and all the staff, resulted in 2012 being a year that the company and its 
subsidiaries moved forward with an increasing income of 51.89 million Baht or 8.9 percent over 2011 and a 6-percent 
growth in net profit of 3.31 million Baht higher than the previous year.

 Impacts from compulsory wage increases have compelled the Company to continuously improve its human resource 
development plan by accelerating and diversifying skills of personnel at all levels, utilizing technology to enhance efficiency 
for the growth of the business as well as increasing competitiveness and preparedness to enter the ASEAN Economic 
Community in 2015.

 As Chairman of the Company, I feel most honored and proud that the Company has been awarded the OHSAS 
18001 accreditation for occupational and safety from Lloyd’s Register International (Thailand) Ltd. This is the mark of 
success of our ability to raise the standard of production, in terms of machinery, equipment as well as human resources, 
with emphasis on the principles of safety, creating good work environment and reducing workplace risks which remain a 
key operational policy of our Company.

 I would like to take this opportunity, on behalf of the Board of Directors and the Management, to thank all those 
concerned for contributing to the success of the Company. We remain steadfast in our resolve to continue developing our 
organization alongside corporate social responsibility in a most transparent and effective manner by adhering to good 
corporate governance and sustainability principles to ensure the highest benefits for all stakeholders. 

นายประกิต ประทีปะเสน

Prakit Pradipasen

ประธานกรรมการบริษัท

Chairman
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กิจกรรมเพื่อชุมชน
Corporate Social Responsibility (CSR)

ASIMAR is committed to raising the potential of the community to achieve higher social 

and environmental development and attain a better quality of life as a means to share 

●	 ร่วมปลูกป่าเฉลมิพระเกยีรตกิบัเทศบาลตำาบลแหลมฟ้าผ่า ในวนัที ่15 มนีาคม 2555 

●	 ร่วมปลูกต้นโกงกาง 980 ต้น กบักองเรอืทุน่ระเบดิ ในวนัที ่4 กรกฏาคม 2555 

●	 Participated with the Laemfapha Municipality in its reforestation project in honor of HM  

 the King on March 15th 2012.

●	 Joined the Royal Thai Navy Mine Squadron in planting 980 Rhizophora saplings on July  

 4th 2012. 

เพื่อน้องนักเรียน จากพี่ๆ ASIMAR / To Students With Love from ASIMAR

สุขใจที่ได้มอบ / Happy to Give

ส่งเสริมธรรมะในใจ / Heart filled with Dharma

รักษ์โลกด้วยการปลูกต้นไม้ / Protecting the Earth by Planting trees

ASIMAR มคีวามมุง่มัน่พฒันาศกัยภาพ ทัง้ในด้านสงัคมและสิง่แวดล้อม ชมุชนให้มคีณุภาพชวีติ

ที่ดีขึ้น เพื่อเป็นการแบ่งปัน ความสุขให้กับสังคม และชุมชน ช่วยพัฒนาพนักงานให้ประพฤติตน

เป็นพลเมอืงด ีและสนบัสนนุให้พนกังานมส่ีวนร่วมสร้างสรรค์กจิกรรมต่างๆ เพือ่ชมุชนและสงัคม

อย่างต่อเนื่องโดยจัดกิจกรรมและโครงการที่สำาคัญในปี 2555 ดังนี้

●	 Hosted lunch and presented sports equipment to students at Ban Khun Samut Thai School on July 

19th 2012.

●	 Presented wheelchairs to  

 the Foundation for the  

 Disabled on August 28th  

 2012.

●	 Organized donation of  

 blood by employees on  

 May 4th, July 6th and  

 August 8th 2012.

●	 จัดทำาโครงการเลี้ยงอาหารกลางวันและมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านขุนสมุทรไทย  ใน

วันที่ 19 กรกฎาคม 2555

●	 จัดทำาโครงการสร้างราวกันตกในโรงอาหารให้กับโรงเรียนบ้านขุนสมุทรไทย ในวันท่ี 5 ตุลาคม 2555  

ซึ่งเป็นโรงเรียนที่อยู่ในชุมชนใกล้เคียงของบริษัท

●	 มอบทุนการศึกษาให้บุตร - ธิดา พนักงานที่เรียนดี จำานวน 24 ทุน ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2555 

●	 ได ้มอบรถเข็นให ้มูลนิธ ิ

 คนพิ กา ร  ในวั นที่  2 8  

 สิงหาคม 2555

●	 หนึ่งคนให ้ หลายคนรับ  

 ส ่งเสริมให้พนักงานร่วม 

 บริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือ 

 ผู้ที่ต้องการโลหิตให้มีชีวิต 

 อยู่ในสังคมและครอบครวัได้ 

 ต่อไปเมือ่วนัที ่4 พฤษภาคม  

 2555, 6 กรกฏาคม 2555  

 และ 8 สิงหาคม 2555 

●	 ทำาบุญตักบาตรประจำาเดือน นิมนต์พระจากวัดในชุมชน มารับบาตรจาก 

 พนักงานและให้พนักงานฟังธรรมทุกเดือนเพื่อขัดเกลาจิตใจและปฎิบัติตน 

 ในแบบพุทธศาสนิกชนที่ดี

●	 The Company organized for employees to make food offerings to monks  

 from the local community temple once a month, as well as arranged  

 for monthly sermons on Buddhist teachings to provide a moral compass  

 to employees.

benefits with the community and society in which we operate. We constantly strive for our employees to be responsible citizens and promote 

their participation in creating worthwhile activities to benefit the community and society. In 2012, significant projects were :

●	 Installed railings at the mess hall of Ban Khun Samut Thai School, which is located in the community closest to the Company, on October 5th 2012.

●	 Presented 24 scholarships to children of employees on May 18th 2012.
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โครงสร้างบริหาร
Organization Chart

โครงสร้างการจัดการและแผนผังการบริหารองค์กร
บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

คณะกรรมการตรวจสอบ
Audit Committee
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Board of Directors
คณะกรรมการบริษัท

นางวรวรรณ งานทวี / Mrs. Warawan  Nganthavee
กรรมการผู้จัดการ และกรรมการบริหาร / 
Mananging Director and Executive Director

นายชินสุข วีรวรรณ / Mr. Chinsuk  Viravan
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ / 
Independent Director and Chairman of Audit Committee

นายประกิต ประทีปะเสน / Mr. Prakit  Pradipasen
ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ / 
Chairman and Independent Director

นายสุธรรม ตัณฑ์ไพบูลย์ / Mr. Sutham  Tanpaibul
กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร / 
Director and Chairman of Executive Director

นายศรีภูมิ ศุขเนตร/ Mr. Sribhumi Sukhanetr
กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ  
และประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน / 
Independent Director, Audit Committee,  
Chairman of Nominating and Remuneration Committee

1

2

3

4

5

54321
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นายสุทิน ตัณฑ์ไพบูลย์ / Mr. Sutin  Tanphaibul  
กรรมการ และกรรมการบริหาร / 
Director  and  Executive  Director

นายประวัติ จันทร์เรือง / Mr. Prawat  Chanruang
กรรมการ และกรรมการสรรหา และกำาหนดค่าตอบแทน / 
Director and Nominating and Remuneration Committee

ดร.นณณ์ ผาณิตวงศ์ / Dr. Nonn  Panitvong
กรรมการ และกรรมการบริหาร /
Director and Executive Director

ดร.บ�ารุง จินดา / Dr. Bumroong  Chinda 
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ / 
Independent Director and Audit Committee

นายวิบูลย์ ผาณิตวงศ์ / Mr. Vibul  Panitvong
กรรมการ, กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน / 
Director, Executive Director, Nominating and Remuneration Committee

นายสุเทพ ตัณฑ์ไพบูลย์ / Mr.Sutsep  Tanpaibul 
กรรมการ และกรรมการบริหาร / 
Director and Executive Director

1

2

3

4

5

6

5 64321

Board of Directors
คณะกรรมการบริษัท
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นายสุทิน ตัณฑ์ไพบูลย์ / Mr. Sutin  Tanphaibul  
กรรมการ และกรรมการบริหาร / 
Director  and  Executive  Director

Management Team
คณะผู้บริหาร

นายธานี นารักษ์ / Mr. Thani  Narux
ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการผลิต / Production Senior Department Manager

นางอารมย์  สัจจวิโส / Mrs. Arome  Sajjawisoe
ผู้จัดการฝ่ายบริการพัสดุ / Material Service Department Manager

นายวศิน วัชรภิญโญ / Mr. Wasin  Wacharapinyo
ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาด / Marketing Senior Department Manager

นายสุรเดช ตัณฑ์ไพบูลย์ / Mr. Suradej  Tanpaibul
ผู้จัดการทั่วไป / General Managerr

นางสาวระพีพรรณ พิบูลย์ศิลป์ / Ms. Rapeepan  Piboonsilp
ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี / Finance and Accounting Department Manager

1

1 2 3 4 5

2

3

4

5
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อายุ     : 80 ปี

จำานวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) ณ 19/03/55 : 26,040

สัดส่วนในการถือหุ้น (%) : 0.01

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

 • มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชย์

ประวัติการท�างานปัจจุบัน

 • ประธานกรรมการบริหาร 

  บมจ. เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์

 • ประธานกรรมการกลุ่มบริษัทซีทราน

  บจก. ตัณฑ์ไพบูลย์ (ธุรกิจ Holding Company)

  บจก. ซีทราน ทราเวิล (ธุรกิจเรือท่องเที่ยว)

  บจก. ซีทราน เฟอร์รี่ 

  (ธุรกิจเรือรับส่งผู้โดยสารข้ามฝาก)

  บจก. ซีทราน พอร์ท (ธุรกิจท่าเทียบเรือ ขนส่งทางน้ำา)

  บจก. ซีทราน ไลน์

  บจก. ซีทราน ด๊อคยาร์ค

Age       : 80 Year

Number of Shares (19/03/12) : 26,040

% of Total Shares : 0.01

Education

 • High School Assumption Commerce

Work Experience Present

 • Chairman of the Executive Director 

  Asian Marine Services PCL

 • Chairman of Seatran Group

  Tanpaibul Co., Ltd. (Holding Company)

  Seatran Travel Co., Ltd. (Cruiser)

  Seatran Port Co., Ltd.

  Seatran Line Co., Ltd.

  Seatran Ferry Co., Ltd.

  Seatran Dockyard Co., Ltd.

นายสุธรรม  ตัณฑ์ไพบูลย์  

กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร

Mr. Sutham  Tanpaibul 

Director and Chairman of Executive Director

Profile Board of Directors

ประวัติคณะกรรมการบริษัท 

อายุ    : 70 ปี

จำานวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) ณ 19/03/55 : 182,000

สัดส่วนในการถือหุ้น (%) : 0.08

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ

  Wayne State University, Detroit USA

 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ

  Silliman  University, Dumaguete, The Philippines

ประวัติการท�างานปัจจุบัน

 • ประธานกรรมการ 

  บมจ. เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์

  บมจ. ผลิตภัณฑ์ตราเพชร

 • ประธานกรรมการตรวจสอบ

  บมจ. ศุภาลัย

  หอการค้าไทย

 • กรรมการ

  บมจ. ดิเอราวัณ (ธุรกิจโรงแรม) 

 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยพายัพ

 • กรรมการส่งเสริม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์  

 • กรรมการส่งเสริม มหาวิทยาลัยแม่โจ ้

Age     : 70 Year

Number of Shares (19/03/12) : 182,000

% of Total Shares : 0.08

Education

 • MBA

  Wayne State University, Detroit USA

 •  BBA

  Silliman  University, Dumaguete, The Philippines

Work Experience Present

 • Chairman. 

  Asian Marine Services PCL.

  Diamond Brand Products PCL.

 • Chairman of Audit Committee

  Supalai PCL.

  Thai Chamber of Commerce

 • Director

  Erawan Group PCL. (Business hotel)

 • Member of University Council, Payap University

นายประกิต  ประทีปะเสน 

ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
Mr. Prakit  Pradipasen  

Chairman and Independent Director
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อายุ    : 53 ปี

จำานวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) ณ 19/03/55 : 998,600

สัดส่วนในการถือหุ้น (%) : 0.43

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) Ohio University, USA

 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การบัญชี)

  คณะเศรษฐศาสตร์ และบริหารธุรกิจ 

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการท�างานปัจจุบัน

 • กรรมการผู้จัดการ  บมจ. เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์

2544 - 2547 

 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีทรานเฟอร์รี่ จำากัด 

Age    : 53 Year

Number of Shares (19/03/12) : 998,600

% of Total Shares : 0.43

Education

 • MBA Ohio University, USA

 • BBA (Accounting) Kasetsart University

Work Experience Present

 • Managing Director

  Asian Marine Services PCL.

2001 - 2004 

 • Managing Director

  Seatran Ferry Co., Ltd. 

นางวรวรรณ  งานทวี 

กรรมการผู้จัดการ และกรรมการบริหาร

Mrs. Warawan  Nganthavee

Mananging Director and Executive Director

Age     : 68 Year

Number of Shares (19/03/12) : -

% of Total Shares : -

Education

 • MBE (Economi) Oklahoma CityUniversity,USA

 • BBA Chulalongkorn University

Work Experience Present

 • Independent Director and Chairman of Audit Committee

  Asian Marine Services PCL.

 • Executive Director

  Viravan Co., Ltd.

2004- 2007 

 • Independent Director and Chairman of Audit Committee

  Eastern Commercial Leasing PCL.

Mr. Chinsuk  Viravan

Independent Director and Chairman of Audit Committee

อายุ    : 68 ปี

จำานวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) ณ 19/03/55 : -

สัดส่วนในการถือหุ้น (%) : -

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

 • ปรญิญาโท เศรษฐศาสตร ์Oklahoma City University, USA

 • ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์ฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการท�างานปัจจุบัน

 • กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

  บมจ. เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์

 • กรรมการบริหาร

  บจก. วีรวรรณ

2547-2550 

 • กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

  บมจ. ตะวันออกพาณิชย์ลิสซิ่ง

นายชินสุข  วีรวรรณ

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
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อายุ    : 36 ปี
จำานวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) ณ 19/03/55 : 5,000,000
สัดส่วนในการถือหุ้น (%) : 2.13
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

 • ปริญญาเอก วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
  North Carolina University Wilmington
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)
ประวัติการท�างานปัจจุบัน

 • กรรมการบริหาร
  บมจ. เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์
 • กรรมการ
  บจก. อ่างทองชูการ์เทอร์มินอล
  บจก. อความีเดีย
  บจก. วิทัย ไบโอเพาเวอร์
 • ผู้จัดการฝ่ายบริหารบุคคล
  บจก. น้ำาตาลนครเพชร

Age     : 36 Year
Number of Shares (19/03/12) : 5,000,000
% of Total Shares : 2.13
Education

 • Doctor of Environmental
  Kasetsart University
 • MBA
  North Carolina University Wilmington
 • BBA 
  Assumption University
Work Experience Present

 • Executive Director
  Asian Marine Services PCL.
 • Director
  Ang Thong Sugar Terminal Co., Ltd.
  Aqua Madia Co., Ltd.
  Vithai Bio Poewr Co., Ltd.
 • Human Resource Department Manager
  Nakorn Petch Sugar Co., Ltd.

ดร.นณณ์  ผาณิตวงศ์

กรรมการ และกรรมการบริหาร

Dr. Nonn  Panitvong

Director and Executive Director

อายุ    : 80 ปี
จำานวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) ณ 19/03/55 : -
สัดส่วนในการถือหุ้น (%) : -
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

 • ปริญญาวารสารศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • วิทยาลัยป้องกัน ราชอาณาจักร รุ่นที่ 15
 • ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์
  สถาบันการไปรษณีย์โทรคมนาคมและ 
  วิทยาลัยการปกครองแห่งชาติ ปารีส 
  ประเทศฝรั่งเศส
 • ประกาศนียบัตรการปกครองและการคลัง 
  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยปารีส
ประวัติการท�างานปัจจุบัน

 • กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
  บมจ. เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์
 • ประธานกรรมการ
  บจก. โกษากร
 • ประธานคณะกงสุลกิตติมศักดิ์แห่งประเทศไทย
 • นายกกิตติมศักดิ์สมาคมโทรคมนาคม
  แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
2540 - ปัจจุบัน  
 • กงสุลกิตติมศักดิ์
  ราชรัฐโมนาโค

Age     : 80 Year
Number of Shares (19/03/12) : -
% of Total Shares : -
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 and Audit 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
1997 - Present 
 • Honorary Consul of the Principality Monaco

นายศรีภูมิ  ศุขเนตร

กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และ 

ประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

Mr. Sribhumi  Sukhanetr

Independent Director, Audit Committee, Chairman of

Nominating and Remuneration Committee
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อายุ    : 68 ปี

จำานวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) ณ 19/03/55 : 12,000,038

สัดส่วนในการถือหุ้น (%) : 5.11

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

 • ปริญญาโท (พืชไร่) University of Florida Florida, USA

 • ปริญญาตรี กสิกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการท�างานปัจจุบัน

 • กรรมการบริหาร บมจ. เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์

 • กรรมการบริหาร

  บจก. น้ำาตาลนครเพชร

  บจก. น้ำาตาลบ้านโป่ง

  บจก. ค้าผลผลิตน้ำาตาล

  สมาคมผู้ผลิตน้ำาตาลและชีวพลังงานไทย

Age     : 68 Year

Number of Shares (19/03/12) : 12,000,038

% of Total Shares : 5.11

Education

 • MBA Florida University, USA

 • BA Kasetsart University

Work Experience Present

 • Executive Director

  Asian Marine Services PCL.

 • Director

  Nakorn Petch Sugar Co., Ltd.

  Baan Pong Sugar Co., Ltd.

  Sugar Product Trading Co., Ltd.

  Thai Sugar and Bio-Energy Producers Association

นายวิบูลย์  ผาณิตวงศ์  

กรรมการ, กรรมการบริหาร 

และกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

Mr. Vibul    Panitvong 

Director, Executive Director, Nominating and 

Remuneration Committee

อายุ    : 76 ปี

จำานวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) ณ 19/03/55 : 2,100

สัดส่วนในการถือหุ้น (%) : 0.001

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

 • อนุปริญญา

  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ

ประวัติการท�างานปัจจุบัน

 • กรรมการบริหาร 

  บมจ. เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์

2546

 • ผู้อำานวยการสายงานผลิต 

  บมจ. เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์

Age     : 76 Year

Number of Shares (19/03/12) : 2,100

% of Total Shares : 0.001

Education

 • Diploma

  Rajamangala Institute of Technology Bangkok

  Technical Campus

Work Experience Present

 • Executive  Director

  Asian Marine Services PCL.

2003

 • Production  Director

  Asian Marine Services PCL.

นายสุเทพ  ตัณฑ์ไพบูลย์  

กรรมการ และกรรมการบริหาร

Mr.Sutsep  Tanpaibul 

Director and Executive Director
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Age     : 76 Year

Number of Shares (19/03/12) : -

% of Total Shares : -

Education

 • Doctor of Architecture Rome University, Italy

 • Bachelor Degree in Architecture Chulalongkorn 

  University

Work Experience Present

 • Independent Director and of Audit Committee

   Asian Marine Services PCL. 

 • Businessman

Dr. Bumroong  Chinda

Independent Director and Audit Committee

อายุ    : 76 ปี

จำานวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) ณ 19/03/55 : -

สัดส่วนในการถือหุ้น (%) : -

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

 • ปริญญาเอก Dr. of Architecture University of Rome

 • ปรญิญาตร ีสถาปตัยกรรมศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั

ประวัติการท�างานปัจจุบัน

 • กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

  บมจ. เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ 

 • นักธุรกิจ

ดร.บ�ารุง จินดา

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

Age     : 74 Year

Number of Shares (19/03/12) : 8,428,725

% of Total Shares : 3.59

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

Mr. Prawat  Chanruang

Director and Nominating and Remuneration Committee

อายุ    : 74 ปี

จำานวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) ณ 19/03/55 : 8,428,725

สัดส่วนในการถือหุ้น (%) : 3.59

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • ปริญญาตรี บัญชี, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการท�างานปัจจุบัน

 • กรรมการ บมจ. เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์

 • กรรมการบริหาร บจก.นวกิจบ้านเมือง

  บจก. แหลมฉบังอินเตอร์เนชั่นแนล คันทรี่คลับ

 • กรรมการผู้จัดการ

  บจก. นครินทร์ปาร์ค (พัฒนาที่ดิน) 

  บจก. นครินทร์ปทุมธานีเอสเตรท

นายประวัติ  จันทร์เรือง   

กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
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อายุ    : 39 ปี
จำานวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) ณ 19/03/55 : -
สัดส่วนในการถือหุ้น (%) : -
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) 
  University of Central Oklahoma USA.
 • ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์ และการบัญชี 
  เอก การขนส่งระหว่างประเทศ 
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการท�างานปัจจุบัน
 • ผู้จัดการทั่วไป
  บมจ. เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์์
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
2547-2549  
 • Trade Development Manager
  Gillette Thailand Limited

Age     : 39 Year
Number of Shares (19/03/12) : -
% of Total Shares : -
Education
 • MBA University of Central Oklahoma USA.
 • Bachelor Degree Faculty of Commerce and 
  Accountancy Thammasat University
Work Experience Present
 • 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
2004-2006  
 • Trade Development Manager
  Gillette Thailand Limited

นายสุรเดช  ตัณฑ์ไพบูลย์

ผู้จัดการทั่วไป

 Mr. Suradej  Tanpaibul

General Managerr

Profile Management Team

ประวัติคณะผู้บริหาร 

อายุ    : 74 ปี
จำานวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) ณ 19/03/55 : -
สัดส่วนในการถือหุ้น (%) : -
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
 • MINI MBA, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ, 
  University of the East Philippines
 • อนุปริญญา บัญชี, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการท�างานปัจจุบัน
 • กรรมการบริหาร บมจ. เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์
 • กรรมการผู้จัดการ
  บจก. ตัณฑ์ไพบูลย์ (ธุรกิจ Holding Company)
 • กรรมการ
  บจก. ซีทราน เฟอร์รี่ (ธุรกิจเรือรับส่งผู้โดยสารข้ามฝาก)
  บจก. ซีทราน พอร์ท (ธุรกิจท่าเทียบเรือ)
2545 - 2546 
 • กรรมการผู้จัดการ บมจ. เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์

Age     : 74 Year
Number of Shares (19/03/12) : -
% of Total Shares : -
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.

นายสุทิน ตัณฑ์ไพบูลย์  

กรรมการ และกรรมการบริหาร

Mr. Sutin   Tanphaibul  

Director  and  Executive  Directo
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Age     : 62 Year

Number of Shares (19/03/12) : -

% of Total Shares : -

Education

 • MPA Sripatum University

 • Bachelor Degree Merchant Marine Training Centre

Work Experience Present

 • Production Senior Department Manager

  Asian Marine Services PCL.

2004

 • Project Management Senior Department Manager

  Asian Marine Services PCL.

2002 - 2003

 • Oasis Marine Technic Co., Ltd. Managing Director

 • Merchant Marine Training Centre, Guest Lecturer.

 • Maritime Media Magazine, Editor staffs.

Mr. Thani  Narux

Production Senior Department Manager

อายุ    : 50 ปี

จำานวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) ณ 19/03/55 : -

สัดส่วนในการถือหุ้น (%) : -

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

 • ปริญญาตรี วิศวกรรมทางเรือ 

  สิงคโปร์โพลีเทคนิค, สิงคโปร์

ประวัติการท�างานปัจจุบัน

 • ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาด

  บมจ. เอเชียน มารีน เซอร์วิสส ์

2544 - 2553  

 • วิศวกรผู้ตรวจเรือ

  บจก. นิปปอนไคจิ เคียวไค

Age     : 50 Year

Number of Shares (19/03/12) : -

% of Total Shares : -

Education

 • Technical Diploma in Marine Engineering

  Singapore Polytechnic

Work Experience Present

 • Marketing Senior Department Manager

  Asian Marine Services PCL.

2001-2010

 • Ship Surveyor

  Nippon Kaiji Kyokai (Class NK)

นายวศิน วัชรภิญโญ

ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาด

Mr. Wasin  Wacharapinyo

Marketing Senior Department Manager

อายุ    : 62 ปี

จำานวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) ณ 19/03/55 : -

สัดส่วนในการถือหุ้น (%) : -

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

 • ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

 • ปริญญาตรี ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี

ประวัติการท�างานปัจจุบัน

 • ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการผลิต

  บมจ. เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์

2547 

 • ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบริหารโครงการ

  บมจ. เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์

2545 - 2546 

 • อาจารย์พิเศษ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี

 • ที่ปรึกษาฝ่ายเทคนิค บจก. อิตาเลียนโปรไฟล์ 2002

 • ที่ปรึกษาฝ่ายเทคนิค บจก. เฟอร์รีไลน์

นายธานี  นารักษ์

ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการผลิต
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Age     : 59 Year

Number of Shares (19/03/12) : -

% of Total Shares : -

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.

Mrs. Arome  Sajjawisoe

Material Service Department Manager

อายุ    : 39 ปี

จำานวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) ณ 19/03/55 : -

สัดส่วนในการถือหุ้น (%) : -

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

 • ปริญญาโท บริหารเทคโนโลยี

  วิทยาลัยนวัตกรรมอุดมศึกษา

  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ - บัญชี

  เทคโนโลยีราชมงคล

  วิทยาเขตบพิตรพิมุข จักรวรรดิ

ประวัติการท�างานปัจจุบัน

 • ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี

  บมจ. เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์

2548 - 2549

 • นักบริหารการเงิน

  บจก. เอซี นีลเส็น (ประเทศไทย)

2536 - 2548

 • สมุห์บัญชี

  บจก. จงสถิตย์

Age     : 39 Year

Number of Shares (19/03/12) : -

% of Total Shares : -

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

นางสาวระพีพรรณ พิบูลย์ศิลป์

ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี

Ms. Rapeepan  Piboonsilp

Finance and Accounting Department Manager

อายุ    : 59 ปี

จำานวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) ณ 19/03/55 : -

สัดส่วนในการถือหุ้น (%) : -

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

 • มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนศรีบุณยานนท์

ประวัติการท�างานปัจจุบัน

 • ผู้จัดการฝ่ายบริการพัสดุ

  บมจ. เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์

2548 - 2554 

 • ผู้จัดการแผนกจัดซื้อ

  บมจ. เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์

นางอารมย์  สัจจวิโส 

ผู้จัดการฝ่ายบริการพัสดุ
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ประวัติความเป็นมาและการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญ

 บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำากัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2524 ด้วยทุนจดทะเบียน 200,000 บาท ให้บริการด้าน

การตรวจเรือในรูปแบบของ Marine Survey Company ต่อมาบริษัทฯ ได้เปลี่ยนวัตถุประสงค์แต่เริ่มแรกมาเป็นให้บริการ

อู่ต่อเรือ เน่ืองจากการความต้องการด้านอู่ซ่อมเรือพาณิชย์ที่ได้มาตรฐานมีเพิ่มมากขึ้น และได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 

20 ล้านบาท รวมทั้งซื้ออู่ลอยจากประเทศญี่ปุ่น โดยให้ชื่อว่า “อู่อาชิมา 1” เพื่อรองรับความต้องการดังกล่าว ต่อมาในปี 

พ.ศ. 2538 บริษัทฯ ได้ซื้ออู่ลอยเพิ่มอีก 1 อู่ จากประเทศเยอรมนี โดยให้ชื่อว่า “อู่อาชิมา 2” และได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 

120 ล้านบาท และ 170 ล้านบาทตามลำาดับ รวมทั้งแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำากัด และเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เอเชียน 

มารีน เซอร์วิสส์ จำากัด (มหาชน) หรือใช้ชื่อย่อว่า “ASIMAR”

 ในปี 2539 บรษิทัฯ ได้รบัความไว้วางใจจากส่วนราชการโดยกองทพัเรือให้ต่อเรือตรวจการณ์ปืน จำานวน 3 ลำา มูลค่างาน 

808 ล้านบาท นอกจากนี ้หุน้สามญัของบรษิทัฯ ได้รบัการอนมัุติให้เป็นหลักทรัพย์ทีจ่ดทะเบยีน และซือ้ขายในตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทยได้ ต่อมาบริษัทฯ ได้จดทะเบียนยกเลิกสาขาที่ ซอยสุขสวัสดิ์ 49 และย้ายอู่ลอย 1 มารวมกับอู่ลอย 2 

ณ สำานักงานปัจจุบัน

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

ในปี พ.ศ. 2543 และปีพ.ศ. 2545 บรษิทัฯ ได้รบัการว่าจ้างให้ต่อเรือโดยสารกึง่ดำานำา้พทัยาปะการัง และเรือโดยสารคาตามาราน 

มูลค่างานรวมประมาณ 50 ล้านบาท และซ่อมคืนสภาพเรือตรวจการณ์ขนาดใหญ่ 3 ลำา ของสำานักงานตำารวจแห่งชาติ 

มูลค่างาน 256 ล้านบาท

 นอกจากน้ี บรษิทัฯ ออกใบสำาคญัแสดงสทิธซิือ้หุน้สามญัของบรษิทัอายไุม่เกนิ 3 ปี ให้แก่ผูถ้อืหุน้เดมิ จำานวน 119 ล้านหน่วย 

ในปีพ.ศ. 2546 บริษัทฯ รับดำาเนินการก่อสร้าง โครงเหล็กทางเดินระหว่างอาคารผู้โดยสารบางส่วน (Steel Work and 

Fabrication) ภายในสนามบินสุวรรณภูมิ มูลค่า 159 ล้านบาท และจัดหาอู่ลอยเพิ่ม 1 อู่ มูลค่า 30 ล้านบาท แทนอู่ลอย 1 

เดิมที่จำาหน่ายออกไป

 ปี 2547 บรษิทัฯ ได้ทำาการก่อตัง้บรษิทั อาชมิา มารีน จำากดั (บริษทัย่อย) เพือ่ดำาเนนิธรุกจิรับเหมาช่วงงานโดยช่างฝีมอื

เฉพาะทาง ในปีนี้บริษัทฯ ได้ซ่อมทำาเรือจุฬาภรณ์ของกรมประมงมูลค่า 42 ล้านบาท และเรือสู้ไพรินทร์ของกรมอู่ทหารเรือ 

มูลค่า 28.5 ล้านบาท ซ่อมเรือ KALAMINJA MT401 จากประเทศมัลดีฟส์ มูลค่า 42 ล้านบาท 

 ปี 2548 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนร่วมทุนกับบริษัท GLOBECO S.p.A. จากประเทศอิตาลี ซึ่งเป็นบริษัทดำาเนินธุรกิจ

ด้านเรอืกำาจดัมลภาวะทางนำา้ชัน้นำาของโลก เพือ่ก่อตัง้บรษิทั อโีคมารนี จำากดั (บรษิทัย่อย) โดยมธีรุกจิหลกัคอื การให้บรกิาร

กำาจัดมลภาวะทางนำ้า เช่น ผักตบชวา, ขยะ, และคราบนำ้ามัน เป็นต้น ให้แก่ลูกค้าภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและ

แถบภูมิภาคเอเชีย โดยบริษัทฯ เป็นผู้ดำาเนินการต่อเรือเพื่อใช้ในกิจการดังกล่าว 

 ปี 2549 บริษัทฯ ลงนามในสัญญาต่อเรือบรรทุกสินค้าขนาด 442 TEU มูลค่า 13.4 ล้านเหรียญอเมริกาให้กับ 

GATI LIMITED ประเทศอินเดยี และบรษิทัฯ ได้เพิม่งบประมาณในการจดัซือ้อปุกรณ์เครือ่งจกัรต่างๆ พร้อมทัง้ปรบัปรงุพืน้ท่ี

บริเวณโรงงานให้เหมาะสม ให้สามารถรองรับตลาดต่างประเทศและในประเทศได้เพิ่มมากขึ้น พร้อมทั้งได้ทำาการปรับปรุง

สลิปเวย์ด้านทิศเหนือใหม่ขนาด 120 ม. X 30 ม. พร้อมติดตั้งเครนขนาดใหญ่ เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพรองรับ

การซ่อมเรือและต่อเรือ
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 ในเดือนพฤษภาคม 2549 ได้มีการจดทะเบียนลดทุนตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2549 เนื่องจากการ 

Ex-Warrant ครั้งที่ผ่านมาเป็นครั้งสุดท้าย มีผู้ไม่มาใช้สิทธิจำานวน 3,189,900 หน่วย ทำาให้ต้องมีการจดทะเบียนลดทุนชำาระ

แล้วของบริษัทจาก 238,000,000 บาท เป็น 234,810,100 บาท

 นอกจากนี้ บริษัท อีโคมารีน จำากัด ได้ซื้อเรือเพลิแกน 25 จากประเทศอิตาลีและต่อเรือขึ้นใหม่อีกจำานวน 3 ลำา 

เพื่อให้บริการด้านเก็บขยะและกำาจัดคราบนำ้ามัน และดำาเนินการต่อเรือกำาจัดมลภาวะทางนำ้า และได้รับสัญญาจ้างระยะสั้น

จากจังหวัดสมุทรปราการและองค์การบริหารส่วนตำาบลเทพารักษ์

 ปี 2550 บริษัทฯ ได้เริ่มดำาเนินการโครงการต่อเรือบรรทุกสินค้าขนาด 442 TEU ซึ่งเป็นเรือบรรรทุกตู้สินค้าขนาดใหญ่

ที่สุดเท่าที่เคยมีการต่อเรือขึ้นในประเทศไทยให้กับGATI LIMITED ประเทศอินเดีย โดยมีระยะเวลาการทำางานตั้งแต่ปี 2549 

งานประกอบเฉพาะตัวเรือแล้วเสร็จในปี 2550 และส่งมอบภายในเดือน มกราคม 2552 นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ลงนาม 

ในสัญญาอีก 2 ฉบับ คือสัญญาดัดแปลงเรือจากเรือคอนเทนเนอร์เป็นเรือสนับสนุนงานนอกชายฝั่งของ SERBA PACIFIK 

SDN.BHD จากประเทศมาเลเซีย และสัญญาต่อเรือสำารวจปิโตรเลียมกับ ALMANSOORI PRODUCTION SERVICE LLC. 

จากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 

 บริษัทฯ กำาลังดำาเนินการจัดทำามาตรฐานระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS 18001 ให้เป็นไปตาม

กฎเกณฑ์ต่างๆ ของระบบ 

 บริษัท อาชิมา มารีน จำากัด ได้ดำาเนินการจดทะเบียนลดทุนเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2550 จากทุนจดทะเบียนจำานวน 

37.5 ล้านบาท เป็น 10.0 ล้านบาท และเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2550 จากทุนจดทะเบียน 10.0 ล้านบาท เป็น 5.0 ล้านบาท

 นอกจากนี้ บริษัท อีโคมารีน จำากัด ได้รับสัญญาจ้าง 1 ปี จากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในงานปรับปรุงสภาพนำ้าโดย

การใช้สารชีวภาพในแม่นำ้าเจ้าพระยาซ่ึงมีปัญหานำ้าเน่าเสียและกระทบต่อการเลี้ยงปลาในกระชัง โดยมีชื่อโครงการคือ 

“โครงการเจ้าพระยาสดใสเทิดไท้องค์ราชันย์” โดยเฝ้าระวังคุณภาพและบำารุงรักษาแม่นำ้าเจ้าพระยาและแม่นำ้าน้อยในช่วงที่

ไหลผ่านพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้ปราศจากขยะมูลฝอย วัชพืช และผักตบชวา โดยลงนามในสัญญาเมื่อ วันที่ 30 

พฤศจิกายน 2550 เริ่มงานตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2550 – 31 พฤศจิกายน 2551

 ปี 2551 บรษิทัฯ ดำาเนนิการต่อเรอืบรรทกุตูส้นิค้าขนาด 442 TEU ของ GATI LIMITED ประเทศอนิเดยี ซึง่เป็นโครงการ

ต่อเนื่องจากปี 2550 

 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2551 มีการส่งมอบเรือดัดแปลงจากเรือคอนเทนเนอร์เป็นเรือสนับสนุนงานนอกชายฝั่งของ 

SERBA PACIFIK SDN.BHD จากประเทศมาเลเซีย 

 ดำาเนินการต่อเรือสนับสนุนการปฏิบัติงานแท่นขุดเจาะนำ้ามันกับ ALMANSOORI PRODUCTION SERVICE LLC. 

จากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์กำาหนดส่งมอบในปี 2552 

 นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญางานต่อเรือสนับสนุนงานใต้นำ้านอกชายฝั่ง ขนาดความยาว 60 เมตร กับ 

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

 บริษัทฯ ได้จัดเริ่มจัดมาตรฐานระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS 18001 ซึ่งอยู่ในระหว่างการดำาเนินการ

ตามกฎเกณฑ์ต่างๆ ของระบบ 
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 บริษัท อีโคมารีน จำากัด ได้ดำาเนินงาน “โครงการเจ้าพระยาสดใสเทิดไท้องค์ราชันย์” โดยเฝ้าระวังคุณภาพและบำารุง

รักษาแม่นำ้าเจ้าพระยา และแม่นำ้าน้อย ในช่วงที่ไหลผ่านพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้ปราศจากขยะมูลฝอย วัชพืช และ

ผักตบชวา ของจังหวัด โดยใช้เครื่องตรวจวัดคุณภาพนำ้าเป็นประจำาทุกวัน และทุกสามเดือนจะมีการตรวจวัดค่านำ้าอย่าง

ละเอยีด 28 พาลามเิตอร์ และยงัได้ร่วมกบัหน่วยงานกรมพฒันาทีด่นิ เพือ่นำาผกัตบชวาและวชัพชืทางนำา้ นำาไปทำาปุย๋ชวีภาพ

เพือ่แจกจ่ายเกษตรกร ทำาให้วชัพชืนัน้มปีระโยชน์ต่อชมุชนมากกว่าการทิง้แบบสญูเปล่า เริม่งานตัง้แต่วนัที ่1 ธนัวาคม 2550 

- 30 พฤศจิกายน 2551 เป็นสัญญาจ้าง 1 ปี ส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว

 ปี 2552 วันที่ 12 มกราคม 2552 มีการส่งมอบโครงการต่อเรือบรรทุกตู้สินค้าขนาด 442 TEU ของ GATI LIMITED 

ประเทศอินเดีย 

 วนัที ่2 มีนาคม 2552 มกีารปล่อยเรอืสนบัสนนุการปฏบิตังิานแท่นขดุเจาะนำา้มนั ของ  ALMANSOORI  PRODUCTION 

SERVICE LLC. ของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ลงนำ้า 

 วันที่ 26 ตุลาคม 2552 มีการส่งมอบเรือสนับสนุนการปฏิบัติงานแท่นขุดเจาะนำ้ามัน ของ ALMANSOORI 

PRODUCTION SERVICE LLC. ของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

 วันที่ 30 มีนาคม 2552 มีการวางกระดูกงูเรือสนับสนุนงานใต้นำ้านอกชายฝั่ง ขนาดความยาว 60 เมตร ของ  

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

 วันที่ 28 กันยายน 2552 ได้ลงนามในสัญญางานซ่อมใหญ่เรือสำารวจประมงมหิดล ของกรมประมง

 วนัที ่30 พฤศจกิายน 2552 ได้ลงนามในสญัญางานต่อเรือลากจงูขนาดกำาลังฉดุไม่น้อยกว่า 30 เมตริกตนั จำานวน 1 ลำา 

และเรือลากจูงขนาดกำาลังฉุดไม่น้อยกว่า 40 เมตริกตัน จำานวน 1 ลำา ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย ระยะเวลาโครงการ

ประมาณ 730 วัน

 ปี 2553 วันที่ 17 มีนาคม 2553 ส่งมอบเรือสำารวจประมงมหิดล ของกรมประมง ที่เข้าซ่อมใหญ่รวมระยะเวลา 6 เดือน

 วันที่ 1 เมษายน 2553 มีการวางกระดูกงูเรือลากจูงขนาดกำาลังฉุดไม่น้อยกว่า 30 เมตริกตัน จำานวน 1 ลำา และเรือ

ลากจูงขนาดกำาลังฉุดไม่น้อยกว่า 40 เมตริกตัน จำานวน 1 ลำา ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย

 เดือนมีนาคม บริษัทฯ ได้ทำาการปรับปรุงอู่ ASIMAR 1 (อู่ลอย) เพิ่มขนาดอู่เป็น 3,951 ตันกรอส สามารถรองรับขนาด

เรือสูงสุดได้ 5,000 DWT ซึ่งจะทำาให้บริษัท สามารถเพิ่มปริมาณในการรับการซ่อมเรือในขนาดที่ใหญ่ขึ้น และสร้าง

รายได้ที่เพิ่มขึ้น 

 บริษัทฯ เริ่มโครงการการวิจัยและพัฒนา Innovation โดยมุ ่งเน้นในเรื่องการลดมลภาวะจากการใช้วัตถุดิบ 

การปรับเปลี่ยนเคร่ืองมือ อุปกรณ์ และกระบวนการผลิต รวมทั้งการใช้กระแสไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อไม่ก่อให้เกิด

ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมกับชุมชนใกล้เคียง รวมทั้งการลดมลภาวะเพื่อประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม

 บริษัท อีโคมารีน จำากัด ได้ดำาเนินงาน โครงการรักษ์เจ้าพระยา/ป่าสัก กิจกรรมจัดเก็บผักตบชวา วัชพืชลอยนำ้า

รวมทั้งขยะมูลฝอย การเฝ้าระวังและตรวจสอบคุณภาพนำ้าในแม่นำ้าเจ้าพระยาพี้นที่ จ.พระนครศรีอยุธยา จ.ปทุมธานี และ 

จ.นนทบุรี ระยะเวลาโครงการประมาณ 7 เดือน
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 ปี 2554 วันที่ 23 มิถุนายน 2554 ได้ลงนามในสัญญางานต่อเรือ Transhipment Barge Inter 7 จำานวน 1 ลำา ของบริษัท 

อินเตอร์ สตีวีโดริ่ง 7 จำากัด ระยะเวลาโครงการ 240 วัน มูลค่างาน 70.00 ล้านบาท

 วันที่ 18 กรกฎาคม 2554 มีพิธีวางกระดูกงูเรือ Transhipment Barge Inter 7 ของบริษัท อินเตอร์ สตีวีโดริ่ง 7 จำากัด 

 วันที่ 21 กรกฎาคม 2554 ได้ลงนามในสัญญางานดัดแปลงเรือ Transhipment Barge พรปิยะฌาน 2 จำานวน 1 ลำา 

ของบริษัท พรปิยะฌานทรานสปอร์ต จำากัด ระยะเวลาโครงการ 120 วัน มูลค่างาน 23.25 ล้านบาท

 วนัท่ี 8 สงิหาคม 2554 บรษิทัรบังานจาก บรษิทั เบสท์ เพอฟอร์แมนซ์ เอน็จเินยีริง่ จำากดั เพือ่ซ่อมเรอืบรรทกุนำา้มนัดิบ 

ชื่อ Benchamas Explorer ของบริษทเชฟรอนประเทศไทยสำารวจและผลิต จำากัด

 วนัที ่15 ตลุาคม 2554 ลงนามในสญัญากบับริษทัเชฟรอนประเทศไทยสำารวจและผลิต จำากดั และบริษทั เชฟรอนออฟชอร์ 

ประเทศไทย จำากดั ทำาโครงการ Typhoon Evacuation ในการให้บริการท่าเทยีบเรือ และขนส่งทีท่่าเทยีบ กรณมีีเหตภุยัฉกุเฉนิ 

 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2554 บริษัทรับงานกู้ซากเรือบรรทุกสินค้า ชื่อ UNSION VIGOR จาก บริษัท Titan Maritime 

ประเทศสิงคโปร์ ที่จมอยู่บริเวณ ท่าเรือเคอรี่ สยามซีพอร์ต อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 

 วันที่ 22 ธันวาคม 2554 จัดพิธีการปล่อยเรือลากจูงขนาดกำาลังฉุดไม่น้อยกว่า 30 เมตริกตัน จำานวน 1 ลำา และ

เรือลากจูงขนาดกำาลังฉุดไม่น้อยกว่า 40 เมตริกตัน จำานวน 1 ลำา ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย ลงนำ้า
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บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จ�ากัด (มหาชน)

 วันที่ 4 กรกฏาคม 2555ได้ลงนามในสัญญางานต่อเรือ Lighter Barge จำานวน 2 ลำา ของบริษัท ทะเลไทย ขนส่ง 

2 จำากัด ระยะเวลาโครงการ 5 เดือน มูลค่างาน 35.70 ล้านบาท

 วันที่ 31 กรกฎาคม 2555 มีส่งมอบเรือ Transhipment Barge Inter 7 ของบริษัท อินเตอร์ สตีวีโดริ่ง 7 จำากัด 

 วันที่ 31 กรกฎาคม 2555 มีพิธีวางกระดูงูเรือ  Lighter Barge จำานวน 2 ลำา ของบริษัท ทะเลไทย ขนส่ง 2 จำากัด

 เดือน ธันวาคม 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 และงานขุดลอกคู 

นายกิมสาย 1 มูลค่างาน 197,800 บาท ของสำานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 วันที ่18 สงิหาคม 2555 ได้รบังานลอกหน้าเลนในบ่อสระนำา้ ของคณะวทิยาศาสคร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย มูลค่างาน 

300,000 บาท

ผลงานและเหตุการณ์ส�าคัญของบริษัทในปี 2555 
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ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย

ลักษณะกิจการหลัก

 บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำากัด (มหาชน) หรือ ASIMAR ดำาเนินธุรกิจหลักด้านการต่อเรือและซ่อมเรือ รวมทั้ง 

งานก่อสร้างวิศวกรรมต่างๆ และเป็นอู่เรอืชัน้นำาเพยีงแห่งเดยีวของประเทศทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 

โดยมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่คือ กลุ่มตัณฑ์ไพบูลย์ (ซีทราน) และกลุ่มผาณิตวงศ์ นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มผู้ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทยอีกจำานวนหนึ่งด้วย บริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจเพิ่มเติมโดยการตั้งบริษัทย่อยรองรับความต้องการเฉพาะด้าน 

ได้แก่ บริษัท อาชิมา มารีน จำากัด เพื่อจัดหาแรงงานฝีมือสำาหรับงานซ่อมเรือให้กับบริษัทฯ และ บริษัท อีโคมารีน จำากัด 

ที่ดำาเนินธุรกิจรับจ้างกำาจัดมลภาวะในแหล่งนำ้า

 ทั้งนี้บริษัทได้รับการรับรองคุณภาพ มาตรฐาน ISO 9001 Version 2000 ครอบคลุมทั้งด้านการต่อเรือใหม่และ

การซ่อมเรือ ได้รับการรับรองอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มาตรฐาน OHSAS 18001 Version 2007 ปัจจุบันบริษัทฯ 

มีอู่ลอยทั้งหมด 2 อู่ ซึ่งรองรับเรือขนาดตั้งแต่ 5,000 เดทเวทตัน ถึง 20,000 เดทเวทตัน ตามลำาดับ โดยมุ่งเน้นการซ่อม

เรือขนาดกลางขึ้นไป หรือลูกค้าที่ต้องการคุณภาพสูงและส่งมอบตรงเวลา  บริษัทมีกำาลังการผลิตโดยประมาณของงานซ่อม

เรือ 75 ลำา/ปี และงานต่อเรือขนาด 7,000-10,000 เดทเวทตัน 2 ลำา/ปี นอกจากนี้บริษัทยังสามารถก่อสร้างงานทาง

วิศวกรรมอื่นๆ เช่น โครงสร้างเหล็กภายในทางเดินผู้โดยสารสนามบินสุวรรณภูมิ การสร้างแท่นขุดเจาะนำ้ามัน การทำา

สะพานเหล็ก เป็นต้น

 1. ซ่อมเรือ (Ship Repair)

 บริษัทมีอุปกรณ์หลักเพื่อใช้ซ่อมทำาเรือขนาดตั้งแต่ 5,000 เดทเวทตัน ถึง 20,000 เดทเวทตัน ได้แก่ อู่ลอยรูปตัวยู 

(U Groove) จำานวน 2 อู่ สามารถรองรับความต้องการของลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้ ยังมีอุปกรณ์

สนับสนุนอื่นๆ อาทิ โรงงาน เครนขนาดใหญ่ และช่างฝีมือที่ผ่านการฝึกอบรมเป็นอย่างดี ทำาให้ผลงานได้มาตรฐาน

 2. ต่อเรือ (Shipbuilding)

 บรษิทัได้รบัความไว้วางใจจากลกูค้าทัง้ในประเทศและต่างประเทศให้ต่อเรือทีมี่คณุสมบตัพิเิศษ อาท ิ เรือตรวจการณ์ปืน 

ของกองทัพเรือ  เรือสำารวจสายเคเบิลใต้นำ้าจากบริษัท คาลิฟา อัลโกไซบิ ไดวิ่ง แอนด์ มารีน เซอร์วิสส์ จำากัด เรือขจัดคราบ

นำ้ามันจากบริษัท เอสโซ่ แสตนดาร์ด (ประเทศไทย) จำากัด และจากบริษัท เชลล์ (ประเทศไทย) จำากัด  เรือบรรทุกสินค้า

ขนาด  442 TEU ซึ่งเป็นเรือบรรทุกตู้สินค้าขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยต่อเรือขึ้นในประเทศไทย ให้กับ  GATI  LIMITED เรือ

สนับสนุนการปฏิบัติงานแท่นขุดเจาะนำ้ามันขนาด 50 เมตร ของ ALMANSOORI PRODUCTION SERVICE LLC. 

จากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เรือลากจูงขนาดไม่น้อยกว่า 30 เมตริกตันและขนาดไม่น้อยกว่า 40 เมตริกตัน ของ

การท่าเรือแห่งประเทศไทย และเรือ Transhipment Barge ของบริษัท อินเตอร์ สตีวีโดริ่ง 7 จำากัด เป็นต้น
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ตัวอย่างผลงาน

ประเภท จ�านวน เจ้าของเรือ

1. เรือขจัดคราบนำ้ามัน 4 ลำา บรษิทั เอสโซ่ สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จำากดั, 

บริษัท เชลล์ (ประเทศไทย) จำากัด,

กรมขนส่งทางนำ้าและพาณิชยนาวี 

2. เรือบรรทุกนำ้ามัน 800 ตัน 6 ลำา บริษัท นำ้ามัน ที.พี.ไอ. จำากัด

3. เรือสำารวจสายเคเบิ้ลใต้นำ้า 1 ลำา บรษิทั คาลฟิา อลัโกไซบ ิไดวิง่ แอนด์ มารนี 

เซอร์วิสส์ จำากัด

4. เรือตรวจการณ์ปืนขนาด 64 เมตร 3 ลำา กองทัพเรือ

5. เรือโดยสารแบบคาตามาราน 3 ลำา บริษัท เขาหลัก เอ็นเตอร์ไพรส์ จำากัด

6. เรือโดยสารท่องเที่ยวชนิดต่างๆ 6 ลำา บรษิทั อควา จำากดั, บรษิทั ซทีราน แทรเวล 

จำากัด, บริษัท พัทยา ปะการัง เซมิซับมารีน 

จำากัด

7. เรือบรรทุกตู้สินค้าขนาด 422 TEU 1 ลำา GATI LIMITED

8. เรือสนับสนุนการปฏิบัติงานแท่นขุดเจาะนำ้ามัน

 ขนาด 50 เมตร

1 ลำา ALMANSOORI PRODUCTION 

SERVICE LLC.

9. เรือลากจูงขนาดกำาลังฉุดไม่น้อยกว่า 30 เมตริกตัน 1 ลำา การท่าเรือแห่งประเทศไทย

10. เรือลากจูงขนาดกำาลังฉุดไม่น้อยกว่า 40 เมตริกตัน 1 ลำา การท่าเรือแห่งประเทศไทย

11. เรือ Transhipment Barge 1 ลำา บริษัท อินเตอร์ สตีวีโดริ่ง 7 จำากัด

 3. งานดัดแปลงเรือ (Ship Conversion Upgrading)

 เนื่องจากอนุสัญญา Marpol ซึ่งออกโดย International Maritime Organization (IMO) ซึ่งบังคับให้เรือบรรทุกนำ้ามัน 

(Oil Tanker) จะต้องมีเปลือกเรือสองชั้น (Double Hull) กับกฎระเบียบกรมเจ้าท่า กำาหนดให้จะต้องมีการดัดแปลงให้เป็นเรือ 

Double Hull ทั้งหมดภายในปี 2558 สำาหรับเรือที่ไม่ใช่เรือที่มีเปลือกสองชั้น สำาหรับการบรรทุกนำ้ามันชายฝั่ง อีกทั้งบริษัท

ผู้ค้านำ้ามันอนุญาตเฉพาะเรือที่มีเปลือกเรือสองชั้นเท่านั้น ในการเข้าเทียบท่าของคลังนำ้ามัน ซึ่งบริษัทได้ใช้โอกาสนี้เป็น

กลยุทธ์ในการเพิ่มรายได้จากการดัดแปลงเรือ Double Hull และมีผลงานเป็นที่ยอมรับของลูกค้ามาไม่น้อยกว่า 20 ลำา

 นอกจากนี้บริษัท ยังมีความเชี่ยวชาญในการดัดแปลงเรือที่ต้องใช้ประสบการณ์และเทคนิคพิเศษ โดยบริษัทมีผลงาน

ดังนี้ เรือห้องเย็นของประเทศมัลดีฟส์ เรือตรวจการณ์ของกองบังคับการตำารวจนำ้า เรือรบหลวงสู้ไพรินทร์ และเรือสนับสนุน

ที่พักสำาหรับแท่นขุดเจาะนำ้ามัน (Accommodation Work Barge)
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 4. งานก่อสร้างวิศวกรรมต่างๆ (Engineering Work)

 บริษัทสามารถก่อสร้างและซ่อมแซมอุปกรณ์ประเภทลอยนำ้า ส่ิงก่อสร้างในทะเล การก่อสร้างโครงสร้างเหล็กซึ่งเป็น

ส่วนประกอบของการก่อสร้างสะพาน โรงงานอุตสาหกรรม แท่นขุดเจาะนำ้ามันในทะเล และส่วนประกอบของเครื่องจักร

ในโรงงาน 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

 2. พื้นที่ต่อเรือพร้อมสลิปเวย์  2 แห่ง ด้านทิศเหนือและทิศใต้ของบริษัทรวมพื้นที่ประมาณ 20,000 ตารางเมตร

 3. อุปกรณ์อื่นๆ เช่น เครนขนาดใหญ่ และโรงงาน ช่วยทำาให้งานซ่อมสร้างสะดวกรวดเร็วขึ้น อุปกรณ์ที่สำาคัญดังนี้

ชนิดอุปกรณ์ จ�านวน

1. เครื่องตัดเหล็ก CNC 2 ชุด

2. Gantry Crane ขนาด  100 ตันสำาหรับงานต่อเรือด้านทิศเหนือ 1 ตัว

3. Gantry Crane ขนาด  10 ตันสำาหรับงานต่อเรือด้านทิศเหนือ 3 ตัว

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

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

6. Gantry Crane ขนาด 5 ตันสำาหรับระบบโลจิสติกส์ของชิ้นงานเหล็กในโรงประกอบ 6 ตัว
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 อุปกรณ์ต่างๆ ข้างต้นนำามาให้บริการงานโดยทั่วไปดังนี้ 

งานตัวเรือ งานเครื่องกล/งานไฟฟ้า งานทดสอบโดยไม่ท�าลาย

งานท�าความสะอาด

 - งานพ่นทราย/พ่นกริด

 - งานฉีดนำ้าแรงดันสูง

 - งานทำาความสะอาดถังนำ้ามัน

 - งานสมอ, โซ่สมอ และงานพ่นสี

งานเครื่องจักรใหญ่/เครื่องไฟฟ้า

 - งานซ่อมหม้อนำ้า

 - งานใบจักร

 - งานเพลาใบจักร

 - งานท่อ

 - งานไฟฟ้าและอีเล็กโทรนิก

งานทดสอบโดยไม่ท�าลาย (NDT)

 - งานวดัความหนาแน่นแผ่นเหล็ก

 - การทดสอบ

 - การทดสอบด้วยคลื่นวิทยุ

 - การทดสอบด้วยสารแทรกซึม

 - งานทดสอบกำาลังการยก
  (ที่มีนำ้าหนัก 350 ตันขึ้นไป)

 4. พื้นที่ในการทำางาน 33,280 ตารางเมตร มีความยาวติดแม่นำ้า 300 เมตร และระดับความลึกหน้าท่า 9 เมตร

บริษัท เจนเนอรัล คลังสินค้า จ�ากัด

ทุนชำาระแล้ว 10.00 ล้านบาท

ดำาเนินธุรกิจให้เช่าคลังสินค้า
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การลงทุนในบริษัทย่อย 

ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทย่อย 

 บริษัท เจนเนอรัล คลังสินค้า จ�ากัด

 บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 ในบริษัท เจนเนอรัล คลังสินค้า จำากัด โดยดำาเนินธุรกิจให้เช่าคลังสินค้า ซึ่งมีพื้นที่

เก็บสินค้าขนาดรวมทั้งสิ้น 8,000 ตารางเมตร และมีท่าเทียบเรือ 2 ท่า

 บริษัท อาชิมา มารีน จ�ากัด

 บรษิทัถอืหุน้ร้อยละ 99.90 ในบรษิทั อาชมิา มารีน จำากดั ดำาเนนิธรุกจิเป็นผู้รับเหมางานซ่อมเรือ ให้กบับริษทั เอเชยีน 

มารีน เซอร์วิสส์ จำากัด (มหาชน) เนื่องจากตลาดมีความต้องการบุคลากรด้านนี้เป็นจำานวนมาก และบริษัทมีความประสงค์

จะพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อให้ได้ผลงานตามมาตรฐานของสมาคมจัดชั้นเรือ (Classification Society)

 บริษัท อีโค มารีน จ�ากัด

 บริษัท อีโค มารีน จำากัด เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำากัด (มหาชน) ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 

93.15 และบริษัท GLOBECO S.p.A. จากประเทศอิตาลี ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 6.85 เพื่อดำาเนินธุรกิจด้านการให้บริการเรือกำาจัด

มลภาวะทางนำ้า ได้แก่ การเก็บขยะมูลฝอยจากแหล่งนำ้า การกำาจัดคราบนำ้ามัน การกำาจัดผักตบชวาและวัชพืช เป็นต้น 

โดยจะให้บริการแก่หน่วยงานภาคเอกชนและภาครัฐ

 นอกจากนี้ บรษิทั อโีค มารนี จำากดั ยงัได้รบัการสนบัสนนุลิขสทิธิด้์านแบบเรอื และการถา่ยทอดเทคโนโลยเีพือ่พฒันา

อุตสาหกรรมด้านนี้ จากบริษัท GLOBECO S.p.A. อีกส่วนหนึ่งด้วย

โครงสร้างของกลุ่มบริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จ�ากัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555  

บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำากัด (มหาชน)

ทุนชำาระแล้ว 234.81 ล้านบาท

ดำาเนินธุรกิจซ่อมและต่อเรือ

บริษัท เจนเนอรัล คลังสินค้า จ�ากัด

ทุนชำาระแล้ว 10.00 ล้านบาท

ดำาเนินธุรกิจให้เช่าคลังสินค้า

99.99%

บริษัท อีโค มารีน จ�ากัด

ทุนชำาระแล้ว 18.25 ล้านบาท

ดำาเนินธุรกิจให้บริการเรือควบคุมมลพิษทางนำ้า

93.15%

บริษัท อาชิมา มารีน จ�ากัด

ทุนชำาระแล้ว 5.00 ล้านบาท

ดำาเนินธุรกิจรับเหมางานซ่อมเรือ

99.90%
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โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ

โครงสร้างรายได้ของบริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ประเภทรายได้

2555 2555 2555

จ�านวน % จ�านวน % จ�านวน %

รายได้ซ่อมเรือ 280,000 44.25 315,800 54.37 253,400 44.86

รายได้ต่อเรือ 313,600 49.56 237,700 40.92 281,800 49.89

รายได้รับจ้างของบริษัทย่อย 1,969 0.31 3,523 0.61 12,147 2.15

รายได้อื่น* 37,201 5.88 23,850 4.10 17,515 3.10

รวม 632,770 100.00 580,873 100.00 564,862 100.00

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

ทิศทางในอุตสาหกรรม 

 ศนูย์พยากรณ์เศรษฐกจิและธรุกจิ มหาวทิยาลัยหอการค้าไทย ได้ประเมินอัตราการขยายตวัทางเศรษฐกจิไทยในปี 2556 

ใหม่ โดยคาดว่าจะขยายตัวเพียง 5% ซ่ึงลดลงต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน โดยปี 2554 ขยายตัว 5.6% และปี 2555  

คาดว่าจะขยายตัว 5.4% ซึ่งถือว่าน่าเป็นห่วงมาก เพราะมีปัจจัยลบทั้งภายในและภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย 

ปัจจัยลบที่จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยในปี 2556 มาจากความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก ทั้งปัญหาหนี้สาธารณะ 

ในยุโรป ปัญหาเศรษฐกิจสหรัฐที่ยังไม่ฟื้นตัว และกำาลังเข้าสู่ปัญหาหน้าผาการคลัง (Fiscal Cliff) ซึ่งเป็นภาวะที่เศรษฐกิจ 

ของสหรัฐสูญเสียแรงขับเคลื่อนทางการคลังที่ฉับพลันและรุนแรง แม้จะมีการออกมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณรอบที่ 3 

(QE3) ออกมาก็ตาม รวมทั้งยังมีปัญหาเสถียรภาพการเมืองโลก เช่น สหรัฐ มีปัญหาเกี่ยวกับศาสนาอิสลาม พื้นที่ทับซ้อน

จีนกับญี่ปุ่น ปัญหาการว่างงานสหรัฐและยุโรป ความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียน ภัยทางธรรมชาติ ส่วนปัจจัยลบ 

ภายในประเทศ อยู่ที่เสถียรภาพทางการเมือง โดยเฉพาะการออกมาชุมนุมประท้วง หากยืดเยื้อและรุนแรงจะส่งผลกระทบ

ต่อเศรษฐกิจ และต้องจับตาความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนที่เงินบาทจะแข็งค่ามากขึ้น ส่งผลกระทบต่อการส่งออก  

ภัยธรรมชาติ การขาดแคลนแรงงานในบางอุตสาหกรรม ที่สำาคัญปัญหาต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นจากการปรับค่าแรงวันละ 300 

บาททั่วประเทศ รวมไปถึงการปรับขึ้นของค่าพลังงาน ทั้งนำ้ามัน ไฟฟ้า ค่าขนส่ง เป็นต้น

 ส่วนกลุ่มสินค้าที่คาดว่าจะมีตัวเลขการส่งออกชะลอตัว และหดตัวลง ได้แก่ ธุรกิจขนส่งสินค้าทางอากาศ อาหารทะเล

แช่แข็ง สินค้าเฟอร์นิเจอร์ และยางพารา เป็นต้น อันเกิดจากปัญหาเศรษฐกิจของประเทศที่เป็นตลาดหลักสำาคัญ ได้แก่ 

สหรัฐอเมริกา ยุโรป และญี่ปุ่น ประกอบกับปัญหาการปรับขึ้นค่าแรง 300 บาท ส่งผลให้ผู้ประกอบการมีภาระต้นทุนสูงขึ้น 

และในบางธุรกิจประสบปัญหาเงื่อนไขทางการค้าที่เข้มงวดมากขึ้น

 ธุรกิจอู่ต่อเรือและซ่อมเรือยังคงเจอสภาพการแข่งขันสูงทั้งในประเทศและต่างประเทศ จากปัญหาเศรษฐกิจโลก 

ที่ชะลอตัว ที่เป็นผลกระทบจากปัญหาวิกฤติหนี้ยุโรป ที่ยังคงลุกลามต่อเนื่อง ปัญหาความไม่ม่ันคงทางเศรษฐกิจของ

สหรัฐอเมริกา รวมทั้งปัญหาภัยพิบัติธรรมชาติในทวีปเอเชีย ส่งผลให้เศรษฐกิจโลกมีความเสี่ยง ตลาดการค้า และการลงทุน

ชะลอตัว บริษัทต้องเพิ่มโอกาสการแข่งขันด้วยการเข้าตลาดใหม่ๆ โดยสำาหรับเรือต่อใหม่ บริษัทเน้นงานเรือราชการ  

ที่ได้ปรับเปลี่ยนนโยบายและส่งเสริมให้การต่อเรือของราชการต้องทำาโดยอู่เรือไทยมากขึ้น และเพิ่มส่วนแบ่งตลาดจาก 

งานเรอื Offshore ซึง่ในปีทีผ่่านมาบรษิทัได้เริม่รบังานกบักลุ่มเชฟรอน และมแีผนธรุกจิทีจ่ะพฒันาคณุภาพ ยกระดบัมาตรฐาน

การซ่อมทำา ให้สู่ระดับสากล เพื่อรองรับงานในอนาคต

 อย่างไรก็ตาม ในปี 2558 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC จะเปิดอย่างเป็นทางการ ซึ่งเป็นการรวมตัวของ  

10 ประเทศในภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ ระบบเศรษฐกจิทีด่ขีึน้จากการขายสนิค้า และการขายบรกิาร เพราะประชาชน

สามารถไปมาหาสู่กันง่ายขึ้น การที่ตลาดขยายกว้างขึ้นส่งผลให้ระบบโลจิสติกส์เพิ่มขึ้น เพื่อรองรับการเคลื่อนย้ายสินค้า 

และบริการ การขนส่งทางเรือเป็นการขนส่งที่มีค่าใช้จ่ายที่ถูกและเป็นที่นิยมให้การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ดังนั้น  

การเปิดเสรีทางการค้านี้จะก่อให้เกิดผลดีกับอุตสาหกรรมต่อเรือและซ่อมเรือไทย และจะทำาให้ภูมิภาคเอเชียมีแนวโน้มอัตรา

การขยายตัวของเศรษฐกิจและการลงทุนที่สูงขึ้น ซึ่งธุรกิจอู่ต่อเรือและซ่อมเรือจะต้องพัฒนาทักษะพนักงาน เทคโนโลยี  

เพ่ือเพ่ิมประสทิธภิาพการผลติ รวมทัง้มองหาแนวทางในการรวมกลุ่ม สร้างพนัธมิตรเพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลย ีหรือทรัพยากร

การผลิตภายในภูมิภาค เพื่อสร้างความเข้มแข็งและความสามารถในการแข่งขันกับกลุ่มประเทศอื่นได้
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ข้อมูลทั่วไปและบุคคลอ้างอิง

บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จ�ากัด (มหาชน)

สำานักงานใหญ่และทีต่ัง้กจิการ เลขที ่128 หมู ่3 ถ.สขุสวสัดิ ์ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมทุรเจดย์ี จ.สมทุรปราการ 10290

ประกอบธุรกิจหลักประเภท : ซ่อมเรือและต่อเรือ  เลขทะเบียนบริษัท : 0107538000185 

โทรศัพท์ : 02-815-2060-7 โทรสาร : 02-453-7213-4 เว็บไซต์  www.asimar.com  

หุ้นสามัญที่จำาหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำานวน 234,810,100 หุ้น 

ทุนชำาระแล้ว 234,810,100 บาท 

นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป

บริษัท เจนเนอรัล คลังสินค้า จ�ากัด

สำานักงานใหญ่ เลขที ่599/1 ถนนรมิทางรถไฟสายช่องนนทร ี แขวงคลองเตย เขตพระโขนง กรงุเทพมหานคร 10110

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

ประกอบธุรกิจหลัก : ให้เช่าคลังสินค้าและท่าเทียบเรือ 

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

ทุนชำาระแล้ว 10,000,000บาท 

บริษัท อาชิมา มารีน จ�ากัด 

สำานักงานใหญ่ เลขที ่599/1 ถนนรมิทางรถไฟสายช่องนนทร ี แขวงคลองเตย เขตพระโขนง กรงุเทพมหานคร 10110

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

ประเภทธุรกิจหลัก : ดำาเนินธุรกิจเป็นผู้รับเหมางานซ่อมเรือให้ บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำากัด (มหาชน) 

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

ทุนชำาระแล้ว 5,000,000 บาท

บริษัท อีโค มารีน จ�ากัด

สำานักงานใหญ่และทีต่ัง้กจิการ เลขที ่128 หมู ่3 ถ.สขุสวสัดิ ์ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมทุรเจดย์ี จ.สมทุรปราการ 10290

ประเภทธุรกิจหลัก : ดำาเนินธุรกิจให้บริการเรือและต่อเรือ ควบคุมมลพิษทางนำ้า

โทรศัพท์ : 02-815-2060-7   โทรสาร : 02-453-7213-4 เว็บไซต์  www.ecomarine.co.th

ทุนชำาระแล้ว 18,250,000 บาท
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บุคคลอ้างอิงอื่นๆ

นายทะเบียนหลักทรัพย ์ :  บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำากัด

      ฝ่ายนายทะเบียนหลักทรัพย์

      62 อ.ตลาดหลักทรัพย์ ชั้น 7 ถ.รัชดาภิเษก

      แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110

      โทรศัพท์ 02-229-2800

ส�านักงานสอบบัญชี       :   บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำากัด

         267/1 ถ.ประชาราษฏร์ สาย 1 แขวงบางซื่อ

      เขตบางซื่อ กทม. 10800

         โทรศัพท์ 02-587-8080 

- ผู้สอบบัญช ี   : นายพิชัย  ดัชณาภิรมย์

- เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี  : ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2421

ผู้ตรวจสอบภายใน  : ห้างหุ้นส่วนจำากัด ศรีฤกษ์

      208/132 อาคารโพธิ์ทองทาวเวอร์ ชั้น 3 ถ.แจ้งวัฒนะ

      แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม. 10210

      โทรศัพท์ 02-973-4908

ที่ปรึกษากฎหมาย  : CROSSROADS SOLUTION PTE LIMITED

         1055/828-829 อาคารสเตท ทาวเวอร์ ชั้น 36 ถ.สีลม 

         แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500

                 โทรศัพท์ 02-630-8120-1

     : NAVIN & COLLP

         1 Maritime Square, # 09-07 Harbourfront Centre

         Singapore 099253

      โทรศัพท์ 65 6532 -4220
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ปัจจัยความเสี่ยง

1. ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ

ความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของการประกอบธุรกิจ ซึ่งจะขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจโลก อัตราค่าระวางเรือลดลง

อย่างมากมผีลต่อจำานวนเรอืทีเ่ข้าซ่อมทำา มลูค่าเรอืซ่อมทำาที่ไม่แน่นอน ทำาให้รายได้ของบริษทัอาจมีความผนัผวน แต่บริษทั

สามารถจัดหางานเรือต่อจากลูกค้าต่างประเทศ และงานดัดแปลงเรือมาทดแทนกำาลังการผลิตที่เหลืออยู่ บริษัทยังคงมี

ความเสีย่งในการส่งมอบเรอืให้ทนัตามกำาหนดในสญัญา ซึง่บรษิทัได้จดัทำาแผนงานเฉพาะโครงการเพือ่ให้งานแล้วเสรจ็ตามสญัญา

2. ความเสี่ยงด้านการขาดแคลนบุคลากร

 การดำาเนินธุรกิจของบริษัท จำาเป็นต้องอาศัยบุคลากรที่มีความชำานาญทางด้านช่างฝีมือและวิศวกรด้านการซ่อมเรือ 

ต่อเรอืเป็นสำาคญั บรษิทัมนีโยบายจงูใจทัง้ในด้านค่าตอบแทน,สวสัดกิารและ ส่งเสริมให้พนักงานได้รับการฝึกอบรมให้มีทกัษะ

ความรู้เพิ่มเติมตลอดเวลา เพื่อให้พนักงานผูกพันกับองค์กร นอกจากนี้บริษัท ยังได้ร่วมมือกับวิทยาลัยการอาชีพ

พระสมุทรเจดีย์ เปิดการเรียน การสอน หลักสูตรทวิภาคี เพื่อให้พนักงานได้มีโอกาสศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานเชื่อมโลหะ 

ซึง่จะทำาให้พนกังานได้มคีวามรูแ้ละวฒิุการศึกษา ทำาให้มศีกัยภาพมากยิง่ขึน้ บรษิทัเชือ่ว่าการดำาเนนิการดงักล่าวจะลดปัญหา

การขาดแคลนบุคลากรของบริษัทได้

3. ความเสี่ยงด้านสถานที่ตั้งในการประกอบธุรกิจ

ที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งของบริษัทในปัจจุบัน บริษัทย่อยได้เช่าช่วงมาจากชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทยจำากัด 

ซึง่ผู้ให้เช่าสามารถบอกเลกิสญัญาได้ตามเงือ่นไขปกตขิองสญัญาระหว่างหน่วยงานราชการกบับรษิทัเอกชน ทำาให้บรษิทัอาจ

ต้องจัดหาสถานที่ประกอบธุรกิจใหม่หากสัญญาเช่าส้ินสุดลง อย่างไรก็ตามหากมีการยกเลิกสัญญา บริษัทสามารถ

เคลื่อนย้ายอู่ลอยซึ่งเป็นอุปกรณ์หลักในการดำาเนินงานไปยังสถานที่ตั้งแห่งใหม่ได้ 

4. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

รายได้และต้นทนุการผลติของบรษิทับางส่วนอ้างองิกบัอตัราแลกเปลีย่น โดยเฉพาะงานต่อเรอื และงานซ่อมดดัแปลงเรือ 

จะต้องมีการนำาเข้าเครื่องจักรมูลค่าสูงจากต่างประเทศ เช่น เครื่องกำาเนิดไฟฟ้า เครื่องจักรเดินเรือ เครน กว้าน ในขณะที่

งานซ่อมเรือจะมีการซื้ออุปกรณ์ภายในประเทศเป็นส่วนใหญ่ บริษัทจึงให้ความสำาคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยการจัดทำา

สัญญาซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า สำาหรับภาระผูกพันที่เป็นเงินสกุลต่างประเทศ

5. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาของวัสดุการผลิต

วัสดุหลักที่บริษัทนำามาใช้ คือ เหล็กแผ่น สี ท่อ วาล์ว และลวดเชื่อม รวมทั้งต้นทุนการผลิตอื่นๆ ที่มีแนวโน้มการปรับ

เพิ่มราคาต่อเน่ืองจากราคานำ้ามันที่เพิ่มสูงขึ้น ทำาให้บริษัทมีต้นทุนประกอบการที่เพิ่มขึ้นด้วย ซึ่งบริษัทได้จำากัดขอบเขต

ความเสี่ยงโดยการปรับอัตราค่าบริการเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับราคานำ้ามันเท่านั้น

6. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

การที่ลูกค้าอาจไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่มีกับบริษัทภายใต้เงื่อนไขปกติได้ ดังนั้นบริษัทจำาเป็นต้องจำากัด

ขอบเขตความเสี่ยงโดยพยายามให้มีการชำาระหนี้ให้มากที่สุดก่อนเรือออกจากอู่ 

7. ความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุและอุบัติภัย

บรษิทัทำากรมธรรม์ประกนัภยัคุม้ครองความเสีย่งด้านส่ิงปลูกสร้าง เคร่ืองจกัร สตอ็กสินค้า อูล่อย รวมทัง้ความสูญเสยี

และความเสียหายต่อตัวเรือที่กำาลังสร้างหรือกำาลังซ่อมและอู่ลอย 2 อู่
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โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

1. กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือสูงสุด 10 รายแรก

 รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 19 มีนาคม 2555 (วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด)

ชื่อ/สกุล

ณ วันที่ 19 มีนาคม 2555

จ�านวนหุ้นที่ถือ สัดส่วนการถือหุ้น (%)

1. กลุ่มตัณฑ์ไพบูลย์ 42,173,900 17.96

2. กลุ่มผาณิตวงศ์ 40,900,076 17.42

3. นายประวัติ จันทร์เรือง 8,428,725 3.59

4. นายวิชัย ธนสมุทร 5,911,400 2.52

5. นางสาวกุลวรรณ วิจิตรธนารักษ์ 3,470,300 1.48

6. นายพีรพงศ์ จิระวงศ์ประภา 3,456,700 1.47

7 นายรุ่งโรจน ์ รุ่งเมืองทอง 2,800,000 1.19

8. นายณัฐพัฒน ์ รังสรรค์ 2,700,000 1.15

9. นายกฤษฎา บัณฑิตภิรมย์ 2,666,600 1.14

10. นายทวี ช่างเพ็ชร 2,600,000 1.11

รวม 115,107,701 49.02

 ที่มา : รายงานการกระจายหุ้น บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

2. นโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

บริษัทเอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จ�ากัด (มหาชน) : บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผล ไม่น้อยกว่า 40 % ของกำาไรสุทธิ

ของงบการเงินเฉพาะกิจการใน แต่ละงวดบัญชีหลังจากหักสำารองตามกฎหมายและขาดทุนสะสมยกมาแล้ว (ถ้ามี) ทั้งนี้ 

การจ่ายเงนิปันผลดังกล่าว จะข้ึนอยู่กับกระแสเงนิสด แผนการลงทนุ เงือ่นไข และข้อกำาหนดในสญัญาต่างๆ ทีบ่รษิทัผกูพนัอยู่ 

รวมถึงความจำาเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

บริษัทย่อย : บริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผล ไม่น้อยกว่า 60% ของกำาไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ

ของบริษัทย่อยแต่ละบริษัท ในแต่ละงวดบัญชีหลังจากหักสำารองตามกฎหมาย และขาดทุนสะสมยกมาแล้ว (ถ้ามี) ท้ังนี้ 

การจ่ายเงนิปันผลดังกล่าวจะข้ึนอยู่กับกระแสเงนิสด แผนการลงทนุ เงือ่นไข และข้อกำาหนด ในสญัญาต่างๆ ทีบ่รษิทัผกูพนัอยู่ 

รวมถึงความจำาเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต
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โครงสร้างการจัดการและการก�ากับดูแลกิจการ

โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างกรรมการบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมด 4 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 11 ท่าน ดังนี้

1. นายประกิต ประทีปะเสน ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ

2. นายสุธรรม ตัณฑ์ไพบูลย์ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการ 

3. นายชินสุข วีรวรรณ  ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

4. นายศรีภูมิ ศุขเนตร  ประธานกรรมการสรรหา และกำาหนดค่าตอบแทน กรรมการอิสระ  
     กรรมการตรวจสอบ

5. นางวรวรรณ งานทวี  กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ

6. นายวิบูลย ์ ผาณิตวงศ์ กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและกำาหนด
     ค่าตอบแทน

7. นายสุเทพ ตัณฑ์ไพบูลย์ กรรมการ และกรรมการบริหาร

8. นายสุทิน ตัณฑ์ไพบูลย์ กรรมการ และกรรมการบริหาร

9. ดร.บำารุง จินดา  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

10. นายประวัติ จันทร์เรือง กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

11. ดร.นณณ์ ผาณิตวงศ์ กรรมการ และกรรมการบริหาร

เลขานุการคณะกรรมการบริษัท

นายอวยชัย ติวิรัช

กรรมการที่มีอ�านาจลงนามแทนบริษัท

กรรมการซึ่งมีอำานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายประกิต  ประทีปะเสน, นายสุธรรม  ตัณฑ์ไพบูลย์,   

นายสุเทพ  ตัณฑ์ไพบูลย์,  นายสุทิน  ตัณฑ์ไพบูลย์,  นายวิบูลย์  ผาณิตวงศ์ และนางวรวรรณ  งานทวี สองในหกท่านนี้

ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำาคัญของบริษัท

อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการมีอำานาจและหน้าที่จัดการบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น  

คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึง่หรอืหลายคนหรือบคุคลอ่ืน ปฏบิตักิารอย่างใดอย่างหน่ึงแทนคณะกรรมการ 

ภายใต้การควบคุมดูแลของคณะกรรมการหรือมอบอำานาจให้บุคคลดังกล่าวมีอำานาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร  

และภายในระยะเวลาที่กรรมการเห็นสมควร คณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำานาจนั้นๆ ได้

ทั้งนี้ การมอบอำานาจไม่รวมถึงการมอบอำานาจให้เข้าทำารายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศตลาดหลักทรัพย ์

แห่งประเทศไทยในเรื่องดังกล่าว
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คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการ 6 ท่าน ดังนี้

1. นายสุธรรม ตัณฑ์ไพบูลย์ ประธานกรรมการบริหาร

2. นายสุเทพ ตัณฑ์ไพบูลย์   กรรมการบริหาร

3. นายสุทิน ตัณฑ์ไพบูลย์  กรรมการบริหาร

4. นายวิบูลย์ ผาณิตวงศ์ กรรมการบริหาร    

5. นางวรวรรณ งานทวี กรรมการบริหาร        

6. ดร.นณณ์ ผาณิตวงศ์ กรรมการบริหาร 

อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1. ดำาเนินการร่วมกับฝ่ายบริหารในการพิจารณากล่ันกรอง เป้าหมายธุรกิจ แผนยุทธศาสตร์ แผนการเงิน 

 และงบประมาณ และนโยบายที่สำาคัญ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบอนุมัติ

2 กล่ันกรองแผนการทำางาน และกำากับดูแลการดำาเนินงานของผู้บริหารบริษัทให้เป็นไปตามแผนงาน และบรรลุ 

 เป้าหมายของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ คุณภาพและมาตรฐานในแนวทางที่ถูกต้อง

3. ให้การปรึกษาในเรื่องที่ได้รับการร้องขอจากฝ่ายบริหาร

4. ดูแลให้บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม และมีแผนรองรับสถานการณ์ วิกฤต รวมถึงการซักซ้อม 

 และปรับปรุงแผนดังกล่าวให้เหมาะสมตลอดเวลา

5. ดูแลให้บริษัท ปฏิบัติตามข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

6. สอบทานการไต่สวนภายใน หรือดำาเนินการให้มีการสอบสวนเมื่อมีข้อสงสัยหรือสันนิษฐานว่าอาจมีการทุจริต  

 หรือดำาเนินการให้มีการแก้ไขเมื่ออาจเกิดความบกพร่องหรือความเสียหายในสาระสำาคัญ และนำาเสนอ 

 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป

7. พิจารณา และ/หรือเสนอแนะให้ฝ่ายบริหารดำาเนินการในเรื่องต่างๆ ที่มีความสำาคัญต่อบริษัท เช่น การบริหาร 

 งานบุคคล เทคโนโลยีสารสนเทศ การตลาด เป็นต้น

8. แต่งตั้ง กำากับดูแล อนุกรรมการ ที่ปรึกษา และคณะทำางานที่รับผิดชอบเรื่องต่างๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัท  

 และ/หรือ คณะกรรมการบริหารมอบหมาย

9. คณะกรรมการบริหาร มีอำานาจเชิญผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคำา หรือข้อมูลอันเป็นประโยชน์ หรือ 

 เข้าร่วมประชุมในคณะกรรมการบริหาร

10. ปฏิบัติภารกิจอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทกำาหนด หรือมอบหมายเป็นการเฉพาะ

11. อนมุตักิารบรรจ ุแต่งตัง้ ถอดถอน ลงโทษทางวนิยั เลกิจ้าง เลือ่นขัน้ เลือ่นตำาแหน่ง โยกย้าย หรอืลดขัน้เงนิเดือน  

 พนักงานทุกระดับ ที่อยู่นอกเหนืออำานาจของกรรมการผู้จัดการ

12. อนุมัติการประมูล หรือเสนอราคา หรือการทำาสัญญาการซ่อมเรือ ต่อเรือ หรือโครงการก่อสร้างอื่นที่มีมูลค่า 

 เกิน 50 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 300 ล้านบาท

13. อนุมัติการจัดซื้อ หรือจัดจ้าง รวมถึงค่าก่อสร้าง เครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุครุภัณฑ์ และค่าใช้จ่ายใด ที่มีมูลค่า 

 เกิน 10 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 50 ล้านบาท ต่อรายการ 

14. อนุมัติคู่มือบริหาร รวมถึงการเปลี่ยนแปลงแก้ไข เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับอำานาจกรรมการผู้จัดการ
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คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำานวน 3 ท่าน ทุกท่านเป็นกรรมการอิสระ ดังนี้

1. นายชินสุข วีรวรรณ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการที่เป็นอิสระ และ

   มีความรู้ด้านบัญชี บริหารการเงิน การธนาคาร และตลาดทุน

2. นายศรีภูมิ ศุขเนตร กรรมการตรวจสอบ  กรรมการที่เป็นอิสระ และ 

   มีความรู้ด้านการบริหารจัดการ และกิจการขนส่ง

3. ดร.บำารุง จินดา กรรมการตรวจสอบ กรรมการที่เป็นอิสระ และ

   มีความรู้ด้านการบริหารจัดการ และการออกแบบ

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

นายสฐิรพงษ์ สังวาลย ์ ผู้จัดการทั่วไป ห้างหุ้นส่วนจำากัด ศรีฤกษ์

อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) ระบบการบริหารความเสี่ยงและกระบวนการ 

 ภายในของบริษัทเกี่ยวกับการรับแจ้งเบาะแส และการรับข้อร้องเรียนที่เหมาะสมเพียงพอ

3. สอบทานให้การตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ของบริษัทเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิผล  

 โดยพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งต้ัง  

 โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้างานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน  

 รวมทั้งประชุมกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยไม่มีฝ่ายจัดการ

4. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์ 

 แห่งประเทศไทย หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัธรุกจิของบรษิทั รวมทัง้การปฏบิตัติามจรรยาบรรณธรุกจิและระเบยีบ 

 ที่เกี่ยวข้องของบริษัท

5. พิจารณาคัดเลือก เสนอ แต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำาหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอ 

 ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย  

 อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

6. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและ 

 ข้อกำาหนดของตลาดหลกัทรพัย์ ทัง้น้ีเพือ่ให้ม่ันใจรายการดงักล่าวสมเหตสุมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั

7. จัดทำารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำาปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าว 

 ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และอย่างน้อยต้องประกอบด้วยข้อมูลตามที่ตลาดหลักทรัพย ์

 แห่งประเทศไทยกำาหนด

8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ



บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำากัด (มหาชน)

รายงานประจำาปี 2555
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คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ดังนี้

1. นายศรีภูมิ ศุขเนตร ประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน 

   กรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ

2. นายวิบูลย ์ ผาณิตวงศ์ กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

3. นายประวัติ จันทร์เรือง กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน กรรมการที่ไม่ได้

   เป็นผู้บริหาร

อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา

1. คัดเลอืก สรรหา วางแผนการสบืทอดตำาแหน่ง บคุคลทีส่มควรได้รบัการเสนอชือ่เป็นกรรมการ กรรมการผูจั้ดการ  

 หรือ รองกรรมการผู้จัดการ โดยกำาหนดวิธีการสรรหาอย่างมีหลักเกณฑ์และ โปร่งใส รวมทั้งจากรายชื่อต่างๆ 

 ที่ผู้ถือหุ้นแนะนำา ( ถ้ามี )  

 บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ความเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง  

 ด้วยความซื่อสัตย์ (Duty of Care and Duty of Loyalty) สามารถทุ่มเทอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ มีอาย ุ

 ที่เหมาะสม มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และจิตใจที่สมบูรณ์ สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหา 

 อย่างสมำา่เสมอ มกีารเตรยีมตวัเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชมุเป็นอย่างด ีมส่ีวนร่วมทีส่ร้างสรรค์ในการประชมุ  

 มีความตรงไปตรงมา มีความกล้าหาญในการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม และ/หรือ เป็นนักธุรกิจที่มีชื่อเสียง  

 ประวัติ การทำางาน และจริยธรรมที่ดีงาม และได้รับการยอมรับจากสังคม เป็นต้น

 ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาจะให้ความสำาคัญต่อผู้ที่มีทักษะ ประสบการณ์ วิชาชีพ คุณสมบัติเฉพาะในด้านต่างๆ   

 ที่มีความจำาเป็นอย่างยิ่งต่อธุรกิจของบริษัท เพื่อให้องค์ประกอบของคณะกรรมการ มีความสมบูรณ์และ 

 เป็นประโยชน์สูงสุด นอกจากนี้จะพิจารณาถึงการที่กรรมการดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัทหลายแห่ง 

 ในขณะเดยีวกนัด้วยว่าจะมผีลกระทบต่อบริษทัหรือไม่ และคำานงึถงึโอกาสทีอ่าจมีปัญหาในเร่ืองของผลประโยชน์ 

 ขัดกัน (Conflict of Interest) ของกรรมการและกรรมการผู้จัดการด้วย

2. จัดเตรียมบัญชีรายชื่อผู้ที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ กรรมการผู้จัดการ หรือรองกรรมการผู้จัดการ 

 ไว้เป็นการล่วงหน้า และ/หรือ ในกรณีที่มีตำาแหน่งกรรมการ กรรมการผู้จัดการว่างลง

3. ขอรับข้อคิดเห็นต่างๆ จากคณะกรรมการ และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ (ถ้ามี) เพื่อประกอบการพิจารณา 

 คัดเลือกสรรหาด้วย ก่อนนำาเสนอให้คณะกรรมการ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี พิจารณาเลือกตั้งต่อไป

4. กำาหนด Performance Agreement แต่ละปีของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ  

 เพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณา และกำาหนดแบบประเมินผลการปฏิบัติงานดังกล่าว

5. พิจารณาเสนอรายชื่อกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นอนุกรรมการ เสนอต่อคณะกรรมการเพื่อแต่งตั้ง 

 เมื่อมีตำาแหน่งว่างลง

6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายอันเกี่ยวเนื่องกับการสรรหากรรมการและกรรมการผู้จัดการ

 ในการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อนี้ คณะกรรมการสรรหา อาจจะขอรับความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพ 

 อืน่ใดเมือ่เหน็ว่ามคีวามจำาเป็น รวมทัง้ให้กรรมการสรรหาได้รบัการอบรมและเสรมิสร้างความรูใ้นเรือ่งทีเ่กีย่วข้อง 

 ต่อการดำาเนินงานของคณะกรรมการสรรหาได้ด้วย โดยบริษัทเป็นผู้รับค่าใช้จ่าย
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คณะกรรมการสรรหามีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ต ่อคณะกรรมการโดยตรง และคณะกรรมการ 

มีความรับผิดชอบในการดำาเนินการทุกประการของ บริษัทต่อบุคคลภายนอก

อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน

1. ทบทวนกลยุทธ์ในการให้ผลประโยชน์ตอบแทน และเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับรอง ทบทวนและเสนอ 

 คณะกรรมการบริษัท เพื่อการจัดการให้มีสิ่งจูงใจแก่พนักงาน ในผลการปฏิบัติงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว

2. ให้คำาเสนอแนะแก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ ถึงการพิจารณาเงินเดือน หรือผลประโยชน ์

 ต่างๆ แก่ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท

3. พิจารณาและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับนโยบายและรูปแบบของการให้ผลประโยชน์ตอบแทน  

 ซึ่งออกแบบไว้สำาหรับการจูงใจ และรักษาไว้ ซึ่งพนักงานที่มีความสามารถ มีคุณภาพ และมีศักยภาพ

4. ช่วยดแูลให้มรีะบบสำาหรบัคณะกรรมการบรษิทั ในการประเมนิผลงานและความสามารถในการทำางานของประธาน 

 เจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการ 

 ดำาเนินธุรกิจของบริษัท

5. กำาหนดระยะเวลาและเงื่อนไขต่างๆ ในการว่าจ้างประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ รองกรรมการ 

 ผู้จัดการ และผู้ดำารงตำาแหน่งเดียวกันของบริษัทในเครือ รวมถึงผลประโยชน์ตอบแทนด้วย 

6. ทบทวนผลประโยชน์ตอบแทนของคณะกรรมการบริษทั ซึง่สอดคล้องกบัความรับผิดชอบ เปรียบเทยีบได้กบัของ 

 บริษัทอื่นๆ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัท เพื่อเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

7. ทบทวนผลการปฏิบัติงานของ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ และผู้ดำารง 

 ตำาแหน่งเดียวกันของบริษัทในเครือ ตามแบบประเมินผลงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง   

 โดยพิจารณาข้อคิดเห็นและการประเมินของประธานกรรมการบริษัท

คณะผู้บริหาร จำานวน 6 ท่าน ดังนี้

1. นางวรวรรณ งานทวี กรรมการผู้จัดการ

2. นายสุรเดช ตัณฑ์ไพบูลย์ ผู้จัดการทั่วไป

3. นายธาน ี นารักษ ์ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการผลิต

4. นายวศิน วัชรภิญโญ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาด

5. นางอารมย์ สัจจวิโส ผู้จัดการฝ่ายบริการพัสดุ

6. นางสาวระพีพรรณ พิบูลย์ศิลป์ ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี

อ�านาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ 

1. บริหารงานธุรกิจของบริษัท ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัท ตามนโยบายที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท

2. อนุมัติการบรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน ลงโทษทางวินัย เลิกจ้าง เลื่อนขั้น เลื่อนตำาแหน่ง โยกย้าย หรือลดขั้น 

 เงินเดือน พนักงานทุกระดับ ยกเว้นตำาแหน่งผู้จัดการทั่วไปขึ้นไป ภายใต้ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำางาน 

 ของบริษัท

3. สั่งจ่ายเงิน และ/หรือ การก่อหน้ีผูกพัน อันเกิดขึ้นจากโครงการที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว   

 หรือจากการดำาเนินธุรกิจตามปกติที่กำาหนดไว้ในงบประมาณประจำาปีที่คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบแล้ว  
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4. อนุมัติการประมูล หรือเสนอราคา หรือการทำาสัญญาการซ่อมเรือ ต่อเรือ หรือโครงการก่อสร้างอื่นที่มีมูลค่า 

 ไม่เกิน 50 ล้านบาท ต่อโครงการ

5. อนุมัติการจัดซื้อ หรือจัดจ้าง รวมถึงค่าก่อสร้าง เครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุครุภัณฑ์ และค่าใช้จ่ายใดๆ ที่มีมูลค่า 

 ไม่เกิน 10 ล้านบาท ต่อรายการ

6. อำานาจหน้าทีข่องกรรมการผูจั้ดการไม่รวมถงึการเข้าทำารายการทีเ่กีย่วกบัรายการทีเ่กีย่วโยงกนั และ/หรือรายการ 

 ได้มาหรือจำาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการและค่าตอบแทนกรรมการ

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทใช้หลักเกณฑ์ดังนี้

1. จำานวนกรรมการจะต้องมไีม่น้อยกว่าห้าคน  และกรรมการไม่น้อยกว่ากึง่หนึง่ของจำานวนกรรมการทีมี่อยูท่ัง้หมด 

 ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

2. ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก โดยให้ถือว่าผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับ 

 หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

3. ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ เป็นรายบุคคล คราวละคนหรือคราวละ 

 หลายคนตามแต่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้จะเหน็สมควร โดยบคุคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำาดบัลงมา เป็นผูไ้ด้รบั 

 การเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำานวนกรรมการที่พึงจะมี หรือพึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับ 

 การเลอืกตัง้ตามลำาดบัถดัลงมามคีะแนนเสียงเท่ากนัเกนิจำานวนกรรมการทีจ่ะพงึมี ให้ประธานทีป่ระชมุออกเสยีง 

 ได้เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด 

 ทั้งนี้ในการประชุมสามัญประจำาปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำาแหน่งเป็นอัตราหนึ่งในสาม ถ้าจำานวนกรรมการ 

ที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำานวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามโดยกรรมการผู้ออกจาก

ตำาแหน่งตามข้อนี้จะเลือกตั้งให้เข้ารับตำาแหน่งอีกก็ได้
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การปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทได้กำาหนดนโยบายหลักการกำากับดูแลกิจการของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้ บริษัทเคารพ 

ในสิทธิข้ันพ้ืนฐานของผู้ถือหุ้น และดูแลรักษาสิทธิดังกล่าวอย่างเคร่งครัด โดยบริษัทจะต้องทำาให้ผู้ถือหุ้นได้รับข่าวสาร 

อย่างเพียงพอและเหมาะสม รวมทั้งสนับสนุนให้ใช้สิทธิในการเข้าประชุมและออกเสียงในที่ประชุม และไม่กระทำาการใดๆ 

อันเป็นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิ์ของผู้ถือหุ้น  ตามนโยบายที่ประชุมกรรมการบริษัทอนุมัติเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2550

การประชุมผู้ถือหุ้น

บรษิทั กำาหนดให้จดัส่งหนงัสอืเชญิประชมุ หนงัสือมอบฉนัทะ ซึง่สามารถมอบอำานาจให้กรรมการอสิระ โดยระบสุถาน

ที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจน

ว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่ง

ให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม พร้อมทั้งเผยแพร่ข้อมูลประกอบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

ผ่านเวบ็ไซต์ของบรษิทั ก่อนจัดส่งเอกสาร  และเปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้ส่วนน้อยสามารถเสนอรายชือ่บคุคลทีเ่หน็ว่ามีคณุสมบตัิ

เหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการ รวมทั้งการเสนอระเบียบวาระต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท บริษัทมีนโย

บายในการอำานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น และได้จัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ  พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น

ตั้งคำาถามและแสดงความคิดเห็นได้ โดยมีกรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมเพื่อตอบคำาถามในที่ประชุม รวมทั้ง

ได้บนัทกึประเดน็ซกัถามและข้อคดิเหน็ทีส่ำาคญัไว้ในรายงานการประชมุผ่านเวบ็ไซต์ของบริษทัภายใน 14 วนันบัจากวนัประชมุ 

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นตรวจสอบได้ โดยไม่ต้องรอให้ถึงการประชุมครั้งต่อไป

● บริษัทได้จัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำาปี 2555 วันที่ 3 เมษายน 2555 กรรมการเข้าร่วมประชุม 11 ท่าน จากทั้งหมด 

11 ท่าน ซึ่งรวมทั้งประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน กรรมการ

ผู้จัดการ ผู้บริหารสูงสุดทางด้านการเงิน รวมทั้งผู้ตรวจสอบบัญชี

● บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมและรายงานประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม 7 วัน

● นำาหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นไปไว้ที่ www.asimar.com/นักลงทุนสัมพันธ์ ก่อนวันประชุม 30 วัน ส่วนรายงาน

การประชุมผู้ถือหุ้นที่จัดในปี 2555ได้นำาไปลงในเว็บไซต์ของบริษัทหลังวันประชุม 14 วัน

สำาหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทเสนอให้มอบอำานาจให้กรรมการอิสระจำานวน 2 ท่าน คือ 

คุณศรีภูมิ  ศุขเนตร และ คุณชินสุข  วีวรรณ เข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงแทน  แต่ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 

2555 ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมอบอำานาจให้กรรมการอิสระดังกล่าวเป็นผู้รับมอบอำานาจให้ออกเสียงแทน

บรษิทั มุ่งมัน่ทีจ่ะสร้างความเจรญิเตบิโต  เพือ่ให้ผู้ถอืหุน้ได้รับผลตอบแทนทีคุ่ม้ค่ากบัการลงทนุ โดยบริษทั มีนโยบาย

การจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่า 40% ของกำาไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละงวดบัญชีหลังจากหักสำารองตาม

กฎหมายและขาดทุนสะสมยกมาแล้ว (ถ้ามี)



บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำากัด (มหาชน)

รายงานประจำาปี 2555

39

หมวดที่ 2 ความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น

บริษัท ตระหนักถึงความสำาคัญของผู้ถือหุ้น และมีนโยบายปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมเป็นธรรมและเป็นไปตาม

ข้อกำาหนด กฎหมาย ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของตน โดยการแสดงความเห็น ให้ข้อเสนอแนะ

และออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ใช้สิทธิร่วมตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงที่สำาคัญต่างๆตามข้อบังคับของบริษัท (สามารถดู

ข้อบงัคบัของบรษิทัได้ทีห่นงัสอืเชญิประชมุสามญัผู้ถอืหุน้ประจำาปี 2556) รวมทัง้การเลือกตัง้คณะกรรมการโดยการเสนอชือ่

ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเป็นรายบุคคลคราวละคน หรือคราวละหลายคน ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร การอนุมัติค่า

ตอบแทนกรรมการ (รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสามารถดูได้ที่หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส) 

และการอนุมัติการทำารายการที่เกี่ยวโยงกัน ตลอดจนการได้รับข่าวสารอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส เปิดเผยและสามารถ

ตรวจสอบได้และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำาถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม พร้อมทั้งกำาหนดให้กรรมการบริษัทและผู้บริหาร

มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมาย

บริษัทกำาหนดนโยบายป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท และได้เผยแพร่ให้พนักงาน ผู้บริหาร กรรมการบริษัท 

ทราบ

บริษัทกำาหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อดูแลและป้องกันมิให้กรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง ซื้อขาย

หลักทรัพย์และหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ ดังนี้

● กรรมการและพนักงานจะปฏิบัติตามข้อกำาหนดของ ตลท. ก.ล.ต. และกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด  

ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น และ/หรือต่อสาธารณชนโดยเท่าเทียมกัน

● กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานจะต้องเก็บรักษาข้อมูลภายในที่สำาคัญ และมีผลต่อการตัดสินใจของนักลงทุนไม่

ให้เผยแพร่ออกไปก่อนนำาส่งข้อมูลให้ ตลท. และ ก.ล.ต. โดยเฉพาะข้อมูลงบการเงิน

● เมือ่มรีายการซ้ือ-ขายหุน้ของบรษิทั  กรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงรวมถงึคูส่มรส และบตุรทีย่งัไม่บรรลุนติภิาวะ 

ต้องทำารายการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทภายใน 3 วันทำาการ เพื่อนำาส่ง ก.ล.ต

● เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2555 บริษัทได้เผยแพร่จดหมายถึงผู้ถือหุ้นผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์เพื่อให้ผู้ถือหุ้น

ส่วนน้อยสามารถส่งคำาถาม เสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการ รวมทั้งการ

เสนอระเบียบวาระต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท โดยมีเงื่อนไขการพิจารณาการบรรจุเป็นวาระอยู่ในเว็บไซต์ของบริษัท

และ กำาหนดวันให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและคำาถามได้ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2555 - 18 กุมภาพันธ์ 2556 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นราย

ใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ หรือเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระและเสนอคำาถามเข้ามายังบริษัท

หมวดที่ 3 บทบาทผู้มีส่วนได้เสีย

 1. นโยบายและแนวปฏิบัติต่อพนักงาน

 บริษัทให้ความสำาคัญต่อทรัพยากรมนุษย์ โดยจัดให้มีการทำางานแบบมีส่วนร่วม ส่งเสริมความก้าวหน้าในสาย

อาชีพอย่างเท่าเทียมกัน จัดโครงการพัฒนาความรู้ความสามารถให้แก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการให้ความสำาคัญ

กับการรักษาสุขภาพความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำางาน  เพื่อให้พนักงานมีความภาคภูมิใจในองค์กร เช่น

	 ● มีการจัดตั้งกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ

	 ● จัดให้มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล (ที่นอกเหนือจากประกันสังคม)

	 ● จัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์
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	 ●	 มีการมอบทุนการศึกษาแก่บุตรพนักงานที่เรียนดี

	 ●	 มีการตรวจสุขภาพประจำาปี   

	 ●	 รถรับส่งพนักงาน 

	 ●	 จัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ เพื่อดูแลสวัสดิการให้แก่พนักงาน เปิดโอกาส 

    ให้พนักงานมีช่องทางสื่อสาร เสนอแนะและร้องทุกข์ผ่านกล่องรับข้อคิดเห็น  

	 ●	 จัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยเพื่อดำาเนินงานเกี่ยวกับความปลอดภัยของพนักงาน 

 2. นโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

 บริษัท เคารพในสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น และดูแลรักษาสิทธิดังกล่าวอย่างเคร่งครัด โดยบริษัทจะต้องทำาให้

ผู้ถือหุ้นได้รับข่าวสารอย่างเพียงพอและเหมาะสม  รวมทั้งสนับสนุนให้ใช้สิทธิในการเข้าประชุมและออกเสียงในที่ประชุม  

และไม่กระทำาการใดๆ  อันเป็นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น

 บริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้างความเจริญเติบโตบนศักยภาพ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่ากับการลงทุน  

โดยบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผล ไม่น้อยกว่า 40% ของ  กำาไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละงวดบัญชีหลังจาก 

หักสำารองตามกฎหมายและขาดทุนสะสมยกมาแล้ว (ถ้ามี) ทั้งนี้  การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว จะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด 

แผนการลงทุน เงื่อนไข และข้อกำาหนดในสัญญาต่างๆ ที่บริษัทผูกพันอยู่ รวมถึงความจำาเป็นและความเหมาะสมอ่ืนๆ  

ในอนาคต

 บริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผล ไม่น้อยกว่า 60% ของกำาไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทย่อย

แต่ละบริษัท ในแต่ละงวดบัญชีหลังจากหักสำารองตามกฎหมาย และขาดทุนสะสมยกมาแล้ว (ถ้ามี) ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผล

ดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไข และข้อกำาหนด ในสัญญาต่างๆ ที่บริษัทผูกพันอยู่ รวมถึง 

ความจำาเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

 3. นโยบายและแนวปฏิบัติต่อลูกค้า

 บริษัทมุ่งเน้นการดำาเนินธุรกิจอย่างถูกต้องเป็นธรรม  เสนอบริการที่มีคุณภาพและ การสร้างความพึงพอใจให้แก่

ลูกค้า โดยการจัดทำาแบบประเมินความพึงพอใจของลูกค้าที่นำาเรือเข้ามารับบริการทุกลำา หรือเปิดช่องทางร้องเรียนผ่าน 

สำานักกรรมการผู้จดัการ โดยมกีารประชมุพจิารณาวเิคราะห์ผลการให้คะแนนความพงึพอใจดงักล่าวอย่างน้อยเดอืนละ 1 คร้ัง

 4. นโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่ค้า คู่สัญญาและเจ้าหนี้  

 บริษัทประสงค์ให้การจัดการสินค้าและบริการเป็นไปอย่างมีมาตรฐาน และมุ่งหมายจะรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืน

กับคู่ค้า จึงมีการกำาหนดเป็นนโยบายเรื่องการปฏิบัติต่อคู่ค้าไว้ในชื่อนโยบาย “การขัดกันแห่งผลประโยชน์” สรุปได้แก่ คู่ค้า

ต้องไม่ถูกกีดกันไม่ให้เข้าประมูล เสนอราคา หรือการกำาหนดคุณลักษณะที่ไม่เอื้ออำานวย  เพื่อให้มีการแข่งขันบนข้อมูลที่ได้

รับเท่าเทียมกัน การไม่อนุญาตให้พนักงานทุกระดับของบริษัทเรียกร้องผลประโยชน์ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมจากคู่ค้า  

การได้รับของขวัญ ของรางวัล บริการและการเลี้ยงรับรองเกินสมควร โดยบริษัทได้ชี้แจงต่อคู่ค้าทั้งที่เป็นผู้รับเหมาแรงงาน 

ผู้ขายสินค้า และได้ประทับตรานโยบายดังกล่าวลงในใบสั่งซื้อในประเทศทุกใบ

 ในปี 2555  บริษัทไม่พบว่ามีคู่ค้าและพนักงานที่ละเมิดนโยบายดังกล่าว 



บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำากัด (มหาชน)
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 5. นโยบายและแนวปฏิบัติต่อสังคม/ชุมชน

 บริษัทถือว่าระบบจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจ จึงได้กำาหนดนโยบายสังคม 

และสิ่งแวดล้อมขึ้น เพื่อเป็นหลักปฏิบัติแก่ผู้บริหารและพนักงานทุกท่าน เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบทั้งต่อตนเอง ผู้เกี่ยวข้อง 

ชุมชนและสิ่งแวดล้อม ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และพัฒนาระบบ

การจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

 บริษัทสนับสนุนการพัฒนาและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อ 

สิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการศึกษาแก่เยาวชน ผู้บริหารมีการเผยแพร่นโยบายให้พนักงานทราบ

ในปี 2555 บริษัทได้มีส่วนร่วมในการดูแลพนักงานและชุมชนในบริเวณที่ตั้งของบริษัทโดยผ่านโครงการต่างๆ ดังนี้

 รักษ์โลกด้วยการปลูกต้นไม้

 ร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติกับเทศบาลตำาบลแหลมฟ้าผ่า ในวันที่ 15 มีนาคม 2555 

 ร่วมปลูกต้นโกงกาง 980 ต้น กับกองเรือทุ่นระเบิด ในวันที่ 4  กรกฏาคม 2555 

 เพื่อน้องนักเรียน จากพี่ๆ ASIMAR

 จดัทำาโครงการเลีย้งอาหารกลางวนัและมอบอปุกรณ์กฬีาให้กบัเดก็นกัเรยีนโรงเรยีนบ้านขนุสมทุรไทย ในวนัท่ี 19  

กรกฎาคม 2555

 จัดทำาโครงการสร้างราวกันตกในโรงอาหารให้กับโรงเรียนบ้านขุนสมุทรไทย ในวันที่ 5 ตุลาคม 2555 ซึ่งเป็น

โรงเรียนที่อยู่ในชุมชนใกล้เคียงของบริษัท

 มอบทุนการศึกษาให้บุตร - ธิดา พนักงานที่เรียนดี จำานวน 24 ทุน ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2555 

 สุขใจที่ได้มอบ

 ได้มอบรถเข็นให้มูลนิธิคนพิการ ในวันที่ 28 สิงหาคม 2555

 หน่ึงคนให้ หลายคนรบั  ส่งเสรมิให้พนกังานร่วมบริจาคโลหติ เพือ่ช่วยเหลือผูท้ีต้่องการโลหติให้มีชวีติอยู่ในสงัคม

และครอบครัวได้ต่อไปเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2555, 6 กรกฎาคม 2555 และ 8 สิงหาคม 2555 

 ส่งเสริมธรรมะในใจ

 ทำาบุญตักบาตรประจำาเดือน นิมนต์พระจากวัดในชุมชน มารับบาตรจากพนักงานและให้พนักงานฟังธรรม 

ทุกเดือนเพื่อขัดเกลาจิตใจและปฏิบัติตนในแบบพุทธศาสนิกชนที่ดี

 6. นโยบายและแนวปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อม 

 การสร้างบรรยากาศในการทำางาน โดยจัดสถานที่ที่ทำางานให้มีความสะอาด ปรับสภาพแวดล้อมให้สวยงาม 

และร่มรืน่ให้ความสำาคญัด้านชวีอนามยัทัง้ภายในสถานทีท่ำางานและชมุชนใกล้เคยีง เพือ่การอยูร่่วมกบัชมุชนอย่างมคีวามสขุ   

 เพื่อสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยและปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท บริษัทได้เปิดช่องทางการติดต่อ

สื่อสาร และแจ้งข้อร้องเรียนต่างๆ  ทั้งในและนอกเวลาทำางาน (ตลอด 24 ชั่วโมง) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการเฝ้าระวัง

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับชุมชน
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 7. นโยบายต่อต้านการทุจริตและห้ามให้และรับสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ

 ห้ามมิให้ผู้บริหารและพนักงานเรียกหรือรับผลประโยชน์ใดๆ จากคู่ค้า ผู้รับเหมา ผู้จัดส่งสินค้า ที่ปรึกษา หรือ 

ผู้ที่บริษัททำาธุรกิจด้วย

ห้ามมิให้ผู้บริหารและพนักงานเสนอผลประโยชน์ใดๆ ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ ลูกค้า สหภาพแรงงานหรือบุคคลภายนอก

อื่นใดเพื่อจูงใจให้ปฏิบัติในทางมิชอบ

 8. นโยบายการเคารพหลักสิทธิมนุษยชน

 กำาหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนเคารพในหลักสิทธิมนุษยชน ดังนี้

 ●	 บริษัทจะปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเคารพในเกียรติและศักดิ์ศรี

 ●	 เปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางสื่อสาร เสนอแนะและร้องทุกข์ผ่านกล่องรับข้อคิดเห็น 

 ●	 ให้พนักงานใช้สิทธิของตนเองในฐานะพลเมืองดีตามกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

 ●  บริษัทไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชนสากล และการทุจริต

 9. นโยบายการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

 บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์  โดยการนำาผลงานหรือ

ข้อมลูอนัเป็นสทิธิของบุคคลภายนอก ที่ได้รบัมาหรอืทีจ่ะนำามาใช้ภายในบรษิทั จะต้องตรวจสอบเพือ่ให้มัน่ใจว่า จะไม่ละเมดิ

ทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น

 ช่องทางในการติดต่อและส่งข้อร้องเรียนมายังบริษัท

 บริษัทได้จัดให้มีช่องทางที่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อ/ร้องเรียนในเร่ืองที่อาจเป็นปัญหา สามารถ

ติดต่อกับคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ข้อแนะนำาอันเป็นประโยชน์ ได้ดังนี้

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ทางไปรษณีย์

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

เลขานุการคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบในการรับเอกสารดังกล่าวและส่งให้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง  

โดยคำาร้องเกี่ยวกับรายงานทางบัญชีและการเงิน การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎหมายจะ 

ได้รับการส่งต่อให้คณะกรรมการตรวจสอบ และเลขานุการคณะกรรมการบริษัทจะสรุปประเด็นต่างๆ ทั้งหมดเสนอ 

คณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส
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หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการตระหนักว่า ข้อมูลของบริษัทในทุกด้านล้วนส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย  

จึงมีนโยบายให้เปิดเผยสารสนเทศทั้งที่เป็นสารสนเทศทางการเงินและที่ไม่ใช่ทางการเงินให้มีสาระสำาคัญครบถ้วนเพียงพอ  

เชื่อถือได้ และทันเวลา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบ SCP Straight Through  

ของ ตลท. และเวบ็ไซต์ของบรษิทั (www.asimar.com) โดยได้มอบหมายให้กรรมการผูจ้ดัการหรอืผูท้ีก่รรมการผูจ้ดัการมอบ

หมายเป็นผู้ดำาเนินการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทได้จัดตั้งหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ทำาหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับ

นักลงทนุสถาบนั ผูถ้อืหุน้ รวมทัง้นกัวเิคราะห์และหน่วยงานภาครัฐทีเ่กีย่วข้องอย่างเท่าเทยีมและเป็นธรรม โดยหากผูถ้อืหุน้

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อโดยตรงที่ หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ฝ่ายการเงินและบัญชีโทรศัพท์ 02-815-2060  

ต่อ 2800,2816 หรือจดหมายอีเล็กโทรนิกส์ (E-mail) ไปยัง: fid@asimar.com บริษัทพัฒนากลไกให้ผู้มีส่วนได้เสีย 

มีส่วนร่วมในการสร้างเสริมผลงานของบริษัท โดยการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส

รายละเอียด หัวข้ออ้างอิงในรายงานประจ�าปี 2555

4.1 โครงสร้างผู้ถือหุ้น โครงสร้างผู้ถือหุ้น

4.2 ประวัติและข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการ ประวัติคณะกรรมการบริษัท

4.3 ประวัติและข้อมูลการถือหุ้นของผู้บริหาร ประวัติคณะผู้บริหาร

4.4 ฐานะการเงินและผลด�าเนินงาน ผลการดำาเนินงานของบริษัทในปี 2555 และงบการเงิน

4.5 ลกัษณะการประกอบธรุกจิและภาวะการแข่งขนั ลกัษณะกจิการหลกั ภาวะการแข่งขนัและแนวโน้มอตุสาหกรรม

4.6 ความเสี่ยงในการด�าเนินธุรกิจ ปัจจัยความเสี่ยง

4.7 การท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน รายการระหว่างกัน

 4.8 นโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

  บริษัทได้กำาหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารที่สมเหตุสมผล โดยมีคณะกรรมการสรรหาและ

กำาหนดค่าตอบแทนทำาหน้าที่ทบทวนและพิจารณาความเหมาะสมที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่ สถานะทางการเงิน

 บริษัทได้กำาหนดหลักเกณฑ์ในการให้ค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

	 ●	 กำาหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นค่าตอบแทนรายปี และโบนัส ไม่มีเบี้ยประชุม 

	 ●	 กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการชุดย่อยให้ได้รับค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นตามความรับผิดชอบ

 4.9 ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

กรรมการและผู้บริหารของบริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำากัด (มหาชน) ได้รับค่าตอบแทนจากการบริหารงานดังนี้

ชื่อ ค่าตอบแทนรายปี

กรรมการบริษัท

ค่าตอบแทนรายปี

กรรมการตรวจสอบ

ค่าตอบแทนรายปี

กรรมการสรรหา

และก�าหนดค่ตอบแทน

1. นายประกิต ประทีปะเสน 240,000 - -

2. นายสุธรรม ตัณฑ์ไพบูลย์ 150,000 - -
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ชื่อ ค่าตอบแทนรายปี

กรรมการบริษัท

ค่าตอบแทนรายปี

กรรมการตรวจสอบ

ค่าตอบแทนรายปี

กรรมการสรรหา

และก�าหนดค่ตอบแทน

3. นายวิบูลย ์ ผาณิตวงศ์ 150,000 - 60,000

4. นายประวัต ิ จันทร์เรือง 150,000 - 60,000

5. นางวรวรรณ งานทวี 150,000 - -

6. นายสุเทพ ตัณฑ์ไพบูลย์ 150,000 - -

7. นายสุทิน ตัณฑ์ไพบูลย์ 150,000 - -

8. ดร.นณณ ์ ผาณิตวงศ์ 150,000 - -

9. นายชินสุข วีรวรรณ 150,000 150,000 -

10. นายศรีภูมิ ศุขเนตร 150,000 120,000 60,000

11. ดร.บำารุง จินดา 150,000 120,000 -

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 12 ท่าน จ�านวนเงิน 14.92 ล้านบาท และเงินสมทบ 

เข้ากองทุนส�ารองเลี้ยงชีพอีกร้อยละ 5 ของเงินเดือน 

* ค่าตอบแทนกรรมการเป็นค่าตอบแทนประจ�ารายปี และไม่มีเบี้ยประชุม

**ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็น เงินเดือน และโบนัส

 4.10 การประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ

  คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างสมำ่าเสมอ มีการกำาหนดการประชุมล่วงหน้า  

เพื่อกำาหนดนโยบายที่สำาคัญ พิจารณากลยุทธ์ทางธุรกิจและพิจารณาอนุมัติแผนการดำาเนินงาน  งบประมาณประจำาปีของ

บริษัทตลอดจนติดตามผลการดำาเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการพิจารณาติดตามการดำาเนินงานของบริษัทเป็น

ส่วนหน่ึงของวาระประจำาการประชุม ในปี 2555 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประชุมทั้งหมด 5 คร้ัง  

คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนได้จัดให้ 

มีการประชุมทั้งหมด 1 ครั้งโดยคณะกรรมการบริษัทแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมของ สรุปได้ดังนี้

ชื่อ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ

ตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและ

ก�าหนดค่าตอบแทน

1. นายประกิต ประทีปะเสน 5/5 - -

2. นายสุธรรม ตัณฑ์ไพบูลย์ 3/5 - -

3. นายวิบูลย ์ ผาณิตวงศ์ 5/5 - 1/1
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ชื่อ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ

ตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและ

ก�าหนดค่าตอบแทน

4. นายประวัติ จันทร์เรือง 3/5 - 1/1

5. นางวรวรรณ งานทวี 5/5 - -

6. นายสุเทพ ตัณฑ์ไพบูลย์ 5/5 - -

7. นายสุทิน ตัณฑ์ไพบูลย์ 5/5 - -

8. ดร.นณณ ์ ผาณิตวงศ์ 5/5 - -

9. นายชินสุข วีรวรรณ 5/5 4/4 -

10. นายศรีภูมิ ศุขเนตร 5/5 4/4 1/1

11. ดร.บำารุง จินดา 5/5 4/4 -

 4.11 นโยบายการซื้อ ขาย หลักทรัพย์ของบริษัท

  บริษัทกำาหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารที่มีการซื้อ ขาย โอน รับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท รวมถึง 

คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีหน้าที่ต้องทำารายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ภายใน 3 วันส่งไปยัง ก.ล.ต.  

ตามระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  ในปี 2555 บริษัท มีกิจกรรมเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลที่ส�าคัญประกอบด้วย 

  ● การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสนเทศตามข้อกำาหนดของ ตลท.และ ก.ล.ต. ผ่านทางระบบ SCP Straight 

Through ของ ตลท. และเว็บไซต์ของบริษัท (www.asimar.com)

  ● บริษัทนำาเสนอผลประกอบการ รายงานประจำาปีที่สามารถดาวน์โหลดได้ หนังสือเชิญประชุม โครงสร้าง

การถอืหุน้ของบรษิทั รายงานการประชมุผูถ้อืหุน้ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ข่าวสารเกีย่วกบับริษทัและกจิกรรมนกัลงทนุ

สัมพันธ์ในเวปไซต์ของบริษัท นอกจากนั้นผู้ถือหุ้น นักลงทุนสามารถแสดงความคิดเห็นต่างๆ ตลอดจนเพิ่มวาระการประชุม 

และเสนอผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการ ก่อนที่บริษัทจะส่งหนังสือเชิญประชุมผ่านทางเว็บไซต์ได้

  ● มีโครงการเยี่ยมชมบริษัท (Company Visit) ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2555 ร่วมกับสมาคมส่งเสริม 

ผู้ลงทุนไทย จำานวน 75 ท่าน เพื่อให้นักลงทุนและผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสได้เห็นสถานที่ประกอบการจิรง

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบคณะกรรมการ

 5.1 นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ

   คณะกรรมการบรษิทั ได้พจิารณานโยบายการกำากบัดแูลกจิการ และประกาศเป็นนโยบายการกำากบัดแูลกจิการ 

 ของบริษัท เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2550 

  1.  จดัให้มกีารบรหิารงานและดำาเนนิงานโดยยดึหลักการกำากบัดแูลกจิการทีด่ ี(Good Corporate Governance)  

   ขจัดปัญหาความขัดแย้งของผลประโยชน์ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างรอบคอบ มีเหตุผล และเป็นอิสระ 

   ภายในกรอบจริยธรรมที่ดี 

  2. จัดให้มีระบบควบคุมทางการเงิน การดำาเนินงาน การกำากับดูแลการปฏิบัติงาน การตรวจสอบภายใน  

   การควบคุมและการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและมีการทบทวนระบบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
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  3. ส่งเสริม กำากับ ดูแล เพื่อให้มั่นใจว่ามีการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศที่สำาคัญของบริษัท อย่างถูกต้อง  

   ทันเวลา และโปร่งใส 

  4. ส่งเสรมิและสนบัสนนุให้ปฏบัิตต่ิอผูถ้อืหุน้ทกุรายอย่างเท่าเทยีมกนั ตามหลกัการของบรษิทัมหาชนจำากดั 

  5. ส่งเสริม กำากับดูแลให้มั่นใจว่า สิทธิตามกฎหมายของผู้มีส่วนได้เสีย อาทิ ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า ผู้ถือหุ้น  

   ผู้ลงทุน เจ้าหนี้ คู่แข่ง ผู้สอบบัญชีอิสระ ภาครัฐ และชุมชนที่บริษัทฯ ตั้งอยู่ ได้รับการดูแลและปฏิบัติ 

   ด้วยความเป็นธรรม  

  นอกจากน้ี เพื่อการมีส่วนร่วมในการบริหารงานและเป็นกลไกให้สามารถติดตาม กำากับดูแล ปรับปรุง และ

ประเมินผลการดำาเนินงานให้บรรลุผลสำาเร็จตามวิสัยทัศน์ ภารกิจ และนโยบายดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ 

คณะกรรมการบริหาร ทำาหน้าที่ในการศึกษาและพิจารณาหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำาเสนอผลการศึกษาและข้อเสนอ

แนะแนวทางปฏิบัติ รวมทั้งการนำาแนวทางปฏิบัติที่ได้รับความเห็นชอบแล้วมาปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

 5.2 นโยบายจรรยาบรรณธุรกิจ ส�าหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

  เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี โดยเฉพาะด้านความรับผิดชอบ ความโปร่งใส ความซื่อสัตย์ 

คุณธรรม และจริยธรรม เพื่อความเจริญเติบโตและความมั่นคงของกิจการอย่างยั่งยืน มีความรับผิดชอบต่อสังคม ส่งเสริม

การมส่ีวนรวมและการทำางานเป็นทมีของพนกังานทกุระดบั บรษิทัจงึมจีดัทำาคูม่อืจรรยาบรรณธรุกจิ เพือ่เป็นหลกัปฏบิตัแิละ

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงาน ดังต่อไปนี้

	 	 ● การประกอบธรุกจิจะต้องอยูภ่ายใต้กฎหมายและข้อบงัคบัทีเ่กีย่วข้องอย่างเคร่งครัด ควบคูไ่ปกบัการบริหาร

งาน โดยยึดหลักประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ โปร่งใส  

	 	 ● ต้องรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นด้วยการสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสม เปิดเผยข้อมูลสำาคัญของบริษัทอย่าง 

ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง

	 	 ● ไม่ปฏิบัติตนในลักษณะที่ก่อให้เกิด ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ซึ่งรวมถึงการเปิดเผย 

ความลับ และการนำาข้อมูลของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนและ/หรือของบุคคลอ่ืน และยอมรับโทษตามบทลงโทษ  

หากมีการฝ่าฝืนกฎระเบียบดังกล่าว

	 	 ● รักษาความสัมพันธ์ที่ดี และปฏิบัติต่อลูกค้าและคู่ค้าทุกรายอย่างเหมาะสม  โดยตั้งอยู่บนหลักคุณธรรม 

	 	 ● มีความรับผิดชอบต่อพนักงาน โดยปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน 

และ สวัสดิภาพของพนักงาน ส่งเสริมพัฒนา เพิ่มพูนความรู้ ความสามารถพนักงาน ตลอดจนคำานึงถึงความปลอดภัย 

ในการปฏิบัติงานที่มีระเบียบการประเมินผลอย่างชัดเจนและอธิบายได้

	 	 ● ปลกูจิตสำานกึ และมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม และสิง่แวดล้อม ด้วยการปฏบิตัติามกฎหมายและข้อบงัคบั

เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งให้การสนับสนุนกิจการอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมส่วนรวม

 5.3 วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

  คณะกรรมการของบริษัทมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์  

ทำาหน้าที่กำาหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย ภารกิจ แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทตลอดจนกำากับดูแล 

ให้ฝ่ายจัดการสามารถบริหารงานได้ตามนโยบายที่กำาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท
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วิสัยทัศน ์ : เป็นอูเ่รอืทีม่ตีราผลติภณัฑ์สูร่ะดบัสากล นำาเทคโนโลยพีฒันากระบวนการผลิตให้ได้คณุภาพ  เวลาส่งมอบ  

   และความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า  

พันธกิจ : มุ่งมั่นให้บริการแก่ลูกค้า โดยมีการควบคุมคุณภาพและเวลาตามมาตรฐานอู่เรือชั้นนำา มีการพัฒนา 

   อย่างต่อเนื่อง และบริหารทรัพยากรของบริษัทให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อ

   ลูกค้า    :  ผลงานเป็นที่ยอมรับและเกิดความพึงพอใจสูงสุด

   ผู้ถือหุ้น   :  มีผลประกอบการตามเป้าหมายเป็นที่พอใจแก่ผู้ถือหุ้น

   พนักงาน   :  พัฒนาบุคลากร  ให้โอกาสก้าวหน้าในงาน มีคุณภาพชีวิตที่ดี

   สิ่งแวดล้อมและชุมชน :  ร่วมพัฒนาสิ่งแวดล้อมและรับผิดชอบชุมชน

 บริษัทได้ให้ความสำาคัญเป็นอย่างยิ่งต่อระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การประเมิน และบริหารความ

เสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนการมีระบบการสอบทานเพื่อให้การดำาเนินงานเป็นไปตามข้อกฎหมาย และมีการควบคุม 

ที่ดี เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพต่อบริษัท

 คณะกรรมการ เป็นผู้พิจารณากำาหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบระหว่าง คณะกรรมการ และ คณะกรรมการ

บริหารอย่างชัดเจน  ดังรายละเอียดในหัวข้อ เรื่อง โครงสร้างกรรมการบริษัท

 คณะกรรมการ กำากับดูแลให้คณะกรรมการบริหารดำาเนินงานตามนโยบายที่กำาหนดไว้ ในกรณีที่มีรายการที่มีความขัด

แย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสีย รวมทั้งรายการที่ต้องขอความเห็นจากผู้ถือหุ้น บริษัทได้ดำาเนินการตามข้อกำาหนด

ของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)

 บรษิทัฯได้ส่งเสรมิและอำานวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมแก่กรรมการ และจดัให้มีเอกสารและข้อมูลทีเ่ป็นประโยชน์

ต่อการปฏิบัติหน้าที่ เช่น คู่มือกรรมการ ฯลฯ

 5.4 โครงสร้างคณะกรรมการ

  5.4.1 คณะกรรมการบริษัท มีจ�านวน 11 ท่าน ประกอบด้วย

    กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำานวน 6 ท่าน และ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำานวน 5 ท่าน ทั้งนี้ 

   เป็นกรรมการอิสระ จำานวน 4 ท่าน  (ประธานกรรมการ  1 ท่าน และคณะกรรมการตรวจสอบ จำานวน  

   3 ท่าน) โดยมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการ 

   ดำาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบกำาหนดไว้ โดยจะปฏบิตัหิน้าทีต่รวจสอบและถ่วงดลุการบรหิาร 

   กิจการต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความถูกต้อง เป็นธรรม และเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น 

   ทุกท่าน

  5.4.2 นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ   

   1. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ในบริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือ 

    บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (นับรวมบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 ตามกฎหมายหลักทรัพย์)

   2. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำา  

    บุคคลที่ให้บริการด้านวิชาชีพแก่บริษัท หรือบริษัทในเครือ เช่น ผู้สอบบัญชี  ทนายความ ฯลฯ  

    หรือเป็นผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือเป็นบุคคลท่ีอาจ 

    มีความขัดแย้ง โดยต้องไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลา

    ไม่น้อยกว่า 2 ปี
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   3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่ว่าในลักษณะคู่ค้าหรือการกู้ยืม ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย  

    ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงิน และการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ  

    บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่จะให้ขาดความเป็นอิสระ 

   4. ไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคล 

    ที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ 

    และ/หรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

  5.4.3 การรวมหรือแยกต�าแหน่ง

    ประธานกรรมการบริษัทฯ เป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร ไม่เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการ 

   ผู้จัดการ และไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหาร โดยบริษัทได้มีการจัดให้แบ่งแยกบทบาท หน้าที่  

   และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายบริหารออกจากกัน 

   อย่างชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร

  5.4.4 การก�าหนดนโยบายจ�ากัดจ�านวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนจะด�ารงต�าแหน่งกรรมการ และการระบ ุ

   ถึงวาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการ   

    บรษิทัยงัมไิด้กำาหนดนโยบายในเร่ืองดงักล่าว เนือ่งจากกรรมการทกุท่านสามารถอทุศิเวลาให้กบั 

   บริษัทได้อย่างเต็มที่ ส่วนเรื่องการระบุวาระการดำารงตำาแหน่งของกรรมการมีข้อจำากัดเรื่องความรู ้

   ความเชี่ยวชาญในธุรกิจที่มีลักษณะเฉพาะ  ทำาให้การกำาหนดวาระการดำารงตำาแหน่งของกรรมการ 

   จะไม่เป็นผลดีต่อบริษัท

  5.4.5 คณะอนุกรรมการ

    คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทำาหน้าที่ตรวจสอบและสนับสนุน 

   การกำากับดูแลการดำาเนินกิจการของบริษัทฯ โดยสมาชิกทุกคนเป็นกรรมการอิสระไม่เป็นผู้บริหาร 

   และมีคุณสมบัติเป็นไปตามทีก่ำาหนดไว้ในกฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยและสำานกังาน 

   คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากน้ีคณะกรรมการบริษัทฯยังได้แต่งตั้ง 

   คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน เพื่อทำาหน้าที่ไปตามนโยบาย บริษัทได้เปิดเผย 

   รายละเอยีดเกีย่วกบัโครงสร้างและอำานาจหน้าทีข่องคณะอนกุรรมการชดุย่อยภายใต้หวัข้อเรือ่งโครงสร้าง 

   การจัดการ ส่วนจำานวนครั้งการประชุมอยู่ภายใต้หัวข้อเรื่องการปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการ 

   ที่ดี หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส  

 5.5 การก�าหนดบทบาท หน้าที่ของคณะกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

  บริษัทฯ ได้มีการแบ่งแยกบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการไว้ชัดเจน 

โดยได้เปิดเผยรายละเอียดอำานาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบรษิทัฯ และอำานาจหน้าทีข่องกรรมการผูจ้ดัการภายใต้หวัข้อเร่ือง

โครงสร้างการจัดการ
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 5.6 การปฐมนิเทศ และการพัฒนาความรู้แก่กรรมการ

  การปฐมนิเทศกรรมการ  

  กรรมการผูเ้ข้าดำารงตำาแหน่งใหม่จะได้รบัข้อมลูความรูท้ัว่ไปเกีย่วกบักจิการซ่อมเรอืและต่อเรอื และข้อมลูเฉพาะ

ของบริษัท

  การพัฒนาความรู้แก่กรรมการ

  บริษัทได้ส่งกรรมการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ดังนี้

ชื่อ หลักสูตร ปี

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

2550
2546

นายสุธรรม ตัณฑ์ไพบูลย์ - The role of Chairman (RCM) 2547

นายวิบูลย ์ ผาณิตวงศ์ - Director Certification Program (DCP)
- The  role of Chairman (RCM) 

2550
2550

นายประวัต ิ จันทร์เรือง - Role of the Compensation Committee 2551

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

2551
2551
2547
2547
2547

นายสุทิน ตัณฑ์ไพบูลย์ - Director Certification Program (DCP) 2546

นายชินสุข วีรวรรณ - Audit Committee Program (ACP)
- Director Certification Program (DCP)

2549
2543

นายศรีภูม ิ ศุขเนตร - Director Forum 
- Board Performance Evaluation 
- CEO Performance  Evaluation
- The role of Chairman (RCM) 
- Finance for Non-Finance Director (FN)
- Director Certification Program (DCP)

2547
2547
2547
2546
2546
2545

ดร.บำารุง จินดา - Audit Committee Program (ACP)  
- Director Certification Program (DCP)
- Finance for Non-Finance Director (FN)

2551 
2545 
2545 

ดร.นณณ ์ ผาณิตวงศ์ - Director Certification Program (DCP) 2555

เรื่องที่ยังไม่ปฏิบัติ

       คณะกรรมการมิได้กำาหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการไปดำารงตำาแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของผู้บริหารระดับสูง  

เนื่องจากปัจจุบันผู้บริหารระดับสูงทุกท่านปฏิบัติงานที่บริษัทฯ ได้อย่างเต็มเวลาไม่ถือเป็นปัญหาในการบริหารงานที่บริษัท   
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 5.7 การประเมินผลคณะกรรมการและกรรมการผู้จัดการ  

  คณะกรรมการมีการประเมินผลงานประจำาปีของตนเอง

  คณะกรรมการเห็นชอบการใช้แบบประเมินผลคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งผ่านการสอบทานโดยคณะกรรมการ

สรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน เพื่อนำาผลการประเมินมาใช้เพื่อการปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการทั้งคณะ  

โดยแบ่งการประเมินเป็น 4 หมวด ดังนี้

  ● การประชุมและกรรมการ

  ● ประสิทธิภาพในการสื่อสาร

  ● ขั้นตอนการดำาเนินการ

  ● ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร

  คณะกรรมการจะปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละปี  โดยพิจารณาจากผลการประเมินที่ได้รับ

  คณะกรรมการจัดให้มีการประเมินผลงานของผู้บริหารสูงสุด

  คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณา นำาเสนอ และให้ความเห็นชอบผลประเมินการ

ปฏบิตังิานของกรรมการผูจ้ดัการและผูบ้รหิารระดบัสงูของบริษทั (ระดบัรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ

ใหญ่) ต่อคณะกรรมการบรษิทั เป็นประจำาทกุปี โดยพจิารณาจากความสำาเรจ็ของเป้าหมายในระดบับรษิทั  และความสามารถ

ในระดับบุคคล รวมทั้งอัตราค่าตอบแทนในอุตสาหกรรม  ซึ่งบริษทัได้สำารวจค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นระยะๆ เพื่อให้สามารถ

แข่งขันได้กับตลาดและเพียงพอที่จะรักษาและจูงใจผู้บริหารที่มีคุณภาพ โดยประธานกรรมการเป็นผู้แจ้งผลการพิจารณา 

ให้กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัททราบ

 5.8 จัดให้มีแผนการสืบทอดต�าแหน่งผู้บริหารสูงสุด

  คณะกรรมการมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน เป็นผู้รับผิดชอบการจัดทำาแผนการ

สืบทอดตำาแหน่งของกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท โดยพิจารณาจากบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม  

เพื่อรักษาความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนและพนักงานว่า การดำาเนินงานของบริษัทจะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

  5.9 เลขานุการบริษัท

  คณะกรรมการบริษัทเล็งเห็นถึงความสำาคัญของบทบาทและหน้าที่ของเลขานุการบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับ

ข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำาหรับบริษัทจดทะเบียน คณะกรรมการจึงแต่งตั้งให้ นายอวยชัย  ติวิรัช  ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท

 5.10 ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน  

  การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

  บรษิทัมหีลกัปฏบัิติทัว่ไปของผูบ้รหิารทีจ่ะเกบ็รกัษาข้อมลูภายในทีส่ำาคญั และมผีลต่อการตดัสนิใจของนกัลงทนุ

ไม่ให้เผยแพร่ออกไปก่อนนำาส่งข้อมูลให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์โดยเฉพาะข้อมูลงบการเงิน 

  ทัง้นี ้เมือ่มรีายการซ้ือ-ขายหุน้ของบรษิทัฯ  กรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงรวมถงึคูส่มรส และบตุรทีย่งัไม่บรรลุ

นิติภาวะ ต้องทำารายการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯภายใน 3 วันทำาการ เพื่อนำาส่ง ก.ล.ต
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  ความเห็นเรื่องการควบคุมภายใน  

  คณะกรรมการได้ตระหนกัถงึความจำาเป็น และให้ความสำาคญัต่อระบบการควบคมุภายใน เนือ่งจากคณะกรรมการ

มีความรับผิดชอบที่ต้องดำาเนินธุรกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ดังนั้นการมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม 

เพียงพอ และมีความเป็นปัจจุบันสอดคล้องกับสภาพการดำาเนินธุรกิจภายใต้การแข่งขันที่ทวีความรุนแรงและสภาพที่

เปลีย่นแปลง ซึง่ทำาให้คณะกรรมการมัน่ใจว่าจะสามารถนำาพาบรษิทัไปสูเ่ป้าหมายของบรษิทัได้ โดยบรษิทัได้ว่าจ้างนติบิคุคล

ภายนอกคือ ห้างหุ้นส่วนจำากัด ศรีฤกษ์ เป็นผู้ปฏิบัติการตรวจสอบภายในของบริษัท และทำาหน้าที่เป็นเลขานุการของ 

คณะกรรมการตรวจสอบด้วย โดยให้รายงานขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

  บรษิทัมกีารแบ่งแยกอำานาจหน้าที่โดยกำาหนดอำานาจอนมุตัแิละดำาเนนิการของบรษิทั ไว้อย่างชดัเจนตามประเภท

ของธุรกรรม โดยจัดแบ่งไว้เป็นหมวดหมู่อันได้แก่ การบริหาร การเงิน การผลิตและจัดซื้อสินค้า ทรัพย์สินถาวร และ 

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

  คณะกรรมการได้มีการกำาหนดเป้าหมาย เพื่อใช้ปฏิบัติตามแนวทางการกำากับดูแลกิจการที่ดี นอกจากนี้ 

คณะกรรมการและฝ่ายบริหารได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการป้องกัน 

และบริหารความเสี่ยงที่สำาคัญ  ภายใต้สภาวะแวดล้อมในการดำาเนินธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

  คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิอิสระจำานวน 3 ท่าน 

ทำาหน้าที่พิจารณาความเหมาะสมและเพียงพอของระบบการควบคุมภายในโดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัท โดยมี 

ผู้ที่ปฏิบัติการตรวจสอบภายในทำาหน้าที่รายงานการตรวจสอบภายในเป็นประจำาทุกเดือน โดยจะครอบคลุมถึงการรายงาน

ผลของการตรวจสอบและประเมินความเหมาะสมและเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 

  คณะกรรมการตรวจสอบจะร่วมประชมุกบัผูส้อบบญัชโีดยไม่มีผูบ้ริหารร่วมด้วยอย่างน้อยปีละคร้ัง เพือ่สอบถาม

ถึงประเด็นสำาคัญที่เกี่ยวข้องกับระบบงานที่สำาคัญ และการควบคุมภายในอันนำามาประเมินถึงความเหมาะสมและเพียงพอ

ของระบบการควบคุมภายใน และได้รายงานผลการดำาเนินงานในที่ประชุมคณะกรรมการทุกคร้ัง และเม่ือมีประเด็นปัญหา

หรอืข้อเสนอแนะในอนัทีจ่ะพฒันาระบบการควบคมุภายในให้เหมาะสมมากขึน้ กจ็ะนำาเสนอในรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทั

พร้อมทั้งมีการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง

  นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังได้ให้ความเห็นชอบแก่ฝ่ายบริหารในการจัดทำาแผนบริหารความเสี่ยง

ก่อนนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติต่อไป และให้ความสำาคัญกับแผนบริหารความเส่ียง  เพราะเป็นเครื่องมือ 

ในการบริหารจัดการที่มีคุณค่า และเป็นส่วนสำาคัญส่วนหนึ่งในการกำากับดูแลกิจการที่ดี จึงได้จัดให้มีการรายงานเกี่ยวกับ 

การบริหารความเสี่ยงในรายงานตรวจสอบภายในอีกด้วย 

  การบริหารความเสี่ยง

  บริษัทกำาหนดนโยบายและขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร  โดยเน้นความเชื่อมโยงสอดคล้อง 

ของแผนกลยุทธ์ งบประมาณ และการบริหารความเส่ียง มีการระบุและประเมินปัจจัยความเส่ียงเพื่อจัดวางระบบบริหาร 

ความเสีย่งให้มปีระสทิธภิาพ  และเหมาะสมกบักจิกรรมของหน่วยงาน โดยคณะทำางานบริหารความเส่ียงทบทวน และตดิตาม 

เป็นประจำาและต่อเนื่องทุกเดือน เพื่อปรับปรุงมาตรการต่างๆ ให้เหมาะสมกับความเสี่ยงที่แปรเปลี่ยนไป รวมถึงการสื่อสาร

ให้พนักงานทุกระดับตระหนักและนำาหลักการบริหารความเสี่ยงไปใช้ในการทำางานประจำาวัน โดยมี

  คณะทำางานบรหิารความเสีย่ง ซ่ึงประกอบด้วย กรรมการผูจ้ดัการ ผูจ้ดัการฝ่าย ผูจ้ดัการแผนกตรวจสอบภายใน 

โดยมีหน้าที่



Asian Marine Services Public Company Limited

Annual Report 2012

52

  ● จัดทำาแผนบริหารความเสี่ยง

  ● ดำาเนินการบริหารความเสี่ยง

  ● สื่อสารและจัดฝึกอบรมให้พนักงานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง

  ● จัดให้มีการประเมินและควบคุมความเสี่ยงในงานที่ปฏิบัติ

  ● บริหารความเสี่ยงโดยการประเมิน ควบคุม ทบทวน และกำากับดูแล 

  ● คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พจิารณาแผนบริหารความเส่ียงก่อนนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพือ่อนุมตัิ 

และติดตามผลการดำาเนินงานโดยผ่านการรายงานของผู้ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน

 5.12 รายงานของคณะกรรมการบริษัท

  คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และสารสนเทศ 

ทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำาปี และจัดให้มีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบันทึก 

ข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้องครบถ้วน นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ยังมีหน้าที่ในการเปิดเผยสารสนเทศทั้งที่เป็น

สารสนเทศทางการเงินและสารสนเทศเรื่องอื่นอย่างครบถ้วน เพียงพอ โปร่งใส  เชื่อถือได้และทันเวลา เพื่อให้ผู้ถือหุ้น 

ได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกันตามที่กำาหนด ตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ สำานักงาน 

คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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รายการระหว่างกัน

 บริษัทเอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำากัด (มหาชน) ขอรายงานรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นกับบริษัทย่อย และบริษัท

เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเกี่ยวข้องกันโดยมีผู้ถือหุ้นหรือกรรมการบางส่วนร่วมกัน รายการธุรกิจดังกล่าวส่วนใหญ่ประกอบด้วย 

การกู้ยืมเงินระหว่างกัน การให้บริการซ่อมเรือ การเช่าที่ดินและค่าสาธารณูปโภคจ่าย  ซึ่งกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา

รายการระหว่างกันสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555และมีความเห็นว่ารายการระหว่างกันเป็นรายการที่เป็นไปตาม 

ธุรกิจปกติของบริษัท มีความสมเหตุสมผลมีการกำาหนดราคาและเงื่อนไขอื่นๆ ตามราคาตลาดเช่นเดียวกับการกำาหนด 

ราคาให้กบับคุคลหรอืกจิการอืน่ทีไ่ม่เกีย่วข้องกนั และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษทั บริษทัย่อย บริษทัทีเ่กีย่วข้อง

และผู้ถือหุ้น ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

1. รายการสินทรัพย์ หนี้สิน และภาระผูกพัน ระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน สรุปได้ดังนี้

31 ธ.ค. 55

(ล้านบาท)

31 ธ.ค. 54

(ล้านบาท)

สัดส่วนการ

ถือหุ้นของบริษัท

(ร้อยละ)

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย - สุทธิ
 บริษัทย่อย
 - บริษัท อีโค  มารีน  จำากัด - 1.00 93.15

ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
 บริษัทย่อย
 - บริษัท อาชิมา มารีน จำากัด
 - บริษัท อีโค มารีน จำากัด   

15.04
2.83

14.13
3.98

99.90
93.15

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
 บริษัทย่อย
 - บริษัท อีโค มารีน  จำากัด
 บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
 - บริษัท ซีทรานเฟอร์รี่ จำากัด
 - บริษัท ซีทราน พอร์ท จำากัด

2.87

-
2.91

2.76

1.29
-

93.15

-
-

รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกช�าระ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
 บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
 - บริษัท ซีทราน พอร์ท จำากัด 6.76 - -

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

0.89
22.08
0.04

5.24
20.79

-

99.99
99.90
93.15
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2. รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน สรุปได้ดังนี้ 

(หน่วย : ล้านบาท)

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2555 2554

บริษัทย่อย
รายได้
       รายได้จากการซ่อมเรือ                      
       ดอกเบี้ยรับ
       รายได้อื่น
ค่าใช้จ่าย
       ต้นทุนในการรับจ้าง
       ค่าเช่าจ่าย
       ค่าเทียบท่าจ่าย
       ค่าสาธารณูปโภคจ่าย

 
 0.10
 -
 1.80

 40.10
 3.00
 1.60
 5.60

 
 2.60
 0.20
 1.70

 34.50
 2.90
 1.30
 5.00

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
รายได้
       รายได้ค่าซ่อมเรือ
ค่าใช้จ่าย
      ค่าบริการจ่าย

 
 8.80
 
 0.50

 
 6.10
 
 1.00

หลักการอนุมัติการท�ารายการระหว่างกัน

 ขั้นตอนการอนุมัติเข้าทำารายการระหว่างกันของบริษัทจะมีกระบวนการและลำาดับการพิจารณาในการเข้าทำารายการ

อย่างเป็นระบบโดยจะพิจารณาถึงความจำาเป็น ความสมเหตุสมผล และราคาที่ยุติธรรม ซึ่งเป็นไปตามกฎระเบียบ 

ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้บริษัทยังมีนโยบายเสนอการทำารายการดังกล่าว

ต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส

แนวโน้มการท�ารายการระหว่างกันในอนาคต

 กรรมการตรวจสอบและกรรมการบริษัท จะร่วมกันดูแลรายการระหว่างกันดังกล่าวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตว่าจะเป็นไป

ด้วยความสมเหตุสมผลและมีอัตราตอบแทนที่ยุติธรรม พร้อมทั้งผ่านการอนุมัติตามขั้นตอนและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

อย่างถูกต้องและจะเปิดเผยชนิดและมูลค่าของรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งภายใต้ประกาศ 

และข้อบงัคับของสำานกังานคณะกรรมการกำากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 

(ตลท.)
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กรรมการและผู้บริหารร่วมในรายการระหว่างกัน

การดำารงตำาแหน่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัทในกลุ่มซึ่งมีรายการระหว่างกัน

รายชื่อ

บจก.

เจนเนอรัล 

คลังสินค้า

บจก.

อาชิมา

มารีน

บจก.

อีโคมารีน

บจก.

ซีทราน

เฟอร์รี่

บจก.

ซีทราน

ไลน์

บจก.

