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48
41

ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิ
หน่วย : ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น
หน่วย : ล้านบาท

438

441

380

รายได้รวม
หน่วย : ล้านบาท

615

766

608

หน่วย : ล้านบาท/
Unit : Million Baht

ข้อมูลทางการเงิน 2559 2558 2557

สินทรัพย์รวม 701 530 586

หนี้สินรวม 264 89 206

ส่วนของผู้ถือหุ้น 438 441 380

รายได้จากการรับจ้าง 600 757 591

รายได้รวม 615 766 608

ก�าไรขั้นต้น 178 268 161

ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิ 48 90  41

อัตราส่วนทางการเงิน 2559 2558 2557

อัตราก�าไรสุทธิ (%) 7.87 11.77 6.68

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 11.02 21.97 10.75

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 7.86 16.16 7.06

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น(บาท) 1.69 1.71 1.47

ก�าไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) 0.19 0.35 0.16

จุดเด่นทางการเงิน 2559
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วิสัยทัศน์ :
เป็นอู่เรือที่มีตราผลิตภัณฑ์สู่ระดับสากล น�าเทคโนโลยีพัฒนา
กระบวนการผลิตให้ได้คุณภาพ เวลาส่งมอบ และความพึงพอใจ
สูงสุดของลูกค้า 

พันธกิจ :
มุ่งมั่นให้บริการแก่ลูกค้า โดยมีการควบคุมคุณภาพและเวลาตาม
มาตรฐานอู่เรือชั้นน�า มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และบริหาร
ทรัพยากรของบริษัทให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อ

ลูกค้า : 
ผลงานเป็นที่ยอมรับและเกิดความพึงพอใจสูงสุด

ผู้ถือหุ้น :
มีผลประกอบการตามเป้าหมายเป็นที่พอใจแก่ผู้ถือหุ้น

พนักงาน :
พัฒนาบุคลากร ให้โอกาสก้าวหน้าในงาน มีคุณภาพชีวิตที่ดี

สิ่งแวดล้อมและชุมชน :
ร่วมพัฒนาสิ่งแวดล้อมและรับผิดชอบชุมชน

วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
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คุณภาพและมาตรฐาน
อาชิมา มีวิสัยทัศน์ตรงตามมาตรฐานและการให้บริการ
ด้านอื่นๆ ซึ่งเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก อาชิมามีไหวพริบ
ครอบคลุม ส�าหรับการพัฒนาทุกพื้นที่ อาชิมาได้รับ
การรับรองคุณภาพมาตรฐานจาก Lloyd’s Register 
Quality Assurance (LRQA) ส�าหรับการซ่อมเรือ
และการต่อเรือ
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สาสน์จากประธาน

นายประกิต ประทีปะเสน
ประธานกรรมการบริษัท

 ถงึแม้ปี 2559 ภาพรวมเศรษฐกจิท้ังในประเทศไทยและ
ท่ัวโลกยังไม่ฟ้ืนตวัมากนกั และยงัคงต้องเผชิญกบัความเสีย่ง
หลายๆ ปัจจัย อาทิเช่น เสถียรภาพทางการเมืองทั่วทั้งยุโรป 
และอเมริกา เป็นปรากฎการณ์ซ่ึงผิดไปจากท่ีคาดการณ์ 
หลายๆ ประเทศต้องเผชิญกับความกดดันทางด้านเศรษฐกิจ 
ซ่ึงมีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจไปท่ัวโลก การด�าเนินการ
ทางธรุกจิของบริษัทจงึต้องหม่ันตรวจสอบปัจจยัต่างๆ รอบด้าน 
ทบทวนนโยบายและประเมินความเสีย่งเพือ่วางแผนรับมือใน
แต่ละสถานการณ์ ซึง่ในปีนีบ้รษัิทมองเห็นโอกาสในการขยาย
ธุรกิจ เพิ่มรายได้ในอนาคต มีการลงทุนเพิ่มสาขาในจังหวัด
สรุาษฎร์ธาน ีเพือ่รองรับงานต่อเรอืและซ่อมเรือในภาคใต้และ
ในภมิูภาคอาเซียน น�าเสนอผลงานด้วยการเป็นอู่ท่ีมีคณุภาพ 
มาตรฐานสากล
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 ผลประกอบการในรอบปีท่ีผ่านมา บริษัทยังคงต้อง
รบัมอืกบัสถานการณ์ผนัผวนท่ีเกดิขึน้ และปรบัตวัให้สามารถ
ด�าเนินธุรกิจและมีผลก�าไรได้อย่างต่อเนื่อง บริษัทมีผลก�าไร
ส�าหรบัปี ลดลง จากปีก่อนเนือ่งจากเริม่มกีารรบัรูร้ายได้จาก
โครงการต่อเรอืในช่วงปลายปี โดยมีก�าหนดส่งมอบในปี 2560 
อย่างไรก็ตามบริษัทยังคงมุ่งม่ันท่ีจะพัฒนาเพ่ือความม่ันคง
ย่ิงข้ึน เตรยีมพร้อมรบัมอืกบัความเปลีย่นแปลง ด�าเนนิธรุกจิ
อย่างรอบคอบและปรับตัวอย่างรวดเร็ว เพื่อเพิ่มความ
สามารถทางการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง
 ในโอกาสนี้ ผมในนามของคณะกรรมการขอขอบคุณ  
ผูเ้กีย่วข้องทุกฝ่ายท่ีสนบัสนนุการด�าเนนิงานของบรษัิท และ
ขอให้ความเชือ่มัน่ว่า บรษัิทจะด�าเนนินโยบาย และปรบัเปลีย่น
กลยุทธ ์ ให ้ เหมาะกับสถานการณ์ รวมถึงการพัฒนา
ประสิทธิภาพของการบริหารงาน และมาตราการอื่นๆ เพื่อ
บรหิารความเสีย่งให้อยู่ในระดบัท่ีควบคมุได้ อีกท้ังบรหิารงาน
อย่างมีธรรมาภิบาล เพื่อเป็นการพัฒนาแบบยั่งยืนและเสริม
สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
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การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

ASIMAR มีความมุ่งม่ันพฒันาศกัยภาพท้ังในด้านสงัคม และสิง่แวดล้อม 
ชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี เพื่อเป็นการแบ่งปันความสุขให้กับสังคม และชุมชน 
ช่วยพฒันาพนกังานให้ประพฤตตินเป็นพลเมืองด ีและสนบัสนนุให้พนกังานมส่ีวน
ร่วมสร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆ เพื่อชุมชน และสังคมอย่างต่อเนื่องโดยจัดกิจกรรม
และโครงการที่ส�าคัญในปี 2559 ดังนี้
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“รักษ์โลก ตอบแทนชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม”
(1) ร่วมกบั เทศบาลต�าบลแหลมฟ้าผ่า และชุมชนหมู่บ้านภมูิใจนเิวศน์ 2 
จัดท�า “โครงการชุมชนต้นแบบลดปริมาณขยะ” ณ บริเวณสนามเด็กเล่น
หมู่บ้านภูมิใจนิเวศน์ 2 ซึ่งเป็นชุมชนใกล้เคียงกับบริษัท
(2) ร่วมกบันายกเทศมนตรแีละเจ้าหน้าท่ีจากเทศบาลต�าบลแหลมฟ้าผ่า 
ร่วมกันบริจาคถังขยะ และผ้าอ้อมส�าเร็จรูปให้กับผู้ป่วยติดเตียงในชุมชน
ตรอกงอก ซึ่งเป็นชุมชนใกล้เคียงกับบริษัท
(3) ได้ด�าเนินการซ่อมแซมบ้านพักอาศัยให้กับนางจินต์ พุ่มผึ้ง ผู้ป่วย
ติดเตียงที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้

(4) มอบสิ่งของจ�าเป็นในชีวิตประจ�าวันให้กับ
บ้านพักเด็กพิการที่อ�าเภอพระประแดง จังหวัด
สมุทรปราการ

(5) ร่วมกจิกรรมกบัป้อมพระจลุจอมเกล้าฯ ใน
โครงการ “ปั่นไปปลูก” โดยการปั่นจักรยานจาก
บริเวณ องค์พระสมุทรเจดีย์ ไปปลูกป่าชายเลน
ที่บริเวณป้อมพระจุลจอมเกล้า

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)
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ส่งเสริมการศึกษาให้ครอบครัวพนักงาน และชุมชน
(6) สนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก โดยมอบของขวัญให้กับโรงเรียน ชุมชน 
และหน่วยงานราชการต่างๆ ในพื้นที่ ใกล้เคียง จ�านวน 16 แห่ง พร้อม
สนับสนุนสถานท่ีในการจัดงานวันเด็กของชุมชนบริเวณหน้าบริษัท และ
ท�าส่งกระแสไฟฟ้าให้กบัชุมชนคลองใหม่ หมูท่ี่ 3 ต�าบลแหลมฟ้าผ่า อ�าเภอ
พระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ
(7) โครงการมอบทุนการศกึษาให้บุตร – ธดิา พนกังานท่ีเรยีนด ีจ�านวน 
20 ทุน ในวันที่ 10 มิถุนายน 2559 

สุขใจที่ได้มอบ หนึ่งคนให้หลายคนรับ
(8) ส่งเสริมให้พนักงานบริจาคโลหิตร่วมกับสภากาชาดไทย เพ่ือช่วย
เหลือผู้ท่ีต้องการโลหิตให้มีชีวิตอยู่ในสังคมและครอบครัวได้ต่อไป เม่ือ 
วันที่ 16 มกราคม 2559, 4 เมษายน 2559 และ 24 มิถุนายน 2559

ส่งเสริมธรรมะในใจ
(9) จัดให้มีท�าบุญตักบาตรพระ
ประจ�าเดือน โดยนิมนต์พระจากวัด
ในชุมชน เพื่อรับบาตรจากพนักงาน 
และให้พนักงานฟังธรรมทุกเดือน 
เพื่อขัดเกลาจิตใจ และปฏิบัติตน
ในแบบพุทธศาสนิกชนที่ดี

(10) ร ่วมสนับสนุนข ้าวสารอาหารแห้งใน
โครงการบรรพชาสามเณร “ธรรมะสูด่วงใจ” รุน่ท่ี 7 
เมือ่วันท่ี 10 เมษายน 2559 ณ วดัระฆงัโฆสติาราม
วรมหาวิหาร

ครอบครัว ASIMAR
(11) บริษัทมอบเครื่องช่วยฟัง และแว่นสายตา
ให้กบั นายเกษม นซัีง สงักดัแผนกสนบัสนนุการผลติ 
บริษัท อาชิมา มารีน จ�ากัด พนักงานที่มีความ
ผิดปกติทางการได้ยิน

(6)

(7) (8)

(9) (10) (11)
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คณะกรรมการบริษัท

อายุ : 74 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
 Wayne State University, Detroit USA
• ปริญาญาตรี บริหารธุรกิจ
 Silliman University, Dumaguete , The Philippines

ประวัติการท�างานปัจจุบัน
• ประธานกรรมการ
 บมจ. เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์
 บมจ. ผลิตภัณฑ์ตราเพชร
 บมจ. ดิ เอราวัณ กรุ๊ป
 บจก. อ่างทองซูการ์เทอร์มินัล
• ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
 บมจ. ศุภาลัย
 บมจ. หาดทิพย์
 บมจ. ลัคกี้เท็คซ์ (ไทย)
 บมจ. ไทยคาร์บอนแบล็ค
 บมจ. รองเท้าบาจาแห่งประเทศไทย
• กรรมการ
 บมจ. ซัสโก้

จ�านวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) ณ 14/03/59 : 200,200
สัดส่วนใน การถือหุ้น (%) : 0.08
วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 30/03/2538

นายประกิต ประทีปะเสน
ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ

อายุ : 84 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
• มัธยมศึกษาตอนปลาย
 โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชย์

ประวัติการท�างานปัจจุบัน
• ประธานกรรมการบริหาร
 บมจ. เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์
• ประธานกรรมการกลุ่มบริษัทซีทราน
 บจก. ตัณฑ์ไพบูลย์ (ธุรกิจ Holding Company)
 บจก. ซีทราน ทราเวิล (ธุรกิจเรือท่องเที่ยว)
 บจก. ซีทราน เฟอร์ร่ี (ธรุกจิเรอืรับส่งผูโ้ดยสารข้ามฝาก)
 บจก. ซีทราน พอร์ท (ธุรกิจท่าเทียบเรือ ขนส่งทางน�้า)
 บจก. ซีทราน ไลน์
 บจก. ซีทราน ด๊อคยาร์ค

จ�านวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) ณ 14/03/59 : 28,644
สัดส่วนใน การถือหุ้น (%) : 0.01
วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 30/03/2538

นายสุธรรม  ตัณฑ์ไพบูลย์ 
กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
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อายุ : 57 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA)
 Ohio University, USA
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การบัญชี)
 คณะเศรษฐศาสตร์ และบริหารธุรกิจ
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการท�างานปัจจุบัน
• กรรมการผู้จัดการ
 บมจ. เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์
• กรรมการผู้จัดการ (2544 - 2547)
 บริษัท ซีทรานเฟอร์รี่ จ�ากัด

จ�านวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) ณ 14/03/59 : 1,124,960
สัดส่วนใน การถือหุ้น (%) : 0.44
วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 09/09/2546

นางวรวรรณ  งานทวี 
กรรมการผู้จัดการ และกรรมการบริหาร

อายุ : 84 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
• ปริญญาวารสารศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• วิทยาลัยป้องกัน ราชอาณาจักร รุ่นที่ 15
• ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์
 สถาบันการไปรษณีย์โทรคมนาคมและ
 วิทยาลัยการปกครองแห่งชาติ ปารีส ประเทศฝรั่งเศส
• ประกาศนียบัตรการปกครองและการคลัง คณะนิติศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยปารีส

ประวัติการท�างานปัจจุบัน
• กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
 และประธานกรรการสรรหา และก�าหนดค่าตอบแทน
 บมจ. เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์
• ประธานกรรมการ
 บจก. โกษากร
• ประธานคณะกงสุลกิตติมศักดิ์แห่งประเทศไทย
• นายกกิตติมศักดิ์สมาคมโทรคมนาคม
 แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
• กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ราชรัฐโมนาโค
• กรรมการ
 มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
 มูลนิธิศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเซีย
 และแปซิฟิก
• ที่ปรึกษากรรมการ
 ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)

จ�านวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) ณ 14/03/59 : -
สัดส่วนใน การถือหุ้น (%) : -
วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 26/04/2538

นายศรีภูมิ  ศุขเนตร
กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
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อายุ : 72 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
• ปริญญาโท (พืชไร่)
 University of Florida Florida, USA
• ปริญญาตรี กสิกรรมศาสตร์ (พืชสวน)
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการท�างานปัจจุบัน
• กรรมการบริหาร
 บมจ. เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์
 บจก. อ่างทองชูการ์เทอร์มินัล 
• ประธานกรรมการ
 บจก. เพชรโฮเต็ล
 บจก. อ่าวไทยคลังสินค้า
 บจก. น�้าตาลนครเพชร
 บจก. บ้านโป่ง อินเตอร์เทรด 
 บจก. ค้าผลผลิตน�้าตาล
• รองประธานกรรมการ  
 บจก. อ้อยและน�้าตาลไทย
• ประธานกรรมการบริษัท
 บจก. ไทยชูการ์มิลเลอร์
• กรรมการ
 บจก. วิทัยไบโอเพาเวอร์
• กรรมการผู้จัดการ
 บจก. บี.พี.โอเวอร์ซีส์
 บจก. ไทยโมลาสเซส ซิสเต็ม
• นายกกติตมิศกัดิ ์สมาคมผูผ้ลติน�า้ตาลและชีวพลงังานไทย

จ�านวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) ณ 14/03/59 : 17,500,041
สัดส่วนใน การถือหุ้น (%) : 6.78
วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 30/03/2538

นายวิบูลย์  ผาณิตวงศ์ 
กรรมการ, กรรมการบริหาร
กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

อายุ : 78 ปี
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)
• กรรมการผู้จัดการ (2545 - 2546)
 บมจ. เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์

จ�านวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) ณ 14/03/59 : -
สัดส่วนใน การถือหุ้น (%) : -
วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 03/07/2541

นายสุทิน  ตัณฑ์ไพบูลย์  
กรรมการ และกรรมการบริหาร
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อายุ : 80 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
• ปริญญาเอก Dr. of Architecture
 University of Rome
• ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการท�างานปัจจุบัน
• กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
 บมจ. เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์
• นักธุรกิจ

จ�านวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) ณ 14/03/59 : -
สัดส่วนใน การถือหุ้น (%) : -
วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 06/06/2543

ดร.บ�ารุง   จินดา
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

อายุ : 78 ปี
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

จ�านวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) ณ 14/03/59 : 6,000,000
สัดส่วนใน การถือหุ้น (%) : 2.32
วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 26/11/2544

นายประวัติ  จันทร์เรือง
กรรมการ และกรรมการสรรหา
และก�าหนดค่าตอบแทน
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อายุ : 40 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
• ปริญญาเอก วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
 University of North Carolina at Wilmington
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ
 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)

ประวัติการท�างานปัจจุบัน
• กรรมการบริหาร
 บมจ. เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์
• กรรมการ
 บจก. อ่างทองชูการ์เทอร์มินอล
 บจก. วิทัย ไบโอเพาเวอร์
 บจก. นครเพชรกรีนเนอร์ยี่
 บจก. มิลตั้นไบโอเทค
 บจก. น�้าตาลนครเพชร

จ�านวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) ณ 14/03/59 : 5,500,000
สัดส่วนใน การถือหุ้น (%) : 2.13
วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 04/06/2545

ดร.นณณ์  ผาณิตวงศ์
กรรมการ และกรรมการบริหาร

อายุ : 52 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
• ปริญญาโท บัญชีการเงิน
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี บัญชี
 วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษา

ประวัติการท�างานปัจจุบัน
• กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
 บมจ. เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์
• ผู้จัดการการเงินและบัญชีอาวุโส
 บจก. สกู๊ต ดีไซน์
• ผู้อ�านวยการฝ่ายการเงินและบัญชี (2553-2556)
 มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง

จ�านวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) ณ 14/03/59 : -
สัดส่วนใน การถือหุ้น (%) : -
วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 01/06/2559

นางลักขณา  ศรีสด
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
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อายุ : 43 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA)
 University of Central Oklahoma USA.
• ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์ และการบัญชี 
 เอกการขนส่งระหว่างประเทศ
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการท�างานปัจจุบัน
• รองกรรมการผู้จัดการ
 บมจ. เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์
• ผู้จัดการทั่วไป (2552-2558)
 บมจ. เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์
• Category Development Manager (2551-2552)
 Procter & Gamble Trading (Thailand) Limited
• Unit Manager (2550-2551)
 Procter & Gamble Trading (Thailand) Limited
• Marketing Strategy & Planning Manager
 (2549-2550) 
 Procter & Gamble Trading (Thailand) Limited
• Trade Development Manager (2547-2549)
 Gillette Thailand Limited

จ�านวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) ณ 14/03/59 : -
สัดส่วนใน การถือหุ้น (%) : -
วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 01/10/2558

นายสุรเดช  ตัณฑ์ไพบูลย์
กรรมการ, กรรมการบริหาร
และรองกรรมการผู้จัดการ
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คณะผู้บริหาร

อายุ : 45 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA)
 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
• ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์
 สถาบันราชภัฏ พระนคร

ประวัติการท�างานปัจจุบัน
• ผู้จัดการทั่วไป
 บมจ. เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์
• ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป (2557 - 2558)
 บมจ. เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์
• ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกยานพาหนะ (2555 - 2557)
 บมจ. สหพัฒนพิบูล
• ผูช่้วยเจ้าหน้าท่ีตรวจเรอื  (ESP and Lifeboat Inspection)
 (2550 - 2555)
 K.P. SHIP MANAGEMENT CO., LTD.

จ�านวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) ณ 14/03/59 : -
สัดส่วนใน การถือหุ้น (%) : -
วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 01/10/2558

นายนิติ  ประทุมถิ่น
ผู้จัดการทั่วไป

อายุ : 43 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
• ปริญญาโท การจัดการการขนส่งและโลจิสติกส์
 มหาวิทยาลัยบูรพา
• ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
• ปริญญาตรี เครื่องกลเรือ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี

ประวัติการท�างานปัจจุบัน
• รักษาการผู้จัดการฝ่ายผลิต
• ผู้จัดการโครงการเรือต่อ (2555 - 2557)
• ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต (งานเรือต่อ) (2554)
 บมจ. เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์

จ�านวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) ณ 14/03/59 : -
สัดส่วนใน การถือหุ้น (%) : -
วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 15/01/2558

นายธวัช ธนเจริญธวัช
รักษาการผู้จัดการฝ่ายการผลิต
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อายุ : 40 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
• ปริญญาโท การจัดการนวัตกรรม
 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
• ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้าก�าลัง
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประวัติการท�างานปัจจุบัน
• รักษาการผู้จัดการฝ่ายการตลาด (2559)
• ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาด (2558-2559)
• ผู้จัดการแผนกขาย (2553-2557)
 บมจ. เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์

จ�านวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) ณ 14/03/59 : -
สัดส่วนใน การถือหุ้น (%) : -
วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 01/5/2559

นายกิตติพงษ์  จงสมบูรณ์สุข
รักษาการผู้จัดการฝ่ายการตลาด

อายุ : 63 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
• มัธยมศึกษาตอนปลาย
 โรงเรียนศรีบุณยานนท์

ประวัติการท�างานปัจจุบัน
• ผู้จัดการฝ่ายบริการพัสดุ
 บมจ. เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์
• ผู้จัดการแผนกจัดซื้อ (2548-2554)
 บมจ. เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์

จ�านวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) ณ 14/03/59 : -
สัดส่วนใน การถือหุ้น (%) : -
วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 31/01/2555

นางอารมย์  สัจจวิโส
ผู้จัดการฝ่ายบริการพัสดุ
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อายุ : 43 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
• ปริญญาโท บริหารเทคโนโลยี
 วิทยาลัยนวัตกรรมอุดมศึกษา
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ - บัญชี
 เทคโนโลยีราชมงคล
 วิทยาเขตบพิตรพิมุข จักรวรรดิ

ประวัติการท�างานปัจจุบัน
• ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี
 บมจ. เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์
• นักบริหารการเงิน (2548-2549)
 บจก. เอซี นีลเส็น (ประเทศไทย)
• สมุห์บัญชี (2536-2548)
 บจก. จงสถิตย์

จ�านวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) ณ 14/03/59 : -
สัดส่วนใน การถือหุ้น (%) : -
วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 01/04/2554

นางสาวระพีพรรณ  พิบูลย์ศิลป์
ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี

อายุ : 40 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA)
 มหาวิทยาลัย เวสเทิร์น
• ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประวัติการท�างานปัจจุบัน
• ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
 บมจ. เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์
• ผู้จัดการแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ (2551-2556)
 บมจ. เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์

จ�านวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) ณ 14/03/59 : -
สัดส่วนใน การถือหุ้น (%) : -
วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 01/08/2556

นายเอราวัต  พรหมจรรย์
ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
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คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหา
และก�าหนดค่า

ตอบแทน

ผู้จัดการฝ่ายผลิต

คณะกรรมการ
บริหาร

ผู้จัดการฝ่าย
การตลาด

ผู้จัดการฝ่าย
การเงินและบัญชี

รองกรรมการ
ผู้จัดการ

กรรมการผู้จัดการ

ผู้จัดการทั่วไป

ส�านักกรรมการ
ผู้จัดการ

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

ผู้จัดการฝ่าย
บริการพัสดุ

ผู้จัดการฝ่าย
ทรัพยากรบุคคล

และธุรการ

ผู้ตรวจสอบภายใน

โครงสร้างการจัดการและแผนผังการบริหารองค์กร
บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จ�ากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
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 บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จ�ากัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2524 ด้วยทุนจดทะเบียน 200,000 บาท ให้บริการด้านการ
ตรวจเรือในรูปแบบของ Marine Survey Company ต่อมาบริษัทฯ ได้เปลี่ยนวัตถุประสงค์แต่เริ่มแรกมาเป็นให้บริการอู่ต่อ
เรอื เนือ่งจากการความต้องการด้านอู่ซ่อมเรอืพาณชิย์ท่ีได้มาตรฐานมีเพิม่มากข้ึน และได้เพิม่ทุนจดทะเบียนเป็น 20 ล้านบาท 
รวมท้ังซ้ืออู่ลอยจากประเทศญ่ีปุ่น โดยให้ชือ่ว่า “อู่อาชมิา 1” เพือ่รองรบัความต้องการดงักล่าว ต่อมาในปี พ.ศ. 2538 บรษัิทฯ 
ได้ซ้ืออู่ลอยเพิม่อีก 1 อู่ จากประเทศเยอรมน ีโดยให้ช่ือว่า “อู่อาชิมา 2” และได้เพิม่ทุนจดทะเบียนเป็น 120 ล้านบาท และ 170 
ล้านบาทตามล�าดับ รวมทั้งแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ�ากัด และเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จ�ากัด 
(มหาชน) หรือใช้ชื่อย่อว่า “ASIMAR”

 ในปี 2539 บรษัิทฯ ได้รบัความไว้วางใจจากส่วนราชการโดยกองทัพเรอืให้ต่อเรอืตรวจการณ์ปืน จ�านวน 3 ล�า มลูค่า
งาน 808 ล้านบาท นอกจากนี้ หุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้รับการอนุมัติให้เป็นหลักทรัพย์ท่ีจดทะเบียน และซ้ือขายใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ ต่อมาบริษัทได้จดทะเบียนยกเลิกสาขาที่ ซอยสุขสวัสดิ์ 49 และย้ายอู่ลอย 1 มารวมกับ
อู่ลอย 2 ณ ส�านักงานปัจจุบัน

 บริษัทฯ ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 version 2000 จาก Lloyd’s Register Quality Assurance ใน
ปี พ.ศ. 2543 และปี พ.ศ. 2545 บรษัิทฯ ได้รบัการว่าจ้างให้ต่อเรอืโดยสารกึง่ด�าน�า้พทัยาปะการงั และเรอืโดยสารคาตามาราน 
มลูค่างานรวมประมาณ 50 ล้านบาท และซ่อมคนืสภาพเรอืตรวจการณ์ขนาดใหญ่ 3 ล�า ของส�านกังานต�ารวจแห่งชาต ิมลูค่า
งาน 256 ล้านบาท

 นอกจากนี้ บริษัทฯออกใบส�าคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทอายุไม่เกิน 3 ปี ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม จ�านวน 119 ล้าน
หน่วย ในปี พ.ศ. 2546 บริษัทฯ รับด�าเนินการก่อสร้าง โครงเหล็กทางเดินระหว่างอาคารผู้โดยสารบางส่วน (Steel Work 
and Fabrication) ภายในสนามบินสวุรรณภมู ิมลูค่า 159 ล้านบาท และจดัหาอู่ลอยเพิม่ 1 อู่ มลูค่า 30 ล้านบาท แทนอู่ลอย 1 
เดิมที่จ�าหน่ายออกไป

ประวัติความเป็นมาและการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญ
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 ปี 2547 บริษัทฯ ได้ท�าการก่อตั้งบริษัท อาชิมา มารีน จ�ากัด (บริษัทย่อย) เพื่อด�าเนินธุรกิจรับเหมาช่วงงานโดยช่าง
ฝีมือเฉพาะทาง ในปีนี้บริษัทฯ ได้ซ่อมท�าเรือจุฬาภรณ์ของกรมประมงมูลค่า 42 ล้านบาท และเรือสู้ไพรินทร์ของกรมอู่ 
ทหารเรือ มูลค่า 28.5 ล้านบาท ซ่อมเรือ KALAMINJA MT401 จากประเทศมัลดีฟส์ มูลค่า 42 ล้านบาท

 ปี 2548 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนร่วมทุนกับบริษัท GLOBECO S.p.A. จากประเทศอิตาลี ซึ่งเป็นบริษัทด�าเนินธุรกิจ
ด้านเรอืก�าจดัมลภาวะทางน�า้ชัน้น�าของโลก เพือ่ก่อตัง้บรษัิท อโีคมารนี จ�ากดั (บรษัิทย่อย) โดยมธีรุกจิหลกัคอื การให้บรกิาร
ก�าจัดมลภาวะทางน�้า เช่น ผักตบชวา ขยะ และคราบน�้ามัน เป็นต้น ให้แก่ลูกค้าภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและแถบ
ภูมิภาคเอเชีย โดยบริษัทฯ เป็นผู้ด�าเนินการต่อเรือเพื่อใช้ในกิจการดังกล่าว 

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

 ในเดือนพฤษภาคม 2549 ได้มีการจดทะเบียนลดทุนตามมติท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2549 เนื่องจากการ  
Ex-Warrant ครั้งที่ผ่านมาเป็นครั้งสุดท้าย มีผู้ไม่มาใช้สิทธิจ�านวน 3,189,900 หน่วย ท�าให้ต้องมีการจดทะเบียนลดทุนช�าระ
แล้วของบริษัทจาก 238,000,000 บาท เป็น 234,810,100 บาท 

 นอกจากนี้ บริษัท อีโคมารีน จ�ากัด ได้ซื้อเรือเพลิแกน 25 จากประเทศอิตาลี และต่อเรือขึ้นใหม่อีกจ�านวน 3 ล�า เพื่อ
ให้บริการด้านเก็บขยะและก�าจัดคราบน�้ามัน และด�าเนินการต่อเรือก�าจัดมลภาวะทางน�้า และได้รับสัญญาจ้างระยะสั้นจาก
จังหวัดสมุทรปราการและองค์การบริหารส่วนต�าบลเทพารักษ์

 ปี 2550 บริษัทฯ ได้เริ่มด�าเนินการโครงการต่อเรือบรรทุกสินค้าขนาด 442 TEU ซึ่งเป็นเรือบรรรทุกตู้สินค้าขนาด
ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีการต่อเรือขึ้นในประเทศไทยให้กับ GATI LIMITED ประเทศอินเดีย โดยมีระยะเวลาการท�างานตั้งแต่ปี 
2549 งานประกอบเฉพาะตัวเรือแล้วเสร็จในปี 2550 และส่งมอบภายในเดือน มกราคม 2552 นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ลงนาม
ในสัญญาอีก 2 ฉบับ คือ สัญญาดัดแปลงเรือจากเรือคอนเทนเนอร์เป็นเรือสนับสนุนงานนอกชายฝั่งของ SERBA PACIFIK 
SDN.BHD จากประเทศมาเลเซีย และสัญญาต่อเรือส�ารวจปิโตรเลียมกับ ALMANSOORI PRODUCTION SERVICE LLC. 
จากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
 บริษัทฯ ก�าลังด�าเนินการจัดท�ามาตรฐานระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS 18001 ให้เป็นไปตาม 
กฎเกณฑ์ต่างๆ ของระบบ
 บริษัท อาชิมา มารีน จ�ากัด ได้ด�าเนินการจดทะเบียนลดทุนเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2550 จากทุนจดทะเบียนจ�านวน 
37.5 ล้านบาทเป็น 10.0 ล้านบาท และเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2550 จากทุนจดทะเบียน 10.0 ล้านบาท เป็น 5.0 ล้านบาท
 นอกจากนี้ บริษัท อีโคมารีน จ�ากัด ได้รับสัญญาจ้าง 1 ปี จากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในงานปรับปรุงสภาพน�้าโดย
การใช้สารชีวภาพในแม่น�้าเจ้าพระยาซ่ึงมีปัญหาน�้าเน่าเสียและกระทบต่อการเลี้ยงปลาในกระชัง โดยมีช่ือโครงการ คือ 
“โครงการเจ้าพระยาสดใสเทิดไท้องค์ราชันย์” โดยเฝ้าระวังคุณภาพและบ�ารุงรักษาแม่น�้าเจ้าพระยาและแม่น�้าน้อยในช่วงท่ี
ไหลผ่านพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้ปราศจากขยะมูลฝอย วัชพืช และผักตบชวา โดยลงนามในสัญญาเมื่อ วันที่ 30 
พฤศจิกายน 2550 เริ่มงานตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2550 - 31 พฤศจิกายน 2551
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 ปี 2551 บริษัทฯ ด�าเนินการต่อเรือบรรทุกตู้สินค้าขนาด 442 TEU ของ GATI LIMITED ประเทศอินเดีย ซึ่งเป็น
โครงการต่อเนื่องจากปี 2550
 วันท่ี 26 พฤศจิกายน 2551 มีการส่งมอบเรือดัดแปลงจากเรือคอนเทนเนอร์เป็นเรือสนับสนุนงานนอกชายฝั่งของ 
SERBA PACIFIK SDN.BHD จากประเทศมาเลเซีย 
 ด�าเนินการต่อเรือสนับสนุนการปฏิบัติงานแท่นขุดเจาะน�้ามันกับ ALMANSOORI PRODUCTION SERVICE LLC. 
จากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ก�าหนดส่งมอบในปี 2552 
 นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญางานต่อเรือสนับสนุนงานใต้น�้านอกชายฝั่ง ขนาดความยาว 60 เมตร กับ K.A. 
AL-GOSAIBI DIVING AND MARINE SERVICES COMPANY จากราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย
 บริษัทฯ ได้จัดเริ่มจัดมาตรฐานระบบอาชีวอนามัยและ ความปลอดภัย OHSAS 18001 ซึ่งอยู่ในระหว่างการด�าเนิน
การตามกฎเกณฑ์ต่างๆ ของระบบ 
 บริษัท อีโคมารีน จ�ากัด ได้ด�าเนินงาน “โครงการเจ้าพระยาสดใสเทิดไท้องค์ราชันย์” โดยเฝ้าระวังคุณภาพและบ�ารุง
รักษาแม่น�้าเจ้าพระยา และแม่น�้าน้อย ในช่วงที่ไหลผ่านพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้ปราศจากขยะมูลฝอย วัชพืช และ
ผักตบชวา ของจังหวัด โดยใช้เครื่องตรวจวัดคุณภาพน�้าเป็นประจ�าทุกวัน และทุกสามเดือนจะมีการตรวจวัดค่าน�้าอย่าง
ละเอยีด 28 พาลามเิตอร์ และยังได้ร่วมกบัหน่วยงานกรมพฒันาท่ีดนิ เพือ่น�าผกัตบชวาและวชัพชืทางน�า้ น�าไปท�าปุ๋ยชีวภาพ
เพ่ือแจกจ่ายเกษตรกร ท�าให้วชัพชืนัน้มีประโยชน์ต่อชุมชนมากกว่าการท้ิงแบบสญูเปล่า เริม่งานตัง้แต่วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2550 
– 30 พฤศจิกายน 2551 เป็นสัญญาจ้าง 1 ปี ส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว

 ปี 2552 
 วันที่ 12 มกราคม 2552 มีการส่งมอบโครงการต่อเรือบรรทุกตู้สินค้าขนาด 442 TEU ของ GATI LIMITED ประเทศ
อินเดีย 
 วันท่ี 2 มนีาคม 2552 มกีารปล่อยเรอืสนบัสนนุการปฏบัิตงิานแท่นขุดเจาะน�า้มนั ของ ALMANSOORI PRODUCTION 
SERVICE LLC. ของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ลงน�้า 
 วนัท่ี 26 ตลุาคม 2552 มีการส่งมอบเรอืสนบัสนนุการปฏบัิตงิานแท่นขุดเจาะน�า้มัน ของ ALMANSOORI PRODUCTION 
SERVICE LLC. ของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
 วันที่ 30 มีนาคม 2552 มีการวางกระดูกงูเรือสนับสนุนงานใต้น�้านอกชายฝั่ง ขนาดความยาว 60 เมตร ของ K.A. AL-
GOSAIBI DIVING AND MARINE SERVICES COMPANY จากราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย 
 วันที่ 28 กันยายน 2552 ได้ลงนามในสัญญางานซ่อมใหญ่เรือส�ารวจประมงมหิดล ของกรมประมง
 วนัท่ี 30 พฤศจกิายน 2552 ได้ลงนามในสญัญางานต่อเรอืลากจงูขนาดก�าลงัฉุดไม่น้อยกว่า 30 เมตรกิตนั จ�านวน 1 ล�า 
และเรือลากจูงขนาดก�าลังฉุดไม่น้อยกว่า 40 เมตริกตัน จ�านวน 1 ล�า ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย ระยะเวลาโครงการ
ประมาณ 730 วัน