ซีทราน

พอร์ท

1. นายประกิต ประทีปะเสน X

2. นางวรวรรณ งานทวี X,XX X,XX X,XX X X

3. นายสุเทพ ตัณฑ์ไพบูลย์ X X

4. นายสุธรรม ตัณฑ์ไพบูลย์ X X X X X X

5. นายวิบูลย์ ผาณิตวงศ์ X

6. นายสุทิน ตัณฑ์ไพบูลย์ X X X X

7. ดร.นณณ ์ ผาณิตวงศ์ X

8. ดร.บำารุง จินดา X

 หมายเหตุ  X = กรรมการ, XX = ผู้บริหาร

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee) 

 บริษัทและบริษัทย่อยจ่าย ค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่

 - ผู้สอบบัญชีของบริษัท ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามีจำานวนเงินรวม  710,000.00  บาท

 - สำานักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำานักงานสอบบัญชี

  ที่ผู้สอบบัญชี สังกัด ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามีจำานวนเงินรวม          -       บาท

2.  ค่าบริการอื่น (non-audit fee)       

 - ไม่มี -
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

 คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัฯ ประกอบด้วยกรรมการทีเ่ป็นอสิระ 3 คน ซึง่ได้รบัการแต่งตัง้จากทีป่ระชมุผูถ้อืหุ้น 

กรรมการตรวจสอบทุกคนเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศไว้ ได้แก่

1. นายชินสุข วีรวรรณ  ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. นายศรีภูมิ ศุขเนตร กรรมการตรวจสอบ

3. ดร.บำารุง จินดา กรรมการตรวจสอบ

 คณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตั้งนายสฐิรพงษ์ สังวาลย์ ผู้เชี่ยวชาญภายนอกที่ทำาหน้าที่ตรวจสอบภายใน ให้เป็น

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งน้ีเพื่อให้การดำาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตและความรับผิดชอบดังที่กำาหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ซึง่กำาหนดโดยคณะกรรมการบรษิทั และได้รับการปรับปรุงคร้ังล่าสุดเม่ือวนัที ่25 พฤษภาคม 2554 อย่างครบถ้วน

ทุกประการ 

 ในปีพ.ศ. 2555 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมอย่างเป็นทางการรวม 4 ครั้ง โดยมีสาระสำาคัญดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการตรวจสอบได้เชิญกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบ

บญัชเีข้าร่วมประชมุด้วย เพือ่ให้คำาอธบิายอย่างชดัเจนในคำาถามต่างๆ ทีก่รรมการตรวจสอบม ีและการหารอืร่วมกนั

ถึงวิธีการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนและมีคุณภาพ ในเรื่องที่เกี่ยวกับงบการเงิน  

ผลการควบคุมภายใน ผลการบริหารความเสี่ยง แผนการตรวจสอบ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญช ี

หรือกฎเกณฑ์ต่างๆ ของหน่วยงานทางการที่กำากับควบคุมดูแล ตลอดจนพิจารณาทบทวนหนังสือรับรองจาก 

ฝ่ายจัดการของบริษัท (Letter of Representation) ซึ่งได้ให้กับผู้สอบบัญชี  

2. คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมเป็นการเฉพาะกับผู้สอบบัญชี โดยปราศจากการเข้าร่วมของฝ่ายจัดการ เพื่อ

ขอความเห็นจากผู้สอบบัญชีในเรื่องคุณภาพของเจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน การทำารายงานผลความคืบหน้าของ

โครงการที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำาคัญต่องบการเงินของบริษัท ปัญหาหรือความยุ่งยากที่ผู้สอบบัญชีประสบ 

ในการปฏิบัติงาน ทบทวนยอดการตั้งค่าใช้จ่ายค้างจ่ายทางบัญชี การตั้งสำารองหนี้สงสัยจะสูญ การตัดหนี้สูญ  

และรายการอื่นๆ ที่มีเนื้อหาสาระกระทบต่องบการเงินของบริษัทอย่างมีนัยสำาคัญ 

3. คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

เพื่อให้มั่นใจว่าการเปิดเผยข้อมูลของรายการดังกล่าวถูกต้องและครบถ้วน

4. คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการบริหารความเสี่ยง โดยรับทราบผลการบริหารความเสี่ยงจากฝ่ายจัดการ

และรายงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้บริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรอย่าง 

มีประสิทธิภาพ เพื่อให้การดำาเนินงานต่างๆบรรลุตามเป้าหมาย

5. คณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายให้ผู้ตรวจสอบภายในเป็นผูด้ำาเนินการสอบทานการปฏบิตัติามกฎหมายว่า

ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กับธุรกิจของบริษัทฯ แล้วรายงานผลให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบ 
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6. เพ่ือให้แน่ใจว่าการทำางานของผู ้เชี่ยวชาญจากภายนอกที่ทำาหน้าที่ตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพและ 

บรรลุวัตถุประสงค์ คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมกับบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องประเมินผลงานของผู้ตรวจสอบ

ภายใน ผลการประเมินเป็นที่พึงพอใจ จึงได้ว่าจ้างให้ทำางานด้านนี้ต่อเป็นปีที่ 6

7. คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดทำารายงานการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ และนำาเสนอต่อที่ประชุม 

คณะกรรมการบริษัทอย่างเป็นประจำา เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้ทราบถึงกิจกรรม และความเห็นของ 

คณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องต่างๆ อย่างชัดเจน 

8. คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทได้แก่ 

บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำากัด และนำาผลการพิจารณาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาและลงมติ

เห็นชอบก่อนที่จะนำาเสนอต่อผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำาปี 2555 อนึ่งผู้สอบบัญชีดังกล่าว

ไม่ได้ให้บริการอื่นแก่บริษัท นอกเหนือไปจากการปฏิบัติงานสอบบัญชีในรอบปี พ.ศ. 2555 

 สุดท้ายนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายงานทางการเงิน รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

ระบบควบคุมภายใน การบรหิารจดัการความเสีย่ง การปฏบิตัติามกฎหมาย ความเหมาะสมของผูส้อบบญัช ีและกระบวนการ

ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ได้มีการปฏิบัติและเป็นไปตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีทุกประการ

นายชินสุข  วีรวรรณ

ประธานกรรมการตรวจสอบ
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รายงานคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

 คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน ได้รบัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบรษิทั ประกอบด้วยกรรมการจำานวน  

3 ท่าน โดยคณะกรรมการบริษัท จะแต่งตั้งกรรมการอิสระท่านหนึ่งให้ดำารงตำาแหน่งประธานคณะกรรมการสรรหาและ

กำาหนดค่าตอบแทน ดังมีรายนามต่อไปนี้

1. นายศรีภูมิ ศุขเนตร ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

2. นายวิบูลย ์ ผาณิตวงศ์ กรรมการกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

3. นายประวัติ จันทร์เรือง กรรมการกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนมหีน้าทีส่รรหาบคุคลทีม่คีณุสมบตัเิหมาะสมในการดำารงตำาแหน่งกรรมการ

บรษิทั กรรมการในคณะอนุกรรมการชดุต่างๆ ที่ได้รบัมอบหมายอำานาจหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบโดยตรงจากคณะกรรมการ

บริษัท และผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่รองกรรมการผู้จัดการ รวมทั้งทำาหน้าที่พิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ 

และผู้บริหารระดับสูง ในระดับรองกรรมการผู้จัดการขึ้นไป เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ  

ในระหว่างปี 2555 คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนได้มีการประชุมร่วมกันจำานวน 1 ครั้ง เพื่อพิจารณา

เรื่องในความรับผิดชอบ รวมทั้งแผนการสืบทอดตำาแหน่ง ทั้งนี้ โดยคำานึงถึงคุณสมบัติ ความรู ้ ความสามารถ 

ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย และภาวะผู้นำา ตลอดจนวิสัยทัศน์และทัศนคติที่ดีต่อองค์กรอันเป็นประโยชน์

ต่อการดำาเนินกิจการของบริษัท รวมทั้งยังคำานึงถึงขนาด โครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท 

ที่เหมาะสม เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการกำากับดูแลกิจการที่ดี สอดคล้องกับข้อกำาหนด

ของหน่วยงานที่กำากับดูแล สำาหรับการกำาหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงดังกล่าวคณะกรรมการ

สรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาโดยคำานึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงาน 

รวมถึงผลประกอบการ และ สภาพแวดล้อมทางธุรกิจของบริษัท

สำาหรบัค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้รหิารทีแ่สดงไว้ในหวัข้อผลประโยชน์ตอบแทนของ คณะกรรมการและผูบ้รหิาร

ปี 2555 คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาเห็นว่า มีความเหมาะสม และได้ผ่านการพิจารณา 

และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

นายศรีภูมิ  ศุขเนตร

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
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ผลการด�าเนินงานของบริษัทในปี 2555 

ข้อมูลจากงบการเงิน

หน่วย : พันบาท

บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ข้อมูลจากงบการเงิน 2555 2554 2553

สินทรัพย์รวม 677,833 865,449 799,937

หนี้สินรวม 373,358 589,074 578,873

ส่วนของผู้ถือหุ้น 304,474 276,374 221,063

รายได้จากการรับจ้าง 595,569 557,023 547,348

รายได้จากการซ่อมเรือ 280,000 315,800 254,000

รายได้จากการต่อเรือ 313,600 237,700 281,800

รายได้รวม 632,770 580,873 564,862

กำาไรขั้นต้น 165,171 200,621 107,589

ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิ 58,625 55,311 8,383

อัตราส่วนทางการเงิน

บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ข้อมูลจากงบการเงิน 2555 2554 2553

อัตรากำาไรสุทธิ (%) 9.26 9.52 1.48

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 20.19 22.24 3.86

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 7.60 6.64 1.04

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 1.30 1.18 0.94

กำาไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) 0.25 0.24 0.04

 ผลการดำาเนินงานประจำาปี 2555 เปรียบเทียบกับปีก่อน รายได้จากการรับจ้างเพิ่มขึ้น 38.55 ล้านบาทหรือคิดเป็น 

ร้อยละ 6.92 มีรายได้มาจากงานซ่อมเรือเท่ากับ 280.00 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 35.80 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 

11.34 รายได้ซ่อมเรือลดลงเนื่องจากการขยายตัวของเศรษฐกิจและด้านการส่งออกในปี 2555 ของประเทศไทยลดลงทำาให้

ธุรกิจการขนส่งทางทะเลได้รับผลกระทบไปด้วยมีผลให้บริษัทเจ้าของเรือชะลอการซ่อมทำาเรือออกไปก่อน ส่วนรายได้จาก

งานต่อเรือเท่ากับ 313.60 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 75.90 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 31.93 ส่วนใหญ่เป็นงานของ 

โครงการ ALGOSAIBI และงานต่อเรือลากจูงขนาดกำาลังฉุดไม่น้อยกว่า 30 เมตริกตันและขนาดกำาลังฉุดไม่น้อยกว่า 40 

เมตริกตันของการท่าเรือแห่งประเทศไทย ซึ่งส่งมอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งมีการรับรู้รายได้จากงานโครงการ

เรือTranshipment Barge และโครงการเรือ Lighter Barge เพิ่มขึ้นด้วย ส่วนรายได้อื่น ปี 2555 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 13.35 

ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 55.98 ส่งผลให้รายได้รวมเพิ่มขึ้น 51.90 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.93
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 ขณะทีต้่นทนุในการรบัจ้างเท่ากบั 430.40 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 74.00 ล้านบาท จาก 356.40 ล้านบาท ในปี 2554 คดิเป็น 

ร้อยละ 20.76 ซึ่งเป็นไปตามสัดส่วนต้นทุนของโครงการเรือต่อที่แตกต่างกัน

 ค่าใช้จ่ายในการขายเท่ากับ 10.38 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย ส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารเท่ากับ 84.72 ล้านบาท 

ลดลง 0.37 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.43 ส่วนด้านต้นทุนทางการเงินเท่ากับ 2.97 ล้านบาท ลดลง 5.77 ล้านบาท คิดเป็น

ร้อยละ 66.02 เน่ืองจากมกีารกูเ้งนิจากสถาบนัการเงนิลดลงและจ่ายชำาระเงนิกูร้ะยะยาวหมดทัง้จำานวน 51.34 ล้านบาท ทำาให้

มีภาระการจ่ายดอกเบี้ยลดลง

 ทำาให้กำาไรสุทธิในปี 2555 เท่ากับ 58.63 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับผลกำาไรสุทธิ 55.31 ล้านบาท ในปี 2554 

เป็นการเปลี่ยนแปลงร้อยละ 6.00

ฐานะการเงิน

1) สินทรัพย์

 สินทรัพย์รวมของบริษัทลดลงเท่ากับ 187.62 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 21.68 การเปลี่ยนแปลงส่วนใหญ่เนื่องมาจาก

 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ 162.10 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 278.95 เนือ่งจากมีตัว๋แลกเงิน-อายไุม่เกนิ 

3 เดือน เพิ่มขึ้น 145.00 ล้านบาท ซึ่งเป็นการนำาเงินที่ได้จากค่าซ่อมเรือ-ต่อเรือไปฝากระยะสั้น

 ลูกหนี้การค้าสุทธิลดลง 133.52 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 90.83 โดยส่วนใหญ่ที่ลดลงเป็นลูกหนี้เรือต่อ ซึ่งลดลงถึง 

119.61 ล้านบาท เนื่องจากมีการส่งมอบงานโครงการต่อเรือลากจูง 2 ลำา ซึ่งเป็นงานที่มูลค่าค่อนข้างสูง

 รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำาระ เท่ากับ 11.99 ล้านบาท ลดลง 30.62 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 71.86 ซึ่งเกิดจากงานซ่อม

เรือทั้งจำานวน เนื่องจากงานส่วนใหญ่ที่ทำาเสร็จแต่ยังไม่ถึงกำาหนดชำาระตามสัญญา

 สนิค้าคงเหลอืลดลง 105.31 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 63.78 ซึง่ลดลงมากเนือ่งมาจากในปี 2555 โครงการ ALGOSAIBI 

มีการเบิกสินค้า อุปกรณ์ จากคลังไปใช้งาน

 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิลดลง 2.66 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.98 ลดลงเพียงเล็กน้อย เนื่องจากไม่ได้มีการซื้อ

หรือขายทรัพย์สินใดๆ อย่างมีสาระสำาคัญโดยส่วนใหญ่เกิดจากค่าเสื่อมราคา

 เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำากัดในการใช้ คือเงินฝากประจำาและเงินฝากออมทรัพย์ ลดลง 64.74 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 

93.37 ตามเงื่อนไขในสัญญาให้บริการทางการเงินสำาหรับโครงการต่อเรือ เมื่อมีเงินเข้ามาในแต่ละงวด ต้องกันสำารองส่วน

หนึ่งไว้ให้แก่ธนาคาร เนื่องจากในปี 2555 ได้มีการส่งมอบงานต่อเรือลากจูง 2 ลำา ทำาให้สามารถถอนเงินฝากออกมาใช้เป็น

เงินทุนหมุนเวียนในบริษัทได้

2) หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

 หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น ในปี 2555เท่ากับ 677.83 ล้านบาท ลดลง 187.62 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 21.68 ซึ่ง

การเปลี่ยนแปลงส่วนใหญ่เนื่องมาจาก

 ❍ หนี้สินระยะสั้น โดยมีการเปลี่ยนแปลงที่สำาคัญ คือ 

  ● เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ลดลง 50.72 ล้านบาท

	 	 ● เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท      ลดลง 14.54 ล้านบาท

	 	 ● เจ้าหนี้การค้า        เพิ่มขึ้น 13.79 ล้านบาท
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	 	 ● เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า     ลดลง 90.85 ล้านบาท

	 	 ● ต้นทุนงานก่อสร้างค้างจ่าย    ลดลง 5.16 ล้านบาท

 ❍ หนี้สินระยะยาวลดลง 21.86 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 60.04เนื่องจากบริษัทชำาระคืนเงินกู้ระยะยาว จำานวน  

  51.34 ล้านบาท

	 ❍ ส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 304.47 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 28.10 ล้านบาท จาก 276.37 ล้านบาท ในปี 2554  

  โดยมีการเปลี่ยนแปลงที่สำาคัญ คือ

 กำาไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร เท่ากับ 53.97 เพิ่มขึ้น 25.07 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2555 บริษัทสามารถทำากำาไรเพิ่ม

ขึ้นในทุกไตรมาส ทำาให้มีกำาไรสะสมเพิ่มขึ้น

3) สภาพคล่อง

 กลุม่บรษิทัมอัีตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) เท่ากบั 1.00 เพิม่ขึน้จาก 0.85 ในปี 2554 ถ้าแม้สินทรัพย์หมนุเวยีน

จะลดลง เช่น เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการค้า และสินค้าคงเหลือ เป็นต้นแต่หน้ีสินก็ลดลงในสัดส่วนที ่

มากกว่าทำาให้บรษิทัมสีภาพคล่องทีด่ขีึน้ ดงันัน้บรษิทัจงึมกีระแสเงนิสดจากกจิกรรมดำาเนนิงาน 271.43 ล้านบาท ซึง่ส่วนใหญ่ 

มาจากลูกหนี้การค้า กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมลงทุน 40.62 ล้านบาท เป็นเงินฝากประจำา 64.74 ล้านบาท และเงินสด

ขายสินทรัพย์ 5.13 ล้านบาท ส่วนด้านกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 150.03 ล้านบาท เพิ่มขึ้น เนื่องจาก

บริษัทมีการชำาระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจำานวน 51.34 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผล 30.53 ล้านบาท

 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 1.23 ลดลงจาก 2.13 ในปี 2554 เนื่องมาจากหนี้สินรวมลดลง 215.71 

ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 36.62 ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น 28.10 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.17 ดังนั้นการที่อัตราส่วนหนี้สิน

ต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง แสดงให้เห็นว่าบริษัทมีการใช้เงินทุนจากการก่อหนี้สินลดลง ซึ่งอัตราส่วนนี้มีความสำาคัญกับการ

กู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินในอนาคต

 ด้านอัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำากำาไรลดลงเล็กน้อย เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2554 โดยมาจากงานต่อเรือที่

เพิ่มขึ้นร้อยละ 31.93 แต่ถึงแม้งานซ่อมเรือที่ลดลงร้อยละ 11.34 แต่บริษัทก็ยังสามารถทำากำาไรสุทธิได้เพิ่มขึ้น ส่วนอัตรา

กำาไรสุทธิเท่ากับ 9.26ลดลงจาก 9.52 ในปี 2554 ส่วนความสามารถในการชำาระดอกเบี้ยเท่ากับ 100.85 เท่า เพิ่มขึ้นจากปี

ก่อนซึ่งเท่ากับ 79.96 เท่า เนื่องจากบริษัทมีกระแสเงินสดจากการดำาเนินงานเท่ากับ 271.43 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2554 

ความสามารถในการชำาระภาระผูกพัน (Cash Basis) เท่ากับ 2.30 ลดลง เนื่องจากบริษัทนำาเงินไปชำาระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว

จำานวน 51.34 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผล 30.53 ล้านบาท

4) แหล่งที่มาของเงินทุน

 ปี 2555 บริษัทมีหนี้สินรวม 373.36 ล้านบาท ลดลง 215.71 ล้านบาท ประกอบด้วยหนี้สินหมุนเวียน 358.81 

 ล้านบาท และหนี้สินไม่หมุนเวียน 14.55 ล้านบาท โดยหนี้สินหมุนเวียนที่ลดลงในปีนี้ ส่วนใหญ่เป็นการลดลงของเงินกู้ยืม

ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน,เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า ซึ่งเป็นของงานต่อเรือทั้งหมด จำานวน 230.01 

ล้านบาท สำาหรับส่วนของผู้ถือหุ้นประกอบด้วย ทุนที่เรียกชำาระแล้ว 234.81 ล้านบาท กำาไรสะสมที่จัดสรรแล้ว 15.70  

ล้านบาท และกำาไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร 53.97 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเนื่องจากในปี 2555 บริษัทสามารถทำากำาไรเพิ่มขึ้นในทุก

ไตรมาส ทำาให้มีกำาไรสะสมเพิ่มขึ้น

 อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์เท่ากับ 7.60 เพิ่มขึ้นจาก 6.64 ในปี 2554 เนื่องจากบริษัทมีการใช้ทรัพย์สินให้ก่อให้เกิด

รายได้มากขึ้น
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

 งบการเงินของบริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ที่นำามาจัดทำางบการเงินรวม ได้จัดขึ้น

ตามข้อกำาหนดพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 

และประกาศกรมทะเบียนการค้า วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2544 ออกตามความ ในมาตรา 11 วรรคสามแห่งพระราชบัญญัติ

การบัญชี พ.ศ. 2543 โดยปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่กำาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี

คณะกรรมการบริษัทฯ รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ที่จัดทำาขึ้นเพื่อให้เกิดความม่ันใจว่าได้แสดง 

ฐานะการเงิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และกระแสเงินสดอย่างเป็นจริงและสมเหตุผล จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล 

มีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเพียงพอที่จะดำารงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน รวมทั้งป้องกันการทุจริตและ 

ดำาเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสำาคัญ ในการจัดทำารายงานทางการเงินได้มีการพิจารณาเลือกใช้นโยบายบัญช ี

ที่เหมาะสม และถือปฏิบัติโดยสมำ่าเสมอ และเป็นไปตามมาตรฐานบัญชีที่รองรับโดยทั่วไป รวมทั้งได้มีการเปิดเผยข้อมูล

สำาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ่งผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงิน บริษัท เอเชียน มารีน 

เซอร์วสิส ์จำากดั (มหาชน) และงบการเงนิรวม บรษิทั เอเชยีน มารนี เซอร์วสิส์ จำากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย ไว้ในรายงาน

ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

นางวรวรรณ  งานทวี

กรรมการผู้จัดการ

นายประกิต  ประทีปะเสน

ประธานกรรมการ  
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ

 บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำากัด (มหาชน)

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่งประกอบ

ด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลง 

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวม  สำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และงบการเงินเฉพาะของบริษัท เอเชียน มารีน 

เซอร์วิสส์ จำากัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด สำาหรับปีส้ินสุดวันเดียวกัน ของบริษัท เอเชียน มารีน  

เซอร์วิสส์ จำากัด (มหาชน) รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำาคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผูบ้รหิารเป็นผูร้บัผดิชอบในการจัดทำาและการนำาเสนองบการเงนิเหล่านี้โดยถกูต้องตามทีค่วรตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน  และรบัผดิชอบเกีย่วกบัการควบคมุภายในทีผู่บ้รหิารพจิารณาว่าจำาเป็นเพือ่ให้สามารถจดัทำางบการเงนิทีป่ราศจาก

การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้า 

ได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกำาหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อกำาหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึง

วางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อ 

ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญหรือไม่

การตรวจสอบรวมถงึการใช้วธิกีารตรวจสอบเพือ่ให้ได้มาซึง่หลักฐานการสอบบญัชเีกีย่วกบัจำานวนเงินและการเปิดเผย

ข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการ

แสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมิน

ความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำาและการนำาเสนองบการเงินโดยถูกต้อง

ตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดง 

ความเหน็ต่อประสทิธผิลของการควบคมุภายในของกจิการ การตรวจสอบรวมถงึการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการ

บญัชทีีผู่บ้รหิารใช้และความสมเหตสุมผลของประมาณการทางบญัชทีีจ่ดัทำาขึน้โดยผูบ้รหิาร รวมทัง้การประเมนิการนำาเสนอ

งบการเงินโดยรวม

ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ของข้าพเจ้า
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ความเห็น

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะทางการเงินของ บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำากัด (มหาชน) และ

บริษัทย่อย และเฉพาะบริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และผลการดำาเนินงาน 

การเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและกระแสเงินสดสำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำาคัญตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เรื่องอื่น

งบการเงินรวมของ บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะบริษัท  

เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำากัด (มหาชน) สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่นในสำานักงาน

เดียวกันกับข้าพเจ้า ซึ่งได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขตามรายงานลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555

(นายพิชัย  ดัชณาภิรมย์)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 2421

บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำากัด

กรุงเทพมหานคร

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556

2013/164/0275
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งบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย:บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

หมายเหตุ
ณ วันที่ 31

ธันวาคม 2555

ณ วันที่ 31

ธันวาคม 2554

ณ วันที่ 31

ธันวาคม 2555

ณ วันที่ 31

ธันวาคม 2554

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4.3, 5 220,207,531 58,111,252 210,905,200 55,998,345

 ลูกหนี้การค้า 4.4, 7

 กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 6, 7 2,905,681 1,291,276 5,773,552 4,055,888

 กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 28,984,858 163,678,770 28,984,858 163,678,770

 หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (18,409,577) (17,968,860) (18,409,577) (17,968,860)

 รวมลูกหนี้การค้า 13,480,962 147,001,186 16,348,833 149,765,798

 รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำาระ

 กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 6, 8 6,761,496 - 6,761,496 -

 กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 8 5,236,158 42,613,575 5,236,158 42,613,575

 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย 6 - - 1,000,000

 ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 6 - - 17,873,579 18,112,211

 สินค้าคงเหลือ 4.5, 9 59,796,629 165,107,244 59,626,089 164,333,339

 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

 ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย 10 17,403,824 16,438,454 13,056,022 13,056,022

 เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อสินค้า 24,158,644 13,292,346 24,158,644 13,292,346

 ลูกหนี้กรมสรรพากร 2,104,985 11,926,245 2,092,349 11,693,023

 อื่น ๆ 7,984,844 17,711,654 8,791,458 13,797,997

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 357,135,073 472,201,956 364,849,828 483,662,656

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

 เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำากัดในการใช้ 11 4,598,881 69,339,830 4,598,881 69,339,830

 ลูกหนี้ผ่อนชำาระค่าซ่อมเรือ 4.6, 12 - - - -

 เงินลงทุนในบริษัทย่อยซึ่งบันทึกโดยวิธีราคาทุน 4.7, 13 - - 21,883,179 21,883,179

 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 4.8, 14 267,967,005 270,625,514 261,602,517 262,944,060

 สิทธิการเช่า 4.10, 15 - - - -

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 4.11, 16 2,799,701 3,750,097 1,068,343 1,538,073

 สินทรัพย์รอการขาย 4.12, 17 38,912,356 43,000,000 38,912,356 43,000,000

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 6,419,600 6,531,346 5,406,002 5,517,747

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 320,697,543 393,246,787 333,471,278 404,222,889

รวมสินทรัพย์ 677,832,616 865,448,743 698,321,106 887,885,545

 

บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบแสดงฐานะการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

(หน่วย:บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

หมายเหตุ
ณ วันที่ 31

ธันวาคม 2555

ณ วันที่ 31

ธันวาคม 2554

ณ วันที่ 31

ธันวาคม 2555

ณ วันที่ 31

ธันวาคม 2554

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน

 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 18 5,432,628 56,147,361 5,432,628 56,147,361

 เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท 18 28,075,993 42,620,855 28,075,993 42,620,855

 เจ้าหนี้การค้า

 กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 6 - - 23,012,465 26,024,644

 กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 51,349,204 37,564,034 50,994,058 37,055,061

 รวมเจ้าหนี้การค้า 51,349,204 37,564,034 74,006,523 63,079,705

 ต้นทุนงานก่อสร้างค้างจ่าย 5,127,210 10,290,325 5,127,210 10,290,325

 หนีส้นิภายใต้สญัญาเช่าการเงนิทีถ่งึกำาหนดชำาระภายในหนึง่ปี 411,210 393,731 411,210 393,731

 เงินกูย้มืระยะยาวท่ีถงึกำาหนดชำาระภายในหนึง่ปี 19 - 26,336,000 - 26,330,000

 หน้ีสนิหมนุเวยีนอืน่

 เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า 8 230,043,244 320,887,204 230,014,417 320,887,204

 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 12,760,499 22,205,745 8,766,720 18,110,749

 ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย 7,428,688 9,033,997 7,338,772 9,033,997

 สำารองหนี้สิน 20 5,294,903 9,356,831 5,294,903 9,356,831

 ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันผลงาน 21 5,005,381 - 5,005,381 -

 ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอน 2,250,000 2,216,813 2,250,000 2,216,813

 อื่น ๆ 5,629,756 15,613,397 4,363,327 15,148,029

รวมหนี้สินหมุนเวียน 358,808,716 552,666,293 376,087,084 573,621,600

หนี้สินไม่หมุนเวียน

 หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำาหนด

 ชำาระภายในหนึ่งปี  579,135 1,024,635 579,135 1,024,635

 เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระ

 ภายในหนึ่งปี 19 - 25,008,000 - 25,008,000

 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 4.17, 22 10,474,634 6,879,749 10,010,254 6,691,806

 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 3,495,820 3,495,820 3,495,820 3,495,820

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 14,549,589 36,408,204 14,085,209 36,220,261

รวมหนี้สิน 373,358,305 58,9074,497 390,172,293 609,841,861

บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

(หน่วย:บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

หมายเหตุ
ณ วันที่ 31

ธันวาคม 2555

ณ วันที่ 31

ธันวาคม 2554

ณ วันที่ 31

ธันวาคม 2555

ณ วันที่ 31

ธันวาคม 2554

ส่วนของผู้ถือหุ้น

 ทุนเรือนหุ้น 

 ทุนจดทะเบียน 

 หุ้นสามัญ 234,810,100 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

 (หุ้นสามัญ 234,810,100 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) 234,810,100 234,810,100 234,810,100 234,810,100

 ทุนที่ออกและชำาระแล้ว

 หุ้นสามัญ 234,810,100 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

 (หุ้นสามัญ 234,810,100 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) 234,810,100 234,810,100 234,810,100 234,810,100

 กำาไรสะสม 

 จัดสรรแล้ว  

 สำารองตามกฎหมาย 23 15,698,673 12,667,151 15,698,673 12,667,151

 ยังไม่ได้จัดสรร 53,965,538 28,896,995 57,640,040 30,566,433

 องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น - - - -

 ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ 304,474,311 276,374,246 308,148,813 278,043,684

 ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม - - - -

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 304,474,311 276,374,246 308,148,813 278,043,684

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 677,832,616 865,448,743 698,321,106 887,885,545

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
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งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย:บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

สำาหรับปี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

สำาหรับปี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

หมายเหตุ 2555 2554 2555 2554

รายได้

 รายได้จากการรับจ้าง 595,569,279 557,022,884 593,516,577 553,522,278

 รายได้อื่น 37,200,615 23,850,192 38,249,799 25,114,855

รวมรายได้ 632,769,894 580,873,076 631,766,376 578,637,133

ค่าใช้จ่าย

 ต้นทุนในการรับจ้าง 430,398,464 356,402,011 433,439,832 358,463,441

 ค่าใช้จ่ายในการขาย 10,379,887 9,348,027 10,379,887 9,348,027

 ค่าใช้จ่ายในการบรหิาร 84,722,385 85,093,275 79,025,064 81,849,051

 ค่าชดเชยความเสยีหายจากคดคีวาม - 7,794,903 - 7,794,903

 หน้ีสงสยัจะสญู 808,753 11,721,098 808,753 11,721,098

 ค่าตอบแทนผู้บรหิาร 19,738,561 19,165,507 19,738,561 19,165,507

 ต้นทุนทางการเงนิ 2,970,062 8,743,313 2,952,899 8,730,801

รวมค่าใช้จ่าย 549,018,112 498,268,134 546,344,996 497,072,828

กำาไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 83,751,782 82,604,942 85,421,380 81,564,305

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 24 (25,126,404) (27,294,204) (24,790,938) (27,180,315)

กำาไร (ขาดทุน) สำาหรับปี 58,625,378 55,310,738 60,630,442 54,383,990

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - - - -

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี 58,625,378 55,310,738 60,630,442 54,383,990

การแบ่งปันก�าไร (ขาดทุน)

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 58,625,378 55,310,738 60,630,442 54,383,990

ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม - - - -

58,625,378 55,310,738 60,630,442 54,383,990

ก�าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น 25

กำาไร (ขาดทุน) สำาหรับปี (บาท/หุ้น) 0.25 0.24 0.26 0.23

   จำานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนำ้าหนัก 234,810,100 234,810,100 234,810,100 234,810,100

บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบกระแสเงินสด

(หน่วย:บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

สำาหรับปี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

สำาหรับปี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2555 2554 2555 2554

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน

 กำาไร (ขาดทุน) สำาหรับปี 58,625,378 55,310,738 60,630,442 54,383,990

 ปรับกระทบกำาไรสุทธิเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำาเนินงาน : -

 หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 2,570,350 17,012,840 2,570,350 12,302,286

 หนี้สงสัยจะสูญโอนกลับ (1,761,597) (506,358) (1,761,597) (506,358)

 ขาดทุนจากการเปลี่ยนเงื่อนไขรับชำาระหนี้ - (108,211) - (108,211)

 ค่าสินค้าเสื่อมสภาพ (ลดลง) (332,838) (341,738) (332,838) (341,738)

 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย 34,704,270 35,405,821 32,092,036 33,176,254

 ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 11,445 - 11,445 -

 ขาดทุนจากการตัดจำาหน่ายทรัพย์สิน 427,809 182,454 427,809 182,454

 ขาดทุน (กำาไร) จากการขายสินทรัพย์ถาวร (3,020,964) (54,629) (3,009,305) (82,373)

 ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์รอการขาย 4,087,644 - 4,087,644 -

 สำารองหนี้สินชดเชยความเสียหาย 5,005,381 - 5,005,381 -

 ขาดทุน (กำาไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง (410,836) 862,141 (410,836) 862,141

 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 3,129,449 3,374,305 2,870,174 3,198,830

 รายได้จากการลงทุน (4,341,903) (1,149,639) (4,324,722) (1,124,806)

 ต้นทุนทางการเงิน 2,970,062 8,743,313 2,952,899 8,730,801

 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 25,126,404 27,294,204 24,790,938 27,180,315

 กำาไรจากการดำาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์

 และหนี้สินดำาเนินงาน 126,790,054 146,025,241 125,599,820 137,853,585

 สินทรัพย์ดำาเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง

 ลูกหนี้การค้า 132,621,874 (124,187,801) 132,518,615 (113,637,794)

 ลูกหนี้ผ่อนชำาระค่าซ่อมเรือ 89,597 245,759 89,597 245,759

 รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำาระ 30,615,920 73,278,473 30,615,921 66,142,837

 ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - 238,632 (9,953,989)

 สินค้าคงเหลือ 105,643,453 (3,923,639) 105,040,088 (3,443,312)

 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 8,632,817 13,368,981 3,689,789 14,731,068

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 111,745 (136,798) 111,746 (136,800)

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบกระแสเงินสด
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งบกระแสเงินสด (ต่อ)

(หน่วย:บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

สำาหรับปี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

สำาหรับปี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2555 2554 2555 2554

 หนี้สินดำาเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)

 เจ้าหนี้การค้า 14,036,766 (35,647,262) 11,178,414 (20,711,068)

 ต้นทุนงานก่อสร้างค้างจ่าย (5,163,115) 329,767 (5,163,114) 329,767

 เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า (90,843,960) 70,577,982 (90,872,787) 70,577,982

 สำารองหนี้สินเงินชดเชยความเสียหาย (4,061,928) 5,230,532 (4,061,928) 5,230,532

 หนี้สินหมุนเวียนอื่น (19,347,298) 20,632,480 (20,047,147) 20,528,385

 เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำาเนินงาน 299,125,925 165,793,715 288,937,646 167,756,952

 ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายรับคืน 223,785 - - -

 จ่ายภาษีเงินได้ (27,923,040) (19,204,663) (26,486,163) (18,146,319)

  เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำาเนินงาน 271,426,670 146,589,052 262,451,483 149,610,633

 กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

 เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร (33,516,440) (16,277,095) (32,687,129) (15,771,495)

 เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (130,000) (255,490) (130,000) (255,490)

 เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร 5,132,735 620,696 5,106,367 343,169

 เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 50 - 50 -

 ดอกเบี้ยรับ 4,393,029 1,149,639 4,375,848 1,184,132

 เงินฝากประจำา (เพิ่มขึ้น) ลดลง 64,740,950 (28,257,548) 64,740,950 (28,257,548)

 เงินให้กู้ระยะยาวแก่บริษัทย่อย (เพิ่มขึ้น) ลดลง - - 1,000,000 11,700,000

 เงินสดจ่ายลงทุนเงินลงทุนในบริษัทย่อย - - - (12,000,000)

  เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน 40,620,324 (43,019,798) 42,406,086 (43,057,232)

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
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งบกระแสเงินสด (ต่อ)

(หน่วย:บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

สำาหรับปี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

สำาหรับปี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2555 2554 2555 2554

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

 เพิ่มขึ้น (ลดลง) (50,714,733) (22,147,621) (50,714,733) (22,147,621)

 เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท เพิ่มขึ้น (ลดลง) (14,465,880) (19,040,610) (14,465,879) (19,040,610)

 ชำาระคืนเจ้าหนี้สัญญาเช่าการเงิน (428,021) (439,976) (428,021) (439,976)

 ชำาระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว (51,344,000) (24,000,000) (51,344,000) (24,000,000)

 จ่ายเงินปันผล (30,525,313) - (30,525,313) -

 จ่ายดอกเบี้ย (2,553,025) (8,062,598) (2,553,025) (8,062,553)

 เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (150,030,972) (73,690,805) (150,030,971) (73,690,760)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ 162,016,022 29,878,449 154,826,598 32,862,641

กำาไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง

 จากเงินสดและเงินฝากธนาคารสกุลเงินตราต่างประเทศ 80,257 (69,335) 80,257 (69,335)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี 58,111,252 28,302,138 55,998,345 23,205,039

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี 220,207,531 58,111,252 210,905,200 55,998,345

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม: -

1. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบด้วย

 เงินสด 185,000 183,586 150,000 150,086

 เงินฝากธนาคาร -  ออมทรัพย์ 28,759,210 16,287,708 19,987,625 14,795,807

   -  กระแสรายวัน 1,005,325 1,611,910 509,579 1,024,404

 เงินฝากประจำาประเภท 3 เดือน 5,257,996 28,048 5,257,996 28,048

 ตั๋วแลกเงิน อายุไม่เกิน 3 เดือน 185,000,000 40,000,000 185,000,000 40,000,000

220,207,531 58,111,252 210,905,200 55,998,345

2. รายการที่ไม่ใช่เงินสดประกอบด้วย : -

 ซื้อสินทรัพย์ถาวรโดยยังมิได้ชำาระเงิน - 1,858,342 - 1,858,342

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
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บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2555 

1. ข้อมูลทั่วไป

1.1 ภูมิล�าเนาและสถานะทางกฎหมาย

  บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดตั้งขึ้นเป็นบริษัทมหาชนและ

 มีภูมิลำาเนาในประเทศไทย

  บริษัทฯมีที่อยู่ตามที่ได้จดทะเบียนไว้ดังนี้

  128 หมู่ 3 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำาบลแหลมฟ้าผ่า อำาเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

1.2 ลักษณะธุรกิจ

  บริษัทฯดำาเนินธุรกิจหลักในการรับจ้างต่อเรือและซ่อมเรือ 

1.3 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

  บริษัท ตัณฑ์ไพบูลย์ จำากัด เป็นบริษัทจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

1.4 ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีจำานวนพนักงานประมาณ 418 คน 

 และ 486 คน ตามลำาดับ (เฉพาะบริษัท 293 คน และ 298 คน ตามลำาดับ)

  บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายพนักงานสำาหรับปี 2555 และ 2554 จำานวน 90.9 ล้านบาท และ  

 86.9 ล้านบาท ตามลำาดับ (เฉพาะบริษัทจำานวน 68.0 ล้านบาท และ 65.5 ล้านบาท ตามลำาดับ) ค่าใช้จ่าย 

 พนักงาน ได้แก่ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส เงินสมทบกองทุนประกันสังคม กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ ผลประโยชน์  

 และสวัสดิการต่างๆ 

2. เกณฑ์ในการจัดท�างบการเงิน

2.1 หลักเกณฑ์ในการจัดท�างบการเงิน

  งบการเงินนี้จัดทำาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่กฎหมายกำาหนดตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.  

 2547 โดยได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำาหรับกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะและ 

 การแสดงรายการได้ทำาขึน้ตามแบบกำาหนดรายการย่อทีต้่องมีในงบการเงนิสำาหรับบรษิทัมหาชนจำากดั ทีก่ำาหนด 

 โดยประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

  งบการเงินนี้ได้จัดทำาขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

  งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทใช้เป็นทางการตามกฎหมายงบการเงินฉบับ 

 ภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยดังกล่าว

2.2 มาตรฐานการบัญชีใหม่ที่ออกระหว่างปีและยังไม่มีผลบังคับใช้

  เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2555 สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8  

 เร่ือง ส่วนงานดำาเนินงาน ซึ่งมีผลบังคับใช้สำาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันท่ี  

 1 มกราคม 2556 

  ฝ่ายบรหิารของบรษิทัอยูร่ะหว่างการประเมนิผลกระทบทีอ่าจมต่ีองบการเงนิเมือ่นำามาตรฐานการรายงาน 

 ทางการเงินข้างต้นมาถือปฏิบัติ
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3. หลักเกณฑ์ในการจัดท�างบการเงินรวม

 งบการเงนิรวมนี้ได้จดัทำาขึน้โดยรวมงบการเงินของบริษทั เอเชยีน มารีน เซอร์วสิส์ จำากดั (มหาชน) และบรษิทั

ย่อยซึ่งจัดตั้งขึ้นในประเทศไทยดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ
อัตราร้อยละ

ของการถือหุ้น

อัตราร้อยละของ
ยอดสินทรัพย์

ที่รวมอยู่ใน
สินทรัพย์รวม

อัตราร้อยละของ
ยอดรายได้ที่รวม
อยู่ในรายได้รวม

สำาหรับปี

2555 2554 2555 2554 2555 2554

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ

บริษัท เจนเนอรัล คลังสินค้า จำากัด ให้เช่าคลังสินค้า 100 100 1.34 0.92 1.61 1.59

บริษัท อาชิมา มารีน จำากัด รับเหมางานซ่อมเรือ 100 100 3.81 2.79 6.41 6.03

บริษัท อีโค มารีน จำากัด ให้บรกิารกำาจดัมลภาวะ 

และรักษาสิ่งแวดล้อม

93 93 1.51 1.75 0.41 1.06

 ยอดคงค้างและรายการระหว่างกนัทีมี่สาระสำาคญัของบริษทัฯและบริษทัย่อยได้ตดัออกจากงบการเงินรวมนีแ้ล้ว

4. นโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ

4.1 การรับรู้รายได้

  บริษัทฯรับรู้รายได้จากการให้บริการตามสัญญาด้วยวิธีอัตราส่วนของงานที่ทำาเสร็จ โดยใช้วิธีการสำารวจ 

 และประเมินผลงานที่ทำาเสร็จโดยวิศวกรของบริษัทฯ และจะตั้งสำารองเผื่อผลขาดทุนสำาหรับโครงการต่อเรือ 

 และการซ่อมเรือทั้งจำานวนเมื่อทราบแน่ชัดว่าโครงการนั้นจะประสบผลขาดทุน รายได้ที่รับรู้แล้วแต่ยังไม่ถึง 

 กำาหนดเรียกชำาระตามสัญญาได้แสดงไว้เป็น “รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำาระ” ในงบแสดงฐานะการเงิน

  บริษัทย่อยรับรู้รายได้จากการให้เช่าที่ดินและค่าเทียบท่าเรือตามเกณฑ์คงค้าง และรับรู้รายได้ค่าบริการ 

 เมื่อได้ให้บริการแล้วโดยพิจารณาถึงขั้นความสำาเร็จของงาน 

  ดอกเบี้ยถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคำานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

  รายได้อื่นรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

4.2 ต้นทุนในการรับจ้าง

  ต้นทุนในการรับจ้างตามสัญญาประกอบด้วยต้นทุนวัตถุดิบ ค่าแรงและค่าใช้จ่ายและรับรู้เป็น ต้นทุนใน 

 การรับจ้างในงบกำาไรขาดทุนตามวิธีอัตราส่วนของงานที่ทำาเสร็จ

  ต้นทุนในการรับจ้างที่จัดสรรเป็นต้นทุนแล้ว แต่ยังไม่ได้ถูกเรียกเก็บได้แสดงไว้เป็น “ต้นทุนงานก่อสร้าง 

 ค้างจ่าย” ในงบแสดงฐานะการเงิน กรณีต้นทุนในการรับจ้างตามวิธีอัตราส่วนของงานที่ทำาเสร็จตำ่ากว่าต้นทุน 

 ในการรับจ้างที่เกิดขึ้นได้แสดงไว้เป็น “งานระหว่างทำา” ภายใต้บัญชีสินค้าคงเหลือในงบแสดงฐานะการเงิน

4.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสด เงินฝากสถาบันการเงินและเงินลงทุนระยะสั้น 

 ที่มีสภาพคล่องสูง ซ่ึงถึงกำาหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำากัด 

 ในการเบิกใช้
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4.4 ลูกหนี้การค้าและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

  ลูกหนี้การค้าแสดงตามมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำาหรับ 

 ผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ ์

 การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุลูกหนี้แต่ละรายที่คาดว่าจะมีปัญหาในการรับชำาระ

4.5 สินค้าคงเหลือ

  สินค้าคงเหลือแสดงราคาตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่อย่างใดจะตำ่ากว่า ราคาทุนของ 

 วัตถุดิบและวัสดุแปรสภาพคำานวณโดยวิธีเข้าก่อนออกก่อนและจะถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนการต่อเรือหรือ 

 ซ่อมเรือเมื่อมีการเบิกใช้

  ต้นทุนในการซ้ือ ประกอบด้วย ราคาซื้อและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการซื้อสินค้านั้น เช่น อากรขาเข้า  

 ค่าขนส่ง และต้นทุนอื่นๆซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มาซึ่งสินค้า และหักด้วยส่วนลดการค้าและเงินที่ได้ 

 รับคืนจากการซื้อสินค้า

  มูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นการประมาณราคาที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติธุรกิจ หักด้วยประมาณการต้นทุน 

 ในการผลิตสินค้าให้เสร็จและต้นทุนที่จำาเป็นต้องจ่ายไปเพื่อให้ขายสินค้าได้

  ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพจะตั้งขึ้นในอัตราร้อยละ 100 สำาหรับสินค้าเก่าล้าสมัย เคลื่อนไหวช้า/ 

 เสื่อมคุณภาพ และในอัตราร้อยละ 20 สำาหรับสินค้าที่ค้างเกิน 2 ปีขึ้นไป

4.6 ลูกหนี้ผ่อนช�าระ

  ลูกหนี้ผ่อนชำาระแสดงตามมูลค่ายุติธรรมที่คิดจากกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคต คิดลดด้วย 

 อัตราดอกเบ้ียสำาหรับเงินทุนของบริษัทฯ ผลต่างที่เกิดขึ้นระหว่างมูลค่ายุติธรรมกับเงิน ลงทุนในลูกหนี้  

 บริษัทได้บันทึกเป็นผลการดำาเนินงานในงวดที่เกิดรายการ

4.7 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

  บริษัทย่อย หมายถึงกิจการที่บริษัทมีอำานาจในการควบคุมนโยบายการเงินและการดำาเนินงาน ซึ่งโดย 

 ทั่วไปแล้วบริษัทจะถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่ง บริษัทได้รวมงบการเงินของบริษัทย่อยไว้ใน 

 งบการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทควบคุมบริษัทย่อยจนกระทั่งอำานาจควบคุมหมดไป

  เงินลงทุนในบริษัทย่อยแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยแสดงด้วยวิธีราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อ 

 การด้อยค่า(ถ้ามี)

4.8 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

  ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุไปกรณ์แสดงในราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสมและ 

 ค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

  ราคาทนุรบัรูเ้มือ่เริม่แรกที่ได้สนิทรัพย์มารวมถงึต้นทนุทางตรงอืน่ๆ ทีเ่กีย่วกบัการจดัหาสินทรัพย์เพือ่ให้ 

 สนิทรพัย์อยู่ในสภาพพร้อมทีจ่ะใช้ได้ตามวตัถปุระสงค์รวมทัง้ต้นทนุในการรือ้ถอน ขนย้าย และการบรูณะสถาน 

 ที่ตั้งของสินทรัพย์ซึ่งเป็นภาระผูกพันของกิจการ (ถ้ามี)
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  ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คำานวณจากราคาทุนหักมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรง 

 ตามอายุการให้ประโยชน์ ประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือ ณ วันที่เลิกใช้งานของสินทรัพย์ 

 แสดงไว้ดังนี้ 

จำานวนปี มูลค่าคงเหลือ

ณ วันที่เลิกใช้ประโยชน์

อู่ลอย 20 ประเมินโดยวิศวกรบริษัท

อาคารและสิ่งปลูกสร้างอื่น 5 - 20 ประเมินโดยวิศวกรบริษัท

ส่วนปรับปรุงอาคาร 5 - 20 -

เครื่องจักรและอุปกรณ์ 2 - 5 ประเมินโดยวิศวกรบริษัท

เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำานักงาน 2 - 5 -

ยานพาหนะ 5 - 10 -

 ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการค�านวณผลการด�าเนินงาน

  ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำาหรับที่ดิน สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและอุปกรณ์ระหว่างติดตั้งบริษัท 

  มีการทบทวนมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ทุกปี

  บริษัทคิดค่าเสื่อมราคาสำาหรับส่วนประกอบของรายการสินทรัพย์แต่ละส่วนแยกต่างหากจากกันเมื่อส่วน 

  ประกอบแต่ละส่วนนั้นมีต้นทุนที่มีนัยสำาคัญเมื่อเทียบกับต้นทุนทั้งหมดของสินทรัพย์นั้น

  บริษัทตัดรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ออกจากบัญชีเม่ือจำาหน่ายสินทรัพย์ รายการผลกำาไรหรือ 

  ขาดทุนจากการจำาหน่ายหรือตัดจำาหน่ายสินทรัพย์ จะรับรู้ในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