 ปี 2553 
 วันที่ 17 มีนาคม 2553 ส่งมอบเรือส�ารวจประมงมหิดล ของกรมประมง ที่เข้าซ่อมใหญ่รวมระยะเวลา 6 เดือน
 วนัท่ี 1 เมษายน 2553 มีการวางกระดกูงเูรอืลากจงูขนาดก�าลงัฉุดไม่น้อยกว่า 30 เมตรกิตนั จ�านวน 1 ล�า และเรอืลากจงู
ขนาดก�าลังฉุดไม่น้อยกว่า 40 เมตริกตัน จ�านวน 1 ล�า ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย
 เดือนมีนาคม บริษัทฯ ได้ท�าการปรับปรุงอู่ ASIMAR 1 (อู่ลอย) เพิ่มขนาดอู่เป็น 3,951 ตันกรอส สามารถรองรับขนาด
เรือสูงสุดได้ 5,000 DWT ซึ่งจะท�าให้บริษัท สามารถเพิ่มปริมาณในการรับการซ่อมเรือในขนาดที่ใหญ่ขึ้น และสร้างรายได้ที่
เพิ่มขึ้น
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 บริษัทฯ เริ่มโครงการการวิจัยและพัฒนา Innovation โดยมุ่งเน้นในเรื่องการลดมลภาวะจากการใช้วัตถุดิบ การปรับ
เปลี่ยนเครื่องมือ อุปกรณ์ และกระบวนการผลิต รวมทั้งการใช้กระแสไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อมกับชุมชนใกล้เคียง รวมทั้งการลดมลภาวะเพื่อประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม
 บริษัท อีโคมารีน จ�ากัด ได้ด�าเนินงาน โครงการรักษ์เจ้าพระยา/ป่าสัก กิจกรรมจัดเก็บผักตบชวา วัชพืชลอยน�้า 
รวมทั้งขยะมูลฝอย การเฝ้าระวังและตรวจสอบคุณภาพน�้าในแม่น�้าเจ้าพระยาพี้นที่ จ.พระนครศรีอยุธยา จ.ปทุมธานี และ 
จ.นนทบุรี ระยะเวลาโครงการประมาณ 7 เดือน

 ปี 2554 
 วันที่ 23 มิถุนายน 2554ได้ลงนามในสัญญางานต่อเรือ Transhipment Barge Inter 7 จ�านวน 1 ล�า ของบริษัท อินเตอร์ 
สตีวีโดริ่ง 7 จ�ากัด ระยะเวลาโครงการ 240 วัน มูลค่างาน 70.00 ล้านบาท
 วันที่ 18 กรกฎาคม 2554 มีพิธีวางกระดูกงูเรือ Transhipment Barge Inter 7 ของบริษัท อินเตอร์ สตีวีโดริ่ง 7 จ�ากัด 
 วันที่ 21 กรกฎาคม 2554 ได้ลงนามในสัญญางานดัดแปลงเรือ Transhipment Barge พรปิยะฌาน 2 จ�านวน 1 ล�า 
ของบริษัท พรปิยะฌานทรานสปอร์ต จ�ากัด ระยะเวลาโครงการ 120 วัน มูลค่างาน 23.25 ล้านบาท
 วันที่ 8 สิงหาคม 2554 บริษัทรับงานจาก บริษัท เบสท์ เพอฟอร์แมนซ์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด เพื่อซ่อมเรือบรรทุก 
น�้ามันดิบ ชื่อ Benchamas Explorer ของบริษทเชฟรอนประเทศไทยส�ารวจและผลิต จ�ากัด
 วันที่ 15 ตุลาคม 2554 ลงนามในสัญญากับบริษัทเชฟรอนประเทศไทยส�ารวจและผลิต จ�ากัด และบริษัท เชฟรอน
ออฟชอร์ ประเทศไทย จ�ากัด ท�าโครงการ Typhoon Evacuation ในการให้บริการท่าเทียบเรือ และขนส่งที่ท่าเทียบ กรณีมี
เหตุภัยฉุกเฉิน 
 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2554 บริษัทรับงานกู้ซากเรือบรรทุกสินค้า ชื่อ UNSION VIGOR จาก บริษัท Titan Maritime 
ประเทศสิงคโปร์ ที่จมอยู่บริเวณ ท่าเรือเคอรี่ สยามซีพอร์ต อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 
 วันที่ 22 ธันวาคม 2554 จัดพิธีการปล่อยเรือลากจูงขนาดก�าลังฉุดไม่น้อยกว่า 30 เมตริกตัน จ�านวน 1 ล�า และเรือ
ลากจูงขนาดก�าลังฉุดไม่น้อยกว่า 40 เมตริกตัน จ�านวน 1 ล�า ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย ลงน�้า

 ปี 2555 
 วันที่ 4 กรกฎาคม 2555ได้ลงนามในสัญญางานต่อเรือ Lighter Barge จ�านวน 2 ล�า ของบริษัท ทะเลไทย ขนส่ง 2 
จ�ากัด ระยะเวลาโครงการ 5 เดือน มูลค่างาน 35.70 ล้านบาท
 วันที่ 31 กรกฎาคม 2555 มีส่งมอบเรือ Transhipment Barge Inter 7 ของบริษัท อินเตอร์ สตีวีโดริ่ง 7 จ�ากัด
 วันที่ 31 กรกฎาคม 2555 มีพิธีวางกระดูกงูเรือ Lighter Barge จ�านวน 2 ล�า ของบริษัท ทะเลไทย ขนส่ง 2 จ�ากัด
 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 
และงานขุดลอกคูนายกิมสาย 1 มูลค่างาน 197,800 บาท ของส�านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 วันที่ 18 สิงหาคม 2555 ได้รับงานลอกหน้าเลนในบ่อสระน�้าของคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มูลค่า
งาน 300,000 บาท
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 ปี 2556 
 วันที่ 15 มกราคม 2556 ได้ลงนามในสัญญาต่อเรือ Lighter Barge จ�านวน 6 ล�า ของบริษัท อ่างทองชูการ์ เทอร์มินัล 
จ�ากัด ระยะเวลาโครงการ 1 ปี มูลค่างาน 93.17 ล้านบาท
 วันที่ 11 เมษายน 2556 มีการส่งมอบเรือ Lighter Barge ล�าที่ 1 และ 2 ของบริษัท อ่างทองชูการ์เทอร์มินัล จ�ากัด
 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 มีการส่งมอบเรือ Lighter Barge ล�าที่ 3 และ 4 ของบริษัท อ่างทองชูการ์เทอร์มินัล จ�ากัด
 วันที่ 16 ธันวาคม 2556 มีการส่งมอบเรือสนับสนุนงานใต้น�้านอกชายฝั่ง (ADAMS NOMAD) ของ K.A.AL-GOSAIBI 
DIVING AND MARINE SERVICES COMPANY จากราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย

 บริษัท อีโค มารีน จ�ากัด วันที่ 16 มิถุนายน 2556 ได้รับงานขุดลอกท่าเทียบเรือขนถ่ายถ่านหิน ของ Glow SPP3 
Company Limited มูลค่างาน 32.49 ล้านบาท ระยะเวลาโครงการวันที่ 21 มิถุนายน 2556 ถึง 9 พฤศจิกายน 2556 โดย
ได้ด�าเนินการส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว
 ได้รับงานต่อเรือยนต์เร็ว (Air Boat) ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (แม่เมาะ) มูลค่างาน 695,000 บาท  
ระยะเวลาท�าโครงการวันที่ 24 สิงหาคม 2556 ถึง 26 พฤศจิกายน 2556 โดยได้ด�าเนินการส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว

 ปี 2557
 วันท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2557 ลงนามในสัญญาต่อเรือลากจูง จ�านวน 1 ล�า ของท่าเรือสีหนุวิลล์ ประเทศกัมพูชา  
ระยะเวลาโครงการ 18 เดือน มูลค่างาน 6.30 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
 วันท่ี 12 มนีาคม 2557 ลงนามในสญัญาต่อเรอืวางทุ่นพร้อมเครนขนาดยกน�า้หนกัได้ไม่น้อยกว่า 12 เมตริกตนั จ�านวน 
1 ล�า ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย ระยะเวลาโครงการ 15 เดือน มูลค่างาน 349.60 ล้านบาท
 บริษัท อีโค มารีน จ�ากัด ได้รับงานซ่อมแซมระบบไฮดริอลิคและระบบขับเคลื่อนเรือก�าจัดผักตบชวา 12 ล�าของ  
กรมโยธาธิการและผังเมือง มูลค่างาน 5.91 ล้านบาท ระยะเวลาโครงการวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 ถึง 24 ตุลาคม 2557 
โดยได้ด�าเนินการส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว

 ปี 2558
 วันท่ี 4 สิงหาคม 2558 ส่งมอบเรือลากจูง จ�านวน 1 ล�า ของท่าเรือสีหนุวิลล์ ประเทศกัมพูชา มูลค่างาน 6.30  
ล้านเหรียญสหรัฐฯ
 วันที่ 7 สิงหาคม 2558 พิธีปล่อยเรือวางทุ่นพร้อมเครนฯ “เรือท่าเรือ 123” ของการท่าเรือแห่งประเทศไทยลงน�้า
 วันที่ 17 สิงหาคม 2558 พิธีขึ้นระวางเรือลากจูง ณ ท่าเรือสีหนุวิลล์ ประเทศกัมพูชา
 วันที่ 3 กันยายน 2558 ส่งมอบเรือวางทุ่นพร้อมเครนขนาดยกน�้าหนักได้ไม่น้อกยว่า 12 เมตริกตัน จ�านวน 1 ล�า ของ
การท่าเรือแห่งประเทศไทย มูลค่างาน 349.60 ล้านบาท
 วนัท่ี 26 กนัยายน 2558 รบัรางวลัผลติภณัฑ์ยอดเยีย่มของประเทศไทยประจ�าปี 2558 ประเภทต่อเรอืเดนิทะเลมาตรฐาน
สากลจากกระทรวงอุตสาหกรรม
 บริษัท อีโค มารีน จ�ากัด วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 ลงนามในสัญญาต่อเรือก�าจัดผักตบชวาและวัชพืช จ�านวน 4 ล�า 
ของกรมโยธาธิการและผังเมือง ระยะเวลาโครงการ 241 วัน มูลค่างาน 45.90 ล้านบาท 
 วันที่ 21 สิงหาคม 2558 ส่งมอบเรือก�าจัดผักตบชวาและวัชพืช จ�านวน 4 ล�า ของกรมโยธาธิการและผังเมือง มูลค่า
งาน 45.90 ล้านบาท
 บรษัิท เจนเนอรลั มารนี จ�ากดั วนัท่ี 21 ธนัวาคม 2558 ได้จดทะเบียนเปลีย่นชือ่บรษัิท จากเดมิช่ือ บรษัิท เจนเนอรัล 
คลังสินค้า จ�ากัด เป็น บริษัท เจนเนอรัล มารีน จ�ากัด และเพิ่มวัตถุประสงค์ เพื่อด�าเนินธุรกิจเป็นตัวแทนจ�าหน่ายเครื่องจักร 
เครื่องกล อะไหล่และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกประเทศ
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บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จ�ากัด(มหาชน)
4 พฤษภาคม 2559 ลงนามในสัญญาต่อเรือลากจูงขนาดก�าลังฉุดไม่น้อยกว่า 50 เมตริกตัน จ�านวน 1 ล�า 

ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย ระยะเวลาโครงการ 18 เดือน มูลค่างาน 398.30 ล้านบาท

27 กรกฎาคม 2559 โอนกรรมสิทธิ์ซื้อทรัพย์สิน ประกอบด้วยที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
เพิ่มสาขาเพื่อขยายงานและรองรับงานในภาคใต้ มูลค่ารวม 130 ล้านบาท

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

6 กันยายน 2559 พิธีวางกระดูกงูเรือลากจูงขนาดก�าลังฉุดไม่น้อยกว่า 50 เมตริกตัน ของการท่าเรือ
แห่งประเทศไทย

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

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

บริษัท อีโค มารีน จ�ากัด
29 มีนาคม 2559 ลงนามในสัญญาต่อเรือก�าจัดผักตบชวาและวัชพืช จ�านวน 1 ล�า ของกรมโยธาธิการ

และผังเมือง จังหวัดนครปฐม ระยะเวลาโครงการ 240 วัน มูลค่างาน 13.90 ล้านบาท

28 เมษายน 2559 ลงนามในสัญญาต่อเรือก�าจัดผักตบชวาและวัชพืช จ�านวน 1 ล�า ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ระยะเวลาโครงการ 180 วัน มูลค่างาน 9.94 ล้านบาท

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

15 กันยายน 2559 ส่งมอบเรือก�าจัดผักตบชวาและวัชพืช จ�านวน 1 ล�า ของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
จังหวัดนครปฐม มูลค่างาน 13.90 ล้านบาท

19 กันยายน 2559 ส่งมอบเรือก�าจัดผักตบชวาและวัชพืช จ�านวน 1 ล�า ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา มูลค่างาน 9.94 ล้านบาท

3 ตุลาคม 2559 ส่งมอบงานซ่อมใหญ่เปลี่ยนอุปกรณ์เรือก�าจัดผักตบชวาและวัชพืช จ�านวน 15 ล�า
ของกรมโยธาธิการและผังเมือง กรุงเทพฯ มูลค่างาน 25.40 ล้านบาท

ผลงานและเหตุการณ์ส�าคัญของบริษัทในปี 2559
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ลักษณะกิจการหลัก
 บรษัิท เอเชียน มารนี เซอร์วสิส์ จ�ากดั (มหาชน) หรอื ASIMAR ด�าเนนิธรุกจิหลกัด้านการต่อเรอืและซ่อมเรอื รวมท้ัง 
งานก่อสร้างวิศวกรรมต่างๆ และเป็นอู่เรอืช้ันน�าเพยีงแห่งเดยีวของประเทศท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
โดยมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่คือ กลุ่มตัณฑ์ไพบูลย์ (ซีทราน) และกลุ่มผาณิตวงศ์ นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มผู้ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยอีกจ�านวนหนึ่งด้วย บริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจเพิ่มเติมโดยการตั้งบริษัทย่อยรองรับความต้องการเฉพาะด้าน 
ได้แก่ บริษัท อาชิมา มารีน จ�ากัด เพื่อจัดหาแรงงานฝีมือส�าหรับงานซ่อมเรือให้กับบริษัทฯ และ บริษัท อีโคมารีน จ�ากัด 
ที่ด�าเนินธุรกิจรับจ้างก�าจัดมลภาวะในแหล่งน�้า
 ทั้งนี้บริษัทได้รับการรับรองคุณภาพ มาตรฐาน ISO 9001 Version 2008 ครอบคลุมทั้งด้านการต่อเรือใหม่และการ
ซ่อมเรือ ได้รับการรับรองอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มาตรฐาน OHSAS 18001 Version 2007 ปัจจุบันบริษัทฯ มี
อู่ลอยทั้งหมด 2 อู่ ซึ่งรองรับเรือขนาดตั้งแต่ 5,000 เดทเวทตัน ถึง 20,000 เดทเวทตัน ตามล�าดับ โดยมุ่งเน้นการซ่อมเรือ
ขนาดกลางขึ้นไป หรือลูกค้าที่ต้องการคุณภาพสูงและส่งมอบตรงเวลา บริษัทมีก�าลังการผลิตโดยประมาณของงานซ่อมเรือ 
75 ล�า/ปี และงานต่อเรือขนาด 7,000-10,000 เดทเวทตัน 2 ล�า/ปี 
 นอกจากนี้บริษัทยังสามารถก่อสร้างงานทางวิศวกรรมอื่นๆ เช่น โครงสร้างเหล็กภายในทางเดินผู้โดยสารสนามบิน
สุวรรณภูมิ การสร้างแท่นขุดเจาะน�้ามัน การท�าสะพานเหล็ก เป็นต้น

1.	 ซ่อมเรือ	(Ship	Repair)
 บริษัทฯ มีอุปกรณ์หลักเพื่อใช้ซ่อมท�าเรือขนาดตั้งแต่ 5,000 เดทเวทตัน ถึง 20,000 เดทเวทตัน ได้แก่ อู่ลอยรูปตัวยู 
(U Groove) จ�านวน 2 อู่ สามารถรองรับความต้องการของลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้ ยังมีอุปกรณ์ 
สนับสนุนอื่นๆ อาทิ โรงงาน เครนขนาดใหญ่ และช่างฝีมือที่ผ่านการฝึกอบรมเป็นอย่างดี ท�าให้ผลงานได้มาตรฐาน

2.	 ต่อเรือ	(Shipbuilding)
 บริษัทฯ มีพื้นที่ท�างาน Slipway และอุปกรณ์ เครื่องจักรขนาดใหญ่ ที่สามารถรองรับการต่อเรือขนาดใหญ่ ความยาว
ไม่เกิน 120 เมตร น�้าหนักไม่เกิน 20,000 เดทเวทตัน โดยที่ผ่านมาบริษัทได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศให้ต่อเรือที่มีคุณสมบัติพิเศษ อาทิ 

 ตัวอย่างผลงาน 
ประเภท จ�านวน/ล�า เจ้าของเรือ

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

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

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

4.  เรือตรวจการณ์ปืนขนาด 64 เมตร 3 กองทัพเรือ

5.  เรือโดยสารแบบคาตามาราน 3 บริษัท เขาหลัก เอ็นเตอร์ไพรส์ จ�ากัด

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

7.  เรือบรรทุกตู้สินค้าขนาด 422 TEU 1 GATI LIMITED

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย
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ประเภท จ�านวน/ล�า เจ้าของเรือ

8.  เรือสนับสนุนการปฏิบัติงานแท่น
  ขุดเจาะน�้ามันขนาด 50 เมตร

1 ALMANSOORI PRODUCTION SERVICE LLC.

9.  เรือลากจูงขนาดก�าลังฉุดไม่น้อยกว่า 
  30 เมตริกตัน

1 การท่าเรือแห่งประเทศไทย

10. เรือลากจูงขนาดก�าลังฉุดไม่น้อยกว่า 
  40 เมตริกตัน

1 การท่าเรือแห่งประเทศไทย

11. เรือ Transhipment Barge 1 บริษัท อินเตอร์ สตีวีโดริ่ง 7 จ�ากัด 

12. เรือ Lighter Barge 8 บริษัท ทะเลไทย ขนส่ง 2 จ�ากัด,
บริษัท อ่างทองชูการ์เทอร์มินัล จ�ากัด

13. เรือสนับสนุนงานใต้น�้านอกชายฝั่ง
  ขนาด 60 เมตร

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

14. เรือลากจูง 1 Port Authority of Sihanoukville

15. เรือวางทุ่นพร้อมเครนขนาดยก 
  น�้าหนักไม่น้อยกว่า 12 เมตริกตัน

1 การท่าเรือแห่งประเทศไทย

16. เรือก�าจัดผักตบชวาและวัชพืช
  ชนิดสายพานล�าเลียง

3 กรมโยธาธิการและผังเมือง กรุงเทพมหานคร รับสัญญาต่อเรือ
จาก บริษัท อีโค มารีน จ�ากัด

3. งานดัดแปลงเรือ (Ship Conversion Upgrading)
 บรษัิทมีความเช่ียวชาญในการดดัแปลงเรอืท่ีต้องใช้ประสบการณ์และเทคนคิพเิศษ อาทิเช่น ดดัแปลงเรือบรรทุกน�า้มนั
ให้เป็นแบบเปลือกเรือสองชั้น (Double Hull), เรือห้องเย็น, เรือตรวจการณ์, เรือบรรทุกสินค้าเทกองให้เป็นเรือบรรทุก
คอนเทนเนอร์, งานขยายตัวเรือ และเรือสนับสนุนที่พักส�าหรับแท่นขุดเจาะน�้ามัน

4. งานก่อสร้างวิศวกรรมต่างๆ (Engineering Work)
 บริษัทสามารถก่อสร้างและซ่อมแซมอุปกรณ์ประเภทลอยน�า้ สิ่งก่อสร้างในทะเล การก่อสร้างโครงสร้างเหล็กซ่ึงเป็น
ส่วนประกอบของการก่อสร้างสะพาน โรงงานอุตสาหกรรม แท่นขุดเจาะน�้ามันในทะเล และส่วนประกอบของเครื่องจักรใน
โรงงาน เป็นต้น

 อุปกรณ์ที่ส�าคัญ 
 1. อู่ลอย 2 อู่ สามารถรับเรือขนาด5,000 เดทเวทตัน ถึง 20,000 เดทเวทตัน

อู่ลอย ขนาดอู่ การยกตัว ขนาดเรือสูงสุด เครนอู่
Asimar 1 98 x 19.6 m. 2,000 t. 5,000 DWT
Asimar 2 161 x 28 m. 6,000 t. 20,000 DWT 2 x 12 t.

2 x Dock-knight

2. ส�านักงานใหญ่ พื้นที่ต่อเรือพร้อมสลิปเวย์ 2 แห่ง ด้านทิศเหนือและทิศใต้ของบริษัทรวมพื้นที่ประมาณ 20,000 
ตารางเมตร และสาขาสุราษฎร์ธานี พื้นที่ซ่อมเรือพร้อมสลิปเวย์ 1 แห่ง รวมพื้นที่ประมาณ 37,000 ตารางเมตร 
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3. อุปกรณ์อื่นๆ เช่น เครนขนาดใหญ่ และโรงงาน ช่วยท�าให้งานซ่อมสร้างสะดวกรวดเร็วขึ้น โดยมีอุปกรณ์ที่ส�าคัญ
ดังนี้

ชนิดอุปกรณ์ จ�านวน
1.  เครื่องตัดเหล็ก CNC 2 ชุด
2.  Gantry Crane ขนาด 100 ตันส�าหรับงานต่อเรือด้านทิศเหนือ 1 ตัว
3.  Gantry Crane ขนาด 10 ตันส�าหรับงานต่อเรือด้านทิศเหนือ 3 ตัว
4.  โรงพ่นกริดส�าหรับแผ่นเหล็กขนาด กว้าง 2.4 ม. ยาว 10 ม. 1 โรง
5.  ปั้นจั่นเคลื่อนที่ (Dock knight) ในอู่ลอย 2 ส�าหรับงานพ่นสี พ่นทราย 2 ชุด
6.  Gantry Crane ขนาด 5 ตันส�าหรับระบบโลจิสติกส์ของชิ้นงานเหล็กในโรงประกอบ 6 ตัว

 อุปกรณ์ต่างๆ ข้างต้นน�ามาให้บริการงานโดยทั่วไปดังนี้

งานตัวเรือ งานเครื่องกล/ งานไฟฟ้า งานทดสอบโดยไม่ท�าลาย

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

งานเครื่องจักรใหญ่/เครื่องไฟฟ้า
งานซ่อมหม้อน�้า
งานใบจักร
งานเพลาใบจักร
งานท่อ
งานไฟฟ้าและอีเล็กโทรนิก

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

4. ส�านกังานใหญ่ พืน้ท่ีในการท�างาน 33,280 ตารางเมตร มคีวามยาวตดิแม่น�า้ 300 เมตร และระดบัความลกึ หน้าท่า  
9 เมตร และ สาขาสรุาษฎร์ธาน ีพืน้ท่ีในการท�างาน 38,352 ตารางเมตร มีความยาวตดิคลองท่าทองใหม่ 87 เมตร
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ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทย่อย 

 บริษัท เจนเนอรัล มารีน จ�ากัด
  บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 ในบริษัท เจนเนอรัล มารีน จ�ากัด โดยด�าเนินธุรกิจเป็นตัวแทนจ�าหน่ายทั้งภายใน

และภายนอกประเทศ เกี่ยวกับเครื่องจักร เครื่องกล อะไหล่และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

 บริษัท อาชิมา มารีน จ�ากัด
  บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.90 ในบริษัท อาชิมา มารีน จ�ากัด ด�าเนินธุรกิจเป็นผู้รับเหมางานซ่อมเรือ ให้กับบริษัท 

เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จ�ากัด (มหาชน) เนื่องจากตลาดมีความต้องการบุคลากรด้านนี้เป็นจ�านวนมาก และบริษัทมี
ความประสงค์จะพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อให้ได้ผลงานตามมาตรฐานของสมาคมจัดชั้นเรือ (Classification Society)

 บริษัท อีโคมารีน จ�ากัด
  บริษัท อีโคมารีน จ�ากัด เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จ�ากัด (มหาชน) ซึ่งถือหุ้น

ร้อยละ 93.15 และบริษัท ITALMARE S.P.A. (ชื่อเดิม บริษัท GLOBECO S.p.A.) จากประเทศอิตาลี ซึ่งถือหุ้น 
ร้อยละ 6.85 เพื่อด�าเนินธุรกิจด้านการให้บริการเรือก�าจัดมลภาวะทางน�้า ได้แก่ การเก็บขยะมูลฝอยจากแหล่งน�้า การ
ก�าจัดคราบน�้ามัน การก�าจัดผักตบชวาและวัชพืช เป็นต้น โดยจะให้บริการแก่หน่วยงานภาคเอกชนและภาครัฐ

  นอกจากนี้ บริษัท อีโคมารีน จ�ากัด ยังได้รับการสนับสนุนลิขสิทธิ์ด้านแบบเรือ และการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อ
พัฒนาอุตสาหกรรมด้านนี้ จากบริษัท ITALMARE S.P.A. อีกส่วนหนึ่งด้วย

การลงทุนในบริษัทย่อย 

โครงสร้างของกลุ่มบริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จ�ากัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 

บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จ�ากัด (มหาชน)
ทุนช�าระแล้ว 258.29  ล้านบาท ด�าเนินธุรกิจซ่อมและต่อเรือ

บริษัท อาชิมา มารีน จ�ากัด
ทุนช�าระแล้ว 5.00 ล้านบาท

ด�าเนินธุรกิจรับเหมางานซ่อมเรือ

บริษัท เจนเนอรัล มารีน จ�ากัด
ทุนช�าระแล้ว 10 ล้านบาท

ด�าเนินธุรกิจเป็นตัวแทนจ�าหน่ายเครื่องจักร
เครื่องกล อะไหล่ และอุปกรณ์

บริษัท อีโค มารีน จ�ากัด
ทุนช�าระแล้ว 18.25  ล้านบาท

ด�าเนินธุรกจิให้บรกิารเรอืควบคมุมลพษิทางน�า้

99.99%

93.15%

99.90%
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(หน่วย:ล้านบาท)

ประเภทรายได้ 2559 2558 2557
จ�านวน % จ�านวน % จ�านวน %

รายได้ซ่อมเรือ 311.70 50.72 346.70 45.24 351.10 57.78
รายได้ต่อเรือ 205.76 33.48 359.90 46.96 232.60 38.28
รายได้รับจ้างของบริษัทย่อย 82.15 13.37 50.63 6.61 7.58 1.24
รายได้อื่น* 14.98 2.44 9.16 1.20 16.39 2.70
รวม 614.59 100.00 766.39 100.00 607.67 100.00

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

โครงสร้างรายได้ของบริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จ�ากัด (มหาชน) 
และบริษัทย่อย

โครงสร้างรายได้

14.98
รายได้อื่น

311.70
ซ่อมเรือ

82.15
รายได้รับจ้างของบริษัทย่อย

205.76
ต่อเรือ
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แนวโน้มเศรษฐกิจ
 เศรษฐกิจโลกในปี 2560 มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อย โดย IMF คาดว่าจะเติบโตได้ 3.4% เทียบกับปี 2016 น�าโดย
การฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา ซ่ึงมาจากการส่งออกท่ีขยายตัวดีข้ึน และการบริโภคภายในประเทศท่ีเติบโตอย่าง 
ต่อเนื่อง โดยคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในช่วงครึ่งปีแรกจะเติบโตอย่างค่อยเป็นค่อยไป ภาคเอกชนยังชะลอการลงทุน 
ภาคการส่งออกได้รบัผลกระทบจากค่าเงนิดอลลาร์สหรัฐฯ มีแนวโน้มแข็งค่า ส่วนในช่วงคร่ึงปีหลงัน่าจะได้รบัแรงกระตุน้จาก
นโยบายการปรับลดอัตราภาษีให้กับภาคธุรกิจและการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานตามนโยบายการบริหารประเทศใหม่ รวมถึง
แนวโน้มการจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ จะมีการปรับดอกเบี้ยนโยบายอีก 1-2 ครั้งในปี 2560 ด้าน
ราคาน�้ามันมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนเล็กน้อยแต่ยังอยู่ในระดับต�่า เนื่องจากตลาดน�้ามันยังมีอุปทานส่วนเกินอยู่ ส่วนเศรษฐกิจใน
กลุ่มยูโรโซนจะยังคงเติบโตอย่างค่อยเป็นค่อยไป อาจเป็นเหตุให้เกิดการชะลอการบริโภคและการลงทุน ซึ่งจะกระทบต่อการ
ฟื้นตัวของเศรษฐกิจ อาจจะส่งผลให้การส่งออกของไทยไปยูโรโซน อาจไม่ได้ปรับตัวดีขึ้นมาก 
 ส่วนเศรษฐกจิไทยในปี 2560 เริม่ฟ้ืนตวัโดยได้แรงสนบัสนนุจากการฟ้ืนตวัของราคาผลผลติทางการเกษตร และนโยบาย
กระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐ โดยเฉพาะการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี รวมไปถึงการเร่งลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดย 
ผู้ประกอบการไทยเริ่มยกระดับผลิตภาพการผลิตและเพิ่มขีดความสามารถในแข่งขันให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ระบบ
เศรษฐกิจในยุค Industry 4.0 อย่างไรก็ดีเศรษฐกิจไทยยังคงต้องเผชิญกับต้นทุนในการลงทุนยังมีแนวโน้มสูงขึ้นทั้งจากราคา
น�้ามันดิบ ต้นทุนการน�าเข้าที่เพิ่มขึ้นจากค่าเงินบาทที่มีแนวโน้มอ่อนค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา แต่ด้วย
เสถยีรภาพเศรษฐกจิไทยท่ียงัอยู่ในเกณฑ์ด ีท�าให้ตลอดปี 2560 จะยังคงรกัษาระดบัอัตราดอกเบ้ียนโยบายของไทยมแีนวโน้ม
คงอยู่ที่ 1.5% ด้านการส่งออกจะขยายตัวเล็กน้อยตามปริมาณค้าโลกที่ยังซบเซา และความเสี่ยงที่เกิดขึ้นทั่วโลก อย่างไร
ก็ตาม ทิศทางการฟ้ืนตวัของราคาน�า้มันจะส่งผลให้ราคาและมูลค่าการส่งออกสนิค้าเกีย่วเนือ่งกบัน�า้มันพลกิกลบัมาขยายตวัได้
ในปีนี้ จากแนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจโลกที่เปราะบาง การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างการค้าระหว่างประเทศ และการ
ชะลอตัวของภาคอุตสาหกรรมโลก ถือเป็นอุปสรรคที่ส�าคัญต่อการฟื้นตัวของการส่งออกไทย 

ภาพรวมอุตสาหกรรม
 ในรอบปี 2559 บรษัิทต่อเรอื และบรษัิทเดนิเรอืสนิค้า ท่ีเคยได้รบัอานสิงส์จากการขยายตวัอย่างรวดเรว็ของเศรษฐกจิจีน 
และความเฟ่ืองฟูของตลาดสนิค้าโภคภณัฑ์ ปัจจบัุนกลบัเปลีย่นสถานะกลายเป็นผูไ้ด้รบัผลกระทบมากท่ีสดุกลุม่หนึง่จากการ
ชะลอตัวทางเศรษฐกิจของจีนและภาวะตกต�่าของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ท่ัวโลกโดยเฉพาะน�้ามันดิบ ซ่ึงท�าให้ความต้องการ 
สั่งซื้อแท่นขุดเจาะและอุปกรณ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมน�้ามันลดลงตามราคาน�้ามัน
 ด้านการขนส่งและเดินเรือระหว่างประเทศ ดัชนีวัดมูลค่าการขนส่งถ่านหิน สินแร่เหล็ก ธัญพืช และสินค้า 
โภคภัณฑ์อื่นๆ ที่ไม่ใช่น�้ามัน ลดลง 76% นับตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2558 และปัจจุบันก็อยู่ในเกณฑ์ต�่า อัตราค่าขนส่งสินค้า
ทางเรือที่มีต้นทางจากท่าเรือของเอเชียก็ลดลง เช่นเดียวกับปริมาณการขนส่งสินค้าจากท่าเรือหลักๆ บางแห่งของภูมิภาค 
เช่น ท่าเรือสิงคโปร์ซึ่งเป็นท่าเรือใหญ่อันดับ 2 ของโลก ปริมาณการขนส่งสินค้าลดลง 8.7% ในปีที่ผ่านมา เป็นการลดลง
ครั้งแรกในรอบ 6 ปี ส่วนปริมาณการขนส่งสินค้าที่ท่าเรือฮ่องกง ซึ่งเป็นท่าเรือใหญ่อันดับสี่ของโลก ลดลงเช่นกันที่อัตรา 
9.5% ด้านท่าเรือในภมิูภาคอืน่ๆ เช่น ท่าเรอืรอตเตอร์ดมัท่ีเนเธอร์แลนด์ การขนส่งสนิค้าแบบตูค้อนเทนเนอร์กล็ดลงท�าลาย
สถติิในปีท่ีผ่านมา

ภาวะการแข่งขันและแนวโน้มอุตสาหกรรม 
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 รวมท้ังส่งผลไปถึงธุรกิจ Offshore ท่ีมีตัวเลขจาก ธุรกิจให้บริการดูแลและซ่อมบ�ารุงเรือเดินสมุทรและแท่นขุดเจาะ
น�้ามันที่ไม่ได้ใช้งาน บนเกาะลาบวน ประเทศมาเลเซีย ปัจจุบันที่ท่าจอดเรือของลูกค้าน�ามาฝากไว้ถึง 102 ล�า เป็นตัวเลข
สงูกว่าในปีก่อนหน้ามากกว่า 2 เท่า และยังมีแนวโน้มเพิม่มากข้ึน ซ่ึงแสดงว่าแนวโน้มธรุกจิยังคงซบเซาไปอย่างน้อย 2-3 ปี
 ด้านการต่อเรือ ในปีที่ผ่านมา ยอดการสั่งซื้อเรือเดินสมุทรลดลง 40% คิดเป็นมูลค่า 6.9 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ 
ขณะท่ียอดการสั่งท�าลายเรือเก่าท่ีไม่ใช้แล้วเพิ่มข้ึนถึง 15% สถานการณ์ดังกล่าวแตกต่างไปจากเม่ือ 2-3 ปีท่ีแล้ว 
โดยสิ้นเชิง เนื่องจากในช่วงที่เศรษฐกิจโลกฟื้นตัว และน�้ามันมีราคาสูงขึ้น ยอดการสั่งซื้อเรือใหม่ก็เพิ่มขึ้นด้วย เช่นกัน โดย
ในปี 2556 ยอดรวมการสั่งซื้อเรือสินค้าแบบเทกอง (bulk carrier) ส�าหรับขนสินค้าประเภทสินแร่เหล็ก ถ่านหิน หรือข้าว  
มีจ�านวนมากกว่า 1.2 พันล�า ขณะที่ปี 2558 ยอดสั่งซื้อเรือแบบเดียวกันมีจ�านวนเพียง 250 ล�า เรือบรรทุกสินค้าจ�านวนมาก
ท่ีต่อใหม่ออกมาขณะนีอ้ยู่ระหว่างการใช้งานแล้ว จงึกล่าวได้ว่าปรมิาณเรอืสนิค้าในปัจจบัุนอยู่ในภาวะล้นเกนิความต้องการ
 จนีเองเป็นหนึง่ในผูไ้ด้รบัผลกระทบรนุแรงจากสถานการณ์ดงักล่าว เนือ่งจากเป็นประเทศผูต่้อเรอืบรรทุกสนิค้ารายใหญ่
ของโลก สถิติจากกระทรวงอุตสาหกรรมและสารสนเทศของจีนชี้ว่า ในปี 2558 ยอดสั่งต่อเรือใหม่ลดลงเกือบ 50% และใน
เดือนธันวาคมที่ผ่านมา บริษัท โจชาน หวูโจ ชิป รีแพริ่ง แอนด์ บิลดิ้ง ก็กลายเป็นรัฐวิสาหกิจผู้ต่อเรือและซ่อมบ�ารุงเรือ 
รายแรกในรอบทศวรรษของจีนที่ก้าวเข้าสู่ภาวะล้มละลาย