4.9 ต้นทุนการกู้ยืม

  ต้นทุนการกู้ยืมของเงินกู้ที่ใช้ในการจัดหาหรือก่อสร้างสินทรัพย์ที่ต้องใช้ระยะเวลานานในการทำาให้ 

  อยู่ในสภาพพร้อมใช้หรอืขาย ได้ถกูนำาไปรวมเป็นราคาทนุของสินทรพัย์จนกว่าสนิทรพัย์นัน้จะอยู่ในสภาพพร้อม 

  ทีจ่ะใช้ได้ตามประสงค์ ส่วนต้นทนุการกูย้มือืน่ถอืเป็นค่าใช้จ่ายในงวดทีเ่กดิรายการ ต้นทนุการกูย้มื ประกอบด้วย 

  ดอกเบี้ยและต้นทุนอื่นที่เกิดขึ้นจากการกู้ยืมนั้น

4.10 สิทธิการเช่าและค่าตัดจ�าหน่าย

  สิทธิการเช่าแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำาหน่ายสะสม

  ค่าตดัจำาหน่ายของสทิธกิารเช่าคำานวณจากราคาทนุของสนิทรพัย์ โดยวธิเีส้นตรงตามอายกุารใช้ประโยชน์ 

 โดยประมาณของสิทธิการเช่า 24 ปี

4.11 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่าตัดจ�าหน่าย

  สนิทรพัย์ไม่มตัีวตนท่ีบรษัิทซ้ือมาและมอีายกุารใช้งานจำากดั แสดงในราคาทนุหกัด้วยค่าตดัจำาหน่ายสะสม 

 และค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) สินทรัพย์ไม่มีตัวตนถูกตัดจำาหน่ายและบันทึกในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

 โดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจนับจากวันที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน  

 ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจแสดงได้ดังนี้ 
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สิทธิการใช้ความรู้ในการสร้างเรือกำาจัดมลภาวะ 10 ปี

ซอฟท์แวร์ (Application software) 3 - 10 ปี

4.12 สินทรัพย์รอการขาย

  สินทรัพย์รอการขายแสดงด้วยมูลค่าที่ตำ่ากว่าระหว่างมูลค่าตามบัญชี หรือมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุน 

 ในการขาย และค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)

4.13 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

  บคุคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วข้องกนัหมายถงึ บคุคลหรอืกจิการทีม่อีำานาจควบคมุบรษิทั ถกูควบคมุโดยบรษิทั 

 ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัท รวมถึงบริษัทที่ทำาหน้าที่ถือหุ้น  

 บรษิทัย่อย และกจิการทีเ่ป็นบรษิทัย่อยในเครือเดยีวกนั นอกจากนีบ้คุคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนัยงัหมายรวมถงึ 

 บริษัทร่วมและบุคคลซึ่งถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมและมีอิทธิพลอย่างมีนัยสำาคัญกับ 

 บริษัท ผู้บริหารสำาคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคล 

 ดังกล่าว และกิจการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลเหล่านั้น

  ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทแต่ละรายการ บริษัท 

 คำานึงถึงเนื้อหาของความสัมพันธ์มากกว่ารูปแบบทางกฎหมาย

4.14 ตราสารอนุพันธ์

  สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อลดความเสี่ยงของกระแสเงินสดที่เกิดจากความผันผวน 

 ของอัตราแลกเปลี่ยนสำาหรับลูกหนี้บางส่วนของบริษัทที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ ที่เข้าทำาสัญญา 

 ซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า บรษิทัจะบนัทกึรายการภาระสินทรัพย์และหน้ีสินจากการทำาสัญญาดงักล่าว 

 ในงบแสดงฐานะการเงนิ และบนัทกึผลต่างอตัราแลกเปลีย่นทีเ่กดิขึน้ในบญัชส่ีวนเกนิหรอืส่วนตำา่จากการป้องกนั 

 ความเสี่ยงจากกระแสเงินสดรอตัดบัญชี โดยจะตัดจ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาซื้อขายเงินตรา 

 ต่างประเทศล่วงหน้านั้น รายการตราสารอนุพันธ์ดังกล่าวที่ถูกนำาไปป้องกันความเสี่ยงในระหว่างงวดได ้

 แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปล่ียน ณ วันที่ที่เกิดรายการและจะรับรู้กำาไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจริง 

 เมื่อมีการส่งมอบเงินตราระหว่างกันแล้วในผลการดำาเนินงานในงวดที่เกิดรายการ สัญญาซื้อขายเงินตรา 

 ต่างประเทศล่วงหน้าทีค่งเหลอือยู ่ณ วนัทีส้ิ่นงวด จะแสดงหกักลบกนัไว้เป็นบญัชลูีกหนีห้รือเจ้าหนีต้ามสัญญา 

 ซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า และกำาไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการแปลงค่ารายการ โดยใช ้

 อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ได้บันทึกรับรู้เป็นกำาไรขาดทุนในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

 สำาหรับงวดที่เกิดรายการ

4.15 เงินตราต่างประเทศ

  รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ที่เกิดรายการ  

 สนิทรัพย์และหนีส้นิทีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศคงเหลอือยู ่ณ วนัที่ในงบแสดงฐานะการเงนิแปลงค่าเป็นเงนิบาท 

 โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน

  กำาไรและขาดทนุทีเ่กดิจากการเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียนได้รวมอยู่ในการคำานวณผลการดำาเนนิงาน
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4.16 การด้อยค่าของสินทรัพย์

  ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน บริษัทจะประเมินว่ามีข้อบ่งชี้ของสินทรัพย์ว่ามีการด้อยค่าหรือไม่  

 หากสินทรพัย์น้ันมข้ีอบ่งชีข้องการด้อยค่า บริษทัจะประมาณมูลค่าทีค่าดว่าจะได้รับคนืของสินทรัพย์ หากมลูค่า 

 ตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน บริษัทจะรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ 

 ในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์จะถูกกลับรายการเมื่อมูลค่าที่คาดว่า 

 จะได้รับคืนเพิ่มขึน้ในภายหลังและจะกลับรายการได้ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีภายหลังหักค่าเสื่อมราคาสะสม 

 หรอืค่าตดัจำาหน่าย มลูค่าทีจ่ะได้รบัคนืของสินทรัพย์ หมายถงึ มูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ หรือมูลค่ายตุธิรรม 

 ของสินทรัพย์หักต้นทุนในการขาย 

4.17 ผลประโยชน์พนักงาน

 ผลประโยชน์ระยะสั้น

  บริษัทรับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม และกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ  

 เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการสมทบเงิน)

  บริษัทและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและ 

 เงนิทีบ่รษิทัจ่ายสมทบให้เป็นรายเดอืน สินทรัพย์ของกองทนุสำารองเล้ียงชพีได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบรษิทั  

 เงินที่บริษัทจ่ายสมทบกองทุนสำารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการผลประโยชน์) 

  บรษิทัมภีาระสำาหรบัเงนิชดเชยทีต้่องจ่ายให้แก่พนกังานเม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึง่บรษิทั 

 ถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสำาหรับพนักงาน 

  บรษิทัคำานวณหนีส้นิตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน โดยใช้วธิคีดิลดแต่ละหน่วย 

 ทีป่ระมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชีย่วชาญอสิระได้ทำาการประเมินภาระผูกพันดังกลา่ว 

 ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งหลักการประมาณการดังกล่าวต้องใช้ข้อสมมติที่หลากหลาย รวมถึง 

 ข้อสมมติเกี่ยวกับอัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำานวนพนักงาน  

 อัตราการมรณะและอัตราเงินเฟ้อ

  ผลกำาไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial gains and losses)  

 สำาหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกำาไรหรือขาดทุน

  บริษัทเลือกที่จะบันทึกหนี้สินทั้งหมดดังกล่าวเป็นคร้ังแรกโดยรับรู้ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุในอดีต 

 เป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดระยะเวลา 5 ปี (ตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปี 2558) ในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  

 ตามวิธีปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 

4.18 ประมาณการหนี้สิน

  บรษิทัฯและบรษิทัย่อยจะบนัทกึประมาณการหนีสิ้นไว้ในบญัชเีม่ือภาระผูกพนัซึง่เป็นผลมาจากเหตกุารณ์ 

 ในอดตีได้เกดิขึน้แล้ว มคีวามเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบรษิทัฯและบรษิทัย่อยจะเสยีทรพัยากรเชงิเศรษฐกจิ 

 ไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และบริษัทฯและบริษัทย่อยสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่าง 

 น่าเชื่อถือ
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4.19 ภาษีเงินได้นิติบุคคล

  บริษัทบันทึกภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามจำานวนที่จะต้องจ่าย คำานวณตามหลักเกณฑ์แห่งประมวลรัษฎากร 

 ในอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล (ปี 2555: 23%, ปี 2554: 30%) ของกำาไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล หลังจาก 

 ปรบัปรงุบวกกลบัด้วยค่าใช้จ่ายต่างๆ ซึง่ไม่สามารถถอืเป็นรายจ่ายในการคำานวณภาษแีละหกัออกด้วยรายการ 

 ที่ได้รับยกเว้นหรือไม่ถือเป็นรายได้ในการคำานวณภาษี

4.20 การใช้ประมาณการทางบัญชี

  ในการจัดทำางบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารต้องใช้การประมาณและ 

 ตั้งข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจำานวนเงินที่เกี่ยวกับรายได้ ค่าใช้จ่าย สินทรัพย์ และหนี้สิน  

 และการเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกับสนิทรพัย์และหนีส้นิทีอ่าจจะเกดิขึน้ ซึง่ผลทีเ่กดิขึน้จรงิอาจแตกต่างไปจากจำานวน 

 ที่ประมาณไว้ การใช้ประมาณการทางบัญชีที่สำาคัญ มีดังนี้

 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

  ฝ่ายบรหิารประมาณการค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญูสำาหรบัผลขาดทนุโดยประมาณทีอ่าจเกดิขึน้จากการเกบ็เงนิ 

 ลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุลูกหนี้แต่ละรายที่คาดว่า 

 จะมีปัญหาในการรับชำาระ 

 ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ และราคาขายสุทธิต�่ากว่าราคาทุน

  ฝ่ายบริหารได้ประมาณการค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพ โดยจะตั้งขึ้นในอัตราร้อยละ 100 สำาหรับสินค้า 

 เก่าล้าสมัย เคลือ่นไหวช้า/เสือ่มคณุภาพ และในอตัราร้อยละ 20 สำาหรบัสนิค้าทีค้่างเกนิ 2 ปีขึน้ไป และประมาณการ 

 ค่าเผื่อสำาหรับสินค้าที่มีราคาขายสุทธิตำ่ากว่าราคาทุน โดยการ ประมาณการนั้นจะพิจารณาจากประมาณราคา 

 ที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติธุรกิจหักด้วยประมาณการต้นทุนที่จำาเป็นต้องจ่ายไปเพื่อให้ขายสินค้านั้นได้

 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

  ฝ่ายบริหารเป็นผู้กำาหนดประมาณการอายุการใช้งานและมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคาร และ 

 อุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนของบริษัท ฝ่ายบริหารต้องทบทวนอายุการใช้งานและมูลค่าคงเหลือเมื่อ 

 มีความแตกต่างไปจากประมาณการในงวดก่อน หรือมีการตัดจำาหน่ายสินทรัพย์ที่เสื่อมสภาพหรือไม่ได้ใช้งาน 

 โดยการขายหรือเลิกใช้

 ประมาณต้นทุน และอัตราส่วนของงานที่ท�าเสร็จ

  ฝ่ายบริหารเป็นผู้ประมาณการต้นทุนทั้งโครงการ และประมาณการอัตราส่วนของงานที่ทำาเสร็จ โดยใช้ 

 วธีิการสำารวจและประเมนิผลงานทีท่ำาเสรจ็โดยวศิวกรของบรษิทัฯ และจะตัง้สำารองเผือ่ผลขาดทนุสำาหรบัโครงการ 

 ต่อเรือและการซ่อมเรือทั้งจำานวนเมื่อทราบแน่ชัดว่าโครงการนั้นจะประสบผลขาดทุน
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5. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

2555 2554 2555 2554

เงินสดและเงินสดย่อย 185,000 183,586 150,000 150,086

เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์ 28,759,210 16,287,708 19,987,625 14,795,807

   - กระแสรายวัน 1,005,325 1,611,910 509,579 1,024,404

   - ประจำา 3 เดือน 5,257,996 28,048 5,257,996 28,048

ตั๋วแลกเงิน - อายุไม่เกิน 3 เดือน 185,000,000 40,000,000 185,000,000 40,000,000

220,207,531 58,111,252 210,905,200 55,998,345

เงินฝากออมทรัพย์มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัวตามอัตราที่ธนาคารกำาหนด

ตัว๋แลกเงนิ - อายไุม่เกนิ 3 เดือน มอัีตราดอกเบีย้ร้อยละ 2.13-3.15 ต่อปี (2554 : อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 2.85 ต่อปี)

6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

 ในระหว่างปี บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่สำาคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการ 

 ธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามสัญญาที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯและบริษัทเหล่านั้น  

 ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้

ล้านบาท

ส�าหรับปี

2555 2554 นโยบายการก�าหนดราคา

รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย

(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)

 รายได้ค่าซ่อมเรือ  0.1  2.6 ราคาใกล้เคียงกับที่คิดกับลูกค้าทั่วไป

 ดอกเบี้ยรับ  0.0  0.2 อัตราดอกเบี้ย MLR โดยไม่มีหลักประกัน

 รายได้อื่น  1.8  1.7 ค่าควบคุมงาน และค่าบริการสำานักงานเดือนละ 50,000 บาท 
และค่าขายวัสดุในราคาต้นทุนบวกกำาไรร้อยละ 3 - 10

 ต้นทุนในการรับจ้าง  40.1  34.5 คนละ 250 - 450 บาทต่อวันและตามที่ตกลงร่วมกัน

 ค่าสาธารณูปโภคจ่าย  5.6  5.0 ต้นทุนบวกกำาไรร้อยละ 10

 ค่าเทียบท่าจ่าย  1.6  1.3 คิดตามปริมาตรเรือ อัตราวันละ 1,000 - 8,000 บาทต่อลำา

 ค่าเช่าจ่าย  3.0  2.9 เดือนละ 237,600 บาท
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ล้านบาท

ส�าหรับปี

2555 2554 นโยบายการก�าหนดราคา

รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

 รายได้ค่าซ่อมเรือ  8.8 6.1 ราคาใกล้เคียงกับที่คิดกับลูกค้าทั่วไป

 ค่าบริการจ่าย 0.5 1.0 อัตราดอกเบี้ย MLR โดยไม่มีหลักประกัน

 ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย:บาท)

ความสัมพันธ์ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

2555 2554 2555 2554

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท อีโค มารีน จำากัด บริษัทย่อย - - 2,867,871 2,764,612

บริษัท ซีทราน พอร์ท จำากัด กรรมการร่วมกัน 2,905,681 - 2,905,681 -

บริษัท ซีทราน เฟอร์รี่ จำากัด กรรมการร่วมกัน - 1,291,276 - 1,291,276

2,905,681 1,291,276 5,773,552 4,055,888

รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกช�าระ

บริษัท ซีทราน พอร์ท จำากัด กรรมการร่วมกัน 6,761,496 - 6,761,496 -

6,761,496 - 6,761,496 -

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย - สุทธิ

บริษัท อีโค มารีน จำากัด บริษัทย่อย - - - 1,000,000

- - - 1,000,000

ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท อีโค มารีน จำากัด บริษัทย่อย - - 2,835,015 3,981,505

บริษัท อาชิมา มารีน จำากัด บริษัทย่อย - - 15,038,564 14,130,706

- - 17,873,579 18,112,211

เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท เจนเนอรัล คลังสินค้า จำากัด บริษัทย่อย - - 888,128 5,236,016

บริษัท อีโค มารีน จำากัด บริษัทย่อย - - 45,983 -

บริษัท อาชิมา มารีน จำากัด บริษัทย่อย - - 22,078,354 20,788,628

- - 23,012,465 26,024,644



บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำากัด (มหาชน)

รายงานประจำาปี 2555

83

ในระหว่างปี 2555 เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยมีการเคลื่อนไหวดังต่อไปนี้ 

 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย

(หน่วย:บาท)

งบการเงินเฉพาะบริษัท

อัตราร้อยละของดอกเบี้ย

เงินให้กู้ยืม ที่คิดระหว่างกัน

ณ วันที่ 31 กู้เพิ่ม จ่ายชำาระคืน ณ วันที่ 31 ณ วันที่ 31 ณ วันที่ 31

ธันวาคม 2554 ระหว่างปี ระหว่างปี ธันวาคม 2555 ธันวาคม 2554 ธันวาคม 2555

ร้อยละ ร้อยละ

บริษัท อีโค มารีน จำากัด 1,000,000 - (1,000,000) - 7.250 -

สุทธิ 1,000,000 - (1,000,000) -

 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นเป็นเงินให้กู้ยืมที่ไม่มีหลักประกัน โดยบริษัทฯให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยเพื่อใช้ในการดำาเนินงาน  

 เงินให้กู้ยืมนี้มีกำาหนดชำาระคืนภายในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2555

 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

 ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นผลประโยชน์ที่จ่ายให้แก่ผู้บริหารของบริษัท ประกอบด้วยค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน 

 ได้แก่ เงินเดือนและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงผลประโยชน์ตอบแทนในรูปอื่น ทั้งนี้ผู้บริหารของบริษัทหมาย 

 ถึงบุคคลที่กำาหนดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยค่าตอบแทนผู้บริหารสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่  

 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 มีดังนี้

(หน่วย:บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

2555 2554 2555 2554

ผลประโยชน์ระยะสั้น 19,427,019 18,503,732 19,427,019 18,503,732

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 311,542 661,775 311,542 661,775

รวม 19,738,561 19,165,507 19,738,561 19,165,507

7. ลูกหนี้การค้า

(หน่วย:บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

2555 2554 2555 2554

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ลูกหนี้ซ่อมเรือ 2,905,681 1,291,276 5,773,552 4,055,888

รวม 2,905,681 1,291,276 5,773,552 4,055,888
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(หน่วย:บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

2555 2554 2555 2554

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

ลูกหนี้ซ่อมเรือ 21,634,787 36,722,006 21,634,787 36,722,006

ลูกหนี้ต่อเรือ 7,350,071 126,956,764 7,350,071 126,956,764

รวม 28,984,858 163,678,770 28,984,858 163,678,770

หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (18,409,577) (17,968,860) (18,409,577) (17,968,860)

สุทธิ 10,575,281 145,709,910 10,575,281 145,709,910

รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ 13,480,962 147,001,186 16,348,833 149,765,798

 ยอดคงเหลือของลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 แยกตามอายุหนี้ที่คงค้างนับจากวันที่ 

 ถึงกำาหนดชำาระได้ดังนี้

(หน่วย:บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

2555 2554 2555 2554

อายุหนี้ค้างช�าระ

ยังไม่ครบกำาหนด 9,874,012 127,658,817 9,943,744 127,239,767

ไม่เกิน 3 เดือน 3,279,950 11,651,781 3,279,950 11,651,781

มากกว่า 3 เดือนถึง 6 เดือน - 4,590,588 - 7,774,250

มากกว่า 6 เดือนถึง 12 เดือน     - 3,100,000 38,933 3,100,000

มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป 18,736,577 17,968,860 21,495,783 17,968,860

รวม 31,890,539 164,970,046 34,758,410 167,734,658

หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (18,409,577) (17,968,860) (18,409,577) (17,968,860)

สุทธิ 13,480,962 147,001,186 16,348,833 149,765,798

 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญมีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้

(หน่วย:บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

2555 2554 2555 2554

ยอดต้นงวด (17,968,860) (11,142,518) (17,968,860) (11,142,518)

หนี้สงสัยจะสูญได้รับคืน 1,672,000 420,000 1,672,000 420,000

หนี้สงสัยจะสูญ (เพิ่มขึ้น) ลดลง (2,112,717) (7,246,342) (2,112,717) (7,246,342)

ยอดปลายงวด (18,409,577) (17,968,860) (18,409,577) (17,968,860)
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 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมียอดลูกหนี้การค้าซึ่งมียอดคงค้างเป็นระยะเวลานาน  

 รวมเป็นจำานวนเงินประมาณ 18.4 ล้านบาท จำานวน 9 ราย (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554: 18 ล้านบาท จำานวน 8 ราย)  

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้แล้วเป็นจำานวนเงินประมาณ 18.4 ล้านบาท ทั้งจำานวน (ณ วันที่  

 31 ธันวาคม 2554: 18.0 ล้านบาท) ขณะนี้บริษัทฯ และบริษัทย่อยกำาลังอยู่ระหว่างการดำาเนินการติดตามลูกหนี ้

 ดังกล่าว

8. รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกช�าระ/เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า

(หน่วย:บาท)

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะบริษัท

2555 2554

รายได้ค่าต่อเรือที่รับรู้เป็นรายได้ในงวด 313,557,928 237,710,618

(หน่วย:บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

2555 2554 2555 2554

ต้นทุนค่าต่อเรือที่เกิดขึ้นและกำาไรที่รับรู้

จนถึงปัจจุบัน 865,235,120 551,677,192 865,235,120 551,677,192

รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำาระสำาหรับ 

 - ซ่อมเรือ 11,997,654 42,613,575 11,997,654 42,613,575

11,997,654 42,613,575 11,997,654 42,613,575

เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า - งานต่อเรือ 230,014,417 317,334,881 230,014,417 317,334,881

 - ซ่อมเรือ - 3,552,323 - 3,552,323

 - ค่าบริการ 28,827 - - -

230,043,244 320,887,204 230,014,417 320,887,204

9. สินค้าคงเหลือ

(หน่วย:บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

2555 2554 2555 2554

วัตถุดิบ 47,175,731 151,582,146 47,005,191 150,808,241

วัสดุแปรสภาพ 29,211 222,382 29,211 222,382

งานระหว่างทำา 13,640,786 16,380,726 13,640,786 16,380,726

สินค้าระหว่างทาง 1,696,073 - 1,696,073 -

รวม 62,541,801 168,185,254 62,371,261 167,411,349

หัก :  ค่าเผื่อการเสื่อมสภาพและการลด

 มูลค่าของสินค้า (2,745,172) (3,078,010) (2,745,172) (3,078,010)

สุทธิ 59,796,629 165,107,244 59,626,089 164,333,339
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  สำาหรบัปี 2555 และ 2554 บรษิทัฯได้บนัทกึดอกเบีย้เงินกูยื้มสำาหรับงานก่อสร้างไว้เป็นส่วนหน่ึงของต้นทนุ 

 งานระหว่างทำาเป็นจำานวนเงิน 0.39 ล้านบาท และ 1.03 ล้านบาท ตามลำาดับ

 ค่าเผื่อการเสื่อมสภาพและการลดมูลค่าสินค้า มีการเปลี่ยนแปลงในระหว่างปี ดังนี้้

(หน่วย:บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

2555 2554 2555 2554

ยอดต้นปี (3,078,010) (3,419,747) (3,078,010) (3,419,747)

เพิ่มขึ้น - - - -

ลดลง 332,838 341,737 332,838 341,737

ยอดปลายปี (2,745,172) (3,078,010) (2,745,172) (3,078,010)

(หน่วย:บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

2555 2554 2555 2554

มูลค่าการกลับรายการมูลค่าสินค้าคง

เหลือที่ปรับลดลงสำาหรับปี (332,838) (341,737) (332,838) (341,737)

10. ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย

 จำานวนนี้เป็นภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายสำาหรับปีบัญชีดังต่อไปนี้

(หน่วย:บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

2555 2554 2555 2554

ปี 2551 434,533 434,533 - -

ปี 2552 6,749,276 6,749,276 5,771,939 5,771,939

ปี 2553 8,138,743 8,362,529 7,284,083 7,284,083

ปี 2554 889,945 892,116 - -

ปี 2555 1,191,327 - - -

รวม 17,403,824 16,438,454 13,056,022 13,056,022

 บริษัทฯและบริษัทย่อยถือภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายเป็นสินทรัพย์ เน่ืองจากบริษัทฯและบริษัทย่อยมีสิทธิ์ 

 ขอคืนภาษีหรืออยู่ระหว่างขอคืน อย่างไรก็ตามมูลค่าที่จะได้รับคืนของภาษีเงินได้ดังกล่าวขึ้นอยู่กับการใช้สิทธิ์ 

 ขอคืนภาษีและผลการตรวจสอบภาษีของบริษัทฯและบริษัทย่อยโดยเจ้าหน้าที่กรมสรรพากร



บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำากัด (มหาชน)

รายงานประจำาปี 2555

87

11. เงินฝากธนาคารที่มีข้อจ�ากัดในการใช้

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯได้นำาเงินฝากธนาคารจำานวนประมาณ 4.60 ล้านบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม  

 2554 : 69.34 ล้านบาท) ไปวางไว้กับธนาคารเพื่อเป็นประกันวงเงินสินเชื่อของบริษัทฯ ที่ได้รับจากธนาคารและ 

 หนังสือคำ้าประกันที่ธนาคารออกให้ในนามของบริษัทฯ

12. ลูกหนี้ผ่อนช�าระ - ค่าซ่อมเรือ

(หน่วย:บาท)

งบการเงินรวม /งบการเงินเฉพาะบริษัท

2555 2554

ลูกหนี้ซ่อมเรือ 5,206,084 5,295,681

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (5,206,084) (5,295,681)

สุทธิ - -

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริษัทฯ มีลูกหนี้ผ่อนชำาระจำานวน 2 ราย ซึ่งประกอบด้วย

 ลูกหนี้รายที่ 1

 ในปี 2551 และ 2552 บริษัทฯได้ตกลงรับงานซ่อมเรือเป็นจำานวน 3 ลำา กับบริษัทในประเทศแห่งหนึ่ง  

 ที่ทำาธุรกิจขนส่งนำ้ามันเชื้อเพลิงในแถบอาเซียนมูลค่างานเป็นจำานวนเงินรวม 103.45 ล้านบาท 

 ต่อมาเม่ือวันที่ 26 ธันวาคม 2552 บริษัทฯและลูกหนี้ดังกล่าวได้มีการทำาข้อตกลงปรับเงื่อนไขการชำาระหนี้ 

 สำาหรับมูลค่าหนี้ที่คงเหลืออยู่ และลูกหนี้ตกลงโอนกรรมสิทธิ์ในตัวเรือ 1 ลำา ในมูลค่าที่ตกลงกันจำานวน 43 ล้านบาท  

 โดยมีราคาประเมินจากผู้ประเมินอิสระที่ได้รับอนุญาตจากกลต. ณ วันประเมินวันที่ 2 พฤศจิกายน 2552 โดยวิธ ี

 ราคาทุนทดแทนมูลค่า 51.0 ล้านบาท เพื่อชำาระหนี้บางส่วนให้บริษัทฯ โดยมูลหนี้ส่วนที่เหลือรวมดอกเบี้ยจำานวน  

 9.76 ล้านบาท มีเงื่อนไขการจ่ายชำาระคืนเป็นรายเดือนเป็นจำานวนเดือนละไม่น้อยกว่า 2 ล้านบาท และคิดดอกเบี้ย 

 ในอัตราร้อยละ 9 ต่อปี ตั้งแต่ปี 2552 ถึงปี 2553 ลูกหนี้ดังกล่าวมีการจ่ายชำาระหนี้รวมจำานวนเงิน 7.17 ล้านบาท  

 คงเหลือมูลหนี้เงินต้น 2.59 ล้านบาท ต่อมาในปี 2554 บริษัทได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำาหรับส่วนที่ยังไม่ได้รับชำาระ 

 ทั้งจำานวน เนื่องจากมีการผิดนัดชำาระหนี้ ทรัพย์สินที่ได้รับโอนบริษัทฯมีวัตถุประสงค์เพื่อนำาไปขาย บริษัทอยู่ระหว่าง 

 ดำาเนินการเสนอขายทรัพย์สินต่อบุคคลอื่น ซึ่งต้องมีการปรับปรุงและดัดแปลงเพื่อให้เหมาะกับการใช้ประโยชน์ 

 เชิงพาณิชย์ เพื่อเสนอขายให้กับบุคคลที่ต้องการซื้อ

ลูกหนี้รายที่ 2

 ในปี 2552 ลกูหน้ีการค้าทีบ่รษัิทฯได้ตัง้ค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญูไว้แล้วทัง้จำานวนรายหนึง่ได้เข้าทำาแผนฟ้ืนฟกูจิการ 

 กับกรมบังคับคดีและได้มีคำาสั่งให้ชำาระหน้ีให้กับบริษัทฯ ในมูลหนี้ค่าซ่อมเรือเป็นจำานวน 10.24 ล้านบาท โดยมีหนี้ 

 ที่ยกเว้นให้เป็นจำานวนเงิน 7.27 ล้านบาท และส่วนที่เหลือให้แบ่งชำาระเป็นรายงวด 3 เดือน เป็นระยะเวลา 30 งวด  

 ซึ่งจำานวนหนี้ดังกล่าว บริษัทได้บันทึกหนี้สูญสำาหรับจำานวนที่ยกเว้นในงบการเงินสำาหรับปี 2552 และสำาหรับจำานวน 

 หน้ีส่วนที่เหลือบริษัทได้บันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในงบการเงินแล้ว ในปี 2555 บริษัทได้รับชำาระหนี้สำาหรับปี  

 จำานวน 0.09 ล้านบาท คงเหลือมูลค่าหนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2555 จำานวน 2.61 ล้านบาท
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13. เงินลงทุนในบริษัทย่อยซึ่งบันทึกโดยวิธีราคาทุน

 เงินลงทุนในบริษัทย่อยประกอบด้วยเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทดังต่อไปนี้ 

(หน่วย:บาท)

งบการเงินเฉพาะบริษัท

ชื่อบริษัท ทุนเรียกช�าระแล้ว สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน ราคาตามวิธีส่วนได้เสีย

2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554

(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ร้อยละ) (ร้อยละ)

เงินลงทุนในบริษัทย่อย

บริษัท เจนเนอรัล คลังสินค้า จำากัด 10.0 10.0 100 100 10,000,000 10,000,000 5,729,245 4,918,968

หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า (5,115,021) (5,115,021) - -

4,884,979 4,884,979 5,729,245 4,918,968

บริษัท อาชิมา มารีน จำากัด 5.0 5.0 100 100 4,998,200 4,998,200 8,095,728 7,907,198

บริษัท อีโค มารีน จำากัด 18.25 18.25 93 93 31,999,300 31,999,300 666,853 3,668,723

หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า (19,999,300) (19,999,300) - -

12,000,000 12,000,000 666,853 3,668,723

21,883,179 21,883,179 14,491,826 16,494,889

14.  ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

(หน่วย:บาท)

งบการเงินรวม 

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

ยอดตามบัญชี รายการเปลี่ยนแปลง ยอดตามบัญชี

ณ วันที่ 
31 ธ.ค. 2554

เพิ่มขึ้น ลดลง โอนเข้า โอนออก โอนออกเป็น
ค่าใช้จ่าย

ณ วันที่ 
31 ธ.ค. 2555

ราคาทุน

 ที่ดิน 2,733,086 - - - - - 2,733,086

 อู่ลอย 249,647,472 - - 11,639,809 - - 261,287,281

 อาคาร ส่วนปรบัปรงุ

  อาคารและสิ่งปลูกสร้างอื่น 230,684,801 - 243,141 119,796 - - 230,561,456

 เครื่องจักรและอุปกรณ์ 153,445,112 8,810,121 37,348,610 14,639,246 - - 139,545,869

 เครื่องตกแต่ง
  และอุปกรณ์สำานักงาน 28,372,863 729,437 5,277,447 - - - 23,824,853

 ยานพาหนะ 51,147,841 516,987 2,284,304 - - - 49,380,524

 งานระหว่างก่อสร้าง 10,565,916 23,459,895 - - 26,398,851 424,918 7,202,042

รวม 726,597,091 33,516,440 45,153,502 26,398,851 26,398,851 424,918 714,535,111
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(หน่วย:บาท)

งบการเงินรวม 

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

ยอดตามบัญชี รายการเปลี่ยนแปลง ยอดตามบัญชี

ณ วันที่ 
31 ธ.ค. 2554

เพิ่มขึ้น ลดลง โอนเข้า โอนออก โอนออกเป็น
ค่าใช้จ่าย

ณ วันที่ 
31 ธ.ค. 2555

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม

 อู่ลอย 150,626,004 4,863,119 - - - - 155,489,123

 อาคาร ส่วนปรบัปรงุ

  อาคารและสิ่งปลูกสร้างอื่น 115,616,439 10,269,316 155,148 - - - 125,730,607

 เครื่องจักรและอุปกรณ์ 126,027,367 13,234,154 35,674,145 - - - 103,587,376

 เครื่องตกแต่ง
  และอุปกรณ์สำานักงาน 25,068,762 1,064,759 5,037,959 - - - 21,095,562

 ยานพาหนะ 38,633,005 4,204,021 2,171,588 - - - 40,665,438

รวม 455,971,577 33,635,369 43,038,840 - - - 446,568,106

 อุปกรณ์ - สุทธิ 270,625,514 267,967,005

(หน่วย:บาท)

งบการเงินรวม 

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

ยอดตามบัญชี รายการเปลี่ยนแปลง ยอดตามบัญชี

ณ วันที่ 
31 ธ.ค. 2553

เพิ่มขึ้น ลดลง โอนเข้า โอนออก โอนออกเป็น
ค่าใช้จ่าย

ณ วันที่ 
31 ธ.ค. 2554

ราคาทุน

 ที่ดิน 2,733,086 - - - - - 2,733,086

 อู่ลอย 249,647,472 - - - - - 249,647,472

 อาคาร ส่วนปรบัปรงุ
  อาคารและสิ่งปลูกสร้างอื่น 225,913,078 - 28,000 4,799,723 - - 230,684,801

 เครื่องจักรและอุปกรณ์ 148,839,876 5,330,044 3,193,951 2,469,143 - - 153,445,112

 เครื่องตกแต่ง
  และอุปกรณ์สำานักงาน 29,312,857 923,530 1,863,524 - - - 28,372,863

 ยานพาหนะ 49,014,281 2,493,429 413,369 53,500 - - 51,147,841

 งานระหว่างก่อสร้าง 8,674,470 9,388,434 - - 7,322,366 174,622 10,565,916

รวม 714,135,120 18,135,437 5,498,844 7,322,366 7,322,366 174,622 726,597,091
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งบการเงินรวม  

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

ยอดตามบัญชี รายการเปลี่ยนแปลง ยอดตามบัญชี

ณ วันที่ 
31 ธ.ค. 2553

เพิ่มขึ้น ลดลง โอนเข้า โอนออก โอนออกเป็น
ค่าใช้จ่าย

ณ วันที่ 
31 ธ.ค. 2554

(หน่วย:บาท)

งบการเงินเฉพาะบริษัท 

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

ยอดตามบัญชี รายการเปลี่ยนแปลง ยอดตามบัญชี

ณ วันที่ 
31 ธ.ค. 2554

เพิ่มขึ้น ลดลง โอนเข้า โอนออก โอนออกเป็น
ค่าใช้จ่าย

ณ วันที่ 
31 ธ.ค. 2555

ราคาทุน

 ที่ดิน 2,733,086 - - - - - 2,733,086

 อู่ลอย 249,647,472 - - 11,639,809 - - 261,287,281

 อาคาร ส่วนปรบัปรงุ

  อาคารและสิ่งปลูกสร้างอื่น 207,559,163 - 243,141
        

119,796 - - 207,435,818

 เครื่องจักรและอุปกรณ์ 151,284,293 8,569,261 37,237,107 14,639,246 - - 137,255,693

 เครื่องตกแต่ง
  และอุปกรณ์สำานักงาน 27,959,566 657,973 5,235,027 - - - 23,382,512

 ยานพาหนะ 32,334,438 - 2,284,304 - - - 30,050,134

 งานระหว่างก่อสร้าง 10,565,916 23,459,895 - - 26,398,851 424,918 7,202,042

รวม 682,083,934 32,687,129 44,999,579 26,398,851 26,398,851 424,918 669,346,566

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม

 อู่ลอย 145,523,507 5,102,497 - - - - 150,626,004

 อาคาร ส่วนปรบัปรงุ

  อาคารและสิ่งปลูกสร้างอื่น 105,264,796 10,368,277 16,634 - - - 115,616,439

 เครื่องจักรและอุปกรณ์ 115,340,250 13,234,154 2,721,527 - - - 126,027,367

 เครื่องตกแต่ง
  และอุปกรณ์สำานักงาน 25,453,014 1,396,801 1,781,053 - - - 25,068,762

 ยานพาหนะ 35,398,815 3,647,558 413,368 - - - 38,633,005

รวม 426,980,382 33,923,777 4,932,582 - - - 455,971,577

 อุปกรณ์ - สุทธิ 287,154,738 270,625,514

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม

 อู่ลอย 150,626,004 4,863,119 - - - - 155,489,123

 อาคาร ส่วนปรบัปรงุ

  อาคารและสิ่งปลูกสร้างอื่น 92,942,769 9,817,358 155,148 - - - 102,604,979

 เครื่องจักรและอุปกรณ์ 124,453,671 12,928,794 35,574,310 - - - 101,808,155

 เครื่องตกแต่ง
  และอุปกรณ์สำานักงาน 24,756,282 992,912 4,998,580 - - - 20,750,614

 ยานพาหนะ 26,361,148 2,901,618 2,171,588 - - - 27,091,178

รวม 419,139,874 31,503,801 42,899,626 - - - 407,744,049

 อุปกรณ์ - สุทธิ 262,944,060 261,602,517

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี

2555 (22.15 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนในการรับจ้าง ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร) 33,635,369

2554 (23.33ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนในการรับจ้าง ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร) 33,923,777
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(หน่วย:บาท)

งบการเงินเฉพาะบริษัท

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

ยอดตามบัญชี รายการเปลี่ยนแปลง ยอดตามบัญชี

ณ วันที่ 
31 ธ.ค. 2553

เพิ่มขึ้น ลดลง โอนเข้า โอนออก โอนออกเป็น
ค่าใช้จ่าย

ณ วันที่ 
31 ธ.ค. 2554

ราคาทุน

 ที่ดิน 2,733,086 - - - - - 2,733,086

 อู่ลอย 249,647,472 - - - - - 249,647,472

 อาคาร ส่วนปรบัปรงุ
  อาคารและสิ่งปลูกสร้างอื่น 202,787,440 -    28,000 4,799,723 - - 207,559,163

 เครื่องจักรและอุปกรณ์ 146,212,610 4,972,644 2,370,104 2,469,143 - - 151,284,293

 เครื่องตกแต่ง
  และอุปกรณ์สำานักงาน 28,917,760 905,330 1,863,524 - - - 27,959,566

 ยานพาหนะ 30,330,878 2,363,429 413,369 53,500 - - 32,334,438

 งานระหว่างก่อสร้าง 8,674,470 9,388,434 - - 7,322,366 174,622 10,565,916

รวม 669,303,716 17,629,837 4,674,997 7,322,366 7,322,366 174,622 682,083,934

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม

 อู่ลอย 145,523,507 5,102,497 - - - - 150,626,004

 อาคาร ส่วนปรบัปรงุ

  อาคารและสิ่งปลูกสร้างอื่น 83,526,273 9,433,130 16,634 - - - 92,942,769

 เครื่องจักรและอุปกรณ์ 113,580,942 13,075,680 2,202,951 - - - 124,453,671

 เครื่องตกแต่ง
  และอุปกรณ์สำานักงาน 25,216,406 1,320,929 1,781,053 - - - 24,756,282

 ยานพาหนะ 23,323,542 3,450,974 413,368 - - - 26,361,148

รวม 391,170,670 32,383,210 4,414,006 - - - 419,139,874

 อุปกรณ์ - สุทธิ 278,133,046 262,944,060

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี

2555 (21.44 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนในการรับจ้าง ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร) 31,503,801

2554 (22.13 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนในการรับจ้าง ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร) 32,383,210

 อาคารของบรษิทัฯและบรษิทัย่อยตัง้อยูบ่นทีด่นิซึง่บริษทัย่อยได้เช่าช่วงจากผู้ให้เช่าช่วงรายหนึง่ ซึง่สัญญาเช่า 

 ช่วงครบกำาหนดในปี 2555 ในปี 2548 บริษัทย่อยได้ทำาบันทึกข้อตกลงต่อท้ายสัญญาเช่าช่วง เพื่อตกลงที่จะทำาสัญญา 

 เช่าช่วงต่อไปอีก 25 ปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯและบริษัทย่อยอยู่ระหว่างการเจรจาขอเช่ากับผู้ให้เช่า

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริษัทฯได้นำาอู่ลอยหนึ่งลำาและสองลำาซึ่งมีมูลค่าสุทธิตามบัญชี จำานวน  

 57.9 ล้านบาท และ 99.0 ล้านบาท ตามลำาดับ และที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างซึ่งมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีจำานวน  

 4.6 ล้านบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554: 4.9 ล้านบาท) ไปจดจำานองไว้กับธนาคารเพื่อคำ้าประกันวงเงินสินเชื่อ 

 และเงินกู้ยืมที่ได้รับจากสถาบันการเงิน

  ยานพาหนะของบริษัทฯ ซึ่งมีมูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 จำานวน 

 1.6 ล้านบาท และ 2.1 ล้านบาท ตามลำาดับ อยู่ภายใต้สัญญาเช่าการเงินกับบริษัทลิสซิ่งหลายแห่ง

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2555 และ 2554 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีอาคารและอุปกรณ์จำานวนหนึ่งซึ่งตัด 

 ค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ ราคาทุนของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำานวน 164.9 ล้านบาท และ 137.9 ล้านบาท  

 ตามลำาดับ (เฉพาะของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2555 และ 2554 จำานวน 140.4 ล้านบาท และ 133.4 ล้านบาท  

 ตามลำาดับ)
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15. สิทธิการเช่า - สุทธิ

(หน่วย:บาท)

งบการเงินรวม

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

ยอดตามบัญชี รายการเปลี่ยนแปลง ยอดตามบัญชี

ณ วันที่ 
31 ธ.ค. 2554

เพิ่มขึ้น ลดลง โอนเข้า โอนออก โอนออกเป็น
ค่าใช้จ่าย

ณ วันที่ 
31 ธ.ค. 2555

ราคาทุน

 สิทธิการเช่า 5,000,000 - - - - - 5,000,000

รวม 5,000,000 - - - - - 5,000,000

หัก ค่าตัดจำาหน่ายสะสม

 สิทธิการเช่า 5,000,000 - - - - - 5,000,000

รวม 5,000,000 - - - - - 5,000,000

มูลค่าสุทธิตามบัญชี - -

(หน่วย:บาท)

งบการเงินรวม

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  2554

ยอดตามบัญชี รายการเปลี่ยนแปลง ยอดตามบัญชี

ณ วันที่ 
31 ธ.ค. 2553

เพิ่มขึ้น ลดลง โอนเข้า โอนออก โอนออกเป็น
ค่าใช้จ่าย

ณ วันที่ 
31 ธ.ค. 2554

ราคาทุน

 สิทธิการเช่า 5,000,000 - - - - - 5,000,000

รวม 5,000,000 - - - - - 5,000,000

หัก ค่าตัดจำาหน่ายสะสม

 สิทธิการเช่า 4,791,666 208,334 - - - - 5,000,000

รวม 4,791,666 208,334 - - - - 5,000,000

มูลค่าสุทธิตามบัญชี 208,334 -

ค่าตัดจำาหน่ายสำาหรับปี 

2555 -

2554 208,334

 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2531 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ทำาสัญญาเช่าช่วงที่ดินราชพัสดุพร้อมท่าเรือและคลังสินค้า 

 ต่อจากผู้เช่าช่วงรายหนึ่ง โดยมีระยะเวลาตามสัญญา 24 ปี ซึ่งจะสิ้นสุดระยะเวลาเช่าในเดือนมกราคม 2555 

 ในไตรมาสที่ 4 ปี 2555 บริษัทได้รับการพิจารณาจากกรมธนารักษ์ให้ได้สิทธิ์การเช่าที่ราชพัสดุต่อจากผู้เช่า 

 ช่วงรายเดิม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 อยู่ระหว่างการเจรจาตกลงเงื่อนไขในสัญญาเช่า
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16. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

(หน่วย:บาท)

งบการเงินรวม

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

ยอดตามบัญชี รายการเปลี่ยนแปลง ยอดตามบัญชี

ณ วันที่ 
31 ธ.ค. 2554

เพิ่มขึ้น ลดลง โอนเข้า โอนออก โอนออกเป็น
ค่าใช้จ่าย

ณ วันที่ 
31 ธ.ค. 2555

ราคาทุน

 สิทธิการใช้ความรู้ในการสร้างเรือ

 กำาจัดมลภาวะ 4,806,653 - - - - - 4,806,653

 ซอฟท์แวร์ 8,334,755 130,000 92,484 - - - 8,372,271

รวม 13,141,408 130,000 92,484 - - - 13,178,924

หัก ค่าตัดจำาหน่ายสะสม

 สิทธิการใช้ความรู้ในการสร้างเรือ

 กำาจัดมลภาวะ 2,594,629 480,666 - - - - 3,075,295

 ซอฟท์แวร์ 6,796,682 588,235 80,989 - - - 7,303,928

รวม 9,391,311 1,068,901 80,989 - - - 10,379,223

มูลค่าสุทธิตามบัญชี 3,750,097 2,799,701

(หน่วย:บาท)

งบการเงินรวม

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  2554

ยอดตามบัญชี รายการเปลี่ยนแปลง ยอดตามบัญชี

ณ วันที่ 
31 ธ.ค. 2553

เพิ่มขึ้น ลดลง โอนเข้า โอนออก โอนออกเป็น
ค่าใช้จ่าย

ณ วันที่ 
31 ธ.ค. 2554

ราคาทุน

 สิทธิการใช้ความรู้ในการสร้างเรือ

 กำาจัดมลภาวะ 4,806,653 - - - - - 4,806,653

 ซอฟท์แวร์ 7,454,520 255,490 94,711 719,456 - - 8,334,755

 สิทธิการเช่า 719,456 - - - 719,456 - -

รวม 12,980,629 255,490 94,711 719,456 719,456 - 13,141,408

หัก ค่าตัดจำาหน่ายสะสม

 สิทธิการใช้ความรู้ในการสร้างเรือ

 กำาจัดมลภาวะ 2,113,964 480,665 - - - - 2,594,629

 ซอฟท์แวร์ 6,090,387 793,045 86,750 - - - 6,796,682

รวม 8,204,351 1,273,710 86,750 - - - 9,391,311

มูลค่าสุทธิตามบัญชี 4,776,278 3,750,097

ค่าตัดจำาหน่ายสำาหรับปี 

2555 1,068,901

2554 1,273,710
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(หน่วย:บาท)

งบการเงินเฉพาะบริษัท 

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

ยอดตามบัญชี รายการเปลี่ยนแปลง ยอดตามบัญชี

ณ วันที่ 
31 ธ.ค. 2554

เพิ่มขึ้น ลดลง โอนเข้า โอนออก โอนออกเป็น
ค่าใช้จ่าย

ณ วันที่ 
31 ธ.ค. 2555

ราคาทุน

 ซอฟท์แวร์ 8,334,755 130,000 92,484 - - - 8,372,271

รวม 8,334,755 130,000 92,484 - - - 8,372,271

หัก ค่าตัดจำาหน่ายสะสม

 ซอฟท์แวร์ 6,796,682 588,235 80,989 - - - 7,303,928

รวม 6,796,682 588,235 80,989 - - - 7,303,928

ซอฟท์แวร์สุทธิ 1,538,073 1,068,343

(หน่วย:บาท)

งบการเงินเฉพาะบริษัท 

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

ยอดตามบัญชี รายการเปลี่ยนแปลง ยอดตามบัญชี

ณ วันที่ 
31 ธ.ค. 2553

เพิ่มขึ้น ลดลง โอนเข้า โอนออก โอนออกเป็น
ค่าใช้จ่าย

ณ วันที่ 
31 ธ.ค. 2554

ราคาทุน

 ซอฟท์แวร์ 7,454,520 255,490 94,711 719,456 - - 8,334,755

 ซอฟต์แวร์ระหว่างพัฒนา 719,456 - - - 719,456 - -

รวม 8,173,976 255,490 94,711 719,456 719,456 - 8,334,755

หัก ค่าตัดจำาหน่ายสะสม

 ซอฟท์แวร์ 6,090,387 793,045 86,750 - - - 6,796,682

รวม 6,090,387 793,045 86,750 - - - 6,796,682

ซอฟท์แวร์สุทธิ 2,083,589 1,538,073

ค่าตัดจำาหน่ายสำาหรับปี 

2555 588,235

2554 793,045

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2555 และ 2554 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีซอฟท์แวร์จำานวนหนึ่งซึ่งตัดจำาหน่าย 

 หมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ ราคาทุนของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำานวน 3.3 ล้านบาท และ 4.5 ล้านบาท ตามลำาดับ (เฉพาะ 

 ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2555 และ 2554 จำานวน 3.3 ล้านบาท และ จำานวน 4.5 ล้านบาท ตามลำาดับ)

17. สินทรัพย์รอการขาย

 ในปี 2552 บริษัทได้ทำาข้อตกลงปรับเงื่อนไขการชำาระหนี้กับลูกหนี้ซ่อมเรือในประเทศแห่งหนึ่ง โดยรับโอน 

 กรรมสิทธิ์เรือที่เป็นหลักประกันเพื่อชำาระหน้ีในมูลค่า 43 ล้านบาท (ราคาประเมินโดยวิธีราคาทุนทดแทนมูลค่า  

 51 ล้านบาท ดังปรากฏในหมายเหตุข้อ 12) เรือลำาดังกล่าวบริษัทฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำาไปขาย โดยบริษัทอยู่ระหว่าง 