แนวโน้มอุตสาหกรรมในประเทศ
 ในปี 2560 ด้านธุรกิจอู่ต่อเรือและซ่อมเรือมีแนวโน้มท่ีจะปรับตัวดีข้ึน จากนโยบายการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้าน
คมนาคมของรัฐบาล ประกอบกับการส่งออกที่มีทิศทางการฟื้นตัวดีขึ้น เป็นปัจจัยที่จะท�าให้เศรษฐกิจในประเทศขยายตัว มี
การขนส่งสินค้าภายในประเทศเพิ่มขึ้นทั้งเพื่อสนับสนุนโครงการลงทุนต่างๆ และเพื่ออุปโภค บริโภคในประเทศ โดยมีค�าสั่ง
ต่อเรือใหม่ เป็นเรือบรรทุก (Lighter) เพื่อใช้ขนส่งและล�าเลียงสินค้าภายในประเทศเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากปี 2559
 ด้านเรือบริการแท่นขุดเจาะน�้ามัน (Offshore Vessel) ขนส่งน�้ามัน ในปี 2560 บริษัทน�้ามันเชื้อเพลิงหลักของประเทศ
จะมีการก�าหนดนโยบายส�าหรับเรือที่ใช้ในการขนส่งน�้ามันของบริษัทจะต้องเป็นเรือที่จดทะเบียนในประเทศไทย ซึ่งจะท�าให้
มีปริมาณเรือที่ใช้ในงานบริการแท่นขุดเจาะน�้ามัน (Offshore Vessel) ในตลาดเพิ่มขึ้น ซึ่งถือเป็นโอกาสของธุรกิจซ่อมเรือ 
รวมทั้งภายในปี 2560 จะมีการบังคับใช้อนุสัญญาการจัดการน�้าถ่วงเรือ (Ballast Water Management Convention) ที่จะมี
ผลบังคับให้เรือทั้งหมดต้องมีระบบการจัดการน�้าถ่วงเรือ ซึ่งอู่ซ่อมเรือสามารถเพิ่มรายได้จากการติดตั้งระบบ อุปกรณ์ หรือ
ดัดแปลงระบบควบคุมต่างๆ
 ในส่วนของเรือต่อใหม่ของลูกค้าราชการ ความต้องการถูกก�าหนดตามแผนงบประมาณประจ�าปี ซึ่งมีจ�านวนอู่ต่อเรือ
ที่มีศักยภาพในการรับงานเพิ่มมากขึ้น มีการแข่งขันกันสูง ท�าให้แต่ละอู่ต้องมีการพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิต
 อุตสาหกรรมต่อเรือ นอกจากเป็นอุตสาหกรรมท่ีต้องใช้เงินลงทุนสูงแล้ว ยังมีอุตสาหกรรมต่อเนื่องอีกจ�านวนมากใน
หลายระดับ รวมท้ังต้องอาศัยเทคโนโลยีและองค์ความรู ้ด ้านวิศวกรรมช้ันสูงจากหลายสาขา จึงจ�าเป็นท่ีรัฐบาล 
จะต้องให้การส่งเสริมอย่างจริงจัง ต่อเนื่อง และครบวงจร ดังเช่นท่ีนานาประเทศท่ีอุตสาหกรรมต่อเรือเจริญรุดหน้าอย่าง
มั่นคง
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บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จ�ากัด (มหาชน)
ส�านักงานใหญ่และที่ตั้งกิจการ  : เลขที่ 128 หมู่ 3 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์
  จ.สมุทรปราการ 10290
โทรศัพท์ : 02-815-2060-7
โทรสาร : 02-453-7213-4
สาขาสุราษฎร์ธานี : เลขที่ 142/1 หมู่ 4 ถ.สายบ้านท่าทองใหม่-บ้านบางส�าโรง
  ต.ท่าทองใหม่ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฏร์ธานี 84290
โทรศัพท์ : 077-961-238 โทรสาร : 077-961-239
ประกอบธุรกิจหลัก : ซ่อมเรือและต่อเรือ
เลขทะเบียนบริษัท : 0107538000185 
Home Page : www.asimar.com 
หุ้นสามัญที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมดจ�านวน : 258,291,087 หุ้น 
ทุนช�าระแล้ว : 258,291,087.00 บาท 

นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป 
บริษัท เจนเนอรัล มารีน จ�ากัด
ส�านักงานใหญ่และที่ตั้งกิจการ : เลขที่ 128 หมู่ 3 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์
  จ.สมุทรปราการ 10290 
ประกอบธุรกิจหลัก  : ด�าเนินธุรกิจเป็นตัวแทนจ�าหน่ายทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
  เกี่ยวกับเครื่องจักร เครื่องกล อะไหล่และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 
โทรศัพท์ : 02-815-2060-7
โทรสาร  02-453-7213-4 
ทุนช�าระแล้ว : 10,000,00.00บาท 

บริษัท อาชิมา มารีน จ�ากัด 
ส�านักงานใหญ่และที่ตั้งกิจการ : เลขที่ 128 หมู่ 3 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์
  จ.สมุทรปราการ 10290 
โทรศัพท์ : 02-815-2060-7
โทรสาร : 02-453-7213-4 
สาขาสุราษฎร์ธานี : เลขที่ 142/1 หมู่ 4 ถ.สายบ้านท่าทองใหม่-บ้านบางส�าโรง 
 : ต.ท่าทองใหม่ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฏร์ธานี 84290
โทรศัพท์ : 077-961-238
โทรสาร : 077-961-239
ประเภทธุรกิจหลัก : ด�าเนินธุรกิจเป็นผู้รับเหมางานซ่อมเรือให้ บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ 
  จ�ากัด (มหาชน) 
ทุนช�าระแล้ว : 5,000,000.00 บาท

ข้อมูลทั่วไปและบุคคลอ้างอิง
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บริษัท อีโค มารีน จ�ากัด 
ส�านักงานใหญ่และที่ตั้งกิจการ : เลขที่ 128 หมู่ 3 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์
  จ.สมุทรปราการ 10290
ประเภทธุรกิจหลัก : ด�าเนินธุรกิจให้บริการเรือและต่อเรือ ควบคุมมลพิษทางน�้า
โทรศัพท์ : 02-815-2060-7
โทรสาร : 02-453-7213-4
Home Page : www.ecomarine.co.th
ทุนช�าระแล้ว : 18,250,000.00 บาท

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

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

- ผู้สอบบัญชี : นายพจน์ อัศวสันติชัย
- เลขทะเบียนผู้สอบบัญช ี : ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4891

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

ที่ปรึกษากฎหมาย : บริษัท เนติพัฒน์ จ�ากัด
  827/1 ซ.ลาดพร้าว 87 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม. 10240
  โทรศัพท์ 02-935-9779
 : CROSSROADS SOLUTION PTE LIMITED
  1055/828-829 อาคารสเตท ทาวเวอร์ ชั้น 36  ถ.สีลม 
  แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500
  โทรศัพท์ 02-630-8120-1
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1. ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ
 ความเสีย่งจากความไม่แน่นอนของการประกอบธรุกจิ ซ่ึงจะข้ึนอยู่กบัภาวะเศรษฐกจิโลก อตัราค่าระวางเรอืลดลงอย่าง
มากมีผลต่อจ�านวนเรือท่ีเข้าซ่อมท�า มูลค่าเรือซ่อมท�าท่ีไม่แน่นอน ท�าให้รายได้ของบริษัทอาจมีความผันผวน แต่บริษัท
สามารถจดัหางานเรอืต่อจากลกูค้าต่างประเทศ และงานดดัแปลงเรือมาทดแทนก�าลงัการผลติท่ีเหลอือยู ่บรษัิทยังคงมีความ
เสีย่งในการส่งมอบเรอืให้ทันตามก�าหนดในสญัญา ซึง่บรษัิทได้จดัท�าแผนงานเฉพาะโครงการเพือ่ให้งานแล้วเสรจ็ตามสญัญา

2. ความเสี่ยงด้านการขาดแคลนบุคลากร
 การด�าเนินธุรกิจของบริษัท จ�าเป็นต้องอาศัยบุคลากรท่ีมีความช�านาญทางด้านช่างฝีมือและวิศวกรด้านการซ่อมเรือ 
ต่อเรอืเป็นส�าคญั บรษัิทมีนโยบายจงูใจท้ังในด้านค่าตอบแทน,สวสัดกิารและ ส่งเสรมิให้พนกังานได้รบัการฝึกอบรมให้มีทักษะ
ความรู้เพิ่มเติมตลอดเวลา เพื่อให้พนักงานผูกพันกับองค์กร นอกจากนี้บริษัท ยังได้ร่วมมือกับวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทร
เจดีย์ เปิดการเรียน การสอน หลักสูตรทวิภาคี เพื่อให้พนักงานได้มีโอกาสศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานเชื่อมโลหะ ซึ่งจะท�าให้
พนักงานได้มีความรู้และวุฒิการศึกษา ท�าให้มีศักยภาพมากยิ่งข้ึน บริษัทเช่ือว่าการด�าเนินการดังกล่าวจะลดปัญหาการ
ขาดแคลนบุคลากรของบริษัทได้

3. ความเสี่ยงด้านสถานที่ตั้งในการประกอบธุรกิจ
 ที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งของบริษัทในปัจจุบัน บริษัทได้เช่ามาจากกรมธนารักษ์ มีระยะเวลาสัญญา 30 ปี ซึ่งผู้ให้เช่าสามารถ
บอกเลิกสัญญาได้ตามเงื่อนไขปกติของสัญญาระหว่างหน่วยงานราชการกับบริษัทเอกชน ท�าให้บริษัทอาจต้องจัดหาสถานที่
ประกอบธุรกิจใหม่หากสัญญาเช่าสิ้นสุดลง อย่างไรก็ตามหากมีการยกเลิกสัญญา บริษัทสามารถเคลื่อนย้ายอู่ลอยซ่ึงเป็น
อุปกรณ์หลักในการด�าเนินงานไปยังสถานที่ตั้งแห่งใหม่ได้ 

4. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
 รายได้และต้นทุนการผลิตของบริษัทบางส่วนอ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน โดยเฉพาะงานต่อเรือ และงานซ่อมดัดแปลง
เรือ จะต้องมีการน�าเข้าเครื่องจักรมูลค่าสูงจากต่างประเทศ เช่น เครื่องก�าเนิดไฟฟ้า เครื่องจักรเดินเรือ เครน กว้าน ในขณะ
ที่งานซ่อมเรือจะมีการซื้ออุปกรณ์ภายในประเทศเป็นส่วนใหญ่ บริษัทจึงให้ความส�าคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยการจัด
ท�าสัญญาซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ส�าหรับภาระผูกพันที่เป็นเงินสกุลต่างประเทศ

5. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาของวัสดุการผลิต
 วัสดุหลักที่บริษัทน�ามาใช้ คือ เหล็กแผ่น สี ท่อ วาล์ว และลวดเชื่อม รวมทั้งต้นทุนการผลิตอื่นๆ ที่มีแนวโน้มการปรับ
เพิ่มราคาต่อเนื่องจากราคาน�้ามันท่ีเพิ่มสูงข้ึน ท�าให้บริษัทมีต้นทุนประกอบการท่ีเพิ่มข้ึนด้วย ซ่ึงบริษัทได้จ�ากัดขอบเขต 
ความเสี่ยงโดยการปรับอัตราค่าบริการเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับราคาน�้ามันเท่านั้น

ปัจจัยความเสี่ยง
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6. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
 การท่ีลูกค้าอาจไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันท่ีมีกับบริษัทภายใต้เงื่อนไขปกติได้ ดังนั้นบริษัทจ�าเป็นต้องจ�ากัด
ขอบเขตความเสี่ยงโดยพยายามให้มีการช�าระเงินค่าซ่อมท�าเรือให้มากที่สุดก่อนเรือออกจากอู่ 

7. ความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุและอุบัติภัย
 บริษทัท�ากรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองความเสี่ยงด้านสิ่งปลูกสร้าง เครื่องจักร สต็อกสินค้า อู่ลอย รวมทัง้ความสูญเสีย
และความเสียหายต่อตัวเรือที่ก�าลังสร้างหรือก�าลังซ่อมและอู่ลอย 2 อู่ 
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1. กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือสูงสุด 10 รายแรก 
  รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 14 มีนาคม 2559 (วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด)

ชื่อ/สกุล
ณ วันที่ 14 มีนาคม 2559

จ�านวนหุ้นที่ถือ สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1. กลุ่มผาณิตวงศ์ 48,300,041 18.70
2. กลุ่มตัณฑ์ไพบูลย์ 46,041,020 17.83
3. นายปรีชา แอ่งขุมทรัพย์ 6,700,000 2.59
4. นายประวัติ จันทร์เรือง 6,000,000 2.32
5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ากัด 5,514,930 2.14
6. นายทวี ช่างเพชร 5,500,000 2.13
7. น.ส.สมจิตต์ ธาราอมรรัตน์ 5,289,770 2.05
8. นางสาวธัญสินี ลิ้มศิริโพธิ์ทอง 2,692,600 1.04
9. นางสาวภัทรภร ผลิตากุล 2,680,000 1.04
10. นายพิเชษฐ มณีรัตนะพร 2,500,000 0.97

รวม 131,218,361 50.80

 ที่มา : รายงานการกระจายหุ้น บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

2. นโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
  บริษัทเอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จ�ากัด (มหาชน) : บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผล ไม่น้อยกว่า 40% ของก�าไร

สุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละงวดบัญชีหลังจากหักส�ารองตามกฎหมายและขาดทุนสะสมยกมาแล้ว (ถ้ามี) 
ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว จะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไข และข้อก�าหนดในสัญญาต่างๆ ที่
บริษัทผูกพันอยู่ รวมถึงความจ�าเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

  บริษัทย่อย : บริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผล ไม่น้อยกว่า 60% ของก�าไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ
ของบรษัิทย่อยแต่ละบรษัิท ในแต่ละงวดบัญชีหลงัจากหักส�ารองตามกฎหมาย และขาดทุนสะสมยกมาแล้ว (ถ้ามี) ท้ังนี้ 
การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไข และข้อก�าหนด ในสัญญาต่างๆ ที่บริษัท
ผูกพันอยู่ รวมถึงความจ�าเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
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โครงสร้างการจัดการ
 โครงสร้างกรรมการบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมด 4 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 11 ท่าน ดังนี้
 1. นายประกิต  ประทีปะเสน  ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ
 2. นายสุธรรม  ตัณฑ์ไพบูลย์  ประธานกรรมการบริหารและ กรรมการ 
 3. นายศรีภูมิ ศุขเนตร ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
   ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ
 4. นางวรวรรณ งานทวี กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
 5. นายวิบูลย์  ผาณิตวงศ์ กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหา
   และก�าหนดค่าตอบแทน
 6. นายสุทิน ตัณฑ์ไพบูลย์  กรรมการ และกรรมการบริหาร
 7. ดร.บ�ารุง จินดา กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
 8. นายประวัติ จันทร์เรือง กรรมการ และกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
 *9. นางลักขณา ศรีสด กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
 10. ดร.นณณ์ ผาณิตวงศ์ กรรมการ และกรรมการบริหาร
 **11. นายสุรเดช  ตัณฑ์ไพบูลย์  กรรมการ และกรรมการบริหาร

 * นางลักขณา ศรีสด ได้เข้าด�ารงต�าแหน่งเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2559 แทน นายชินสุข วีรวรรณ ที่ได้ขอลาออกจาก
  ต�าแหน่งเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2559
 ** นายสุรเดช ตัณฑ์ไพบูลย์ ได้เข้าด�ารงต�าแหน่งเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2559 แทน นายสุเทพ ตัณฑ์ไพบูลย์
  ที่เสียชีวิต
 

 เลขานุการคณะกรรมการบริษัท
   นายอวยชัย ติวิรัช

 กรรมการที่มีอ�านาจลงนามแทนบริษัท
  กรรมการซึ่งมีอ�านาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายประกิต ประทีปะเสน นายสุธรรม ตัณฑ์ไพบูลย์ นายสุทิน 

ตณัฑ์ไพบูลย์ นายวบูิลย์ ผาณติวงศ์ นางวรวรรณ งานทวี และนายสรุเดช ตณัฑ์ไพบูลย์ สองในหกท่านนีล้งลายมอืช่ือร่วม
กันและประทับตราส�าคัญของบริษัท

 

โครงสร้างการจัดการและการก�ากับดูแลกิจการ
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 อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
 คณะกรรมการมีอ�านาจและหน้าท่ีจัดการบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของท่ีประชุมผู้ถือหุ้น  

คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึง่หรอืหลายคนหรอืบุคคลอ่ืน ปฏบัิตกิารอย่างใดอย่างหนึง่แทนคณะกรรมการ 
ภายใต้การควบคุมดูแลของคณะกรรมการหรือมอบอ�านาจให้บุคคลดังกล่าวมีอ�านาจตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร 
และภายในระยะเวลาท่ีกรรมการเห็นสมควร คณะกรรมการอาจยกเลกิ เพิกถอน เปลีย่นแปลง หรอืแก้ไขอ�านาจนัน้ๆ ได้

  ท้ังนี ้การมอบอ�านาจไม่รวมถงึการมอบอ�านาจให้เข้าท�ารายการท่ีเกีย่วโยงกนั ตามประกาศตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทยในเรื่องดังกล่าว 

 
 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการ 6 ท่าน ดังนี้
 1. นายสุธรรม  ตัณฑ์ไพบูลย์  ประธานกรรมการบริหาร
 2. นายวิบูลย์  ผาณิตวงศ์ กรรมการบริหาร
 3. นายสุทิน  ตัณฑ์ไพบูลย์  กรรมการบริหาร
 4. นางวรวรรณ งานทวี  กรรมการบริหาร
 5. ดร.นณณ์  ผาณิตวงศ์ กรรมการบริหาร
 6. นายสุรเดช  ตัณฑ์ไพบูลย์  กรรมการบริหาร

 อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
1. ด�าเนินการร่วมกับฝ่ายบริหารในการพิจารณากลั่นกรอง เป้าหมายธุรกิจ แผนยุทธศาสตร์ แผนการเงินและ 

งบประมาณ และนโยบายที่ส�าคัญ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบอนุมัติ
2. กลั่นกรองแผนการท�างาน และก�ากับดูแลการด�าเนินงานของผู้บริหารบริษัทให้เป็นไปตามแผนงาน และบรรลุ 

เป้าหมายของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ คุณภาพและมาตรฐานในแนวทางที่ถูกต้อง
3. ให้การปรึกษาในเรื่องที่ได้รับการร้องขอจากฝ่ายบริหาร
4. ดูแลให้บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม และมีแผนรองรับสถานการณ์ วิกฤต รวมถึงการซักซ้อมและ

ปรับปรุงแผนดังกล่าวให้เหมาะสมตลอดเวลา
5. ดูแลให้บริษัท ปฏิบัติตามข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
6. สอบทานการไต่สวนภายใน หรอืด�าเนนิการให้มกีารสอบสวนเมือ่มข้ีอสงสยัหรอืสนันษิฐานว่าอาจมีการทุจรติ หรอื

ด�าเนนิการให้มกีารแก้ไขเมือ่อาจเกดิความบกพร่องหรอืความเสยีหายในสาระส�าคญั และน�าเสนอคณะกรรมการบรษัิท
พิจารณาต่อไป

7. พิจารณา และ/หรือ เสนอแนะให้ฝ่ายบริหารด�าเนินการในเรื่องต่างๆ ที่มีความส�าคัญต่อบริษัท เช่น การบริหาร
งานบุคคล เทคโนโลยีสารสนเทศ การตลาด เป็นต้น

8. แต่งตั้ง ก�ากับดูแล อนุกรรมการ ที่ปรึกษา และคณะท�างานที่รับผิดชอบเรื่องต่างๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัท 
และ/หรือ คณะกรรมการบริหารมอบหมาย

9. คณะกรรมการบริหาร มีอ�านาจเชิญผู้บริหารหรือผู้ท่ีเกี่ยวข้องมาให้ถ้อยค�า หรือข้อมูลอันเป็นประโยชน์ หรือ 
เข้าร่วมประชุมในคณะกรรมการบริหาร

10. ปฏิบัติภารกิจอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทก�าหนด หรือมอบหมายเป็นการเฉพาะ
11. อนุมัติการบรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน ลงโทษทางวินัย เลิกจ้าง เลื่อนข้ัน เลื่อนต�าแหน่ง โยกย้าย หรือลดข้ัน 

เงินเดือน พนักงานทุกระดับ ที่อยู่นอกเหนืออ�านาจของกรรมการผู้จัดการ
12. อนุมัติการประมูล หรือเสนอราคา หรือการท�าสัญญาการซ่อมเรือ ต่อเรือ หรือโครงการก่อสร้างอื่นที่มีมูลค่าเกิน 

50 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 300 ล้านบาท
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13. อนุมัติการจัดซื้อ หรือจัดจ้าง รวมถึงค่าก่อสร้าง เครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุครุภัณฑ์ และค่าใช้จ่ายใด ที่มีมูลค่าเกิน 
10 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 50 ล้านบาท ต่อรายการ 

14. อนุมัติคู่มือบริหาร รวมถึงการเปลี่ยนแปลงแก้ไข เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับอ�านาจกรรมการผู้จัดการ

 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�านวน 3 ท่าน ทุกท่านเป็นกรรมการอิสระ ดังนี้
 1. นายศรีภูมิ ศุขเนตร ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการที่เป็นอิสระ และ 
      มีความรู้ด้านการบริหารจัดการ และกิจการขนส่ง
 2. ดร.บ�ารุง  จินดา  กรรมการตรวจสอบ กรรมการที่เป็นอิสระ และ
      มีความรู้ด้านการบริหารจัดการ และการออกแบบ
 3. นางลักขณา ศรีสด  กรรมการตรวจสอบ กรรมการที่เป็นอิสระ และ
      มีความรู้ด้านบัญชี บริหารการเงิน การธนาคาร และตลาดทุน

 เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
 นายศุภฤกษ์ คชจิรัฐกุล  ผู้จัดการทั่วไป ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด ศรีฤกษ์
      ซึ่งรับต�าแหน่ง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

 อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) ระบบการบริหารความเสี่ยงและกระบวนการ

ภายในของบริษัทเกี่ยวกับการรับแจ้งเบาะแส และการรับข้อร้องเรียนที่เหมาะสมเพียงพอ
3. สอบทานให้การตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ของบรษัิทเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสทิธผิล โดยพจิารณา

ความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพจิารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้าง
หัวหน้างานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน รวมทั้งประชุมกับ
หัวหน้างานตรวจสอบภายในอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยไม่มีฝ่ายจัดการ

4. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท รวมท้ังการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องของบริษัท

5. พิจารณาคัดเลือก เสนอ แต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพื่อท�าหน้าท่ีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอ 
ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมท้ังเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

6. พิจารณารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน หรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและ 
ข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์ ท้ังนีเ้พือ่ให้ม่ันใจรายการดงักล่าวสมเหตสุมผล และเป็นประโยชน์สงูสดุต่อบรษัิท

7. จดัท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบรษัิท ซ่ึงรายงานดงักล่าวต้อง
ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และอย่างน้อยต้องประกอบด้วยข้อมูลตามท่ีตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทยก�าหนด

8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
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 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ดังนี้
 1. นายศรีภูมิ ศุขเนตร ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน กรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ
 2. นายวิบูลย์ ผาณิตวงศ์ กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
 3. นายประวัติ จันทร์เรือง กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร

 อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา
1. คดัเลอืก สรรหา วางแผนการสบืทอดต�าแหน่ง บุคคลท่ีสมควรได้รบัการเสนอช่ือเป็นกรรมการ กรรมการผูจ้ดัการ 

หรือ รองกรรมการผู้จัดการ โดยก�าหนดวิธีการสรรหาอย่างมีหลักเกณฑ์และ โปร่งใส รวมทั้งจากรายชื่อต่างๆ ที่
ผู้ถือหุ้นแนะน�า (ถ้ามี) 

  บคุคลที่ได้รับการเสนอชื่อต้องเป็นผู้ทีม่ีความรู้ ความสามารถ ความเป็นอสิระ ปฏิบตัิหน้าทีด่้วยความระมัดระวัง 
ด้วยความซื่อสัตย์ (Duty of Care and Duty of Loyalty) สามารถทุ่มเทอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ มีอายุที่เหมาะสม  
มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และจิตใจที่สมบูรณ์ สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอย่างสม�่าเสมอ มีการเตรียมตัว
เป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นอย่างด ีมีส่วนร่วมท่ีสร้างสรรค์ในการประชุม มคีวามตรงไปตรงมา มีความกล้าหาญ
ในการแสดงความคดิเห็นในท่ีประชมุ และ/หรอื เป็นนกัธรุกจิท่ีมช่ืีอเสยีง ประวตั ิการท�างาน และจรยิธรรมท่ีดงีาม และ
ได้รับการยอมรับจากสังคม เป็นต้น

  ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาจะให้ความส�าคัญต่อผู้ที่มีทักษะ ประสบการณ์ วิชาชีพ คุณสมบัติเฉพาะในด้านต่างๆ 
ที่มีความจ�าเป็นอย่างยิ่งต่อธุรกิจของบริษัท เพื่อให้องค์ประกอบของคณะกรรมการ มีความสมบูรณ์และเป็นประโยชน์
สูงสุด นอกจากนี้จะพิจารณาถึงการที่กรรมการด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัทหลายแห่งในขณะเดียวกันด้วยว่าจะมีผล 
กระทบต่อบริษัทหรือไม่ และค�านึงถึงโอกาสที่อาจมีปัญหาในเรื่องของผลประโยชน์ขัดกัน (Conflict of Interest) ของ
กรรมการและกรรมการผู้จัดการด้วย

2. จัดเตรียมบัญชีรายชื่อผู้ที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ กรรมการผู้จัดการ หรือรองกรรมการผู้จัดการ
ไว้เป็นการล่วงหน้า และ/หรือ ในกรณีที่มีต�าแหน่งกรรมการ กรรมการผู้จัดการว่างลง

3. ขอรับข้อคิดเห็นต่างๆ จากคณะกรรมการ และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ (ถ้ามี) เพื่อประกอบการพิจารณา 
คัดเลือกสรรหาด้วย ก่อนน�าเสนอให้คณะกรรมการ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี พิจารณาเลือกตั้งต่อไป

4. ก�าหนด Performance Agreement แต่ละปีของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ เพื่อ
เสนอคณะกรรมการพิจารณา และก�าหนดแบบประเมินผลการปฏิบัติงานดังกล่าว

5. พิจารณาเสนอรายช่ือกรรมการท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นอนุกรรมการ เสนอต่อคณะกรรมการเพื่อแต่งตั้ง  
เมื่อมีต�าแหน่งว่างลง

6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายอันเกี่ยวเนื่องกับการสรรหากรรมการและกรรมการผู้จัดการ

  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อนี้ คณะกรรมการสรรหา อาจจะขอรับความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพ
อ่ืนใดเม่ือเห็นว่ามีความจ�าเป็น รวมท้ังให้กรรมการสรรหาได้รับการอบรมและเสริมสร้างความรู้ในเร่ืองท่ีเกี่ยวข้องต่อ
การด�าเนินงานของคณะกรรมการสรรหาได้ด้วย โดยบริษัทเป็นผู้รับค่าใช้จ่าย

  คณะกรรมการสรรหามีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการโดยตรง และคณะกรรมการมีความ
รับผิดชอบในการด�าเนินการทุกประการของ บริษัทต่อบุคคลภายนอก
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 อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน
1. ทบทวนกลยุทธ์ในการให้ผลประโยชน์ตอบแทน และเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับรอง ทบทวนและเสนอ 

คณะกรรมการบริษัท เพื่อการจัดการให้มีสิ่งจูงใจแก่พนักงาน ในผลการปฏิบัติงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว 
2. ให้ค�าเสนอแนะแก่ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จัดการ ถึงการพิจารณาเงินเดือน หรือผลประโยชน์

ต่างๆ แก่ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท 
3. พิจารณาและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เกีย่วกบันโยบายและรปูแบบของการให้ผลประโยชน์ตอบแทน 

ซึ่งออกแบบไว้ส�าหรับการจูงใจ และรักษาไว้ ซึ่งพนักงานที่มีความสามารถ มีคุณภาพ และมีศักยภาพ
4. ช่วยดแูลให้มีระบบส�าหรบัคณะกรรมการบรษัิท ในการประเมนิผลงานและความสามารถในการท�างานของประธาน

เจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการ
ด�าเนินธุรกิจของบริษัท

5. ก�าหนดระยะเวลาและเงื่อนไขต่างๆ ในการว่าจ้างประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร กรรมการผู้จัดการ รองกรรมการ 
ผู้จัดการ และผู้ด�ารงต�าแหน่งเดียวกันของบริษัทในเครือ รวมถึงผลประโยชน์ตอบแทนด้วย 

6. ทบทวนผลประโยชน์ตอบแทนของคณะกรรมการบรษัิท ซ่ึงสอดคล้องกบัความรบัผดิชอบ เปรยีบเทียบได้กบัของ
บริษัทอื่นๆ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัท เพื่อเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

7. ทบทวนผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร กรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ และผู้ด�ารง
ต�าแหน่งเดียวกันของบริษัทในเครือ ตามแบบประเมินผลงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
โดยพิจารณาข้อคิดเห็นและการประเมินของประธานกรรมการบริษัท

 คณะผู้บริหาร จ�านวน 8 ท่าน ดังนี้
1. นางวรวรรณ งานทวี กรรมการผู้จัดการ
2. นายสุรเดช ตัณฑ์ไพบูลย์ รองกรรมการผู้จัดการ
3. นายนิติ ประทุมถิ่น ผู้จัดการทั่วไป
4. นายธวัช ธนเจริญธวัช รักษาการผู้จัดการฝ่ายผลิต
5. นายกิตติพงษ์ จงสมบูรณ์สุข รักษาการผู้จัดการฝ่ายการตลาด
6. นางอารมย์ สัจจวิโส ผู้จัดการฝ่ายบริการพัสดุ
7. นางสาวระพีพรรณ พิบูลย์ศิลป์ ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี
8. นายเอราวัต พรหมจรรย์ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ

 อ�านาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ 
1. บริหารงานธุรกิจของบริษัท ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัท ตามนโยบายที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท
2. อนมุตักิารบรรจ ุแต่งตัง้ ถอดถอน ลงโทษทางวินยั เลกิจ้าง เลือ่นข้ัน เลือ่นต�าแหน่ง โยกย้าย หรอืลดข้ันเงนิเดอืน 

พนักงานทุกระดับ ยกเว้นต�าแหน่งผู้จัดการทั่วไปขึ้นไป ภายใต้ข้อบังคับเกี่ยวกับการท�างานของบริษัท
3. สั่งจ่ายเงิน และ/หรือ การก่อหนี้ผูกพัน อันเกิดขึ้นจากโครงการที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว 

หรือจากการด�าเนินธุรกิจตามปกติที่ก�าหนดไว้ในงบประมาณประจ�าปีที่คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบแล้ว 
4. อนุมัติการประมูล หรือเสนอราคา หรือการท�าสัญญาการซ่อมเรือ ต่อเรือ หรือโครงการก่อสร้างอื่นท่ีมีมูลค่า 

ไม่เกิน 50 ล้านบาทต่อโครงการ
5. อนุมัติการจัดซื้อ หรือจัดจ้าง รวมถึงค่าก่อสร้าง เครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุครุภัณฑ์ และค่าใช้จ่ายใดๆ ที่มีมูลค่า

ไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อรายการ
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6. อ�านาจหน้าท่ีของกรรมการผูจ้ดัการไม่รวมถงึการเข้าท�ารายการท่ีเกีย่วกบัรายการท่ีเกีย่วโยงกนั และ/หรือ รายการ
ได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการและค่าตอบแทนกรรมการ
 การแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทใช้หลักเกณฑ์ดังนี้

1. จ�านวนกรรมการจะต้องมีไม่น้อยกว่าห้าคน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมด
ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

2. ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก โดยให้ถือว่าผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับ 
หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

3. ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ เป็นรายบุคคล คราวละคนหรือคราวละ
หลายคนตามแต่ท่ีประชมุผูถ้อืหุ้นจะเห็นสมควร โดยบุคคลท่ีได้รบัคะแนนเสยีงสงูสดุตามล�าดบัลงมา เป็นผูไ้ด้รบั
การเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจ�านวนกรรมการที่พึงจะมี หรือพึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับ
การเลอืกตัง้ตามล�าดบัถดัลงมามีคะแนนเสยีงเท่ากนัเกนิจ�านวนกรรมการท่ีจะพงึมี ให้ประธานท่ีประชุมออกเสยีง
ได้เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด 

  ท้ังนี้ในการประชุมสามัญประจ�าปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากต�าแหน่งเป็นอัตราหนึ่งในสาม ถ้าจ�านวน
กรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจ�านวนท่ีใกล้ท่ีสุดกับส่วนหนึ่งในสามโดยกรรมการ
ผู้ออกจากต�าแหน่งตามข้อนี้จะเลือกตั้งให้เข้ารับต�าแหน่งอีกก็ได้
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หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
 บริษัทได้ก�าหนดนโยบายหลักการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้ บริษัทเคารพใน
สิทธิข้ันพื้นฐานของผู้ถือหุ้น และดูแลรักษาสิทธิดังกล่าวอย่างเคร่งครัด โดยบริษัทจะต้องท�าให้ผู้ถือหุ้นได้รับข่าวสารอย่าง
เพียงพอและเหมาะสม รวมท้ังสนับสนุนให้ใช้สิทธิในการเข้าประชุมและออกเสียงในท่ีประชุม และไม่กระท�าการใดๆ อัน
เป็นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิ์ของผู้ถือหุ้น ตามนโยบายที่ประชุมกรรมการบริษัทอนุมัติเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2550

การประชุมผู้ถือหุ้น
 บรษัิท ก�าหนดให้จดัส่งหนงัสอืเชิญประชุม หนงัสอืมอบฉันทะ ซ่ึงสามารถมอบอ�านาจให้กรรมการอิสระ โดยระบุสถานท่ี 
วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่า
เป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้
ผูถ้อืหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม พร้อมท้ังเผยแพร่ข้อมลูประกอบวาระการประชุมผูถ้อืหุ้นผ่าน
เว็บไซต์ของบริษัท ก่อนจัดส่งเอกสาร และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอรายช่ือบุคคลท่ีเห็นว่ามีคุณสมบัติ
เหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการ รวมทั้งการเสนอระเบียบวาระต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท 
 บรษัิทมีนโยบายในการอ�านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถอืหุ้นรายย่อยและนกัลงทุนสถาบันได้เข้าร่วมประชุม และได้จดัสรร
เวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ พร้อมท้ังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นตั้งค�าถามและแสดงความคิดเห็นได้ โดยมีกรรมการและ 
ผู้บริหารท่ีเกี่ยวข้องร่วมประชุมเพื่อตอบค�าถามในท่ีประชุม รวมท้ังได้บันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นท่ีส�าคัญไว้ใน
รายงานการประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วันนับจากวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นตรวจสอบได้ โดยไม่ต้องรอให้ถึง
การประชุมครั้งต่อไป