 การเสนอขายกับบุคคลอ่ืน ซ่ึงต้องมีการปรับปรุงและดัดแปลงเรือ เพื่อให้เหมาะกับการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์  

 เพื่อเสนอขายให้กับบุคคลที่ต้องการซื้อ ในปี 2555 บริษัทพิจารณาบันทึกการด้อยค่าตามสภาพของเรือลำาดังกล่าว 

 มูลค่า 4.09 ล้านบาท
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18. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน / เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท

(หน่วย:บาท)

อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ (ต่อปี)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

2555 2554 2555 2554

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร MOR 5,432,628 1,147,361 5,432,628 1,147,361

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - - 55,000,000 - 55,000,000

 รวม 5,432,628 56,147,361 5,432,628 56,147,361

เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท 2.78 – 4.47 28,075,993 42,620,855 28,075,993 42,620,855

 วงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร และเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงินและเจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทคำ้าประกันโดย 

 การจดจำานองอู่ลอยและที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของบริษัทฯ

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2555 บริษัทฯมีวงเงินเบิกเกินบัญชีกับธนาคารเป็นจำานวนเงินประมาณ 38.0 ล้านบาท  

 วงเงินกู้ระยะสั้น 130.0 ล้านบาท และวงเงินทรัสต์รีซีท 82.5 ล้านบาท (ณ วันที่  31 ธันวาคม 2554 : วงเงินเบิกเกิน 

 บัญชีธนาคาร 38.0 ล้านบาท วงเงินกู้ระยะสั้น 130.0 ล้านบาท และวงเงินทรัสต์รีซีท 99.0 ล้านบาท)

19. เงินกู้ยืมระยะยาว

(หน่วย:บาท)

งบการเงินรวม /งบการเงินเฉพาะบริษัท

2555 2554

เงินกู้ยืมสกุลบาทจากธนาคารวงเงิน 181.5 ล้านบาท 

อัตราดอกเบี้ยร้อยละคงที่ต่อปี สำาหรับ 2 ปีแรก 

และได้ปรบัอตัราดอกเบ้ียเป็น MLR ต่อปี ตัง้แต่วนัที ่31 ตลุาคม 2548 เป็นต้น

ไป มีกำาหนดชำาระคืนเงินต้นเป็นรายไตรมาสรวม 35 ไตรมาส 

ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2548 ถึงเดือนกันยายน 2556 - 51,344,000

รวม - 51,344,000

หัก : ส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี - (26,336,000)

สุทธิ - 25,008,000

 MLR : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมตำ่าสุดที่ธนาคารเรียกเก็บจากลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี (Minimum Loan Rate)  

 ในอัตราร้อยละ 6.13 - 7.25 ต่อปี เงินกู้ยืมดังกล่าวคำ้าประกันโดยการจดจำานองอู่ลอยของบริษัทฯ
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20. ส�ารองหนี้สิน

 ยอดเงินคงเหลือปรกอบด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี้

(หน่วย:บาท)

งบการเงินรวม /งบการเงินเฉพาะบริษัท

2555 2554

สำารองเงินชดเชยค่าเสียหายจากคดีความ (หมายเหตุ 31.7(2)) 5,294,903 9,356,831

รวม 5,294,903 9,356,831

21. ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันผลงาน

 ในปี 2555 บริษัทตั้งประมาณการหนี้สินจากการรับประกันผลงานจากความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจำานวน 

 เงินประมาณ 21.8 ล้านบาท สำาหรับโครงการต่อเรือที่ได้ส่งมอบแล้ว โดยมีกำาหนดระยะเวลาการรับประกัน 1 ปี  

 นับจากวันที่ส่งมอบตามสัญญาโดยใช้หลักเกณฑ์และประสบการณ์ของฝ่ายบริหาร

(หน่วย:บาท)

งบการเงินรวม /งบการเงินเฉพาะบริษัท

2555 2554

ยอดคงเหลือยกมาต้นปี - 64,371

บวก  ตั้งเพิ่มระหว่างปี 21,825,320 -

หัก   จ่ายชำาระระหว่างปี (800,269) (64,371)

 โอนกลับ (16,019,670) -

ยอดคงเหลือยกไปปลายปี 5,005,381 -

 ในปี 2555 บริษัทได้ปรับลดประมาณการหนี้สินจากการรับประกันผลงาน จำานวน 16.02 ล้านบาท เนื่องจาก 

 การทบทวนของวิศวกรตามข้อมูลปัจจุบัน

22. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

 บริษัทถือปฎิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เร่ืองผลประโยชน์พนักงาน ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 

 วันที่ 1 มกราคม 2554 โดย ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน  

 ดังนี้ 

(หน่วย:บาท)
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งบการเงินรวม /งบการเงินเฉพาะบริษัท

2555 2554

มลูค่าปัจจบุนัของภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์ ณ วนัที ่1 มกราคม 2554 10,702,524 10,375,725

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (วธิปีระมาณการเดมิ) ณ วันท่ี 1 มกราคม 2554 (3,120,757) (3,120,757)

มลูค่าปัจจบุนัของภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์ในช่วงการปลีย่นแปลง

ทีย่งัไม่ได้รบัรู้ 7,581,767 7,254,968

หนี้สินในช่วงการเปลี่ยนแปลงที่ยังไม่ได้รับรู้ ทยอยรับรู้เป็นค่าใช้จ่าย

ตามวิธีเส้นตรงระยะเวลา 5 ปี ในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จแต่ละไตรมาส 379,088 362,748

(หน่วย:บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

2555 2554 2555 2554

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ยกมาต้นปี 6,879,749 3,120,757 6,691,806 3,120,757

ต้นทุนบริการและดอกเบี้ยปีปัจจุบัน 2,078,533 2,241,730 1,867,456 2,120,057

ต้นทุนบริการและดอกเบ้ีย (ภาระผูกพันในอดีตที่

ทยอยรับรู้ 5 ปี) รับรู้ปีนี้ 1,516,352 1,517,262 1,450,992 1,450,992

ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ ยกไปปลายปี 10,474,634 6,879,749 10,010,254 6,691,806

ข้อสมมุติหลักในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัย

(หน่วย:บาท)

ร้อยละ

งบการเงินรวม
งบการเงิน

เฉพาะบริษัท

อตัราคดิลด 3.59 3.59

อตัราการเพิม่ข้ึนของเงนิเดอืน 3.00 3.00

อตัราการหมนุเวยีนพนักงาน 0.00 - 25.00 0.00 - 25.00

อัตราการทุพพลภาพ 5.00 5.00

อัตราการมรณะ อ้างอิงจากตารางมรณะไทย 

พ.ศ 2551

อ้างอิงจากตารางมรณะไทย 

พ.ศ. 2551
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23. ส�ารองตามกฎหมาย

 เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯต้องจัดสรรกำาไร 

 สำาหรับงวดส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำาไรสุทธิสำาหรับงวดหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา  

 (ถ้าม)ี จนกว่าทนุสำารองน้ีจะมจีำานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบยีน สำารองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถ 

 นำาไปจ่ายเงินปันผลได้

24. ภาษีเงินได้นิติบุคคล

 บัญชีนี้ประกอบด้วย

(หน่วย:บาท)

งบกำาไรขาดทุนรวม งบกำาไรขาดทุนเฉพาะบริษัท

2555 2554 2555 2554

ส่วนประกอบหลักของค่าใช้จ่าย (รายได้) 

 ภาษีเงินได้

กำาไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้ 83,751,782 82,604,942 85,421,380 81,564,305

รายการปรบัปรงุเพือ่เป็นกำาไรทางภาษี

 ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถนำามาหักภาษี 23,833,236 9,774,260 23,109,348   9,473,712

 ค่าใช้จ่าย (การกลับรายการ) ที่

 สามารถนำามาหักภาษี (744,042) (436,375) (744,042) (436,375)

 กำาไร (ขาดทุน) ทางภาษี 106,840,976 91,942,827 107,786,686 90,601,642

 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 25,126,404 27,294,204 24,790,938 27,180,315

25. ก�าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น

 กำาไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นคำานวณโดยหารกำาไร (ขาดทุน) สำาหรับปีด้วยจำานวนถัวเฉลี่ยถ่วงนำ้าหนักของหุ้นสามัญที่ 

 ออกอยู่ในระหว่างปี

(หน่วย:บาท)

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

2555 2554 2555 2554

กำาไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญ (พันบาท) 58,625 55,310 60,630 54,384

จำานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนำ้าหนัก (หุ้น) 234,810,100 234,810,100 234,810,100 234,810,100

กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น) 0.25 0.24 0.26 0.23
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26. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

 รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สำาคัญดังต่อไปนี้

(หน่วย:บาท)

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

งบก�าไรขาดทุนรวม งบก�าไรขาดทุนเฉพาะบริษัท

2555 2554 2555 2554

วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป 238,409,792 172,496,309 236,857,175 170,302,038

การเปลี่ยนแปลงในงานระหว่างทำา 2,739,940 (3,923,965) 2,739,940 (3,443,637)

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย 34,704,270 35,405,821 32,092,036 33,176,255

ค่าใช้จ่ายพนักงาน 90,899,858 86,872,185 67,971,411 65,501,863

ภาระผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ 3,594,885 3,758,992 3,318,448 3,571,049

27. การเสนอข้อมูลทางการเงินจ�าแนกตามส่วนงาน

 บริษัทฯและบริษัทย่อยดำาเนินกิจการใน 3 ส่วนงานหลักคือ (1) ส่วนงานซ่อมเรือ (2) ส่วนงานต่อเรือและ  

 (3) การดำาเนินงานและอื่นๆ และดำาเนินธุรกิจในส่วนงานทางภูมิศาสตร์หลักในประเทศ ข้อมูลทางการเงินจำาแนก 

 ตามส่วนงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยสำาหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 มีดังต่อไปนี้

(หน่วย:บาท)

งบการเงินรวม

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

ส่วนงานซ่อมเรือ ส่วนงานต่อเรือ การด�าเนินงานและอื่นๆ การตัดรายการบัญชีระหว่างกัน งบการเงินรวม

2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554

รายได้จากภายนอก 279.9 313.2 313.6 237.7 2.1 6.1 - - 595.6 557.0

รายได้ระหว่างส่วนงาน 0.1 2.6 - - 50.3 43.7 (50.4) (46.3) - -

รายได้ทั้งสิ้น 280.0 315.8 313.6 237.7 52.4 49.8 (50.4) (46.3) 595.6 557.0

กำาไร (ขาดทุน) จากการดำาเนินงาน

 ตามส่วนงาน 62.6 93.4 97.4 103.4 5.2 6.0 - - 165.2 202.8

รายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ปันส่วน: 

 ดอกเบี้ยรับ 4.3 1.1

 รายได้อื่น 32.9 20.5

 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (115.7) (133.1)

 ต้นทุนทางการเงิน (3.0) (8.7)

 ภาษีเงินได้นิติบุคคล (25.1) (27.3) 

กำาไร (ขาดทุน) สำาหรับปี 58.6 55.3
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(หน่วย:บาท)

งบการเงินรวม

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

ส่วนงานซ่อมเรือ ส่วนงานต่อเรือ การด�าเนินงานและอื่นๆ การตัดรายการบัญชีระหว่างกัน งบการเงินรวม

2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 267.97 270.63

สินทรัพย์ส่วนกลาง 409.86 594.82

รวมสินทรัพย์ 677.83 865.45

28. กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

  บริษัทฯ และบริษัทย่อยและพนักงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ 

 ขึน้ตามพระราชบัญญัติกองทุนสำารองเลีย้งชีพ พ.ศ. 2530 โดยบรษิทัฯ บรษิทัย่อยและพนกังานจะจ่ายสมทบเข้ากองทนุ 

 เป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 5 ของเงนิเดอืน กองทนุสำารองเลีย้งชพีนีบ้รหิารโดยธนาคารไทยพาณชิย์ จำากดั (มหาชน)  

 และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานน้ันออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย  

 ในปี 2555 และ 2554 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จ ่ายเงินสมทบกองทุนเป็นจำานวนเงิน 3.0 ล้านบาท  

 และ 2.8 ล้านบาท ตามลำาดับ (เฉพาะบริษัทฯ : 2.8  ล้านบาท และ 2.7 ล้านบาท ตามลำาดับ) 

29. การบริหารจัดการทุน

 วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่สำาคัญของบริษัทคือการจัดให้มีซึ่งโครงการทางการเงินที่ เหมาะสมและ 

 การดำารงไว้ซึ่งความสามารถในการดำาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

 ตามงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ตามงบการเงินเฉพาะบริษัทมีอัตราส่วน 

 หนี้สินต่อทุนเท่ากับ 1.27 : 1 และ 2.19 : 1 ตามลำาดับ

30. เงินปันผลจ่าย

(หน่วย:บาท)

เงินปันผล อนุมัติโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น

เงินปันผลประจำาปี 2554 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2555 30,525,313 0.13

รวมเงินปันผลจ่ายสำาหรับปี 30,525,313 0.13

31. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น

31.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าด�าเนินงานและสัญญาบริการ 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ทำาสัญญาเช่าและบันทึกข้อตกลงต่อท้ายสัญญาเช่าช่วงที่เกี่ยวข้องกับการเช่าที่ดิน  

 ห้องชดุและยานพาหนะ และสญัญาบรกิารท่ีเก่ียวข้องกบัการจ้างรถรบัส่งพนกังาน สญัญาการจ้างงานและสญัญาบรกิาร 

 อื่นๆ

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันในการจ่ายค่าเช่าและค่าบริการตามสัญญา 

 ดังกล่าวดังนี้
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(หน่วย:บาท)

จ่ายชำาระภายใน งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

1 ปี 0.12 0.12

2 ถึง 5 ปี - -

หลังจาก 5 ปี - -

รวม 0.12 0.12

31.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาต่อเรือและสัญญาซ่อมเรือ

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯมีสัญญาต่อเรือและสัญญาซ่อมเรือซึ่งยังไม่ได้ส่งมอบหรือให้บริการ 

 จำานวนเงินประมาณ 323.97 ล้านบาท

31.3 ภาระผูกพันเกี่ยวกับการซื้อสินค้า

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ มีภาระผูกพันเกี่ยวกับการซื้อสินค้าประเภทเครื่องจักรและอุปกรณ ์

 ในการซ่อมแซมและต่อเรือเป็นจำานวน  2.78 ล้านเยน และ 0.7 ล้านเหรียญสิงค์โปร์ และ 22.7 ล้านบาท

31.4 การค�้าประกัน

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯมีหนังสือคำ้าประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯ เหลืออยู่เป็น 

 จำานวนเงิน 58.79 ล้านบาท ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ

31.5 การค�้าประกันวงเงินสินเชื่อและเงินกู้ยืมที่ได้รับจากสถาบันการเงิน

 วงเงินสินเชื่อและเงินกู้ยืมจากธนาคารคำ้าประกันโดยการจดจำานองอู่ลอยหนึ่งลำาและที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 

 ของบริษัทฯเป็นหลักประกัน

31.6 วงเงินสินเชื่อเฉพาะส�าหรับโครงการ (Contract financial facilities)

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯได้รับวงเงินสินเชื่อเฉพาะสำาหรับโครงการจากธนาคาร 1 แห่ง 

  คำ้าประกันโดยการโอนสิทธิเรียกร้องในการรับชำาระเงินจากลูกหนี้การค้าโครงการดังกล่าว โดยมีรายละเอียด 

 ของวงเงินดังนี้

 - วงเงินหนังสือคำ้าประกันธนาคารจำานวน 453.44 ล ้านบาท และมีส ่วนที่ เบิกใช ้แล ้วจำานวน  

 26.67 ล้านบาท 

31.7 คดีฟ้องร้อง

 (1) ในเดือนกรกฎาคม 2547 บริษัทฯถูกบริษัทลูกค้ารายหน่ึงฟ้องร ้องให้ชดใช้ค ่าเสียหายเป็น 

   จำานวนเงิน 7.8 ล้านบาท อันเนื่องมาจากการที่บริษัทฯไม่ปฏิบัติตามสัญญาจ้างต่อเรือ เม่ือวันที่ 19  

   พฤษภาคม 2549 บริษัทฯได้รับแจ้งคำาวินิจฉัยชี้ขาดจากคณะอนุญาโตตุลาการให้บริษัทฯจ่ายเงิน 

   ค่าเสียหายจำานวน 4.1 ล้านบาท ให้กับลูกค้าดังกล่าว บริษัทฯเห็นว่าคำาชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ 

   มีประเด็นที่ไม่เป็นไปตามข้อสัญญาและกฎหมาย ในระหว่างไตรมาสที่สามของปี 2549 บริษัทฯได้ยื่น 

   คำาร้องขอให้ศาลมีคำาสั่งเพิกถอนคำาชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ โดยในเดือนกันยายน 2550 ศาลได้ 

   มีคำาวินิจฉัยยืนตามอนุญาโตตุลาการ และมีคำาสั่งยกคำาร้องของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ยังไม่เห็นด้วยกับคำา 

   สั่งดังกล่าว จึงได้ย่ืนอุทธรณ์ต่อศาล เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2555 และศาลฎีกามีความเห็นเหมือน 
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  ศาลชั้นต้น จึงมีคำาสั่งยกคำาร้องของบริษัท ต่อมาเม่ือวันที่ 8 มิถุนายน 2555 บริษัทได้ตกลงทำาสัญญา 

  ประนีประนอมยอมความต่อศาล ยอมชดใช้ค่าเสยีหายพร้อมดอกเบีย้เป็นเงนิรวม 4.2 ล้านบาท คดถีงึทีส่ดุแล้ว  

  โดยบริษัทได้จ่ายชำาระแก่ผู้เสียหายแล้วในเดือนมิถุนายน 2555

 (2) ในเดือนมีนาคม 2548 บริษัทฯถูกบริษัทแห่งหนึ่งฟ้องร้องให้ชดใช้ค่าเสียหายเป็นจำานวนเงินประมาณ  

   108.2 ล้านบาท อันเน่ืองมาจากการทีบ่ริษทัฯไม่ปฏบิตัติามสัญญากจิการร่วมค้าระหว่างบริษทัฯกบับริษทั 

   ดงักล่าว ซึง่เป็นผลให้บรษิทัดงักล่าวถกูยกเลกิสญัญาซ่อมเรอืกบัผูว่้าจ้างรายหนึง่ ต่อมาในเดอืนพฤษภาคม  

   2548 บริษัทฯ ได้ฟ้องแย้งสำาหรับคดีดังกล่าว เนื่องจากฝ่ายบริหารของบริษัทฯ เชื่อว่าสาเหตุที่บริษัท 

   ดังกล่าวถูกยกเลิกสัญญาเกิดจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญาซ่อมเรือกับผู้ว่าจ้างของบริษัทดังกล่าวเอง  

   และค่าความเสยีหายในคำาฟ้องดงักล่าวไม่มทีีม่าทีช่ดัเจน เมือ่วนัที ่30 ตลุาคม 2549 ศาลชัน้ต้นพพิากษา 

   ยกคำาฟ้องของบริษัทดังกล่าวและยกคำาฟ้องแย้งของบริษัทฯโดยคู่กรณีไม่ต้องรับผิดต่อกัน โดยศาล 

   ชั้นต้นพิจารณาเห็นว่าทั้งสองฝ่ายมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผู้ว่าจ้าง ไม่อาจแบ่งแยกความรับผิดออกจาก 

   กันได้ ทั้งน้ี บริษัทฯได้ย่ืนอุทธรณ์คำาพิพากษาของศาลชั้นต้นดังกล่าวในเดือนธันวาคม 2549 ณ  

   วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ศาลอุทธรณ์ได้พิพากษาเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2554 ให้บริษัทต้องชดใช้ 

   ค่าเสียหายดังกล่าวมูลค่า 5.3 ล้านบาท บริษัทได้บันทึกหนี้สินดังกล่าวไว้ในงบการเงินแล้ว อย่างไรก็ดี 

   ในวันที่ 25 ธันวาคม 2554 บริษัทได้ยื่นฎีกาคดีดังกล่าว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 คดีอยู่ระหว่างการ 

   พิจารณาของศาลฎีกา

 (3) ในเดือนพฤศจิกายน 2555 บริษทัฯถูกบริษทัคู่ค้ารายหนึ่ง ซึ่งเป็นผู้เข้ามาประมูลซือ้เศษเหล็กได้ฟ้องร้อง 

   ให้ชดใช้ค่าเสียหายจากการผิดสัญญาซื้อขายเศษเหล็กเป็นจำานวนเงินประมาณ 5.0 ล้านบาท  

   พร้อมดอกเบี้ย 7.5% ต่อปี ซึ่งบริษัทได้ยื่นคำาให้การต่อศาลชี้แจงข้ออ้างตามฟ้องไม่มีมูลความจริง  

   บริษัทพิจารณาไม่ตั้งประมาณการหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น เนื่องจากคดีไม่มีมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555  

   อยู่ระหว่างรอศาลนัดชี้ประเด็นข้อต่อสู่ในวันที่ 22 เมษายน 2556

32. เครื่องมือทางการเงิน 

32.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง

  ตามมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่107 เร่ืองการแสดงรายการสำาหรับเคร่ืองมือทางการเงิน บริษทัฯและบริษทั 

  ย่อยมีเครื่องมือทางการเงินที่สำาคัญที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่า 

  เงินสดลูกหน้ีและเจ้าหน้ีการค้า เงินให้กู้ยืม เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท เงินกู้ยืมระยะสั้น 

  และระยะยาว บริษัทฯ มีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายในการบริหาร 

  ความเสี่ยงดังนี้

 32.1.1 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

    บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเส่ียงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การค้า เงินให้กู้ยืม 

    และลูกหนี้อื่น ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการกำาหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุม 

    สินเชื่อ บริษัทฯไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระสำาคัญจากการให้สินเชื่อ จำานวนเงินสูงสุด 

    ที่บริษัทฯอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้ เงินให้กู้ยืมและลูกหนี้อื่นที่ 

    แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน
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    การกระจกุตวัของความเส่ียงด้านการให้สินเชือ่เกดิจากการทีบ่ริษทัฯให้บริการรับจ้างต่อเรอืและ 

    ซ่อมเรือให้แก่ลูกค้าทั่วไปทั้งภาคเอกชนและหน่วยงานราชการ ความสามารถในการปฏิบัติตามภาระ 

    ผูกพันของลูกหนี้เหล่านี้มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ

 32.1.2 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

    บรษัิทฯและบรษิทัย่อยมคีวามเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้ทีส่ำาคญัอนัเกีย่วเนือ่งกบัเงนิฝากกบัสถาบนั 

    การเงิน เงินกู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท เงินกู้ยืม 

    ระยะสั้นและระยะยาวที่มีดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่ 

    มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดใน 

    ปัจจุบัน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริษัทฯและบริษัทย่อยจึงอยู่ในระดับตำ่า 

    ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สำาคัญสามารถจัดตามประเภท 

    อัตรา ดอกเบ้ีย และสำาหรับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยก 

    ตามวนัทีค่รบกำาหนด หรอื วนัทีมี่การกำาหนดอตัราดอกเบีย้ใหม่ (หากวนัทีมี่การกำาหนดอตัราดอกเบีย้ 

    ใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้

อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตราดอกเบี้ย

ปรับขึ้นลง

ตามราคาตลาด

อตัรา

ดอกเบีย้

ทีแ่ท้จรงิ

ภายใน มากกว่า 1 มากกว่า ไม่มี

อตัราดอกเบีย้1 ปี ถึง 5 ปี 5 ปี รวม

(ล้านบาท) (ร้อยละต่อปี)

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 220.02 0.19 220.21 0.75

เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำากัดในการใช้ - - - 4.60 - 4.60 0.75 - 1.25

- - - 224.62 0.19 224.81

หนี้สินทางการเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น

 จากสถาบันการเงิน - - - 5.43 - 5.43 5.80 - 7.37

เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท - - - 28.08 - 28.08 2.10 - 4.42

- - - 33.51 - 33.51
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 32.1.3 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

    บรษิทัฯและบรษิทัย่อยมคีวามเสีย่งจากอตัราแลกเปลี่ยนทีส่ำาคญัอนัเกี่ยวเนื่องจากการซือ้สินค้า 

    และบรกิารหรือให้บรกิาร บรษิทัฯได้ตกลงทำาสัญญาซือ้ขายเงนิตราตา่งประเทศล่วงหนา้ ซึง่สว่นใหญ่ 

    มีอายุสัญญาไม่เกินหนึ่งปีเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง

    ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯและบริษัทย่อยมียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหน้ีสิน 

    ทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศดังนี้

(หน่วย:บาท)

สกุลเงิน
สินทรัพย์
ทางการเงิน

หนี้สิน
ทางการเงิน

อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

(ล้าน) (ล้าน) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)

เหรียญสหรัฐอเมริกา 0.43 0.17 33.06

เหรียญสิงคโปร์ - 0.60 25.28

เหรียญยูโร - 0.09 40.86

เหรียญเยน - 14.39 0.36

32.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

  เน่ืองจากสินทรัพย์ทางการเงินส่วนใหญ่และหนี้สินทางการเงินบางส่วนของบริษัทฯและบริษัทย่อย 

  จัดอยู่ในประเภทระยะสั้น เงินให้กู้ยืมและเงินกู้ยืมระยะยาวมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด  

  บริษัทฯ และบริษัทย่อยจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตาม 

  บัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

  มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จำานวนเงินที่ผู ้ซื้อและผู ้ขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์กันในขณะที่ทั้ง 

  สองฝ่ายมคีวามรอบรู ้ และเต็มใจในการแลกเปลีย่นและสามารถต่อรองราคากนัได้อย่างเป็นอสิระในลกัษณะทีไ่ม่มี 

  ความเกีย่วข้องกนั วิธีการกำาหนดมูลค่ายุติธรรมขึ้นอยู่กับลักษณะของเคร่ืองมือทางการเงิน มูลค่ายุติธรรม 

  จะกำาหนดจากราคาตลาดล่าสุด หรือกำาหนดขึ้นโดยใช้เกณฑ์การวัดมูลค่าที่เหมาะสม

33. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน

 รายการบัญชีบางรายการในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554  

 และงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะบริษัทสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554  

 ได้มีการจัดประเภทใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดประเภทรายการบัญชีในปีปัจจุบัน ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อกำาไรสุทธิ 

 หรือส่วนของผู้ถือหุ้น การจัดประเภทรายการใหม่มีดังต่อไปนี้
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(หน่วย:บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

สำาหรับปีสิ้นสุด 

วันที่ 31 ธันวาคม 2554

สำาหรับปีสิ้นสุด

วันที่ 31 ธันวาคม 2554

ตามที่จัด

ประเภทใหม่

ตามที่เคย

รายงานไว้ 

ตามที่จัด

ประเภทใหม่

ตามที่เคย

รายงานไว้ 

งบแสดงฐานะการเงิน

เจ้าหนี้การค้ากิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 37,564,034 25,211,014 37,055,061 24,702,041

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 22,205,745 34,558,765 18,110,749 30,463,769

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 85,093,275 85,755,051 81,849,051 82,510,827

ค่าตอบแทนผู้บริหาร 19,165,507 18,503,731 19,165,507 18,503,731

34. การอนุมัติงบการเงิน

 งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติจากกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556
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Asian Marine Services Public Company Limited

บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำากัด (มหาชน)

SAFETY 
IS OUR PRIORITY.
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History and Significant Developments

 Asian Marine Services Public Company Limited was established in 1981 as a marine survey company 

with registered capital of THB 200,000. The Company later reviewed its original corporate objective in view 

of the growing demand for ship repair services of required standard. In response to such demand, the 

Company increased its registered capital to THB 20 million and purchased its first floating dock, Asimar  

1, from Japan. Then in 1995, the Company purchased its second floating dock, Asimar 2, from Germany 

and increased the registered capital to THB 120 million and THB 170 million respectively. The Company 

subsequently became listed as a public company limited and changed its name to Asian Marine Services 

Public Company Limited or ASIMAR.

 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-contrac-

tor to manage skilled-specific works. This year, the company was able to win contracts to repair the Chu-

labhorn, a vessel belonging to the Department of Fisheries, at THB 42 million; the Naval Dockyard Depart-

ment’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, 
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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.

 On 9 May 2006, the Company revised its registered capital in accordance with the resolution of the 

2006 Annual General Shareholders’ Meeting which noted that upon the expiry date of the warrants, there 

remained 3,189,900 share units still unexercised which made it necessary for the Company to amend its 

paid capital registration from THB 238,000,000 to THB 234,810,100 which should also be reflected in Article 

4 of the Company’s prospectus under the heading “Registered Capital”.

 In 2007, the Company completed building the structure of a 442 TEU cargo ship-the largest ever to 

be commissioned in Thailand, for GATI LIMITED of India, which commenced in 2006 and is due to be 

delivered in 2008. In addition the Company also signed another two contracts: with SERBA PACIFIK SDN.

BHD of Malaysia to convert a container ship into an offshore operations support vessel; and with ALMANSOORI 

PRODUCTION SERVICE LLC. of the United Arab Emirates to build a petroleum exploration vessel.

 The Company has started an occupational health and safety standards program and OHSAS 

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 
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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.

 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, 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. 
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 In 2010, 17 March 2010, the company delivered the Mahidol Marine Exploration Vessel to the Department 

of Fisheries following completion of major repairs which took 6 months.

 On 1 April 2010, the company laid the keel for two tow vessels, of not less than 30 metric tonnes and 

not less than 40 metric tonnes tow capacity respectively, commissioned by the Ports Authority of Thailand.

 In March 2010, the Company proceeded with expansion of the ASIMAR 1 floating dock to 3,951 tonne 

gross to accommodate vessels of up to 5,000 DWT which will enable the company to repair larger vessels 

and increase revenue.

 The company also initiated an Innovation research and development project focusing on mitigating 

pollution from usage of raw materials, including modification of tools, equipment, production processes and 

energy consumption to further lessen environmental impacts on nearby communities and protect the 

environment as a whole.

 Ecomarine Co., Ltd. implemented the Chao Phraya/Pasak Rehabilitation Project in Ayudhya, Pathumthani 

and Nonthaburi provinces for seven months which focused on activities such as collection and eradication 

of water hyacinths, garbage, and other waste and pollution, including monitoring of the water quality in the 

Chao Phraya River.

 In 2011, 23rd June 2011, signed a contract to build the Transhipment Barge Inter 7 vessel for Inter 

Stevedoring 7 Co., Ltd., valued at 70 million Baht with a timeline of 240 days.

 On 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.
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Ecomarine Co., Ltd.
 On 3 February 2011, the company affected a capital decrease whereby the share value was reduced 

from 100 Baht per share to 25 Baht per share. Then on18 March 2011, 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. re-

tained 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.
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Achievements in Shipbuilding and Ship Repair

Asian Marine Services Co., Ltd.
 On 4 July 2012, signed a contract to build 2 Lighter Barge vessels for Talay Thai Transportation 2 Co., Ltd.

valued at 35.70 million Baht with a timeline of 5 months.

 On 31 July 2012, handed over the Transhipment Barge Inter 7 vessel for Inter Stevedoring 7 Co., Ltd.

 On 31 July 2012, laid the keel for 2 Lighter Barge vessels for Talay Thai Transportation 2 Co., Ltd.

 In December 2012, received OHSAS 18001 Version 2007 accreditation from Lloyd’s Register Quality 

Assurance.

Ecomarine Co., Ltd.
 On 14 May 2012, was commissioned by the Office of the Permanent Secretary, Ministry of Science 

and Technology to dredge the Ban Mai Canal and the Naikimsai 1 trench, valued at 1,841,000 Baht and 

197,800 Baht respectively.

 On 18 August 2012, was commissioned by the Faculty of Science, Chulalongkorn University to dredge 

up the slush in its water pool, valued at 300,000 Baht.

Achievements and Major Events in 2012
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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 is entrusted by local and international customers to build a variety of special purpose 

vessels such as Naval Patrol Gunboats, Underwater Cable Inspection vessel of Califa Algosibi and Marine 

Services Co., Ltd., the antipollution vessels of Esso Standard (Thailand) Co., Ltd. and Shell (Thailand) Co., 

Ltd. In 2009, the 442 TEU container ship, the largest cargo ever built in Thailand, was delivered to GATI  

LIMITED. The 50 metre Offshore Support & Maintenance Vessel from the United Arab Emirates. The Bollard 

Pull Tractor Tug  for 30 MT and Bollard Pull Tractor Tug  for 40 MT from Port Authority of Thailand and the 

Transhipment Barge from Inter Stevedoring 7 Co., Ltd.
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TYPES SHIPOWNERS

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

(Thailand) Co., Ltd., Marine Department

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

3. Diving Support Vessel 1 vessel Khalifa Algosaibi Diving and Marine 

Services Co., Ltd.

4. Patrol Gun Boat 3 vessels Royal Thai Navy

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

6. Passengers Ships 6 vessels Aqua Co., Ltd. / Seatrans Travel Co., 

Ltd., Pattaya Pakarang Semi-

Submarine Co.,

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

8. 50 meter Offshore Support & Maintenance 

 Vessel

1 vessel Almansoori Production Sercices 

Co.,LLC.

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

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

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

 3. Ship Conversion

 The MARPOL Convention, developed by the International Maritime Organization (IMO) made it mandatory 

for new oil tanker vessels to have double hulls and brought in a phase-in schedule for existing tankers to fit double 

hulls. Consequently  the Royal Thai Marine Department required that all oil tanker vessels with single hulls must 

fit double hulls by year B.E. 2558. In addition, the oil traders allow only the double hull tankers to berth at their fuel 

depots. Therefore, the company uses this opportunity as a strategy to increase revenue from double hull conversion 

and as a result the company has completed the double hull conversion of  more than 20 tanker vessels.

 In addition, the company has expertise in ships conversion such as Reefer Vessel from Maldives, Patrol 

Gunboat from Marine Police, Soopairin from Royal Thai Navy , and Accommodation Work Barge , all of which 

demand  specialized and diversified technicality.

 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.
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 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 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

4. An additional blast workshop 1 shop

5. Dock   knight 2 set

6. Gantry Cranes 5-tonne 6 set

General Service Providing :

HULL MACHINERY / ELECTRICAL TEST

Cleaning

 - Sandblasting / Gritblasting

 - High pressure water jet 

  (800 bar)

 - Tank and oil cleaning

 - Anchor and chain cleaning

 - Painting and Coating

Main / Auxiliary engine repair

 - Boiler / Condenser repair

 - Propeller

 - Propulsion shaft

 - Pipe Fitting

 - Electrical / Electronic

Non-destructive tests (NDT)

 - Ultrasonic gauging

 - Magnetic particle test

 - Radiographic test

 - Dye penetration test

 - Cargo gear load test 

  (up to 350 t.)

 4. The total working area is approximately 33,280 square meters with 300 meters waterfront and  

  9 meters water depth at the jetty.
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Investment in Subsidiaries

Nature of Business 

 General Warehouse Co., Ltd.
 The Company is a sole shareholder in General Warehouse Co., Ltd., which renders services in rental 

of 8,000 m2 warehouse space and two jetties

 Asimar Marine Co., Ltd.
 The Company is a sole shareholder in Asimar Marine Co., Ltd. conducts business as ship repair 

contractor to the Company due to growing demand of the workforce in the market. The Company has great 

intention to develop highly skilled workforce to meet the standards set forth by Ship Classification Society.

 Ecomarine Co., Ltd.
 Ecomarine Co., Ltd. is a joint venture between ASIMAR and 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, GLOBELCO 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 2012

Asian Marine Services PCL.

Paid up capital 234.81 Million Baht

Ship repair and Ship building

General Warehouse Co., Ltd.

Paid up capital 10.00 Million Baht 

Warehouse

99.99%

Ecomarine Co., Ltd

Paid up capital 18.25 Million Baht 

Water pollution control services

93.15%

Asimar Marine Co., Ltd.

Paid up capital 5.00 Million Baht

Sub-contractor in ship repair business

99.90%
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Revenue Structure

ASIMAR AND AFFILIATES INCOME STRUCTURE

(Unit: Thousand Baht)

Revenue categories

2012 2011 2010

Amount % Amount % Amount %

Ship repair 280,000 44.25 315,800 54.37 253,400 44.86

Ship building 313,600 49.56 237,700 40.92 281,800 49.89

Subsidiary company income 1,969 0.31 3,523 0.61 12,147 2.15

Other revenues * 37,201 5.88 23,850 4.10 17,515 3.10

Total 632,770 100.00 580,873 100.00 564,862 100.00

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

Asimar Marine Co., Ltd.

Paid up capital 5.00 Million Baht

Sub-contractor in ship repair business
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Competitive Environment and Industry Trend

Industry Trend
 The Centre for Economic and Business Forecasting, University of the Thai Chamber of Commerce, has revised 

its assessment of Thai economic growth in 2013 downward to only 5 percent which is the third consecutive year 

of declining growth, namely 5.6 percent in 2011, and expected to be 5.4 percent for 2012.  This is quite worrying 

because there are both internal and external factors which impact negatively on Thailand’s economy.  For 2013, 

global economic uncertainty, including Europe’s public debt crisis and the delayed recovery of the US economy 

which inevitably is leading to a fiscal cliff, whereby the US economy abruptly and radically loses its fiscal drive, 

despite the announcement of QE3 measures, will definitely have a bearing on the Thai economy.  Moreover, there 

are also intrinsic issues  relating to global political stability, for example, the US conflict with Islamic fundamentalism, 

overlapping territorial claims between China and Japan, unemployment in the US and Europe, foreign exchange 

volatility, natural disasters, etc.  The key negative domestic factors pertain to political instability, especially risks 

associated with political protests and unrest which, if prolonged and violent, would definitely impact on the economy.  

In addition, foreign exchange volatility and the strengthening of the baht also adversely affect exports, as do natural 

disasters, shortage of labour in certain industries, significant increase in the daily minimum wage to 300 baht 

nationwide, including rising costs of power, both fuel and electricity, as well as transport costs.

 Types of goods which are expected to suffer a slowdown and/or contraction in terms of export are, for example, 

air freight business, frozen seafood, furniture and rubber, resulting from economic challenges faced by main markets 

such as the United States, Europe and Japan.  This combined with the rise in the minimum wage to 300 baht per 

day have raised capital costs for businesses, especially in those that face strict trade measures and conditions. 

 The ship building and ship repair industry continue to experience stiff competition, both domestically and 

internationally, as a result of global economic downturn from the European debt crisis which continue to have 

negative impacts, the unstable US economy, as well as natural disasters in Asia contribute to higher risks for the 

global economy, especially in terms of contraction of trading markets and investment.  In the current economic 

environment, the Company has had to increase its competitiveness by exploring new markets.  For ship building, 

the Company has focused on winning contracts in the public sector to take advantage of the changing policy 

therein to use Thai shipyards to build ships for government agencies.  Another main focus was on increasing the 

market share in building offshore vessels.  During this past year, the Company has commenced work commissioned 

by Chevron group of companies.  The Company is also implementing its development plan to enhance the quality 

and standard of its capacity and skills in shipbuilding and ship repair to international best practice in order to ensure 

future growth.
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 Nevertheless, the ASEAN Economic Community to be officially launched in 2015, will be a great opportunity 

for the industry.  This turning point in the grouping of the 10 nations in Southeast Asia is expected to increase 

trade in goods and services, facilitate the movement of peoples and expand markets, resulting in greater logistics 

demands in order to move and transport goods and services.  Marine transport is a popular means of international 

shipment of goods as it is very cost effective; therefore, ASEAN trade liberalization should have positive effects on 

Thailand’s shipbuilding and ship repair industry and result in accelerated economic growth and higher investment.  

At the same time, it is incumbent on the industry itself to develop the skills of employees, utilize technology more 

effectively to increase production and efficiency, as well as explore the possibilities of forming groups and creating 

alliances in order to transfer technological know-how and production resources within the region in order to 

strengthen the industry and its capacity to compete with other economic groupings.
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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

Type of Business: Ship Repair and Ship Building Register No. 0107538000185 

Tel : (662) 815-2060-7 Fax : (662) 453-7213-4 Home Page : www.asimar.com  

Paid up Capital : Baht 234,810,100

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

General Warehouse Company Limited
Head Office : 599/1 Rimtangrotfai Chongnonsri Rd., Klong Toey, Bangkok 10110, Thailand

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

Type of Business: Warehouse and Port  

Tel : (662) 815-2060-7 Fax : (662) 453-7213-4

Paid-up Capital: Baht 10,000,000 

Asimar Marine Company Limited    
Head Office : 599/1 Rimtangrotfai Chongnonsri Rd., Klong Toey, Bangkok 10110, Thailand

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

Type of Business: Ship repair  subcontractor  to Asian Marine Services PCL.

Tel : (662) 815-2060-7 Fax : (662) 453-7213-4

Paid-up Capital : Baht 5,000,000

Ecomarine Company Limited
 Head Office and Plant Location:  128 Moo 3 Suksawad Rd., Laemfapa, Prasamutjedee, Samutprakarn 

10290, Thailand

Type of Business: Water pollution control service

Tel : (662) 815-2060-7 Fax : (662) 453-7213-4 Home Page : www.ecomarine.com

Paid-up Capital : Baht 18,250,000 
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Other reference persons

Share Registrar : Thailand Securities Depository Co., Ltd.

     Registrar Department 

     62 The Stock Exchange of Thailand Building, 7th Floor 

     Ratchadaphisek Road, Klongtoey, Bangkok 10110, Thailand  

     Tel : (662) 229-2800

Auditor    :  Dharmniti Auditing Co., Ltd.

     267/1 Pracharaj Sai 1 Road,Bangsue, Bangkok, 10800, Thailand. 

         Tel: (662) 587-8080 

     Mr. Pichai Dachanapirom

	 	 	 	 	 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  :	 CROSSROADS	SOLUTION	PTE	LIMITED

     1055/828-829 State Tower Bangkok, 36th Floor,     

     Silom Road, Silom, Bangrak ,Bangkok,10500 Thailand.     

     Tel: (662) 630-8120-1

    :	 NAVIN	&	COLLP

	 	 	 	 	 1	Maritime	Square,	#	09-07	Harbourfront	Centre

     Singapore 099253

	 	 	 	 	 Tel:	65	6532-	4220
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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 our subsidiary company has subleased from the Federation 
of Agricultural Cooperative of Thailand Limited. The Sub-Lessor can also terminate the contract according 
to normal conditions between government and private sectors. But The Company has good relationship with 
the Sub-Lessor and it has a high chance to renew the contract. In case, the contract is terminated, the 
Company is able to relocate the floating docks, the major assets.

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

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

6. Risks associated with Liquidity
 In case, the customers cannot follow their commitments. The Company will limit the risk by having the 
customers to settle payment as much as possible before ships’ departure.

7. Risks associated with Accidents
 The Company has placed the all-risk insurance policy covering the risks for constructions, machinery, 
stocks and the loss or damage of ship hull in building or repairing process. Additionally, the Company has 
2 floating docks under this policy with the insured .
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Major Shareholders and Executives

1.  List of Major Shareholders 
 as of 19 March  2012 (Latest registrar closing date)

Name
As of 19 March 2012

Number of shares %

1. Tanpaibul Group 42,173,900 17.96

2. Panitvong Group 40,900,076 17.42

3 .Mr.Prawat Chanruang 8,428,725 3.59

4. Mr. Vichai Tanasamut 5,911,400 2.52

5. Miss.Kulwan Vichitanarux 3,470,300 1.48

6. Mr.Peerapong Jirawongprapa 3,456,700 1.47

7. Mr.Rungroj Rungmuangthong 2,800,000 1.19

8. Mr.Nattapat Rangsan 2,700,000 1.15

9. Mr.Krissada Bandhitphirom 2,666,600 1.14

10. Mr.Tavee Changpetch     2,600,000 1.11

ToTal 115,107,701 49.02

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

2.   Dividend Policy

Asian Marine Services Public Company Limited : The Company has the policy to pay dividend not less 

than 40 % of its net profit of each fiscal year after reserving as required by laws and loss carried forward  

(if any) for dividend payment. However, the actual dividend payment depends on cash flow, investment plan 

of the Company and its subsidiaries, terms and conditions of the agreements entered by the Company 

together with all other necessity and suitability in the future.

Subsidiaries : The Company’s subsidiaries have the policy to pay dividend not less than 60 % of its 

net profit of each fiscal year after reserving as required by laws and loss carried forward (if any) for dividend 

payment. However, the actual dividend payment depends on cash flow, investment plan of the Company 

and its subsidiaries, terms and conditions of the agreements entered by the Company together with all 

other necessity and suitability in the future.
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Management and Corporate Governance

Management Structure
The company has three sets of committees; the Board of Directors, the Board of Executive Directors 

the Audit Committee. and Nominating and Remuneration Committee.

Board of Directors
1. Mr.Prakit Pradipasen Chairman and Independent Director
2 Mr.Sutham Tanpaibul Director and Chairman of Executive Board
3. Mr.Chinsuk Viravan   Independent  Director and Chairman of Audit Committee
4. Mr.Sribhumi Sukhanetr Independent Director , Member of Audit And Chairman of  
     Nominating and Remuneration Committee
5. Mrs.Warawan Nganthave Managing Director, Director and Executive Director
6. Mr.Vibul  Panitvong Director ,Executive Director and Nominating and
     Remuneration Committee
7. Mr.Prawat Chanruang Director, Nominating and Remuneration Committee
8. Mr.Sutep Tanpaibul Director and Executive Director 
9. Dr.Bumroong Chinda  Independent Director and Member of Audit Committee
10. Mr.Suthin Tanphaibul  Director and Executive Director
11. Dr.Nonn Panitvong Director and Executive Director

Board Secretary

Mr. Auychai Tivirach

Authorized directors

The authorized directors are Mr.Prakit Pradipasen, Mr.Sutham Tanpaibul, Mr.Sutep Tanpaibul, Mr.

Suthin Tanphaibul, Mr.Vibul Panitvong and Mrs.Warawan Nganthavee. The two directors from six, 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. Mr.Sutham  Tanpaibul Chairman of  the Executive Director

2. Mr.Sutep Tanpaibul Executive Director

3. Mr.Suthin Tanphaibul Executive Director

4. Mr.Vibul Panitvong Executive Director

5. Mrs.Warawan Nganthavee Executive Director

6. Dr.Nonn 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, strategic plans, financial and budget plans as well as key policies for submission to the  

 Company’s Board of Directors for approval.

2 Scrutinize work plans and supervise the performance of executives of the Company to ensure  

 adherence to the work plans and achievement of the set targets as efficiently as possible in the  

 prescribed guidelines pertaining to quality and standards.

3. Provide advice in matters at the request of the Company’s management

4. Promote an appropriate risk management system for the Company, and have in place a contingency  

 plan in case of critical situations, including regularly reviewing and improving such plans.

5. Supervise the Company’s compliance with the required regulations of the Stock Exchange of  

 Thailand and other relevant legislation.

6. Review internal audits or initiate investigations into suspected or alleged misconduct or corruption,  

 as well as take appropriate actions to rectify defective or damaging situations of material significance  

 and report these to the Board of Directors for further consideration.

7. Consider and/or make recommendations to management regarding matters of importance to the  

 Company such as personnel administration, information technology, marketing, etc.

8. Appoint and supervise sub-committee members, advisors and working groups to be responsible  

 for different issues as assigned by the Board of Directors and/or the Board of Executive Directors.

9.  The Board of Executive Directors is authorised to invite Company executives or other concerned  

 parties to give statements or provide useful information or attend meetings of the Board of Executive  

 Directors.

10. Perform other assignments or specific ad-hoc tasks as directed by the Board of Directors.

11. Approve the assignment, appointment, removal, disciplinary action, termination of employment,  

 increment, promotion, transfer or salary reduction of staff at all levels outside the authority of the  

 Managing Director.
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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.

Audit Committee 

The audit committee consists of 

1. Mr.Chinsuk Viravan Chairman of Audit Committee having knowledge of accounting,  

   financial management, banking and capital market.

2. Mr.Sribhumi Sukhanetr Member of Audit Committee having knowledge of management  

   and logistic operations. 

3. Dr.Bumroong Chinda Member of Audit Committee having knowledge of management  

   and design.

Audit Committees  Secretary

Mr. Satirapong Sangwarn 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.
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6. Consider issues of relevance or items which may constitute a conflict of interest to ensure strict compliance  

with the law and regulations of the Stock Exchange of Thailand, in order to instil confidence that such  

items were reasonable and in the Company’s best interest.

7. Prepare the Audit Committee’s Report which is published in the Company’s Annual Report. This report  

must be signed by the Chair of the Audit Committee and must have the structure and content as prescribed  

 by the Stock Exchange of Thailand.

8. Carry out other tasks as assigned by the Board of Directors with the Audit Committee’s approval.

Nominating and Remuneration Committee 

The Nominating and Remuneration committee consists of

1. Mr.Sribhumi Sukhanetr Chairman of Nominating and Remuneration committee           

   Non-Executive Director and Independent Director

2. Mr.Vibul Panitvong Member of Nominating and Remuneration committee

3. Mr.Prawat Chanruang Member of Nominating and Remuneration committee  

   Non-Executive Director and Independent Director

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.
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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.

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,  

Managing Director, Deputy Managing Director and similar positions in subsidiary companies, including  

other remuneration.
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6. Review the remuneration package for members of the Board of Directors, in accordance with their duties  

and responsibilities relative to other companies and in line with the Company’s guidelines on remuneration,  

for submission to the Shareholders’ Meeting for approval.

7. Review the annual performance of the Chief Executive Officer, 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. Mrs. Warawan Nganthavee  Managing Director

2. Mr.  Suradej Tanpaibul  General  Manager

3. Mr. Thani Narux  Production Senior Department Manager

4. Mr. Wasan  Wacharapinyo  Marketing  Senior Department Manager

5. Mrs. Arome Sajjawisoe  Material Service Department Manager

6. Ms. Rapeepan Piboonsilp  Finance and Accounting Department Manager

Duties and Responsibilities of the Managing Director

1. Manage the Company’s business operations in accordance with the Company’s objectives and the  

policies set by the Board of Directors.

2. Approve the assignment, appointment, dismissal, disciplinary action, termination of employment,  

increment, promotion, transfer and salary deduction of staff at all levels, excluding those in the General  

Manager position or higher, under strict adherence to Company regulations.

3. Authorise payment and/or borrowing of debts in relation to projects which have received approval of the  

Board of Directors or in the course of normal business operation as prescribed in the Annual Budget  

already approved by the Board of Directors.

4. Approve any tender, quotation or conclusion of contract for ship repair, shipbuilding or other construction  

engineering projects worth not more than 50 million Baht.

5. Approve the procurement or hiring of, including construction costs, equipment, materials and durable  

articles and any other cost not exceeding 10 million Baht per item.

 The authority of the 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
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Nominating and Remuneration of Directors

Appointment of Directors of the Company

The Company does not make the selection for personnel to be appointed the Directors through the Selection 

Committee, but apply the following criteria instead:

1. The number of Directors not less than 5 persons, and not less than half of total number of Directors  

must have residence in the kingdom.

2. Each shareholder is entitled to one vote per share.

3. In the election of directors, the meeting of shareholders may vote for one candidate at a time, or a group  

of candidates or any other methods, as it deems appropriate. The directors shall be appointed by a  

majority vote. In case of equal votes, the chairman of the meeting shall cast a deciding vote.

 In every annual general meeting, one-third of the directors shall retire from office. If the number to retire  

from office is not a multiple of three, then the number nearest to one-third shall be applied. A director  

who retires under this provision is eligible for reappointment.
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Good Corporate Governance

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

of shareholders as follows: 

The Company respects the basic rights of shareholders and strictly safeguards those rights through 

provision of accurate, comprehensive and appropriate information, including support for shareholders to 

exercise their rights in attending and voting in the shareholders’ meeting, and refraining from any action 

which may violate or undermine shareholders’ rights in accordance with the policy approved by the Board 

of Directors on 4 December 2007.

Shareholders Meeting

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

of authorization which will allow shareholders to delegate an independent director to represent them as a 

proxy. Notice of the meeting will specify the date, time, venue, agenda and matters to be proposed to the 

meeting, together with sufficient details as to whether the matter is submitted for information or for consideration 

whichever the case may be. Also included would be the Board’s recommendation on the said matter. This 

meeting package shall be sent to all shareholders and the registrar no later than 7 days prior to the date of 

the meeting, as well as posted on the Company’s website in advance of distribution of the package. Minority 

shareholders may propose qualified persons as candidates for committee membership, as well as propose 

motions to put matters on the agenda via the website. It is the Company’s policy to accommodate shareholders 

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 2012 annual general shareholders meeting on 3 April 2012 which was 

attended by 11 of the total of 11 members of the Board of Directors , including the Chairman, Chairperson 

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 2012 Shareholders Meeting was 

posted on the website 14 days prior to the meeting date.
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● 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.Suribhumi  Sukhanetr and Mr.Chinsuk Viravan  

to represent them and vote on their behalf.  However, in the 2012 General Shareholders Meeting, none of 

the shareholders elected to delegate either Independent Director as their proxy. 

The Company remains devoted to produce continuing growth to ensure shareholders receive dividends 

well worth their investment. It is the Company’s policy to pay out as dividend no less than 40% of the net 

profit in the financial statement of specific business in each account cycle less statutory reserve and retained 

loss (if any).

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 2013 Annual General 

Shareholders 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 statement, that could influence investor decision so that it is not leaked 

before being submitted to the SET and SEC.

● On 17 December 2012, 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 
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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 2012 to 18 February 2013. However, after the expiration 

of the said period, the Company did not receive any nomination of any candidates for Company director nor 

any motion to add matters to the agenda of the meeting.

Section 3: Role of Stakeholders

1. Policy and Best Practice toward Employees

 The Company places great emphasis on its human resources and adopted a work culture of 

participation, equitable promotion of career advancement, regular and continual training and development, 

as well as the importance of observing workplace health and safety measures and maintaining good 

environmental quality. This work culture has instilled a strong sense of pride in the organization and this is 

reflected in such initiatives 

● Establishing a Workers Provident Fund 

● 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.

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, and 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 
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required by laws and loss carried forward (if any) for dividend payment. However, the actual dividend payment 

depends on cash flow, investment plan of the Company and its subsidiaries, terms and conditions of the 

agreements entered by the Company together with all other necessity and suitability in the future.

3. Policy and Best Practice toward Clients

 The Company places emphasis on doing business in a fair and forthright manner, providing qual-

ity service and ensuring customer satisfaction by developing a questionnaire to evaluate customer satisfac-

tion 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.

In 2011 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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In 2012, the company has been involved in caring for employees and communities with

 Protecting the Earth by Planting trees

 Participated with the Laemfapha Municipality in its reforestation project in honor of HM the King  

on 15 March 2012.

 Joined the Royal Thai Navy Mine Squadron in planting 980 Rhizophora saplings on 4 July 2012. 

 To Students With Love from ASIMAR 

 Hosted lunch and presented sports equipment to students at Ban Khun Samut Thai School on  

19 July 2012.

 Installed railings at the mess hall of Ban Khun Samut Thai School, which is located in the community 

closest to the Company, on 5 October 2012.

 Presented 24 scholarships to children of employees on 18 May 2012.

 Happy to Give

 Presented wheelchairs to the Foundation for the Disabled on 28 August 2012.

 Organized donation of blood by employees on 4 May, July 6th and 8 August 2012.

 Heart filled with Dharma

 The Company organized for employees to make food offerings to monks from the local community 

temple once a month, as well as arranged for monthly sermons on Buddhist teachings to provide a moral 

compass to employees.

6. Policy and Best Practice toward the Environment

 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.
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8. Policy on Human Rights

 This policy stipulates that the company’s directors, executives and employees adhere to human 

rights principles as follows

 ●	 The company will treat all its employees with respect and dignity;

 ●	 The company will provide a communication channel (via suggestion box) so that employees 

can express their views, offer suggestions or lodge complaints;

 ●	 The company will allow employees to exercise their lawful rights in accordance with the 

Constitution and other related laws;

 ●  The company will not engage or support any activity which violates international principles 

on human rights or corruption.

 9. Policy on Intellectual Property and Copyright

 The company has a strict policy to adhere to legal provisions pertaining to intellectual property 

and copyright protection. Use or application of products and information must be carefully considered to 

ensure there is no copyright infringement or violation of intellectual property.

 Channels of contact and send complaints to the company

 Channels are also provided for shareholders and stakeholders to contact/make complaints to the 

Company’s Board of Directors regarding matters which may pose a problem and provide constructive advice via 

the following:

Electronic mail Post

Board of Directors directors@asimar.com Asian Marine Services Public Company Limited
128 Moo 3 Suksawad Road , Laemfapha,
Prasamutjedee, Samut Prakan 10290 Thailand.Audit Committee audit@asimar.com

The Secretary to the Board of Directors is responsible for receiving the documentation and submitting it to 

the relevant Committee, i.e. requests/complaints regarding accounting and financial reports, internal auditing, risk 

management, legal compliance will be directed to the Audit Committee, and the Secretary will prepare briefing on 

all the issues (relating to such requests/complaints) for the Board of Directors on a quarterly basis.
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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, therefore,the Company’s policy to disclose, both its 

financial and non-financial information, in a comprehensive, accurate, credible and timely manner in both 

Thai and English. Information disclosure is done via the SET Community Portal of the Stock Exchange of 

Thailand and via the Company website (www.asimar.com) with the Managing Director or a delegate of the 

Managing Director assigned to conduct the disclosure. The Company has set up an Investor Relations Unit 

responsible for contacting and communicating with institutional investors, shareholders, including analysts 

and relevant public sector agencies in an equal and fair manner. In cases where a shareholder requires 

further information, it is possible to directly contact the Finance and Accounts Section of the Investor Relations 

Unit at telephone 02-815-2060 extension 2800 and 2816 or e-mail to fid@asimar.com. The Company has 

developed mechanisms to allow stakeholders to participate in contributing to its higher performance through 

transparent information disclosure.

Details Reference in the 2012 Annual Report

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 Financial position and operating results The Company’s Performance in 2012 and Financial 

Statements

4.5 Nature of business and competition Major Businesses, Competitive Environment and 

Industry Trend

4.6 Risks in business operations Risk Factors

4.7 Connected business transactions Connected Transactions

 4.8 Policy and Guidelines on Remuneration for Directors

 The Company has formulated a reasonable remuneration policy for Directors and Executives, with the 

Selection and Remuneration Committee in charge of reviewing and prescribing appropriate rates of remuneration 

suited to the director’s responsibilities and the Company’s financial standing.

The Company’s guidelines on remuneration for Directors are as follows:

 ●	 Remuneration for Directors are on an annual basis with no meeting allowance or bonus;

 ●	 Directors who are appointed to smaller committees will receive additional remuneration in 

accordance with their added responsibilities.
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 4.9 Remuneration for Directors and the Management

  Remuneration to Directors for the Year 2012

Name Board of Directors Audit Committee Nominating and 

Remuneration 

Committee

1. Mr.Prakit Pradipasen 240,000 - -

2. Mr.Sutham Tanpaibul 150,000 - -

3. Mr.Vibul Panitvong 150,000 - 60,000

4. Mr.Prawat Chanruang 150,000 - 60,000

5. Ms.Warawan Nganthavee 150,000 - -

6. Mr.Sutep Tanpaibul 150,000 - -

7. Mr.Suthin Tanphaibul 150,000 - -

8. Dr.Nonn Panitvong 150,000 - -

9. Mr.Chinsuk Viravan 150,000 150,000 -

10. Mr.Sribhumi Sukhanetr 150,000 120,000 60,000

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

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 12  **managements is Baht  14.92 Million and Executives who were 

provident fund members received contributions at the rate of 5 percent

* Remuneration is paid annually and no allowances.

** Remuneration is paid salary and bonus

 4.10 Board of Directors’ Meeting

  Board meetings are scheduled in advance for setting the company’s policy and business strategies 

including approval of the company’s operations, annual budget and performance. Monitoring the company’s oper-

ating performance is confirmed a routine procedure of the meetings.  There was 5 ordinary meetings , Audit Com-

mittee 4 ordinary meetings and Nominating and Remuneration Committee  1 ordinary meetings  in 2012, each 

director’s attendance in these meetings are as follows:
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Name Board of Directors Audit Committee Nominating and 

Remuneration 

Committee

1. Mr.Prakit Pradipasen 5/5 - -

2. Mr.Sutham Tanpaibul 3/5 - -

3. Mr.Vibul Panitvong 5/5 - 1/1

4. Mr.Prawat Chanruang 3/5 - 1/1

5. Ms.Warawan Nganthavee 5/5 - -

6. Mr.Sutep Tanpaibul 5/5 - -

7. Mr.Suthin Tanphaibul 5/5 - -

8. Dr.Nonn Panitvong 5/5 - -

9. Mr.Chinsuk Viravan 5/5 4/4 -

10. Mr.Sribhumi Sukhanetr 5/5 4/4 1/1

11. Dr.Bumroong Chinda 5/5 4/4 -

 4.11 Policy buy and sell company shares

  The Company has provided a policy that 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.

  In 2013, 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.
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Section 5: Responsibilities of the Board of Directors
 5.1 Policy on Corporate Governance

  The Board of Directors had carefully examined principles of good corporate governance and, on 

4 December 2007, announced the Company’s policy on good corporate governance as follows:

  1. Management of the Company and its operations is based on principles of best practice in  

   good corporate governance, elimination of conflicts of interest through careful and honest  

   conduct, with reasonable and independent application of ethical standards of doing business.

  2. Establish efficient systems of financial control, operation, accountability of conduct, internal  

   auditing and risk management and control, which is reviewed at least once a year.

  3. Promote, direct and nurture confidence in disclosure of the Company’s key information by  

   ensuring it is accurate, timely and transparent.

  4. Promote and encourage equitable treatment of shareholders in accordance with guidelines  

   on best practice of listed public companies.

  5. Promote and provide equitable protection for the legal rights of stakeholders such as clients,  

   employees, trading partners, shareholders, investors, creditors, business rivals, independent  

   auditor, the public sector and the community in which the Company is located so that they  

   can be confident of getting fair treatment.

  In addition, in order to promote participation in management of operations and serve as a 

mechanism to monitor, hold accountable, improve and evaluate whether the above mentioned vision, mission 

and policy are achieved, the Company assigned the Board of Executive Directors the responsibility of 

examining and developing relevant guidelines, and then presenting its findings and recommendations so 

that the guidelines which are approved can be implemented in a practical way. 

 5.2 Policy Code of Conduct for Directors, Executives and Employees

  In accordance with the principles of good corporate governance, especially in terms of account-

ability, 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 Com-

pany 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 invest-

ment 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.
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  ● 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.

 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.

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 respon-

sibilities between the Board of Directors and the Board of Executive Directors, details of which are given 

under the heading Corporate Structure.
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  The Board of Directors supervises to the Board of Executive Directors in managing the opera-

tions 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 docu-

mentation 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

    Six members who are Executive Directors, and five Non-executive Directors of  

   which four are independent directors (the Chairman and the members of the Audit  

   Committee) who fulfill all the required qualifications as prescribed by the Announcement  

   of the Securities Exchange of Thailand on Qualifications and Modus Operandi of the  

   Audit Committee.  The directors function to monitor and provide checks and balance of  

   the management of company operations to ensure fair and proper business management  

   for the best interest of shareholders. 

  5.4.2 Definition of Independent Directors

   1. An independent director must hold not more than 1 percent of the Company shares  

    with voting rights in the Company, or those of any affiliated or associated company. 

    (including related persons as prescribed in Section 258 of the Stock Exchange of  

    Thailand Act).

   2. An independent director must not take part in direct management and not be an  

    employee, staff member, or adviser who receives a regular salary, nor is an auditor,  

    lawyer, or other professional who by virtue of their profession might affect the giving  

    of impartial opinion to the Company, affiliated or associated company. Further, the  

    independent director must not have other such control over the Company, affiliated  

    or associated company, nor be compromised by a conflict of interest, except where  

    the candidate has resigned from any such position for at least two year prior to  

    appointment.

   3. An independent director must have no direct or indirect business relationship nor  

    benefit from the finance or management of the Company, affiliated or associated  

    company, nor be compromised by a conflict of interest that could affect him or her   

    from giving an unbiased opinion. 
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   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.

  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 inits 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 possess the qualifications prescribed by  

   the Stock Exchange of Thailand and Stock Exchange Commission regulations. The  

   company Board of Directors has also appointed a Selection and Remuneration Committee  

   to function in accordance with company policy, of which details regarding their structure  

   and duties and responsibilities are disclosed under the heading Management Structure.  

   As for the number of times the committees have met, those details are provided under  

   the heading Compliance with Good Corporate Governance in Section 4 “Information  

   Disclosure and Transparency”.

 5.5 Defining the Role, Duties and Responsibilities of the Board of Directors and the 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)
- Director Accreditation Program (DAP)

2007
2003

Mr.Sutham Tanpaibul - The role of Chairman (RCM) 2004

Mr.Vibul Panitvong - Director Certification Program (DCP)
- The  role of Chairman (RCM) 

2007
2007

Mr.Prawat Chanruang - Role of the Compensation Committee 2008

Mrs.Warawan Nganthavee - Board & Director Performance and Evaluation
- Successful Formulation and Execution of Strategy
- Director Certification Program (DCP)
- Director Accreditation Program (DAP)
- Finance for Non-Finance Director (FN)

2008
2008
2004
2004
2004

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

Mr.Chinsuk Viravan - Audit Committee Program (ACP)
- Director Certification Program (DCP)

2006
2000

Mr.Sribhumi Sukhanetr - Director Forum 
- Board Performance Evaluation 
- CEO Performance  Evaluation
- The role of Chairman (RCM) 
- Finance for Non-Finance Director (FN)
- Director Certification Program (DCP)

2004
2004
2004
2003
2003
2002

Dr.Bumroong Chinda - Audit Committee Program (ACP)  
- Director Certification Program (DCP)
- Finance for Non-Finance Director (FN)

2008 
2002 
2002 

Dr.Nonn Panitvong - Director Certification Program (DCP) 2012

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 theirposition as directors of other companies has not 

yet posed any problem for the management of company operations.
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 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.

  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.
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 5.10 Internal Control and Internal Audit  

  Safeguarding Internal Information

  The Company has general guidelines for its executives in safeguarding Important internal 

information which can impact on investors’ decision, in order that such information, especially information 

on its financial statements, is not leaked to outsiders before being presented to the Stock Exchange of 

Thailand and the Stock Exchange Commission.

  As such, when there are purchase-sale transactions of company shares, company directors and 

senior executives, including their spouses and children who have not attained legal age, must conclude the 

purchase or sale transactions within three working days in order to report such transactions to the Stock 

Exchange Commission

  Perspective Regarding Internal Control 

  The Board of Directors realizes the necessity and importance of having an effective internal 

control system. Since it is the responsibility of the Board to supervise business operations so as to create 

the best return to shareholders, having an effective and appropriate internal control system which is current 

and harmonious with the changing business climate which is much more fiercely competitive would certainly 

foster confidence of achieving company targets. The Company has, therefore, hired an external juristic 

person, Sriruek 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 2012, 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 2012 the Audit 

Committee is of the opinion that the aforementioned items were transacted in accordance with the Com-

pany’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  2012

Million Baht

31 Dec  2011

Million Baht

Percentage 

of holding   

Short term loan to Subsidiary company
 Subsidiary company 
 - Ecomarine Co., Ltd. - 1.00 93.15

Amounts due from related parties
 Subsidiary company
 - Asimar Marine Co., Ltd.
 - Ecomarine Co., Ltd.   

15.04
2.83

14.13
3.98

99.90
93.15

Trade account receivable-related parties
 Subsidiary company
 - Ecomarine Co., Ltd.
 Related company
 - Seatran Ferry Co.,Ltd
 - Seatran Ports Co.,Ltd

2.87

-
2.91

2.76

1.29
-

93.15

-
-

Unbilled complete construction in progress-
related parties
 Related company
 - Seatran Ports Co.,Ltd

6.76 - -

Trade accounts payable-related parties
 Subsidiary company
 - General Warehouse Co.,Ltd
 - Asimar Marine Co., Ltd.
 - Ecomarine Co., Ltd.

0.89
22.08
0.04

5.24
20.79

-

99.99
99.90
93.15
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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

2012 2011

Subsidiary company
Revenues
       Ship repair income                      
       Interest  income
       Other income
Expenses
       Cost of services
       Rental expenses
       Landing charge
       Utilities expenses

 
 0.10
 -
 1.80

 40.10
 3.00
 1.60
 5.60

 
 2.60
 0.20
 1.70

 34.50
 2.90
 1.30
 5.00

Related company
Revenues
       Ship repair income
Expenses
      Service expense

 
 8.80
 
 0.50

 
 6.10
 
 1.00

The Approval Criteria for Connected Transactions

 The company has systematic procedures and approval system for the connected transactions by 

ensuring their necessity, and their value, fair and reasonable, in compliance with the rules and regulations 

of SET and other related regulation. In addition, the connected transaction which is not normal business or 

supporting business must been reviewed by the Audit Committee.

Tendency on future related parties transactions

 The Audit Committee will oversee future related parties transactions to ensure that transactions are 

made properly with a fair rate of return and approved in accordance with appropriate processes and procedures. 

Items and values of related parties transactions with connected persons are to be disclosed incompliance 

to the announcement and regulations by the Securities and Exchange Commission (SEC), and the Stock 

Exchange of Thailand (SET).
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Director ship and Management Position among  Related  comprise  which have connected Transactions

Name

General

Ware-

house

Asimar 

Marine

Eco

Marine

Seatran

Ferry

Seatran

Line

Seatran

Ports

1.  Mr.Prakit Pradipasen X

2. Mrs.Warawan Nganthavee X,XX X,XX X,XX X X

3. Mr.Sutep Tanpaibul X X

4. Mr.Sutham Tanpaibul X X X X X X

5. Mr.Vibul Panitvong X

6. Mr.Suthin Tanphaibul X X X X

7. Dr.Nonn Panitvong X

8. Dr.Bumroong Chinda X

 X = Directors , XX = Management

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 

2012 totaling  Baht 710,000.00

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.Chinsuk Viravan Chairman of Audit Committee

2. Mr.Sribhumi Sukhanetr Member,Audit Committee  

3. Dr.Bumroong Chinda Member,Audit Committee

 The Audit Committee further appointed an external expert responsible for internal auditing, Mr Sathirapong  

Sangwalya, to be the Secretary (no voting rights) of the Audit Committee in order to enhance the efficiency 

of the Committee in carrying out its role and responsibilities.

     The Audit Committee fully executed its obligations and responsibilities in the framework and guidelines 

prescribed in its charter, which had been set by the Board of Directors and last amended on 25 November 

2008.

 In 2012, the Audit Committee held 4 official meetings covering substantive issues as follows:

1. The Audit Committee invited the Managing Director, the Finance and Accounts Manager,the  

Internal Auditor and the External Auditor for consultations regarding a number of queries the 

Committee had, as well as ways and means to improve accounts management and disclosure of 

information to ensure complete compliance and efficiency in terms of the company’s financial 

statements, reports of internal audits, reports on risk management and internal control plans and 

systems, recommendations pertaining to accounting standards and requirements of all concerned 

regulatory authorities, including a review of the Letter of Representation the company provided to 

the auditor.

2. The Audit Committee had one meeting with the auditor without the presence of the Company’s 

management in order to seek the auditor’s view of the quality and efficiency of the company’s 

accounts and finance officers, their reports on the progress of various projects which have significant 

impact on the Company’s financial reports, problems and obstacles the auditor had found in carrying 

out his/her mandate, as well as reviewing  data relating to accrued expenses, allowance for doubtful 

debts, and other account items which could have significant impact on the company’s financial 

statements.

3. The Audit Committee reviewed connected transactions and transactions which might be construed 

as possible conflicts of interest, to promote confidence that disclosure of those items were accurate 

and complete
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4. The Audit Committee reviewed the company’s risks management and was informed of risk 

management outcomes from company management and reports of the internal audit unit to ensure 

that risk management had been undertaken responsibly and efficiently in order to achieve operational 

targets.

5. The Audit Committee appointed an internal auditor to review the Company’s compliance with 

legislation pertaining to the Stock Exchange of Thailand, regulatory requirements of the SET as 

well as other legislation which may be relevant to the Company’s business operations, the findings 

of which were reported to the Audit Committee.

6 .In order to ensure that external experts who are brought in to conduct internal audits of the 

company are efficient and that the objectives of the audits are achieved, the Audit Committee 

together with relevant officers conducted assessments of the internal audit outcome and internal 

auditor performance. The assessments found the auditors to be fully effective and the internal 

auditors have been commissioned to continue their work with the company for the 6th consecutive 

year.

7. The Audit Committee prepared minutes of meetings of the Audit Committee and presented these 

to the Board of Directors of the company on a regular basis in order to keep the company’s board 

fully informed of its activities and its views on the various issues under its responsibility.

8. The Audit Committee selected, nominated and proposed remuneration for Dharmaniti Auditing 

Co., Ltd. as the Company’s auditor to the Board of Directors for endorsement before proposing 

the nomination to the 2012 Shareholders’ Meeting for approval. It should be noted that Dharmaniti 

Auditing Co., Ltd. did not provide any other service to the Company in 2012 aside from conducting 

the audit.

 Finally, it is the opinion of the Audit Committee that the Company’s financial reports, reports on finan-

cial transactions which may be construed as possible conflicts of interest, internal control systems, risk 

management, compliance, qualifications of the auditor and its internal audit procedures were effectively 

operated in accordance with good corporate governance principles. 

   Mr.Chinsuk   Viravan

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 Vibul  Panitvong Member, Nomination and Remuneration Committee

3. Mr Prawat  Chanruang 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 2012, the Nomination and Remuneration Committee met thrice 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 2012”, 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 2012

SUMMARY OF FINANCIAL INFORMATION    

Unit: Thousand Baht

Consolidated Financial Data

2012 2011 2010

Total Assets 677,833 865,449 799,937

Total Liabilities 373,358 589,074 578,873

Shareholders’ Equity 304,474 276,374 221,063

Revenue from services 595,569 557,023 547,348

Revenue from Ship Repair 280,000 315,800 254,000

Revenue from Shipbuilding 313,600 237,700 281,800

Total Revenue 632,770 580,873 564,862

Gross Profit 165,171 200,621 107,589

Net Earning (Loss) 58,625 55,311 8,383

Financial Ratio

2012 2011 2010

Net Profit Margin (%) 9.26 9.52 1.48

Return on Equity (%) 20.19 22.24 3.86

Return on Asset (%) 7.60 6.64 1.04

Book Value per share (Baht) 1.30 1.18 0.94

Earnings per share (Baht) 0.25 0.24 0.04

 The Company’s performance in 2012 compared to the previous year posted an increase in revenue from 

hired services of Baht 38.55 million, or 6.92 percent. Revenue from ship repair operations amounted to Baht 280.0 

million-a decrease of Baht 35.80 million or 11.34 percent from the previous year. This decrease was mainly due 

to the slowdown of Thailand’s economic and export growth resulting in negative impacts on sea transport and 

deferral of ship repair. Meanwhile revenue from shipbuilding came to Baht 313.60 million, Baht 75.90 million or 

31.93 percent higher than in 2011, mainly derived from the ALGOSAIBI Project as well as the completion of the 

project to build two tow vessels of not less than 30 metric tons and not less than 40 metric tons tow capacity re-

spectively, commissioned by the Ports Authority of Thailand. Moreover, revenue recognition for building tranship-

ment and lighter barges also increased. Other revenue in 2012 posted an increase of Baht 13.35 million or 55.98 

percent resulting in total revenue for the year increasing by Baht 51.90 million or 8.93 percent.
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 Capital costs for hired services totaled Baht 430.40 million-an increase of Baht 74.00 million, from Baht 

356.40 million in 2011, up 20.76 percent, proportionate to differences in capital cost for each ship building 

project.

 Expenses from sales amounted to Baht 10.38 million which is only a slight increase. Administrative 

expenses amounted to Baht 84.72 million, Baht 0.37 million or 0.43 percent lower than the previous year. 

Meanwhile, cost of capital amounted to Baht 2.97 million, a decrease of Baht 5.77 million or 66.02 percent 

due to the decline in loans from financial institutions as well as complete repayment of Baht 51.34 million 

in long term loans resulting in reduced interest payment requirements.

 In summary, the company registered net profit in 2012 of Baht 58.63 million, compared to that in the 

2011 of Baht 55.31 million, or an increase of 6.00 percent.

Financial Statements
1) Assets

 The Company’s assets contracted by Baht 187.62 million or 21.68 percent.  Significant changes were 

due to the following:

 Cash and cash equivalent items increased by Baht 162.10 million or 278.95 percent due to the increase 

of bills of exchange of less than 3-months’ maturity by a total value of Baht 145.0 million, derived from 

short-term deposits of income from shipbuilding and ship repair operations.

 Net trade account receivable depreciated by Baht 133.52 million or 90.83 percent, most of which, or 

Baht 119.61 million, were due to shipbuilding upon completion of the (2) two vessels project.

 Unbilled receivables totalled Baht 11.99 million, a decrease of Baht 30.62 million or 71.86 percent, 

solely from ship repair works due to recognized revenue on the basis of deliverables not yet due according 

their contract.

 Inventory decreased by Baht 105.31 million, representing 63.78 percent-a significant decrease compared 

to 2011, due to drawing of raw materials and equipment coinciding with the ALGOSAIBI Project.

 Net property (land, building and equipment) decreased slightly by Baht 2.66 million or 0.98 percent 

from the previous year, due mainly to depreciation in value as there was no significant acquisition or sale 

of company property during 2012.

 Cash deposits with limitations on withdrawal, namely fixed time deposits and savings, decreased by 

Baht 64.74 million, representing 93.37 percent, because in 2012 the Company delivered 2 two vessels upon 

their completion and was able to withdraw the portion of its income deposited with the bank in compliance 

with the financial services condition in shipbuilding contracts.



Asian Marine Services Public Company Limited

Annual Report 2012

156

2) Liabilities and Shareholders’ Equity

 Liabilities and shareholders’ equity in 2012 were Baht 677.83 million, Baht 187.62 million or 21.68 

percent lower than the previous year, due to the following:

 ❍ Short term liabilities of which significant changes were:

  ● overdrafts and short term loans from financial institutions decreased  THB 50.72 million

  ● trust receipt        decreased THB 14.54 million 

  ● trade accounts payable     increased THB 13.79 million

  ● advance payment from clients    decreased THB 90.85 million 

  ● accrued capital costs for construction  decreased THB 5.16 million

 ❍ Long-term liabilities decreased by Baht 21.86 million or 60.04 percent due to the repayment of long term 

loans amounting to Baht 51.34 million.

 ❍ Shareholders’ equity totalled Baht 304.47 million, an increase of Baht 28.10 million from Baht 276.37 

million in 2011, of which significant change was due to:

 Unappropriated retained earnings amounted to Baht 53.97 million, an increase by Baht 25.07 million, as the 

Company was able to increase profit in every quarter resulting in higher retained earnings.

3) Liquidity

 The current ratio stood at 1.00, an increase from 0.85 in 2011 despite the decline in the Company’s 

current assets such as cash and other cash equivalent items, trade accounts receivables and inventory, 

because of the high proportion in the decrease of the Company’s liabilities. The Company’s cash flow from 

operations amounted to Baht 271.43 million-most of which came from trade accounts receivable, while cash 

flow for investment activities stood at Baht 40.62 million-derived from fixed deposits of Baht 64.74 million 

and cash from sale of assets amounting to Baht 5.13 million. As for net cash from funding activities, the 

total stood at Baht 150.03 million, an increase over the previous year because the Company repaid Baht 

51.34 million in long-term loans and paid Baht 30.53 million in dividends.

 Debt to equity ratio stood at 1.23 in 2012, a decrease from 2.13 in 2011, due to the decrease in total 

liabilities of Baht 215.71 million, representing 36.62 percent. Shareholders’ equity rose by Baht 28.10 million 

or 10.17 percent. This decrease of the debt to equity ratio demonstrated that the Company was able to 

reduce the cost of debt which is a significant factor in obtaining credit from financial institutions in the future.

  The profitability ratio decreased slightly in 2012 compared to 2011, due to the growth in shipbuilding 

operations by 31.93 percent despite a decline in ship repair works by 11.34 percent. 

  This resulted in higher net profit for the Company. In 2012 the net profit margin was 9.26 percent, 

down from 9.52 percent in 2011. The interest coverage ratio was 100.85, an increase from 79.96 times in 

the previous year due to the fact that the Company’s operational cash flow was Baht 271.43 million, an 
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increase over 2011. The debt service coverage ratio (cash basis) was also reduced to 2.30 due to the 

repayment of Baht 51.34 million in long-term loans and the payment of Baht 30.53 million in dividends.

4) Capital Source

 In 2012, the Company’s total liabilities amounted to Baht 373.36 million, a decrease of Baht 215.71 

million, comprising Baht 358.81 million in current liabilities and Baht 14.55 million in other liabilities.  

The decrease in current liabilities was mainly from the decrease in short term loans from financial institutions, 

trust receipts and advance payment from clients, all of which Baht 230.01 million were from shipbuilding 

operations. Shareholders’ equity consisted of Baht 234.81 million in paid up capital, Baht 15.70 million in 

appropriated retained earnings and Baht 53.97 million in unappropriated retained earnings, an increase from 

2011 because the Company was able to make profit in every quarter of the year.

 Return on assets in 2012 was 7.60, an increase from 6.64 in 2011 due to more efficient use of income-

generating property.
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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 Announcement of the Department of Commercial Registration 

dated September 14, 2001, issuedaccording to Section 11, paragraph 3, of 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

Ms.Warawan  Nganthaveeี

Managing Director

Mr.Prakit  Pradipasen

Chairman
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Report Of The Auditor

To  The Shareholders and Board of Directors of

 Asian Marine Services Public Company Limited

I have audited the accompanying financial statements of Asian Marine Services Public Company 

Limited and its subsidiaries, which comprise the statements of consolidated financial position as at December 

31, 2012, and the related consolidated statements of comprehensive income, consolidated statements of 

changes in shareholders’ equity and the consolidated statements of cash flows for the years then ended, 

and the separate financial statements of Asian Marine Services Public Company Limited, which comprise 

the statements of financial position as at December 31, 2012, and the related statements of comprehensive 

income, the statements of changes in shareholders’ equity and the statements of cash flows for the years 

then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management’s Responsibility for the Financial Statements 
Management is responsible for the preparationand and fair presentation of these financial statements 

in accordance with the Financial Reporting Standard, 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.

Auditor’s Responsibility
My responsibility is to express an opinion on these financial statements based on my audit. I conducted 

my audit in accordance with the Standards on Auditing. Those standards require that I comply with ethical 

requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial 

statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures 

in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor’s judgment, including the 

assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. 

In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity’s preparation 

of the financial statements 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 entity’s internal control. An 

audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of 

accounting estimates made by management, as well as evaluating the presentation of the financial statements. 

I believe that the audit evidence I have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for my 

audit opinion.
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Opinion

In my opinion, the consolidated financial statements of Asian Marine Services Public Company Limited, 

and its subsidiaries and the separate financial statements of Asian Marine Services Public Company Limited, 

referred to above present fairly, in all material respects, the financial position as at December 31, 2012, and 

the results of operations and the changes in shareholders’ equity and the cash flows for the year then 

ended in accordance with the Financial Reporting Standards.

Other

The consolidated financial statements of Asian Marine Services Public Company Limited and its 

subsidiaries and the separate financial statements of Asian Marine Services Public Company Limited for the 

year ended December 31, 2011, were audited by another auditor in my firm who expressed an unmodified 

opinion on those statements on February 24, 2012.

(Mr. Pichai  Dachanapirom)

Certified Public Accountant

Registration No. 2421

Dharmniti Auditing Company Limited

Bangkok, Thailand

February 19, 2013

2013/164/0275
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Statements Of Financial Position

(Unit:Bath )

Consolidated The Company Only

Note

As at 

December 

31, 2012

As at 

December 

31, 2011

As at 

December 

31, 2012

As at 

December 

31, 2011

Assets

Current assets

 Cash and cash equivalents 4.3, 5 220,207,531 58,111,252 210,905,200 55,998,345

 Trade accounts receivable 4.4, 7

 Related parties 6, 7 2,905,681 1,291,276 5,773,552 4,055,888

 Unrelated parties 28,984,858 163,678,770 28,984,858 163,678,770

 Less	:	Allowance	for	doubtful	accounts (18,409,577) (17,968,860) (18,409,577) (17,968,860)

 Trade accounts receivable 13,480,962 147,001,186 16,348,833 149,765,798

 Unbilled	complete	construction	in	progress

 Related parties 6, 8 6,761,496 - 6,761,496 -

 Unrelated parties 8 5,236,158 42,613,575 5,236,158 42,613,575

 Short-term	loan	to	subsidiary 6 - - 1,000,000

 Other	receivables	-	related	parties 6 - - 17,873,579 18,112,211

 Inventories 4.5, 9 59,796,629 165,107,244 59,626,089 164,333,339

 Other current assets

 Withholding tax deducted at source 10 17,403,824 16,438,454 13,056,022 13,056,022

 Advance payment for purchase of goods 24,158,644 13,292,346 24,158,644 13,292,346

 Account	receivable	Revenue	Department 2,104,985 11,926,245 2,092,349 11,693,023

 Others 7,984,844 17,711,654 8,791,458 13,797,997

Total current assets 357,135,073 472,201,956 364,849,828 483,662,656

Non-current assets

 Restricted bank deposits 11 4,598,881 69,339,830 4,598,881 69,339,830

 Installment receivable for ship repair 4.6, 12 - - - -

 Investments in subsidiaries for under the cost method 4.7, 13 - - 21,883,179 21,883,179

 Property, plant and equipment 4.8, 14 267,967,005 270,625,514 261,602,517 262,944,060

 Leasehold right 4.10, 15 - - - -

 Intangible assets 4.11, 16 2,799,701 3,750,097 1,068,343 1,538,073

 Assets held for sale 4.12, 17 38,912,356 43,000,000 38,912,356 43,000,000

 Other non-current assets 6,419,600 6,531,346 5,406,002 5,517,747

Total non-current assets 320,697,543 393,246,787 333,471,278 404,222,889

Total assets 677,832,616 865,448,743 698,321,106 887,885,545

 

ASIAN MARINE SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES 

STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION

Notes to financial statements form an integral part of these statements.
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Statements Of Financial Position (Continued)

(Unit:Bath )

Consolidated The Company Only

Note

As at 

December 

31, 2012

As at 

December 

31, 2011

As at 

December 

31, 2012

As at 

December 

31, 2011

Liabilities and shareholders’ equity

Current liabilities

 Bank overdrafts and short-term loans from financial  

 institutions

18 5,432,628 56,147,361 5,432,628 56,147,361

 Trust receipts payable 18 28,075,993 42,620,855 28,075,993 42,620,855

 Trade accounts payable

 Related parties 6 - - 23,012,465 26,024,644

 Unrelated parties 51,349,204 37,564,034 50,994,058 37,055,061

 Total trade accounts payable 51,349,204 37,564,034 74,006,523 63,079,705

 Accrued construction cost 5,127,210 10,290,325 5,127,210 10,290,325

 Current portion of liabilities under financial lease agreement 411,210 393,731 411,210 393,731

 Current portion of long-term loans 19 - 26,336,000 - 26,336,000

 Other current liabilities

 Advance received from customers 8 230,043,244 320,887,204 230,014,417 320,887,204

 Accrued expenses 12,760,499 22,205,745 8,766,720 18,110,749

 Accrued corporate income tax 7,428,688 9,033,997 7,338,772 9,033,997

 Provisions 20 5,294,903 9,356,831 5,294,903 9,356,831

 Warranty provisions 21 5,005,381 - 5,005,381 -

 Dismantling provisions 2,250,000 2,216,813 2,250,000 2,216,813

 Other 5,629,756 15,613,397 4,363,327 15,148,029

Total current liabilities 358,808,716 552,666,293 376,087,084 573,621,600

Non-current liabilities

 Liabilities under financial lease

 agreement - net of current portion  579,135 1,024,635 579,135 1,024,635

 Long-term loans - net of current portion 19 - 25,008,000 - 25,008,000

 Employee benefit obligations 4.17, 22 10,474,634 6,879,749 10,010,254 6,691,806

 Non-current liabilities other 3,495,820 3,495,820 3,495,820 3,495,820

Total non-current liabilities 14,549,589 36,408,204 14,085,209 36,220,261

Total liabilities 373,358,305 589,074,497 390,172,293 609,841,861

ASIAN MARINE SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES 

STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION (Continued)

Notes to financial statements form an integral part of these statements.
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Statements Of Financial Position (Continued)

(Unit:Bath )

Consolidated The Company Only

Note

As at 

December 

31, 2012

As at 

December 

31, 2011

As at 

December 

31, 2012

As at 

December 

31, 2011

Shareholders’ equity

 Share capital 

 Registered share capital 

 234,810,100 ordinary shares of Baht 1 each

 (234,810,100 ordinary shares of Baht 1 each) 234,810,100 234,810,100 234,810,100 234,810,100

 Issued and paid-up share capital

 234,810,100 ordinary shares of Baht 1 each

 (234,810,100 ordinary shares of Baht 1 each) 234,810,100 234,810,100 234,810,100 234,810,100

 Retained earnings 

 Appropriated  

 Statutory reserve 23 15,698,673 12,667,151 15,698,673 12,667,151

 Unappropriated 53,965,538 28,896,995 57,640,040 30,566,433

 Other components of equity - - - -

 Equity attributable to the parent company’s shareholders 304,474,311 276,374,246 308,148,813 278,043,684

 Non-controlling interests - - - -

Total shareholders’ equity 304,474,311 276,374,246 308,148,813 278,043,684

Total liabilities and shareholders’ equity 677,832,616 865,448,743 698,321,106 887,885,545

ASIAN MARINE SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES 

STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION (Continued)

Notes to financial statements form an integral part of these statements.
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Statements Of Comprehensive Income

(Unit:Bath )

Consolidated The Company Only

For the year

ended December 31,

For the year

ended December 31,

Note 2012 2011 2012 2011

Revenues

 Service income 595,569,279 557,022,884 593,516,577 553,522,278

 Other income 37,200,615 23,850,192 38,249,799 25,114,855

Total revenues 632,769,894 580,873,076 631,766,376 578,637,133

Expenses

 Cost of services 430,398,464 356,402,011 433,439,832 358,463,441

 Selling expenses 10,379,887 9,348,027 10,379,887 9,348,027

 Administrative expenses 84,722,385 85,093,275 79,025,064 81,849,051

 Lawsuit expenses - 7,794,903 - 7,794,903

 Allowance for doubtful accounts 808,753 11,721,098 808,753 11,721,098

 Director’s remuneration 19,738,561 19,165,507 19,738,561 19,165,507

 Finance costs 2,970,062 8,743,313 2,952,899 8,730,801

Total expenses 549,018,112 498,268,134 546,344,996 497,072,828

Income (loss) before expense income tax 83,751,782 82,604,942 85,421,380 81,564,305

Income tax expense 24 (25,126,404) (27,294,204) (24,790,938) (27,180,315)

Net income (loss) for the year 58,625,378 55,310,738 60,630,442 54,383,990

Other comprehensive income - - - -

Comprehensive income (loss) for the year 58,625,378 55,310,738 60,630,442 54,383,990

Attributable to :

Parent company’s shareholders 58,625,378 55,310,738 60,630,442 54,383,990

Non-controlling interests - - - -

58,625,378 55,310,738 60,630,442 54,383,990

Earnings per share 25

Basis earnings per share

 Net income gain (loss) (Baht/share) 0.25 0.24 0.26 0.23

Weighted average number of ordinary share 234,810,100 234,810,100 234,810,100 234,810,100

ASIAN MARINE SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES  

STATEMENTS OF COMPREHENSIVE INCOME

Notes to financial statements form an integral part of these statements.
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Statements Of Cash Flows

(Unit: Baht)

Consolidated The Company Only

For the year 

ended Decemberr 31,

For the year 

ended Decemberr 31,

2012 2011 2012 2011

Cash flows from operating activities

 Net income (loss) for the year 58,625,378 55,310,738 60,630,442 54,383,990

 Adjustments to reconcile net income (loss) to net cash

 provided by (paid from) operating activities: -

 Bad debts and allowance for doubtful accounts 2,570,350 17,012,840 2,570,350 12,302,286

 Allowance for doubtful accounts (reversal) (1,761,597) (506,358) (1,761,597) (506,358)

 Loss on repayment condition - (108,211) - (108,211)

 Stock obsolescecence (reversal) (332,838) (341,738) (332,838) (341,738)

 Depreciation and amortization 34,704,270 35,405,821 32,092,036 33,176,254

 Loss (gain) on sales of intangible assets 11,445 - 11,445 -

 Loss on write-off of asset 427,809 182,454 427,809 182,454

 Loss (gain) on sales of equipment (3,020,964) (54,629) (3,009,305) (82,373)

 Loss on impairment of asset held for sale 4,087,644 - 4,087,644 -

 Unrealized foreign exchange loss (gain) (410,836) 862,141 (410,836) 862,141

 Provision 5,005,381 - 5,005,381 -

 Employee benefit expense 3,129,449 3,374,305 2,870,174 3,198,830

 Investment income (4,341,903) (1,149,639) (4,324,722) (1,124,806)

 Finance costs 2,970,062 8,743,313 2,952,899 8,730,801

 Corporate income tax expense 25,126,404 27,294,204 24,790,938 27,180,315

 Income from operating activities before changes in operating 

 assets and liabilities 126,790,054 146,025,241 125,599,820 137,853,585

 Decrease (increase) in operating assets

 Trade accounts receivable 132,621,874 (124,187,801) 132,518,615 (113,637,794)

 Trade accounts receivable - installment ship repair 89,597 245,759 89,597 245,759

 Unbilled complete construction in progress 30,615,920 73,278,473 30,615,921 66,142,837

 Amounts due from related parties - - 238,632 (9,953,989)

 Inventories 105,643,453 (3,923,639) 105,040,088 (3,443,312)

 Other current assets 8,632,817 13,368,981 3,689,789 14,731,068

 Other non-current assets 111,745 (136,798) 111,746 (136,800)

Notes to  financial statements form an integral part of these statements

ASIAN MARINE SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES

STATEMENTS OF CASH FLOWS
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Statements Of Cash Flows (Continued)

(Unit: Baht)

Consolidated The Company Only

For the year 

ended Decemberr 31,

For the year 

ended Decemberr 31,

2012 2011 2012 2011

 Increase (decrease) in operating liabilities 

 Trade accounts payable 14,036,766 (35,647,262) 11,178,414 (20,711,068)

 Accrued construction costs (5,163,115) 329,767 (5,163,114) 329,767

 Advances received from customers (90,843,960) 70,577,982 (90,872,787) 70,577,982

 Provision for compensation claims (4,061,928) 5,230,532 (4,061,928) 5,230,532

 Other current liabilities (19,347,298) 20,632,480 (20,047,147) 20,528,385

 Cash receipt (payment) in operating activities 299,125,925 165,793,715 288,937,646 167,756,952

 Cash received for witholding tax deducted at source  223,785 - - -

 Corporate income taxes paid (27,923,040) (19,204,663) (26,486,163) (18,146,319)

  Net cash provided by (use in) from operating activities 271,426,670 146,589,052 262,451,483 149,610,633

 Cash flows from investing activities

 Cash payment for purchases of plant and equipment (33,516,440) (16,277,095) (32,687,129) (15,771,495)

 Cash payment for purchase of intangible assets (130,000) (255,490) (130,000) (255,490)

 Proceeds from sales of equipment 5,132,735 620,696 5,106,367 343,169

 Proceeds from sales of intangible 50 - 50 -

 Interest received 4,393,029 1,149,639 4,375,848 1,184,132

 Decrease (Increase) in fixed deposit 64,740,950 (28,257,548) 64,740,950 (28,257,548)

 Decrease (Increase) in long-term loan to subsidiary - - 1,000,000 11,700,000

 Cash payment for invesment in the subsidiaries - - - (12,000,000)

  Net cash provided by (used in) investing activities 40,620,324 (43,019,798) 42,406,086 (43,057,232)

 

ASIAN MARINE SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES

STATEMENTS OF CASH FLOWS (Continued)

Notes to  financial statements form an integral part of these statements
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Statements Of Cash Flows (Continued)

(Unit: Baht)

Consolidated The Company Only

For the year 

ended Decemberr 31,

For the year 

ended Decemberr 31,

2012 2011 2012 2011

Cash flows from financing activities

 Increase (decrease) in bank overdrafts and short-term 

 loans from financial institutions (50,714,733) (22,147,621) (50,714,733) (22,147,621)

 Increase (decrease) in trust receipts (14,465,880) (19,040,610) (14,465,879) (19,040,610)

 Repayment of hire-purchase payable (428,021) (439,976) (428,021) (439,976)

 Repayment of long-term loan (51,344,000) (24,000,000) (51,344,000) (24,000,000)

 Dividend  paid (30,525,313) - (30,525,313) -

 Interest paid (2,553,025) (8,062,598) (2,553,025) (8,062,553)

 Net cash from provided by (used in) financing activities (150,030,972) (73,690,805) (150,030,971) (73,690,760)

Net increase (decrease) in cash and cash equivalents 162,016,022 29,878,449 154,826,598 32,862,641

Unrealized gain(loss) on exchange rate

 from cash at bank in forign currency 80,257 (69,335) 80,257 (69,335)

Cash and cash equivalents at beginning of  the year 58,111,252 28,302,138 55,998,345 23,205,039

Cash and cash equivalents at end of the year 220,207,531 58,111,252 210,905,200 55,998,345

Supplemental cash flows information: -

1. Cash and cash equivalents consisted of: -

 Cash on hand 185,000 183,586 150,000 150,086

 Cash at bank -  Saving account 28,759,210 16,287,708 19,987,625 14,795,807

   -  Current account 1,005,325 1,611,910 509,579 1,024,404

 Fixed deposit 3 months 5,257,996 28,048 5,257,996 28,048

 Bill of exchange - not over 3 months 185,000,000 40,000,000 185,000,000 40,000,000

220,207,531 58,111,252 210,905,200 55,998,345

2. Non-cash items consist of:-

 Purchase of fixed assets that has not yet been paid - 1,858,342 - 1,858,342

 

ASIAN MARINE SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES

STATEMENTS OF CASH FLOWS (Continued)

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 THE FINANCIAL STATEMENTS

DECEMBER 31, 2012 

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 ship building 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, 2012 and 2011, the numbers of employees of the Company and its  

 subsidiaries approximate 418 persons and 486 persons, respectively. (The Company Only : 293  

 persons and 298 persons, respectively)

  The staff costs for the years ended December 31, 2012 and 2011 amounted to Baht 90.9  

 million and Baht 86.9 million, respectively (The Company Only : Baht 68.0 million and Baht 65.5  

 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 for Publicly Accountable Entities. 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. 
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  The financial statements in Thai language are the official statutory financial statements of  

 the Company. The financial statements in English language have been translated from such  

 financial statements in Thai language. 

2.2 New accounting standards issued during the period and not yet effective

  On March 15, 2012, the Federation of Accounting Professions (FAP) has issued the financial  

 reporting standard TFRS 8: Operating Segments, which is effective for fiscal year beginning on  

 or after January 1, 2013.

  The management of the Company is evaluating the impact on the financial statements when  

 this financial reporting standard is initially applied

3. BASIS OF CONSOLIDATION

 The consolidated financial statements include the financial statements of the Company and the 

following subsidiaries which were incorporated in Thailand.