	บริษัทได้จัดประชุมผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2559 วันที่ 4 เมษายน 2559 กรรมการเข้าร่วมประชุม 10 ท่าน จากทั้งหมด 
11 ท่าน ซ่ึงรวมท้ังประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมสรรหาและก�าหนด ค่าตอบแทน 
กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสูงสุดทางด้านการเงิน รวมทั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายใน

	บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมและรายงานการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม 7 วัน

	น�าหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นไปไว้ที่ www.asimar.com/นักลงทุนสัมพันธ์ ก่อนวันประชุม 30 วัน ส่วนรายงาน
การประชุมผู้ถือหุ้นที่จัดในปี 2559 ได้น�าไปลงในเว็บไซต์ของบริษัทหลังวันประชุม 14 วัน

 ส�าหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทเสนอให้มอบอ�านาจให้กรรมการอิสระจ�านวน 2 ท่าน คือ 
คุณชินสุข วีรวรรณ และ คุณบ�ารุง จินดา เข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงแทน แต่ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2559 
ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมอบอ�านาจให้กรรมการอิสระดังกล่าวเป็นผู้รับมอบอ�านาจให้ออกเสียงแทน
 บริษัท มุ่งมั่นที่จะสร้างความเจริญเติบโต เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่ากับการลงทุน โดยบริษัท มีนโยบาย
การจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่า 40% ของก�าไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละงวดบัญชีหลังจากหักส�ารองตาม
กฎหมายและขาดทุนสะสมยกมาแล้ว (ถ้ามี) 

การปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
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หมวดที่ 2 ความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น
 บริษัท ตระหนักถึงความส�าคัญของผู้ถือหุ้น และมีนโยบายปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมเป็นธรรมและเป็นไปตาม
ข้อก�าหนด กฎหมาย ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของตน โดยการแสดงความเห็น ให้ข้อเสนอแนะ
และออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ใช้สิทธิร่วมตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญต่างๆตามข้อบังคับของบริษัท (สามารถดู
ข้อบังคบัของบรษัิทได้ท่ีหนงัสอืเชิญประชมุสามัญผูถ้อืหุ้นประจ�าปี 2560) รวมท้ังการเลอืกตัง้คณะกรรมการโดยการเสนอช่ือ
ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเป็นรายบุคคลคราวละคน หรือคราวละหลายคน ตามแต่ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร การอนุมัติ 
ค่าตอบแทนกรรมการ (รายละเอยีดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสามารถดูได้ท่ีหมวดท่ี 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส) 
และการอนุมัติการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน ตลอดจนการได้รับข่าวสารอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส เปิดเผยและสามารถ
ตรวจสอบได้และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งค�าถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม พร้อมทั้งก�าหนดให้กรรมการบริษัทและผู้บริหาร
มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมาย
 บรษัิทก�าหนดนโยบายป้องกนัการใช้ข้อมลูภายในของบรษัิท และได้เผยแพร่ให้พนกังาน ผูบ้รหิาร กรรมการบรษัิท ทราบ
 บริษัทก�าหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อดูแลและป้องกันมิให้กรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง ซื้อขาย
หลักทรัพย์และหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ ดังนี้

	กรรมการและพนกังานจะปฏบัิตติามข้อก�าหนดของ ตลท. ก.ล.ต. และกฎหมายท่ีเกีย่วข้องโดยเคร่งครดั ซ่ึงรวมถงึ
การเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น และ/หรือ ต่อสาธารณชนโดยเท่าเทียมกัน

	กรรมการ ผูบ้ริหารและพนักงานจะต้องเก็บรกัษาข้อมลูภายในทีส่�าคัญ และมผีลตอ่การตัดสนิใจของนักลงทนุไม่
ให้เผยแพร่ออกไปก่อนน�าส่งข้อมูลให้ ตลท. และ ก.ล.ต. โดยเฉพาะข้อมูลงบการเงิน

	เมือ่มีรายการซ้ือ-ขายหุ้นของบรษัิท กรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูรวมถงึคูส่มรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลนุติภิาวะ 
ต้องท�ารายการซ้ือขายหลกัทรพัย์ของบรษัิทภายใน 3 วนัท�าการ เพือ่น�าส่ง ก.ล.ต และมีการเปิดเผยการซ้ือ-ขาย/
ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้ง

	เมือ่วันท่ี 16 ธนัวาคม 2559 บรษัิทได้เผยแพร่จดหมายถงึผูถ้อืหุ้นผ่านระบบของตลาดหลกัทรพัย์เพือ่ให้ ผูถ้อืหุ้น
ส่วนน้อยสามารถส่งค�าถาม เสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการ 
รวมทัง้การเสนอระเบยีบวาระต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท โดยมีเงื่อนไขการพิจารณาการบรรจุเป็นวาระอยู่
ในเว็บไซต์ของบริษัทและก�าหนดวันให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและค�าถามได้ตั้งแต่วันท่ี 16 ธันวาคม 2559 - 17 
กุมภาพันธ์ 2560 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ หรือเสนอเรื่องเพื่อบรรจุ
เป็นวาระและเสนอค�าถามเข้ามายังบริษัท

หมวดที่ 3 บทบาทผู้มีส่วนได้เสีย

การบริหารค่าตอบแทน
 บริษัทมีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนให้พนักงานทุกระดับอย่างเหมาะสมและสามารถแข่งขันได้ในอุตสาหกรรม โดย
ยึดถือหลักความเป็นธรรม มีการก�าหนดโครงสร้างค่าจ้างของแต่ละระดับต�าแหน่งงานงานอย่างเหมาะสม มีการน�าระบบ
บริหารผลงาน มาใช้กับการบริหาร เช่น การจ่ายผลตอบแทน การวางแผนผู้สืบทอดต�าแหน่งงาน การเลื่อนต�าแหน่งงาน 
 บริษัทจะก�าหนดงบประมาณการจ่ายค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับผลการด�าเนินงานของบริษัท ทั้งในระยะสั้นและระยะ
ยาว โดยการจ่ายค่าตอบแทนในระยะสั้นนั้นจะพิจารณาจากผลการด�าเนินงานบริษัทในแต่ละปี ส่วนในระยะยาวจะพิจารณา
จากผลการด�าเนินงานเชิงเปรียบเทียบของบริษัทในระยะยาว เช่น อัตราการเติบโตของก�าไร ผลการด�าเนินงานโดยรวม และ
การปรับปรุงประสิทธิภาพในการด�าเนินงานอย่างต่อเนื่อง
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 การจัดสวัสดิการ
 บริษัทมีนโยบายการจัดสวัสดิการต่าง ๆ  ให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสม โดยมีการทบทวนการจัดสวัสดิการต่างๆ อย่าง
สม�่าเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น

	มีการจัดตั้งกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ เพื่อการดูแลพนักงานในระยะยาว 

	จัดให้มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล (ที่นอกเหนือจากประกันสังคม) 

	จัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ 

	มีการมอบทุนการศึกษาแก่บุตรพนักงานที่เรียนดี 

	มีการตรวจสุขภาพประจ�าปี 

	รถรับส่งพนักงาน 

	จัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ เพื่อดูแลสวัสดิการให้แก่พนักงาน เปิดโอกาสให้พนักงาน
มีช่องทางสื่อสาร เสนอแนะและร้องทุกข์ผ่านกล่องรับข้อคิดเห็น 

	จัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยเพื่อด�าเนินงานเกี่ยวกับความปลอดภัยของพนักงาน ซ่ึงในปี 
2559 มีการเกิดอุบัติเหตุกับพนักงานจ�านวน 12 ราย

2. นโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
 บรษัิท เคารพในสทิธข้ัินพ้ืนฐานของผูถ้อืหุ้น และดแูลรกัษาสทิธดิงักล่าวอย่างเคร่งครดั โดยบรษัิทจะต้องท�าให้ผูถ้อืหุ้น
ได้รบัข่าวสารอย่างเพยีงพอและเหมาะสม รวมท้ังสนบัสนนุให้ใช้สทิธิในการเข้าประชุมและออกเสยีงในท่ีประชมุ และไม่กระท�า
การใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น
 บรษัิทมุ่งมัน่ท่ีจะสร้างความเจรญิเตบิโตบนศกัยภาพ เพือ่ให้ผูถ้อืหุ้นได้รบัผลตอบแทนท่ีคุม้ค่ากบัการลงทุน โดยบรษัิท
มีนโยบายจ่ายเงินปันผล ไม่น้อยกว่า 40% ของ ก�าไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละงวดบัญชีหลังจากหักส�ารอง
ตามกฎหมายและขาดทุนสะสมยกมาแล้ว (ถ้ามี) ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว จะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด แผนการลงทุน 
เงื่อนไข และข้อก�าหนดในสัญญาต่างๆ ที่บริษัทผูกพันอยู่ รวมถึงความจ�าเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต
 บริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผล ไม่น้อยกว่า 60% ของก�าไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทย่อยแต่ละ
บรษัิท ในแต่ละงวดบัญชีหลงัจากหักส�ารองตามกฎหมาย และขาดทุนสะสมยกมาแล้ว (ถ้ามี) ท้ังนี ้การจ่ายเงนิปันผลดังกล่าว
จะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด แผนการลงทนุ เงื่อนไข และข้อก�าหนด ในสัญญาต่างๆ ทีบ่ริษัทผูกพันอยู่ รวมถึงความจ�าเป็นและ
ความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

3. นโยบายและแนวปฏิบัติต่อลูกค้า
 บริษัทมุ่งเน้นการด�าเนินธุรกิจอย่างถูกต้องเป็นธรรม เสนอบริการท่ีมีคุณภาพและการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า 
โดยการจัดท�าแบบประเมินความพึงพอใจของลูกค้าท่ีน�าเรือเข้ามารับบริการทุกล�า หรือเปิดช่องทางร้องเรียนผ่านส�านัก
กรรมการผู้จัดการ โดยมีการประชุมพิจารณาวิเคราะห์ผลการให้คะแนนความพึงพอใจดังกล่าวอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

4. นโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่ค้า คู่สัญญาและเจ้าหนี้ 
 บริษัทประสงค์ให้การจัดการสินค้าและบริการเป็นไปอย่างมีมาตรฐาน และมุ่งหมายจะรักษาสัมพันธภาพท่ีย่ังยืนกับ 
คู่ค้า จึงมีการก�าหนดเป็นนโยบายเรื่องการปฏิบัติต่อคู่ค้าไว้ในชื่อนโยบาย “การขัดกันแห่งผลประโยชน์” สรุปได้แก่ คู่ค้าต้อง
ไม่ถูกกีดกันไม่ให้เข้าประมูล เสนอราคา หรือการก�าหนดคุณลักษณะที่ไม่เอื้ออ�านวย เพื่อให้มีการแข่งขันบนข้อมูลที่ได้รับ
เท่าเทียมกัน และมีการคัดเลือกอย่างเป็นธรรม โดยไม่อนุญาตให้พนักงานทุกระดับของบริษัทเรียกร้องผลประโยชน์ไม่ว่า 
ทางตรงหรือทางอ้อมจากคู่ค้า การได้รับของขวัญ ของรางวัล บริการและการเลี้ยงรับรองเกินสมควร โดยบริษัทได้ชี้แจงต่อ
คู่ค้าทั้งที่เป็นผู้รับเหมาแรงงาน ผู้ขายสินค้า และได้ประทับตรานโยบายดังกล่าวลงในใบสั่งซื้อในประเทศทุกใบ
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 ด้านเจ้าหนี ้บรษัิทปฏบัิตติามพนัธกรณท่ีีมีต่อเจ้าหนีทุ้กรายโดยดแูลให้บริษัทปฏบัิตติามเงือ่นไขในสญัญาเงนิกู ้และไม่
ปกปิดสถานะการเงนิท่ีแท้จรงิของบรษัิท ในปีท่ีผ่านมาบริษัทและบรษัิทย่อย ได้ปฏบัิตติามเงือ่นไขท่ีมีต่อเจ้าหนี้โดยครบถ้วน
และไม่มีเหตุการณ์ผิดนัดการช�าระหนี้ใดๆ
 ในปี 2559 บริษัทไม่พบว่ามีคู่ค้าและพนักงานที่ละเมิดนโยบายดังกล่าว 

5. นโยบายและแนวปฏิบัติต่อสังคม/ชุมชน
 บรษัิทถอืว่าระบบจดัการด้านสงัคมและสิง่แวดล้อมเป็นส่วนหนึง่ของธรุกจิ จงึได้ก�าหนดนโยบายสงัคมและสิง่แวดล้อม
ข้ึน เพื่อเป็นหลักปฏิบัติแก่ผู้บริหารและพนักงานทุกท่าน เพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบท้ังต่อตนเอง ผู้เกี่ยวข้อง ชุมชนและ 
สิ่งแวดล้อม ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และพัฒนาระบบการจัดการ
ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
 บรษัิทสนบัสนนุการพฒันาและสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดกีบัชุมชน สนบัสนนุกจิกรรมต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อสิง่แวดล้อม
และส่งเสริมการศึกษาแก่เยาวชน ผู้บริหารมีการเผยแพร่นโยบายให้พนักงานทราบ 

 ในปี 2559 บริษัทได้มีส่วนร่วมในการดูแลพนักงานและชุมชนในบริเวณที่ตั้งของบริษัทโดยผ่านโครงการต่างๆ ดังนี้
 รักษ์โลก ตอบแทนชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

- ร่วมกบั เทศบาลต�าบลแหลมฟ้าผ่า และชุมชนหมู่บ้านภมูใิจนเิวศน์ 2 จดัท�า “โครงการชุมชนต้นแบบลดปรมิาณขยะ” 
ณ บริเวณสนามเด็กเล่นหมู่บ้านภูมิใจนิเวศน์ 2 ซึ่งเป็นชุมชนใกล้เคียงกับบริษัท

- ร่วมกบันายกเทศมนตรแีละเจ้าหน้าท่ีจากเทศบาลต�าบลแหลมฟ้าผ่า ร่วมกนับริจาคถงัขยะ และผ้าอ้อมส�าเร็จรปู
ให้กับผู้ป่วยติดเตียงในชุมชนตรอกงอก ซึ่งเป็นชุมชนใกล้เคียงกับบริษัท

- ได้ด�าเนินการซ่อมแซมบ้านพักอาศัยให้กับนางจินต์ พุ่มผึ้ง ผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้
- มอบสิ่งของจ�าเป็นในชีวิตประจ�าวันให้กับบ้านพักเด็กพิการที่อ�าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
- ร่วมกิจกรรมกับป้อมพระจุลจอมเกล้าฯ ในโครงการ “ปั่นไปปลูก” โดยการปั่นจักรยานจากบริเวณ องค์พระสมุทร

เจดีย์ ไปปลูกป่าชายเลนที่บริเวณป้อมพระจุลจอมเกล้า

 ส่งเสริมการศึกษาให้ครอบครัวพนักงาน และชุมชน
- สนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก โดยมอบของขวัญให้กับโรงเรียน ชุมชน และหน่วยงานราชการต่างๆ ในพื้นที่ใกล้เคียง 

จ�านวน 16 แห่ง พร้อมสนบัสนนุสถานท่ีในการจดังานวนัเดก็ของชุมชนบรเิวณหน้าบรษัิท และท�าส่งกระแสไฟฟ้า
ให้กับชุมชนคลองใหม่ หมู่ที่ 3 ต�าบลแหลมฟ้าผ่า อ�าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

- โครงการมอบทุนการศึกษาให้บุตร – ธิดา พนักงานที่เรียนดี จ�านวน 20 ทุน ในวันที่ 10 มิถุนายน 2559

สุขใจที่ได้มอบ หนึ่งคนให้หลายคนรับ
- ส่งเสรมิให้พนกังานบรจิาคโลหิตร่วมกบัสภากาชาดไทย เพือ่ช่วยเหลอืผู้ท่ีต้องการโลหิตให้มีชีวติอยู่ในสงัคมและ

ครอบครัวได้ต่อไป เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2559, 4 เมษายน 2559 และ 24 มิถุนายน 2559

ส่งเสริมธรรมะในใจ
- จดัให้มีท�าบุญตกับาตรพระประจ�าเดอืน โดยนมินต์พระจากวัดในชุมชน เพือ่รับบาตรจากพนกังาน และให้พนกังาน

ฟังธรรมทุกเดือน เพื่อขัดเกลาจิตใจ และปฏิบัติตนในแบบพุทธศาสนิกชนที่ดี 
- ร่วมสนับสนุนข้าวสารอาหารแห้งในโครงการบรรพชาสามเณร “ธรรมะสู่ดวงใจ” รุ่นที่ 7 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 

2559 ณ วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร
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 ครอบครัว ASIMAR
- บริษัทมอบเครื่องช่วยฟัง และแว่นสายตาให้กับ นายเกษม นีซัง สังกัดแผนกสนับสนุนการผลิต บริษัท อาชิมา 