Company’s name
Nature of 
business

Percentage of 
shareholding

Percentage of 
assets included 
in total assets 

as at

Percentage of 
revenues  

included in total 
revenues for 

the years

2012 2011 2012 2011 2012 2011

Percent Percent Percent Percent Percent Percent

General Warehouse Co., Ltd. Lease of warehouse 100 100 1.34 0.92 1.61 1.59

Asimar Marine Co., Ltd.
Subcontractor of 

ship repair
100 100 3.81 2.79 6.41 6.03

Eco Marine Co., Ltd. Pollution control and 

environmental 

management services

93 93 1.51 1.75 0.41 1.06

 The significant outstanding balances and related transactions of the Company and its subsidiaries 

have been eliminated from the consolidated financial statements. 

4. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
4.1 Revenue recognition

  The Company recognized service income on the basis of percentage of completion based  

 on the assessment of completion of a physical proportion of work under the contract by its en 

 gineer. 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.
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  Rental income and landing charges are recognized by the subsidiaries on an accrual basis,  

 and service revenue is recognized by the subsidiaries when services have been rendered taking  

 into account the stage of completion.

  Interest income is recognized on accrued basis, based on the effective rate method.

  Other income is recognized on an accrual basis.

4.2 Cost of services

  Cost of services are determined by allocating cost of material, direct labour and overhead  

 as anticipated to be incurred for the whole project and recognizing as cost of services in the  

 income statements in proportion to percentage of completion.

  The recognized cost of services which has not yet been paid has been shown under the

 caption of “Accrued construction cost” in the statements of financial position. In case that the  

 cost of service according to the percentage of completion method is lower than the incurring  

 cost of service it will be shown as “work in process” under the inventory account in the statement  

 of financial position.

4.3 Cash and cash equivalents

  Cash and cash equivalents consist of cash in hand, cash at financial institutions, and all highly  

 liquid investments with an original maturity of three months or less and not subject to withdrawal  

 restrictions.

4.4 Trade accounts receivable and allowance for doubtful accounts

  Trade accounts receivable are stated at the net realizable value. Allowance for doubtful  

 accounts is provided for the estimated losses that may be incurred in the collection of receivables.  

 The allowance is generally based on collection experiences and analysis of each debtor aging  

 that is expected to have collection problem. 

4.5 Inventories

  Inventories are valued at the lower of cost and net realizable value. Costs of raw materials  

 and semi-raw materials are determined on the first-in, first-out basis and are charged to cost of  

 ship building or ship repair whenever consumed.

  The cost of purchase comprises both the purchase price and costs directly attributable to  

 the acquisition of the inventory, such as import duties, transportation charges and other direct  

 costs incurred in acquiring the inventories less all trade discounts, allowances or rebates.  

  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.
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  Allowance for obsolete stock is set up at the rate 100 percents for old, slow-moving,  

 deteriorated and at the rate 20 percents for unmovable inventories over 2 years.

4.6 Trade accounts receivable - installment

  Account Receivable - installment are stated at the value is calculated from future cash flows  

 are discounted using intest rate for the Company’s capital. The difference between fair value

 and investment in account receivable are include in determining income 

4.7 Investments in subsidiaries

  Subsidiaries are entities over which the Company has the power to control their financial  

 and operating policies generally accompanying a shareholding of more than one-half of the voting  

 rights. The financial statements of the subsidiaries are consolidated from the date the Company  

 exercises control over the subsidiaries until the date that control power ceases.

  Investments in subsidiaries are stated at cost net from allowance on impairment (if any) in  

 the separate financial statements.

4.8 Property, plant and equipment and depreciation

  Land is stated at cost. Plant and equipment are stated at cost less accumulated depreciation  

 and allowance on impairment (if any).

  Cost is initially recognized upon acquisition of assets along with other direct costs attributing  

 to acquiring such assets in the condition ready to serve the objectives, including the costs of  

 asset demolition, removal and restoration of the asset location, which are the obligations of the  

 company(if any). 

  Depreciation of plant and equipment is calculated by cost less residual value on the  

 straight-line basis over the following estimated useful lives and remaining value at the disabled  

 of the assets are as follows:-

Years Residual Value at disabled date

 Floating dockyards 20 Estimated by the engineer

 Building and other constructions 5 - 20 Estimated by the engineer

 Building improvements 5 - 20 -

 Machinery and equipments 2 - 5 Estimated by the engineer

 Furniture and fixtures 2 - 5 -

 Marine and motor vehicles 5 - 10 -
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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 and amortization

  Leasehold right are stated at cost less accumulated amortization.

  Amortization of leasehold right is calculated by reference to cost on a straight-line basis  

 over the expected future period 24 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

4.12 Assets held for sale 

  Assets held for sale are stated at the lower of carrying amount and fair value less cost to  

 sell and 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  
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 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.

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.
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 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  

 immediately in profit or loss.

  The Company has opted to record the entire amount of this liability by recognizing the  

 benefit upon retirement in the past as an expense on the straight - line basis throughout the  

 period of 5 years (since in 2011 to 2015) in the statement of comprehensive income, in accord 

 ance with the transitional provisions of TAS 19 

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. 

4.19 Corporate income tax

  The Company records corporate income tax expense, based on the amount currently pay 

 able under the Revenue Code at the income tax rates (year 2012 : 23%, year 2011 : 30%) of  

 net profit before corporate income tax, after adding back certain expenses which are non- 

 deductible for corporate income tax computation purposes, and less certain transactions which  

 are exemption of allowable from corporate income tax.

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  

 thatmay 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.

5. CASH AND CASH EQUIVALENTS
 Cash and cash equivalent s consisted of :-

(Unit : Baht)

Consolidated The Company Only

2012 2011 2012 2011

Cash on hand and petty cash 185,000 183,586 150,000 150,086

Cash at banks  - Savings 28,759,210 16,287,708 19,987,625 14,795,807

   - Current   
    account 

1,005,325 1,611,910 509,579 1,024,404

   - Fixed account  

    3 months
5,257,996 28,048 5,257,996 28,048

Bill of exchange - not over 3   

    months
185,000,000 40,000,000 185,000,000 40,000,000
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220,207,531 58,111,252 210,905,200 55,998,345

Cash at bank-savings account carry interest at the floating rates which are set by the bank.

Bill of exchange-not over 3 months carry interest at 2.13 - 3.15% per annum. (2011 : 2.85% per annum)

6. RELATED PARTY TRANSACTIONS
 During the years the Company and its subsidiaries had significant business transactions with 

related parties, which have been concluded on commercial terms and bases agreed upon in the ordinary 

course of businesses between the Company and those companies. Below is a summary of those transactions.

Million Baht

For years

2012 2011 Pricing Policy

Transactions with subsidiaries

(being eliminated from the 

consolidated financial statement)

 Ship repair income  0.1  2.6 Price close to that charged to ordinary customers

 Interest income  0.0  0.2 Interest rate at MLR per annum without collateral

 Other income  1.8  1.7 Supervisor fee and office service fee amounted to 
Baht 50,000 per month  were sold at cost plus 
margin 3 - 10%

 Cost of services  40.1  34.5 Baht 250 - 450 per day per person and agreed upon 
basis

 Utilities expenses  5.6  5.0 Cost plus margin 10%

 Landing expenses  1.6  1.3 Calculate to capacity of ship Baht 1,000 - 8,000 per day

 Rental expenses  3.0  2.9 Baht 237,600 per month

Transactions with related parties 

 Ship repair income 8.8 6.1 Price close to that charged to ordinary customers 

 Service expense 0.5 1.0 Based on each subcontractor work order
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The outstanding balances as at December 31, 2012 and 2011 between the Company and the related 

companies are as follows:

Relationship Consolidated The Company Only

2012 2011 2012 2011

Trade accounts receivable - related parties

Eco Marine Co., Ltd. Subsidiary - - 2,867,871 2,764,612

Seatran Port Co.,Ltd Common 
directors

2,905,681 - 2,905,681 -

Seatran Ferry Co., Ltd. Common 
directors

- 1,291,276 - 1,291,276

2,905,681 1,291,276 5,773,552 4,055,888

Unbilled  complete construction in progress

Seatran Pord Co., Ltd. Common 
directors

6,761,496 - 6,761,496 -

6,761,496 - 6,761,496 -

Short-term loan to subsidiary - Net

Eco Marine Co., Ltd. Subsidiary - - - 1,000,000

- - - 1,000,000

Amounts due from related parties

Eco Marine Co., Ltd. Subsidiary - - 2,835,015 3,981,505

Asimar Marine Co., Ltd. Subsidiary - - 15,038,564 14,130,706

- - 17,873,579 18,112,211

Trade accounts payable - related parties

General Warehouse Co., Ltd. Subsidiary - - 888,128 5,236,016

Eco Marince Co., Ltd. Subsidiary - - 45,983 -

Asimar Marine Co., Ltd. Subsidiary - - 22,078,354 20,788,628

- - 23,012,465 26,024,644
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During in the year 2012, movements of loan to subsidiary are as follow: 

 Short-term loan to subsidiary

 (Unit: Baht)

The Company Only

Loan Percentage of interest charge

As at December Addition Repayment As at December As at December As at December

31, 2011 during the year during the year 31, 2012 31, 2011 31, 2012

Percent Percent

Eco Marine Co., Ltd. 1,000,000 - (1,000,000) - 7.250 -

Net 1,000,000 - (1,000,000) -

 Short-term loan is an unsecured loan to the subsidiary for use in the operations. This loan is  

 repayable within November 2, 2011.

 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, 2012 and 2011 are as follow:

 (Unit: Baht)

For the years ended December 31, 

Consolidated The Company Only

2012 2011 2012 2011

Short-term employee benefits 19,427,019 18,503,732 19,427,019 18,503,732

Post employee benefits 311,542 661,775 311,542 661,775

Total 19,738,561 19,165,507 19,738,561 19,165,507

7. TRADE ACCOUNTS RECEIVABLE

 (Unit: Baht)

Consolidated The Company Only

2012 2011 2012 2011

Trade accounts receivable - related parties

Trade accounts receivable - ship repair 2,905,681 1,291,276 5,773,552 4,055,888

Total 2,905,681 1,291,276 5,773,552 4,055,888
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 (Unit: Baht)

Consolidated The Company Only

2012 2011 2012 2011

Trade accounts receivable - 

unrelated parties

Trade accounts receivable - ship 

repair

21,634,787 36,722,006 21,634,787 36,722,006

Trade accounts receivable - ship 7,350,071 126,956,764 7,350,071 126,956,764

building

Total 28,984,858 163,678,770 28,984,858 163,678,770

Less: Allowance for doubtful accounts (18,409,577) (17,968,860) (18,409,577) (17,968,860)

Net 10,575,281 145,709,910 10,575,281 145,709,910

Total trade accounts receivable - net 13,480,962 147,001,186 16,348,833 149,765,798

 The agings of the outstanding balances of trade accounts receivable as at December 31, 2012  

 and 2011, as classified by due dates, are as follows:

 (Unit: Baht)

Consolidated The Company Only

2012 2011 2012 2011

Age of receivables

Undue 9,874,012 127,658,817 9,943,744 127,239,767

Not over 3 months 3,279,950 11,651,781 3,279,950 11,651,781

Over 3 months to 6 months - 4,590,588 - 7,774,250

Over 6 months to 12 months   - 3,100,000 38,933 3,100,000

Over 12 months 18,736,577 17,968,860 21,495,783 17,968,860

Total 31,890,539 164,970,046 34,758,410 167,734,658

Less: Allowance for doubtful accounts (18,409,577) (17,968,860) (18,409,577) (17,968,860)

Net 13,480,962 147,001,186 16,348,833 149,765,798
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 The movements of allowance for doubtful accounts were as follows :-

 (Unit: Baht)

Consolidated The Company Only

2012 2011 2012 2011

Beginning balance (17,968,860) (11,142,518) (17,968,860) (11,142,518)

Doubtful debt recovered 1,672,000 420,000 1,672,000 420,000

(Increase) decrease of allowance (2,112,717) (7,246,342) (2,112,717) (7,246,342)

Ending Balance (18,409,577) (17,968,860) (18,409,577) (17,968,860)

 The Company and its subsidiaries have long time outstanding balances of trade accounts receivable, 

consisting of 9 debtors as at December 31, 2012 totaling Baht 18.4 million. (as at December 31, 2011 : Baht 18 

million of 8 debtors) The Company and its subsidiaries have set aside an allowance for doubtful accounts in the 

full amount of approximately Baht 18.4 million (As at December 31, 2011: Baht 18.0 million). These accounts are 

under a follow-up by the company and it subsidiaries 

8. UNBILLED COMPLETE CONSTRUCTION IN PROGRESS/ADVANCES RECEIVED FROM

 CUSTOMERS 

(Unit : Baht)

Consolidated/The Company Only

2012 2011

Contract revenue recognized in the years 313,557,928 238,710,618

 (Unit: Baht)

Consolidated The Company Only

2012 2011 2012 2011

Aggregate amount of cost incurred and 
recognized profit 865,235,120 551,677,192 865,235,120 551,677,192

Unbilled complete construction in 
progress for - Ship repair 11,997,654 42,613,575 11,997,654 42,613,575

11,997,654 42,613,575 11,997,654 42,613,575

Advances received from customers  

 - Ship building

230,014,417 317,334,881 230,014,417 317,334,881

 - Ship repair - 3,552,323 - 3,552,323

 - Service 28,827 - - -

230,043,244 320,887,204 230,014,417 320,887,204
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9. INVENTORIES

 (Unit: Baht)

Consolidated The Company Only

2012 2011 2012 2011

Raw materials 47,175,731 151,582,146 47,005,191 150,808,241

Semi - raw materials 29,211 222,382 29,211 222,382

Work in process 13,640,786 16,380,726 13,640,786 16,380,726

Good in transit 1,696,073 - 1,696,073 -

Total 62,541,810 168,185,254 62,371,261 167,411,349

Less : Allowance for stock

 obsolescence (2,745,172) (3,078,010) (2,745,172) (3,078,010)

Net 59,796,629 165,107,244 59,626,089 164,333,339

 For the years 2012 and 2011, the Company has capitalized interest loan for construction as  

 part of work in process of approximately Baht 0.39 million and Baht 1.03 million, respectively.

Allowance for stock obsolescence and decline in value of inventories is changed during the years as 

follows :

 (Unit: Baht)

Consolidated The Company Only

2012 2011 2012 2011

Beginning balance (3,078,010) (3,419,747) (3,078,010) (3,419,747)

Addition - - - -

Deduction 332,838 341,737 332,838 341,737

Ending balance (2,745,172) (3,078,010) (2,745,172) (3,078,010)

 (Unit: Baht)

Consolidated The Company Only

2012 2011 2012 2011

Reversal of the decline in value of 
inventory for the years (332,838) (341,737) (332,838) (341,737)
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10. WITHHOLDING TAX DEDUCTED AT SOURCE
 This represents the withholding tax deducted at source of the following years:

 (Unit: Baht)

Consolidated The Company Only

2012 2011 2012 2011

Year 2008 434,533 434,533 - -

Year 2009 6,749,276 6,749,276 5,771,939 5,771,939

Year 2010 8,138,743 8,362,529 7,284,083 7,284,083

Year 2011 889,945 892,116 - -

Year 2012 1,191,327 - - -

Total 17,403,824 16,438,454 13,056,022 13,056,022

 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 withhoding tax is subject to the exercise of the claim right by the Company and its subsidiaries, and  

 result of the Company and its subsidiaries’ tax audit by the Revenue officials.

11. RESTRICTED BANK DEPOSITS
 As at December 31, 2012, these time deposits at financial institutions amounted Baht 4.60 million  

 (as at December 31, 2011 : Baht 69.34 million) have been pledged with banks to secure bank guarantees  

 issued by banks on behalf of the Company.

12. INSTALLMENT RECEIVABLE - SHIP REPAIR

 (Unit: Baht)

Consolidated / The Company Only

2012 2011

Installment receivables for ship repair 5,206,084 5,295,681

Less Allowance for doubtful accounts (5,206,084) (5,295,681)

Net - -

As at December 31, 2012 and 2011 the Company had two trade accounts installment receivable of: - 

 (1) During the years 2008 and 2009, the Company agreed to repair three ships from a local  

   company engaged in the fuel transportation business in ASEAN, totaling Baht 103.45 million  

   Later, on December 26, 2009 the Company and account receivable for ship repair had  

   agreed to amend the repayment conditions of the remaining debt and the debtor agreed to  

   transfer ownership in 1 ship at the agreed amount of Baht 43 million. This was appraised  



บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำากัด (มหาชน)

รายงานประจำาปี 2555

185

   by SEC independent appraiser using the replacement cost method of Baht 51.0 million on  

   the appraisal date November 2, 2009 in order to repay partial amount of the debt to the  

   the appraisal date November 2, 2009 in order to repay partial amount of the debt to the  

   Company. As such, the remaining debt including interest Baht 9.76 million is to be repaid  

   in monthly installments not less than Baht 2 million with interest rate 9% per annum. Since  

   2009 - 2010, this debtor had already settled payment of Baht 7.17 million with the value of  

   debt balance as at March 31, 2012 amounting to Baht 2.59 million. Later, in 2011, the  

   Company had provided an allowance for doubtful accounts in the full amount of the unpaid  

   portion due to the payment default in the year. The transferred asset will be sold and the  

   Company is now offering it for sale to other interested party, which needs to be modified to  

   suit the commercial use to sell to the person who wants to buy it.

 (2) In the year 2009, the account receivable which an allowance for doubtful accounts was  

   provided had entered into a business restructuring plan with the Legal Execution Department.  

   It had ordered the payment of debt to the Company in the amount of Baht 10.24 million,  

   with the forfeited amount of Baht 7.27 million. The rest is paid quarterly in total 30 installments.  

   The forfeited amount was recorded as bad debts in the financial statements of 2009 and  

   the rest had been set aside as doubtful accounts. During the year 2012, for the year 2012,  

   the Company received the payment Baht 0.09 million with the value of debt balance as at  

   December 31, 2012 amounting to Baht 2.61 million.

13. INVESTMENTS IN SUBSIDIARIES FOR UNDER THE COST METHOD

 These represent investments in ordinary shares in the following subsidiaries. 

(Unit: Baht)

The Company Only

Company’s name Paid-up capital Shareholding percentage Cost Carrying amounts based on 
equity method

2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011

Million Baht Million Baht Percent Percent

Investments in subsidiaries

General Warehouse Ltd. 10.0 10.0 100 100 10,000,000 10,000,000 5,729,245 4,918,968

Less Allowance for impairment (5,115,021) (5,115,021) - -

4,884,979 4,884,979 5,729,245 4,918,968

Asimar Marine Ltd. 5.0 5.0 100 100 4,998,200 4,998,200 8,095,728 7,907,198

Ecomarine Co., Ltd. 18.25 18.25 93 93 31,999,300 31,999,300 666,853 3,668,723

Less Allowance for impairment (19,999,300) (19,999,300) - -

12,000,000 12,000,000 666,853 3,668,723

Total 21,883,179 21,883,179 14,491,826 16,494,889
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14. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT

(Unit: Baht)

Consolidated 

For the year ended December 31, 2012

Book value Transactions Book value

as at 
December
 31, 2011

Additions Deduction Transferred 
in

Transferred 
out

Transferred 
to Expense

as at 
December 
31, 2012

Cost 

 Land 2,733,086 - - - - - 2,733,086

 Floating dockyards 249,647,472 - - 11,639,809 - - 261,287,281

 Building, building improvement

  and other constructions 

230,684,801 - 243,141 119,796 - - 230,561,456

 Machinery and equipment 153,445,112 8,810,121 37,348,610 14,639,246 - - 139,545,869

 Furnitures and fixtures 28,372,863 729,437 5,277,447 - - - 23,824,853

 Vehicles 51,147,841 516,987 2,284,304 - - - 49,380,524

 Construction in progress 10,565,916 23,459,895 - - 26,398,851 424,918 7,202,042

Total 726,597,091 33,516,440 45,153,502 26,398,851 26,398,851 424,918 714,535,111

Less  Accumulated depreciation 

 Floating dockyards 150,626,004 4,863,119 - - - - 155,489,123

 Building, building improvement

  and other constructions 115,616,439 10,269,316 155,148 - - - 125,730,607

 Machinery and equipment 126,027,367 13,234,154 35,674,145 - - - 103,587,376

 Furnitures and fixtures 25,068,762 1,064,759 5,037,959 -- -- - 21,095,562

 Vehicles 38,633,005 4,204,021 2,171,588 - - - 40,665,438

Total 455,971,577 33,635,369 43,038,840 - - - 446,568,106

 Equipment, net 270,625,514 267,967,005
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(Unit: Baht)

Consolidated 

For the year ended December 31, 2011

Book value Transactions Book value

as at 
December
 31, 2011

Additions Deduction Transferred 
in

Transferred 
out

Transferred 
to Expense

as at 
December 
31, 2012

Cost 

 Land 2,733,086 - - - - - 2,733,086

 Floating dockyards 249,647,472 - - - - - 249,647,472

 Building, building improvement

  and other constructions 225,913,078 - 28,000 4,799,723 - -

230,684,801

 Machinery and equipment 153,445,112 8,810,121 37,348,610 14,639,246 - - 139,545,869

 Furnitures and fixtures 29,312,857 923,530 1,863,524 - - - 28,372,863

 Vehicles 49,014,281 2,493,429 413,369 53,500 - - 51,147,841

 Construction in progress 8,674,470 9,388,434 - - 7,322,366 174,622 10,565,916

Total 714,135,120 18,135,437 5,498,844 7,322,366 7,322,366 174,622 726,597,091

Less  Accumulated depreciation 

 Floating dockyards 145,523,507 5,102,497 - - - - 150,626,004

 Building, building improvement

  and other constructions 
105,264,796 10,368,277 16,634 - - - 115,616,439

 Machinery and equipment 115,340,250 13,234,154 2,721,527 - - - 126,027,367

 Furnitures and fixtures 25,453,014 1,396,801 1,781,053 - - - 25,068,762

 Vehicles 35,398,815 3,647,558 413,368 - - - 38,633,005

Total 426,980,382 33,923,777 4,932,582 - - - 455,971,577

 Equipment, net 287,154,738 270,625,514

Depreciation for the years 

2012 (Baht 22.15 million included in cost of services, and the balance in administrative expenses) 33,635,369

2011 (Baht 23.33 million included in cost of services, and the balance in administrative expenses) 33,923,777
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(Unit: Baht)

The Company Only

For the year ended December 31, 2012

Book value Transactions Book value

as at 
December
 31, 2011

Additions Deduction Transferred 
in

Transferred 
out

Transferred 
to Expense

as at 
December 
31, 2012

Cost 

 Land 2,733,086 - - - - - 2,733,086

 Floating dockyards 249,647,472 - - 11,639,809 - - 261,287,281

 Building, building improvement

  and other constructions 207,559,163 - 243,141
        

119,796 - - 207,435,818

 Machinery and equipment 151,284,293 8,569,261 37,237,107 14,639,246 - - 137,255,693

 Furnitures and fixtures 27,959,566 657,973 5,235,027 - - - 23,382,512

 Vehicles 32,334,438 - 2,284,304 - - - 30,050,134

 Construction in progress 10,565,916 23,459,895 - - 26,398,851 424,918 7,202,042

Total 682,083,934 32,687,129 44,999,579 26,398,851 26,398,851 424,918 669,346,566

Less  Accumulated depreciation 

 Floating dockyards 150,626,004 4,863,119 - - - - 155,489,123

 Building, building improvement

  and other constructions 92,942,769 9,817,358 155,148 - - - 102,604,979

 Machinery and equipment 124,453,671 12,928,794 35,574,310 - - - 101,808,155

 Furnitures and fixtures 24,756,282 992,912 4,998,580 -- -- - 20,750,614

 Vehicles 26,361,148 2,901,618 2,171,588 - - - 27,091,178

Total 419,139,874 31,503,801 42,899,626 - - - 407,744,049

 Equipment, net 262,944,060 261,602,517
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(Unit: Baht)

The Company Only

For the year ended December 31, 2011

Book value Transactions Book value

as at 
December
 31, 2010

Additions Deduction Transferred 
in

Transferred 
out

Transferred 
to Expense

as at 
December 
31, 2011

Cost 

 Land 2,733,086 - - - - - 2,733,086

 Floating dockyards 249,647,472 - - - - - 249,647,472

 Building, building improvement

  and other constructions 202,787,440 -    28,000 4,799,723 - - 207,559,163

 Machinery and equipment 146,212,610 4,972,644 2,370,104 2,469,143 - - 151,284,293

 Furnitures and fixtures 28,917,760 905,330 1,863,524 - - - 27,959,566

 Vehicles 30,330,878 2,363,429 413,369 53,500 - - 32,334,438

 Construction in progress 8,674,470 9,388,434 - - 7,322,366 174,622 10,565,916

Total 669,303,716 17,629,837 4,674,997 7,322,366 7,322,366 174,622 682,083,934

Less  Accumulated depreciation 

 Floating dockyards 145,523,507 5,102,497 - - - - 150,626,004

 Building, building improvement

  and other constructions 83,526,273 9,433,130 16,634 - - - 92,942,769

 Machinery and equipment 113,580,942 13,075,680 2,202,951 - - - 124,453,671

 Furnitures and fixtures 25,216,406 1,320,929 1,781,053 - - - 24,756,282

 Vehicles 23,323,542 3,450,974 413,368 - - - 26,361,148

Total 391,170,670 32,383,210 4,414,006 - - - 419,139,874

 Equipment, net 278,133,046 262,944,060

Depreciation for the years 

2012 (Baht 21.44 million included in cost of services, and the balance in administrative expenses) 31,503,801

2011 (Baht 22.13 million included in cost of services, and the balance in administrative expenses) 32,383,210

Buildings of the Company and its subsidiary are erected on the land which the subsidiary has subleased 

under an agreement terminating in 2012. During in 2005, the Company has entered into a memorandum of 

agreement in respect of the sublease agreement, agreeing to extend the term of the sublease for another 

25 years. As at December 31, 2012, the Company and its subsidiary was in the process of negotiation to 

extend the lease agreement. 

As at December 31, 2012 and 2011, the Company has mortgaged one floating dockyards and two 

floating dockyards, respectively, with a total net book value, of Baht 57.9 million and Baht 99.0 million, 

respectively, and land and construction thereon with a total net book value of Baht 4.6 million (as at December 

31, 2011: Baht 4.9 million) to secure credit facilities and loans obtained from financial institutions.
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As at December 31, 2012 and 2011 motor vehicle of Company with a total net book value of Baht 1.6 

million and Baht 2.1 million, respectively were under financial lease agreements with leasing companies.

As at December 31, 2012 and 2011 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 164.9 million and Baht 137.9 million, respectively.(The Company Only: As at December 31,2012 and 

2011 Baht 140.4  million and Baht 133.4 million, respectively).

15. LEASEHOLD RIGHT

(Unit: Baht)

Consolidated 

For the year ended December 31, 2012

Book value Transactions Book value

as at 
December
 31, 2011

Additions Deduction Transferred 
in

Transferred 
out

Transferred 
to Expense

as at 
December 
31, 2012

Cost

 Leasehold right 5,000,000 - - - - - 5,000,000

Total 5,000,000 - - - - - 5,000,000

Less Accumulated amortization

 Leasehold right 5,000,000 - - - - - 5,000,000

Total 5,000,000 - - - - - 5,000,000

Net book value - -

(Unit: Baht)

Consolidated 

For the year ended December 31, 2011

Book value Transactions Book value

as at 
December
 31, 2010

Additions Deduction Transferred 
in

Transferred 
out

Transferred 
to Expense

as at 
December 
31, 2011

Cost

 Leasehold right 5,000,000 - - - - - 5,000,000

Total 5,000,000 - - - - - 5,000,000

Less Accumulated amortization

 Leasehold right 4,791,666 208,334 - - - - 5,000,000

Total 4,791,666 208,334 - - - - 5,000,000

Net book value 208,334 -

Amortization for the years  

2012 -

2011 208,334
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As at January 20, 1988, a subsidiary had entered into a subleased agreement of land, dockyard and 

warehouse for 24 years from a lessor and the agreement will expire on January 2012.

 In the fourth quarter 2012, the Company has been considered by the Treasury Department with 

the right to lease the land from the same sub lessee. As at December 31, 2012, it is in the process to 

negotiate the condition of the lease agreement.

16. INTANGIBLE ASSETS

(Unit: Baht)

Consolidated 

For the year ended December 31, 2012

Book value Transactions Book value

as at 
December
 31, 2011

Additions Deduction Transferred 
in

Transferred 
out

Transferred 
to Expense

as at 
December 
31, 2012

Cost

 Know - how for use in building

 pollution control ships 4,806,653 - - - - - 4,806,653

 Software 8,334,755 130,000 92,484 - - - 8,372,271

Total 13,141,408 130,000 92,484 - - - 13,178,924

Less Accumulated amortization

 Know - how for use in building

 pollution control ships 2,594,629 480,666 - - - - 3,075,295

 Software 6,796,682 588,235 80,989 - - - 7,303,928

Total 9,391,311 1,068,901 80,989 - - - 10,379,223

Net book value 3,750,097 2,799,701

(Unit: Baht)

Consolidated 

For the year ended December 31, 2011

Book value Transactions Book value

as at 
December
 31, 2010

Additions Deduction Transferred 
in

Transferred 
out

Transferred 
to Expense

as at 
December 
31, 2011

Cost

 Know - how for use in building

 pollution control ships 4,806,653 - - - - - 4,806,653

 Software 7,454,520 255,490 94,711 719,456 - - 8,334,755

 Software - in progress 719,456 - - - 719,456 - -

Total 12,980,629 255,490 94,711 719,456 719,456 - 13,141,408

Less Accumulated amortization

 Know - how for use in building

 pollution control ships 2,113,964 480,665 - - - - 2,594,629

 Software 6,090,387 793,045 86,750 - - - 6,796,682
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Total 8,204,351 1,273,710 86,750 - - - 9,391,311

Net book value 4,776,278 3,750,097

Amortization for the years

September 30, 2012 1,068,901

September 30, 2011 1,273,710

(Unit: Baht)

The Company Only

For the year ended December 31, 2012

Book value Transactions Book value

as at 
December
 31, 2011

Additions Deduction Transferred 
in

Transferred 
out

Transferred 
to Expense

as at 
December 
31, 2012

Cost

 Software 8,334,755 130,000 92,484 - - - 8,372,271

Total 8,334,755 130,000 92,484 - - - 8,372,271

Less Accumulated amortization

 Software 6,796,682 588,235 80,989 - - - 7,303,928

Total 6,796,682 588,235 80,989 - - - 7,303,928

Net book value  1,538,073 1,068,343

(Unit: Baht)

Consolidated 

For the year ended December 31, 2011

Book value Transactions Book value

as at 
December
 31, 2011

Additions Deduction Transferred 
in

Transferred 
out

Transferred 
to Expense

as at 
December 
31, 2012

(Unit: Baht)

The Company Only

For the year ended December 31, 2011

Book value Transactions Book value

as at 
December
 31, 2010

Additions Deduction Transferred 
in

Transferred 
out

Transferred 
to Expense

as at 
December 
31, 2011

Cost

 Software 7,454,520 255,490 94,711 719,456 - - 8,334,755

 Software - in progress 719,456 - - - 719,456 - -

Total 8,173,976 255,490 94,711 719,456 719,456 - 8,334,755

Less Accumulated amortization

 Software 6,090,387 793,045 86,750 - - - 6,796,682

Total 6,090,387 793,045 86,750 - - - 6,796,682

Net book value  2,083,589 1,538,073

Amortization for the years 

2012 588,235

2011 793,045
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 As at December 31, 2012 and 2011 certain software 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 3.3  

 million and Baht 4.5 million, respectively (The Company Only : As at December 31, 2012 and as at  

 2011 Baht 3.3 million and Baht 4.5 million, respectively).

17. ASSETS HELD FOR SALE
 In 2009, the Company amended the condition of payment with a local ship repair account  

 receivable by receiving the ownership transfer in the vessel as a security of Baht 43 million (Appraised  

 value by the replacement cost method of Baht 51 million as shown in Note 12) for repayment of the  

 debt. The Company aims to sell this vessel. As at December 31, 2012, the Company is now offering  

 it for sale to other interested party, which needs to be modified to suit the commercial use to sell to  

 the person who wants to buy it. In the year 2012, the Company has considered to record the impairment  

 of asset by condition in the amount of Baht 4.09 million.

18. BANK OVERDRAFTS AND SHORT-TERM LOANS FROM THE FINANCIAL  

 INSTITUTIONS / TRUST RECEIPTS

(Unit: Baht)

Interest rate 
Percent per 

annum

Consolidated The Company Only

2012 2011 2012 2011

Bank overdrafts 

Short-term loans from

MOR 5,432,628 1,147,361 5,432,628 1,147,361

the financial institutions - - 55,000,000 - 55,000,000

 Total 5,432,628 56,147,361 5,432,628 56,147,361

Trust receipts 2.78 – 4.47 28,075,993 42,620,855 28,075,993 42,620,855

 Bank overdrafts, short-term loans from financial institutions and trust receipt facilities are secured by  

 the mortgage of the Company’s floating dockyards and land and construction thereon.

 As at December 31, 2012, the Company has bank overdraft facilities amounted to approximately  

 Baht 38.0 .million, short-term loans Baht 130.0 million and trust receipt Baht 82.5 million (as at December  

 31, 2011: Bank overdraft facilities Baht 38.0 million, short-term loans Baht 130.0 million and trust receipt  

 Baht 99 million).
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19. LONG-TERM  LOANS

(Unit: Baht)

Consolidated / The Company Only

2012 2011

Baht loan from a bank, with facility of Baht 181.5 million, at a fixed rate 

per annum for the first two years and MLR per annum from October 

31, 2005 onwards, repayable 35 quarterly installments as from March 

2005 to September 2013. 2013. - 51,344,000

Total - 51,344,000

Less: Current portion - (26,336,000)

Net - 25,008,000

 MLR: Minimum Loan Rate (6.13 - 7.25% p.a.) that the bank had collected from good customers.

 The loans were secured by the mortgage of the Company’s floating dockyards.

20. PROVISIONS

 These comprise the following:

(Unit: Baht)

Consolidated / The Company Only

2012 2011

Provision for compensation claims from a lawsuit (Note 31.7(2)) 5,294,903 9,356,831

Total 5,294,903 9,356,831

21. PROVISION FOR WARRANTY UNDER CONTRACT 
 As at December 31, 2012 , the Company has set a provision for product warranty against any  

 loss or damage that might occur for the ship building project delivery approximately Baht 21.8 million.   

 The warranty will cover a period of 1 year, commencing as from the date of delivery under the contract  

 based upon management criteria and experience.  

(Unit: Baht)

Consolidated / The Company Only

2012 2011

Balance, beginning of the years - 64,371

Add  Additiion during the years 21,825,320 -

Less  Payment during the years (800,269) (64,371)

 Reversal (16,019,670) -

Balance, ending of the years 5,005,381 -
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 In 2012, the Company decrease provision for warranty is approximately Baht 16.02 million  

 regarding the engineering revision accordance with present information.

22. EMPLOYEE BENEFITS OBLIGATIONS
 The Company has complied with the accounting standards No.19 (TAS19) on employee benefits,  

 which is effective from January 1, 2011. The Company and its subsidiaries obligations for employee  

 benefits are as follows :

(Unit: Baht)

Consolidated / The Company Only

Present value of the obligations under benefit plan as at January 1, 2011 10,702,524 10,375,725

Employee benefit obligation (former estimates method) as at January 1, 2011 (3,120,757) (3,120,757)

Present value of unrealized obligation under the benefit plan during the 
transition 7,581,767 7,254,968

Unrealized liabilities during the transition are gradually recognized as 
an expense by the straight-line method of each quarter for 5 years 379,088 362,748

 

(Unit: Baht)

Consolidated The Company Only

2012 2011 2012 2011

Employee benefit obligations, balance forward 6,879,749 3,120,757 6,691,806 3,120,757

Current cost of service and interest 2,078,533 2,241,730 1,867,456 2,120,057

Past cost of service and interest (the past that 

gradually recognized 5 years) in this year 1,516,352 1,517,262 1,450,992 1,450,992

Employee benefit obligations, ending forward 10,474,634 6,879,749 10,010,254 6,691,806
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Assumptions in the estimates based on the actuarial principles

Percentage

Consolidated The Company Only

Discount rate 3.59 3.59

Salary increase rate 3.00 3.00

Employee turnover rate 0.00 - 25.00 0.00 - 25.00

Disability rate 5.00 5.00

Mortality rate of Thai mortality table 

2008

of Thai mortality table 

2008

23. 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.

24. CORPORATE INCOME TAX

(Unit: Baht)

Consolidated The Company only

2012 2011 2012 2011

Main Components of Corporate Income Tax 

 Expense (Revenue)

 Profit before Corporate Income Tax 83,751,782 82,604,942 85,421,380 81,564,305

 Entries Adjusted to Arrive at Taxable Profit

 Expenses - Not Tax Deductible 23,833,236 9,774,260 23,109,348   9,473,712

 Expenses (Reversal) - Tax Deductible (744,042) (436,375) (744,042) (436,375)

 Taxable profit 106,840,976 91,942,827 107,786,686 90,601,642

 Corporate Income Tax Expenses 25,126,404 27,294,204 24,790,938 27,180,315
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25. EARNINGS (LOSS) PER SHARE
 Profit (loss) per share is calculated by dividing the net profit for the year by the weighted average  

 number of ordinary shares issued during the year. 

Consolidated Financial Statements Separate Financial Statements

2012 2011 2012 2011

Profit for the periods (Thousand baht) 58,625 55,310 60,630 54,384

Weighted average number of ordinary hares 

(Share)
234,810,100 234,810,100 234,810,100 234,810,100

Basic earnings per share (Baht/Share) 0.25 0.24 0.26 0.23

26. EXPENSE BY NATURE
 Significant expenses by nature are as follows :

(Unit : Baht)

For the year ended December 31,

Consolidated The Company only

2012 2011 2012 2011

Raw material and consumable used 238,409,792 172,496,309 236,857,175 170,302,038

Change in work in process 2,739,940 (3,923,965) 2,739,940 (3,443,637)

Depreciation and amortization 34,704,270 35,405,821 32,092,036 33,176,255

Employee benefit cost 90,899,858 86,872,185 67,971,411 65,501,863

Employee benefit after retired 3,594,885 3,758,992 3,318,448 3,571,049

27. FINANCIAL INFORMATION BY SEGMENT

 The Company and its subsidiaries’ business operations involve 3 principal segments: (1) Ship repairing,  

 (2) Ship building and (3) Other segments. These operations are mainly carried on in Thailand. Below is the  

 consolidated financial information for the years ended December 31, 2012 and 2011 of the Company and its  

 subsidiaries by segment. 
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 (Unit: Million Baht)

Consolidated

For the year ended December 31,

Ship repairing segment Ship building segment Other segments Elimination of nter-segment

revenues

Consolidation

2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011

Revenue from external 

customers

279.9 313.2 313.6 237.7 2.1 6.1 - - 595.6 557.0

Inter-segment revenues 0.1 2.6 - - 50.3 43.7 (50.4) (46.3) - -

Total revenues 280.0 315.8 313.6 237.7 52.4 49.8 (50.4) (46.3) 595.6 557.0

Segment income (loss) 62.6 93.4 97.4 103.4 5.2 6.0 - - 165.2 202.8

Unallocated income and expenses:

 Interest income 4.3 1.1

 Other income 32.9 20.5

 Administrative expenses (115.7) (133.1)

 Finance costs (3.0) (8.7)

 Corporate income tax (25.1) (27.3) 

Profit (loss) for the year 58.6 55.3

 (Unit: Million Baht)

Ship repairing segment Ship building segment Other segments Elimination of nter-segment

revenues

Consolidation

2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011

Property, plant and equipment - net 267.97 270.63

Unallocated assets 409.86 594.82

Total assets 677.83 865.45

28. PROVIDENT FUND
 The Company, its subsidiaries and their employees have jointly established a provident fund in  

 accordance with the Provident Fund Act B.E. 2530. Employees, the Company and its subsidiaries contributed  

 to the fund monthly at the rate of 5 percent of basic salary. The fund, which is managed by Siam Commercial  

 Bank Public Company Limited, will be paid to employees upon termination in accordance with the fund  

 rules. For the years ended December 31, 2012 and 2011 amount totaling Baht 3.0 million and Baht  

 2.8 million, respectively, (the Company only : Baht 2.8 million and Baht2.7 million, respectively)
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29. CAPITAL MANAGEMENT
 The primary objective of the Company’s capital management is to ensure that it has an appropri-

ate 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 3, 2012 and 2011 

the Company’s debt-to-equity ratio was 1.27 :1 and 2.19 :1, respectively

30. DIVIDEND PAID

(Unit : Baht)

Dividend Approved by Dividend Paid
Dividend per 

share

Dividend for the year 2011 Annul General meething of 

the shareholders on April 3, 2012 30,525,313 0.13

Total dividend paid for the 

year 2012 30,525,313 0.13

31. COMMITMENTS AND CONTINGENT LIABILITIES 

31.1 Commitments relating to operating lease and service agreements 

 The Company and its subsidiaries have entered into several lease agreements and a memorandum  

 of agreement attached to a sublease agreement, in respect of land, condominium units and motor  

 vehicles, service agreements relating to the staff bus service, hire of work agreement, and services  

 agreements.

 Future minimum rentals payable under these leases as at December 31, 2012 are as follows:

(Unit: Million Baht)

 Payable within: Consolidated The Company Only

1 year 0.12 0.12

2 to 5 years - -

Thereafter 5 years - -

Total 0.12 0.12

31.2 Commitments relating to ship building and ship repairing contracts
 As at December 31, 2012 the Company has undelivered and unrendered ship building and ship  

 repair contracts totaling approximately Baht 323.97 million.

31.3 Commitments for purchase goods

 As at December 31, 2012 the Company had outstanding commitments on a machinery and  

 equipment for ship repair and ship building purchase of JPY 2.78 million, SG dollar 0.7 million and Baht  

 22.7 million.
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31.4 Guarantees

 As at December 31, 2012 there were outstanding bank guarantees of approximately Baht 58.79  

 million which have been issued by banks on behalf of the Company in respect of certain performance  

 bonds as required in the ordinary course of business of the Company.

31.5 Securities against credit facilities and loans as obtained from financial institutions

 Credit facilities and loans obtained from banks have been secured by the mortgage of the  

 Company’s a floating dockyard and land and construction thereon.

31.6 Contract financial facilities

 As at December 31, 2012 the Company has been granted specific purpose credit facilities by 1  

 bank, which are secured by transferring the rights to make collection from a customer of the project.  

 Detail of the credit facilities are as follow: -

 - Letter of guarantee facility of Baht 453.44 million of Baht 26.67 million has been utilized. 

31.7 Litigations

 (1) In July 2004, the Company was sued by a customer claiming compensation of approximately  

   Baht 7.8 million for breach of a ship building agreement. On May 19, 2006, the Company  

   received a ruling from an Arbitration Committee to pay compensation amounting to Baht  

   4.1 million to the customer. The Company believes that the Arbitration Committee’s ruling  

   has some issue that do not comply with agreement terms and laws. During the third quarter  

   of 2006, the Company has petitioned the court to withdraw the ruling. In September 2007,  

   the court had the decision to uphold the ruling of the arbitrator and dismiss the petition of  

   the company. The Company disagreed with the court order and filed an appeal to court on  

   May 23, 2012. “The Supreme Court had the same opinion as the Court of First Instance.  

   Therefore, the Company’s petition was dismissed. Later, on June 8, 2012 the Company  

   agreed to make a compromise agreement with the court by willing to pay damages including  

   interest totaling Baht 4.2 million. The lawsuit is final. The Company has paid the compensation  

   in June 2012.

 (2) In March 2005, the Company was sued by a company claiming compensation of  

   approximately Baht 108.2 million for breach of a joint venture agreement between the  

   Company and that company which resulted in the termination of a ship repair agreement  

   between the plaintiff and an employer. Subsequently, in May 2005, the Company  

   counter sued on the grounds that the management believes the above reason for contract  

   termination was due to the breach of ship repair agreement of such company with the  

   employer and the amount of the damages to be claimed under the lawsuit had no clear  

   source. On October 30, 2006, the Court of First Instance delivered judgment, to dismiss  

   the lawsuit and the Company’s countersuit, with the decision that both parties have joint 
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  responsibilities to the employer that cannot be separated. However, the Company submitted  

   an appeal to this judgment in December 2006. As at December 31, 2011, the Appeal Court  

   had a ruling on October 11, 2011 by ordering the company to pay damages of Baht 5.3  

   million. The Company has already recorded this amount of liability in its financial  

   statement. However, on December 25, 2011, the Company had filed a petition and as at  

   December 31, 2012 the case is under consideration by the Supreme Court.

 (3) In November 2012, the Company was sued for damage by a business partner who had  

   entered the auction to buy scrap steel on the charge of breaking the contract in the amount  

   of Baht 5 million plus interest 7.5% per annum. The Company submitted a statement to  

   the court explaining that the plea of the lawsuit is ungrounded. The Company considers not  

   providing the contingent liabilities provision because the case is ungrounded. As at December  

   31, 2012, the case is pending the court to schedule the defense issue on April 22, 2013.

32. FINANCIAL INSTRUMENTS 
32.1 Financial risk management and policies

 The Company’s and its subsidiaries’ financial instruments, as defined under Thai Accounting  

 Standard No. 107 “Financial Instruments: Disclosure and Presentations”, principally comprise cash  

 and cash equivalents, trade accounts receivable and payable, loans, bank overdrafts, trust receipts,  

 and short-term and long-term loans. The financial risks associated with these financial instruments  

 and how they are managed are described below. 

 32.1.1 Credit risk

    The Company and its subsidiaries are exposed to credit risk primarily with respect  

   to trade accounts receivable, loans and other receivables. The Company and its subsidiaries  

   manage the risk by adopting credit control policies and procedures, and therefore do not  

   expect to incur material financial losses. The maximum exposure to credit risk is limited to  

   the carrying amounts of receivables, loans and other receivables as stated in the statements  

   of financial position.

    The Company is subject to concentrations of credit risk because the Company  

   builds and repairs ships for general customers, in both the private and public sectors. The  

   ability of these debtors to meet their obligations is sensitive to the health of the local  

   economy.

 32.1.2 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  

    short-term and long-term 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  
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    to the market rate, the interest rate risk is expected to be minimal. 

    Significant financial assets and liabilities as at December 31, 2012 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

Floating 
interest rate

Effective 
interest rate

Within 1 - 5 Over 
Non-interest 

bearing1 year years 5 years Total

(Million Baht) (% p.a.)

Financial assets

Cash and cash equivalent - - - 220.02 0.19 220.21 0.75

Restricted bank deposits - - - 4.60 - 4.60 0.75 - 1.25

- - - 224.62 0.19 224.81

Fixed interest rates

Floating 
interest rate

Effective 
interest rate

Within 1 - 5 Over 
Non-interest 

bearing1 year years 5 years Total

(Million Baht) (% p.a.)

Financial liabilities

Bank overdrafts and short-term loans 

from financial institutions - - - 5.43 - 5.43 5.80 - 7.37

Trust receipts - - - 28.08 - 28.08 2.10 - 4.42

- - - 33.51 - 33.51

32.1.3 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, 2012 are summarized below.

(หน่วย:บาท)

Foreign currency Financial assets Financial 

liabilities

Average exchange rate
as at December 31, 2012

(Million) (Million) (Baht per 1 foreign currency unit)

US dollar 0.43 0.17 33.06

SG dollar - 0.60 25.28

EURO - 0.09 40.86

YEN - 14.39 0.36
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32.2 Fair values of financial instruments

  Since the majority of the Company’s and its subsidiaries’ financial assets and parts of their  

  financial liabilities are short-term in nature, and lendings and long-term loans borrowings have  

  floating interest rates, the fair value of these financial assets and liabilities is not expected to be  

  materially different from the amounts presented in the statements of financial position.

  A fair value is the amount for which an asset can be exchanged or a liability settled between  

  knowledgeable, willing parties in an arm’s length transaction. The fair value is determined by  

  reference to the market price of the financial instrument or by using an appropriate valuation  

  technique, depending on the nature of the instrument. 

33. RECLASSIFICATION
 Certain amounts in the consolidated financial statement and the Company only for the year  

 ended December 31, 2011 been reclassified to conform to the current year’s classification but with no  

 effect to previously reported net income or shareholders’ equity. The reclassifications are as follows :

(Unit : Baht)

Consolidated financial statements The Company only

For the year end December 31, 2011 For the year end December 31, 2011 

As reclassified As previously 

reported

As reclassified As previously 

reported

Statements of  financial position

Trade accounts payable-unrelated parties 37,564,034 25,211,014 37,055,061 24,702,041

Accrued expenses 22,205,745 34,558,765 18,110,749 30,463,769

Statement of comprehensive income

Administrative expenses 85,093,275 85,755,051 81,849,051 82,510,827

Director’s remuneration 19,165,507 18,503,731 19,165,507 18,503,731

34. APPROVAL OF FINANCIAL STATEMENTS

 These financial statements were authorized for issue by the Company’s Audit Committee on February  

 19, 2013
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วิสัยทัศน์ : เป็นอูเ่รอืทีม่ตีราผลติภณัฑ์สูร่ะดบัสากล นำาเทคโนโลยพีฒันากระบวนการผลติให้ได้คณุภาพ  เวลาส่งมอบ  

   และความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า  

พันธกิจ : มุ่งมั่นให้บริการแก่ลูกค้า โดยมีการควบคุมคุณภาพและเวลาตามมาตรฐานอู่เรือชั้นนำา มีการพัฒนา 

   อย่างต่อเนื่อง และบริหารทรัพยากรของบริษัทให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อ

   ลูกค้า   :  ผลงานเป็นที่ยอมรับและเกิดความพึงพอใจสูงสุด

   ผู้ถือหุ้น  :  มีผลประกอบการตามเป้าหมายเป็นที่พอใจแก่ผู้ถือหุ้น

   พนักงาน  :  พัฒนาบุคลากร  ให้โอกาสก้าวหน้าในงาน มีคุณภาพ 

      ชีวิตที่ดี

   สิ่งแวดล้อมและชุมชน`  :  ร่วมพัฒนาสิ่งแวดล้อมและรับผิดชอบชุมชน

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 
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