มารีน จ�ากัด พนักงานที่มีความผิดปกติทางการได้ยิน

6. นโยบายและแนวปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อม 
 บรษัิท ตระหนกัถงึความรบัผดิชอบต่อสิง่แวดล้อม ความปลอดภยัและสขุภาพอนามัยของพนักงาน รวมท้ังการปรบัปรงุ
กระบวนการท�างานอย่างต่อเนือ่ง เพือ่ป้องกนัมลพษิ และผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม ตลอดจน การอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ 
ลดการใช้พลงังานสิน้เปลอืง โดยก�าหนดเป็นนโยบายในการดแูลสิง่แวดล้อมและได้มกีารน�าระบบจดัการสิง่แวดล้อม มาตรฐาน 
ISO 14001:2004 เข้ามาใช้ในบริษัท โดยมีการแต่งตั้งผู้แทนฝ่ายบริหารด้านสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่และความรับผิดชอบด้าน
สิ่งแวดล้อม ดังนี้
 1. วางแผนการด�าเนินการจัดท�าระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม เผยแพร่นโยบายฯ จัดท�าและรักษาระบบการจัดการ
ด้านสิ่งแวดล้อมให้มีการพัฒนา และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
 2. ติดตามตรวจสอบความก้าวหน้า และทบทวนการด�าเนนิการจดัท�าระบบการจดัการด้านสิง่แวดล้อมของคณะกรรมการ
ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 
 3. รายงานผลการด�าเนินการจัดท�าระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมต่อผู้บริหารสูงสุด 
 เพ่ือสร้างความม่ันใจในความปลอดภัยและปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท บริษัทได้เปิดช่องทางการติดต่อสื่อสาร 
และแจ้งข้อร้องเรียนต่างๆ ทั้งในและนอกเวลาท�างาน (ตลอด 24 ชั่วโมง) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการเฝ้าระวังผลกระทบ
ที่อาจเกิดขึ้นกับชุมชน

7. นโยบายต่อต้านการทุจริตและห้ามให้และรับสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ
 ห้ามมิให้ผู้บริหารและพนักงานเรียกหรือรับผลประโยชน์ใดๆ จากคู่ค้า ผู้รับเหมา ผู้จัดส่งสินค้า ท่ีปรึกษา หรือ 
ผู้ที่บริษัทท�าธุรกิจด้วย
 ห้ามมิให้ผู้บริหารและพนักงานเสนอผลประโยชน์ใดๆ ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ ลูกค้า สหภาพแรงงานหรือบุคคลภายนอก
อื่นใดเพื่อจูงใจให้ปฏิบัติในทางมิชอบ

8. นโยบายการเคารพหลักสิทธิมนุษยชน
 ก�าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนเคราพในหลักสิทธิมนุษยชน ดังนี้

	บริษัทจะปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเคราพในเกียรติและศักดิ์ศรี

	เปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางสื่อสาร เสนอแนะและร้องทุกข์ผ่านกล่องรับข้อคิดเห็น 

	ให้พนักงานใช้สิทธิของตนเองในฐานะพลเมืองดีตามกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

	บริษัทไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชนสากล และการทุจริต

9. นโยบายการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธ์
 บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ โดยการน�าผลงานหรือข้อมูล
อันเป็นสิทธิของบุคคลภายนอก ท่ีได้รับมาหรือท่ีจะน�ามาใช้ภายในบริษัท จะต้องตรวจสอบเพื่อให้ม่ันใจว่า จะไม่ละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น
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 ช่องทางในการติดต่อและส่งข้อร้องเรียนมายังบริษัท
  บริษัทได้จัดให้มีช่องทางท่ีผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อ/ร้องเรียนในเรื่องท่ีอาจเป็นปัญหา สามารถ

ติดต่อกับคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ข้อแนะน�าอันเป็นประโยชน์ ได้ดังนี้

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ทางไปรษณีย์
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ

directors@asimar.com
audit@asimar.com

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

  เลขานุการคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบในการรับเอกสารดังกล่าวและส่งให้คณะกรรมการท่ีเกี่ยวข้อง 
โดยค�าร้องเกี่ยวกับรายงานทางบัญชีและการเงิน การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎหมาย
จะได้รับการส่งต่อให้คณะกรรมการตรวจสอบ และเลขานุการคณะกรรมการบริษัทจะสรุปประเด็นต่างๆ ทั้งหมดเสนอ
คณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส

  บรษัิทจะรบัฟังทุกข้อร้องเรยีนอย่างสม�า่เสมออย่างเหมาะสม ช่ือของผูร้้องเรียนจะถกูปิดบังเป็นความลบั ผูร้้องเรยีน
จะได้รับความคุ้มครองไม่ให้ถูกกลั่นแกล้งทั้งในระหว่างการสอบสวน และภายหลังการสอบสวน

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
 คณะกรรมการตระหนักว่า ข้อมูลของบริษัทในทุกด้านล้วนส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย จึงม ี
นโยบายให้เปิดเผยสารสนเทศท้ังท่ีเป็นสารสนเทศทางการเงนิและท่ีไม่ใช่ทางการเงนิให้มีสาระส�าคญัครบถ้วนเพยีงพอ เช่ือถอืได้ 
และทันเวลา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบ SCP Straight Through ของ ตลท. 
และเว็บไซต์ของบริษัท (www.asimar.com) 
 โดยได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการหรือผู้ท่ีกรรมการผู้จัดการมอบหมายเป็นผู้ด�าเนินการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท 
ทั้งนี้ บริษัทได้จัดตั้งหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ท�าหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์และ
หน่วยงานภาครฐัท่ีเกีย่วข้องอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม นอกจากการเปิดเผยข้อมูลตามหน้าท่ีภายใต้ข้อบังคบัของกฎหมาย
แล้ว บริษัทยังได้พัฒนาช่องทางในการสื่อสารข้อมูลและข่าวสารผ่านสื่อที่หลากหลายเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
อาทิ จัดกิจกรรมพบนักลงทุน และสื่อเพื่อเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร, จัดโครงการเย่ียมชมกิจการ ให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน  
นักวิเคราะห์ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆ, เผยแพร่ข่าวผ่านสื่อมวลชนในรูปแบบต่างๆ อาทิ ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพข่าว 
บทความ สื่อโฆษณาต่างๆ รวมทั้งข่าวที่น�าเสนอถึงฐานะทางการเงินของบริษัท
 ผู้ถือหุ้นต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อโดยตรงที่ หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ฝ่ายการเงินและบัญชีโทรศัพท์ 
02-815-2060 ต่อ 2800, 2816 หรือจดหมายอีเล็กโทรนิกส์ (E-mail)ไปยัง: fid@asimar.com บริษัทพัฒนากลไกให้ผู้มีส่วน
ได้เสียมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมผลงานของบริษัท โดยการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส

รายละเอียด หัวข้ออ้างอิงในรายงานประจ�าปี 2559

4.1 โครงสร้างผู้ถือหุ้น โครงสร้างผู้ถือหุ้น 
4.2 ประวัติและข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการ ประวัติคณะกรรมการบริษัท
4.3 ประวัติและข้อมูลการถือหุ้นของผู้บริหาร ประวัติคณะผู้บริหาร
4.4 วัตถุประสงค์เป้าหมายของบริษัท วัสัยทัศน์ และพันธกิจ
4.5 ฐานะการเงินและผลด�าเนินงาน ผลการด�าเนินงานของบริษัทในปี 2559 งบการเงิน และระดับ

ความพึงพอใจลูกค้า
4.6 ลักษณะการประกอบธุรกิจและภาวะการแข่งขัน ลักษณะกิจการหลัก ภาวะการแข่งขันและแนวโน้มอุตสาหกรรม
4.7 ความเสี่ยงในการด�าเนินธุรกิจ ปัจจัยความเสี่ยง
4.8 การท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน รายการระหว่างกัน
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4.9 นโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
 บริษัทได้ก�าหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารท่ีสมเหตุสมผล โดยมีคณะกรรมการสรรหาและก�าหนด 
ค่าตอบแทนท�าหน้าที่ทบทวนและพิจารณาความเหมาะสมที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่ สถานะทางการเงิน
  บริษัทได้ก�าหนดหลักเกณฑ์ในการให้ค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

	ก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นค่าตอบแทนรายปี และโบนัส โดยไม่มีเบี้ยประชุมและสิทธิ ประโยชน์อื่นๆ

	กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการชุดย่อยให้ได้รับค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นตามความรับผิดชอบ

4.10 ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร
 กรรมการและผู้บริหารของบริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จ�ากัด (มหาชน) ได้รับค่าตอบแทนจากการบริหารงานดังนี้

(บาท)

ชื่อ
ค่าตอบแทนรายปี
กรรมการบริษัท

ค่าตอบแทนรายปี
กรรมการตรวจสอบ

ค่าตอบแทนรายปี
กรรมการสรรหาและก�าหนด

ค่าตอบแทน
1.นายประกิต ประทีปะเสน 240,000 - -
2.นายสุธรรม ตัณฑ์ไพบูลย์ 150,000 - -
3.นายวิบูลย์ ผาณิตวงศ์ 150,000 - 60,000
4.นายประวัติ จันทร์เรือง 150,000 - 60,000
5.นางวรวรรณ งานทวี 150,000 - -
6.นายสุเทพ ตัณฑ์ไพบูลย์ 75,000 - -
7.นายสุทิน  ตัณฑ์ไพบูลย์ 150,000 - -
8.ดร.นณณ์ ผาณิตวงศ์ 150,000 - -
9.นายชินสุข วีรวรรณ 62,500 62,500 -
10.นายศรีภูมิ ศุขเนตร 150,000 137,500 60,000
11.ดร.บ�ารุง จินดา 150,000 120,000 -
12.นางลักขณา ศรีสด 87,500 70,000 -
13.นายสุรเดช ตัณฑ์ไพบูลย์ 62,500 - -

รวม 1,727,500 390,000 180,000

 1. *ค่าตอบแทนกรรมการบรษัิท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน จ�านวน 13 ท่าน  
 จ�านวนเงิน 2.30 ล้านบาท 

 2. **ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและ***ผู้บริหาร จ�านวน 13 ท่าน จ�านวนเงิน 16.70 ล้านบาท 
  * ค่าตอบแทนกรรมการเป็นค่าตอบแทนประจ�ารายปี (ไม่มีเบี้ยประชุมและสิทธิประโยชน์อื่นๆ)
  ** ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหารได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
  *** ค่าตอบแทนผูบ้รหิารเป็น เงนิเดอืน เงนิสมทบเข้ากองทุนส�ารองเลีย้งชพีร้อยละ 5 ของเงนิเดอืน และโบนสั (ถ้าม)ี

4.11 การประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ 
 คณะกรรมการบรษัิทได้จดัให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างสม�า่เสมอ มกีารก�าหนดการประชุมล่วงหน้า ตลอดปีเพือ่
ก�าหนดนโยบายที่ส�าคัญ พิจารณากลยุทธ์ทางธุรกิจและพิจารณาอนุมัติแผนการด�าเนินงาน งบประมาณประจ�าปีของบริษัท
ตลอดจนตดิตามผลการด�าเนนิงานของบรษัิทอย่างต่อเนือ่ง รวมถงึการพิจารณาตดิตามการด�าเนนิงานของบรษัิทเป็นส่วนหนึง่
ของวาระประจ�าการประชุม 
 โดยเลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมท่ีมีเนื้อหาท่ีจ�าเป็นและเพียงพอในการ
ตัดสินใจให้กรรมการล่วงหน้าก่อนประชุมประมาณ 7 วัน เว้นแต่เป็นการเรียกประชุมเร่งด่วน
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	ในปี 2559 ได้จัดประชุมดังนี้
คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประชุมทั้งหมด 6 ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง 
คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนได้จัดให้มีการประชุมทั้งหมด 2 ครั้ง

 คณะกรรมการบริษัทแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม สรุปได้ดังนี้

ชื่อ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและ

ก�าหนดค่าตอบแทน
1. นายประกิต ประทีปะเสน 4/6 - -
2. นายสุธรรม ตัณฑ์ไพบูลย์ 3/6 - -
3. นายวิบูลย์ ผาณิตวงศ์ 5/6 - 1/2
4. นายประวัติ จันทร์เรือง 6/6 - 2/2
5. นางวรวรรณ งานทวี 6/6 - -
6. นายสุทิน ตัณฑ์ไพบูลย์ 6/6 - -
7. นายสุเทพ ตัณฑ์ไพบูลย์ 3/6 - -
8. นายชินสุข วีรวรรณ 2/6 2/4 -
9. นายศรีภูมิ ศุขเนตร 4/6 4/4 2/2
10. ดร.บ�ารุง จินดา 6/6 4/4 -
11. นางลักขณา ศรีสด 3/6 2/4 -
12. ดร.นณณ์ ผาณิตวงศ์ 6/6 - -
13. นายสุรเดช ตัณฑ์ไพบูลย์ 1/6 - -

 หมายเหตุ: นายสุเทพ ตัณฑ์ไพบูลย์ ได้ออกจากต�าแหน่งเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2559
  นายชินสุข วีรวรรณ ได้ลาออกจากต�าแหน่งเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2559
  นางลกัขณา ศรสีด คณะกรรมการบริษัทมีมตแิต่งตัง้ให้ด�ารงต�าแหน่งตัง้แต่วันท่ี 1 มิถนุายน 2559
  นายสรุเดช ตณัฑ์ไพบูลย์ คณะกรรมการบรษัิทมีมตแิต่งตัง้ให้ด�ารงต�าแหน่งตัง้แต่วนัท่ี 22 สงิหาคม 2559

4.12 นโยบายการซื้อ ขาย หลักทรัพย์ของบริษัท และรายงานการมีส่วนได้เสีย
 บริษัทก�าหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง ซ่ึงเป็น 
ส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการบริษัทหรือบริษัทย่อย ตามหลักเกณฑ์ รูปแบบ และวิธีการที่บริษัทก�าหนด โดย
กรรมการและผูบ้รหิารท่ีมีการซ้ือ ขาย โอน รบัโอนหลกัทรพัย์ของบรษัิท รวมถงึคูส่มรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลนุติภิาวะ มีหน้าท่ี 
ต้องท�ารายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ภายใน 3 วันส่งไปยัง ก.ล.ต. ตามระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
มีการเปิดเผยการซื้อ - ขาย/การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทให้ที่ประชุมคณะกรรมการทราบทุกครั้ง

4.13  รายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร

รายชื่อ
จ�านวนหุ้น 

ณ 31 ธ.ค. 2558
จ�านวนหุ้น

ณ 31 ธ.ค. 2559
เพิ่ม (ลด)

จากการซื้อ-ขาย 
สัดส่วนการถือหุ้น

ในบริษัท(%)

1 นายประกิต ประทีปะเสน 200,200 200,200 - 0.08
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -
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รายชื่อ
จ�านวนหุ้น 

ณ 31 ธ.ค. 2558
จ�านวนหุ้น

ณ 31 ธ.ค. 2559
เพิ่ม (ลด)

จากการซื้อ-ขาย 
สัดส่วนการถือหุ้น

ในบริษัท(%)
2 นายสุธรรม ตัณฑ์ไพบูลย์ 28,644 28,644 - 0.01

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -
3 นายศรีภูมิ ศุขเนตร - - - -

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -
4 นางวรวรรณ งานทวี 1,098,460 1,098,460 - 0.43

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -
5 นายวิบูลย์ ผาณิตวงศ์ 16,300,041 18,197,041 1,897,000 7.05

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 8,800,000 8,800,000 - 3.41
6 นายสุทิน ตัณฑ์ไพบูลย์ - - - -

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -
7 ดร.บ�ารุง จินดา - - - -

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -
8 นายประวัติ จันทร์เรือง 5,600,000 6,000,000 400,000 2.32

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -
9 นางลักขณา ศรีสด - - - -

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

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -
11 นายสุรเดช ตัณฑ์ไพบูลย์ - - - -

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -
12 นายนิติ ประทุมถิ่น - - - -

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -
13 นายธวัช ธนเจริญธวัช - - - -

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -
14 นายกิตติพงษ์ จงสมบูรณ์สุข - - - -

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -
15 นางอารมย์ สัจจวิโส - - - -

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -
16 น.ส.ระพีพรรณ พิบูลย์ศิลป์ - - - -

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -
17 นายเอราวัต พรหมจรรย์ - - - -

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

 ในปี 2559 บริษัท มีกิจกรรมเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลที่ส�าคัญประกอบด้วย 

	การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสนเทศตามข้อก�าหนดของ ตลท. และ ก.ล.ต. ผ่านทางระบบ SCP Straight Through 
ของ ตลท. และเว็บไซต์ของบริษัท (www.asimar.com)

	บริษัทน�าเสนอผลประกอบการ รายงานประจ�าปีที่สามารถดาวน์โหลดได้ หนังสือเชิญประชุม โครงสร้างการถือ
หุ้นของบริษัท รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ข่าวสารเกี่ยวกับบริษัทและกิจกรรม 
นักลงทุนสมัพันธ์ในเวบ็ไซต์ของบรษัิท นอกจากนัน้ผูถ้อืหุ้น นกัลงทุนสามารถแสดงความคดิเห็นต่างๆ ตลอดจน
เพ่ิมวาระการประชุม และเสนอผูท่ี้มคีณุสมบัตเิหมาะสมเป็นกรรมการ ก่อนท่ีบริษัทจะส่งหนงัสอืเชญิประชมุผ่าน
ทางเว็บไซต์ได้
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หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบคณะกรรมการ

5.1 นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ
  คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณานโยบายการก�ากับดูแลกิจการ และประกาศเป็นนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ

ของบริษัท เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2550 
1. จดัให้มกีารบรหิารงานและด�าเนนิงานโดยยดึหลกัการก�ากบัดแูลกจิการท่ีด ี(Good Corporate Governance) ขจดั

ปัญหาความขัดแย้งของผลประโยชน์ ด้วยความซ่ือสตัย์สจุรติอย่างรอบคอบ มเีหตผุล และเป็นอิสระภายในกรอบ
จริยธรรมที่ดี 

2. จดัให้มีระบบควบคมุทางการเงนิ การด�าเนนิงาน การก�ากบัดแูลการปฏบัิตงิาน การตรวจสอบภายใน การควบคมุ
และการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและมีการทบทวนระบบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

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

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

เจ้าหนี้ คู่แข่ง ผู้สอบบัญชีอิสระ ภาครัฐ และชุมชนที่บริษัทฯ ตั้งอยู่ ได้รับการดูแลและปฏิบัติด้วยความเป็นธรรม 
  นอกจากนี ้เพือ่การมส่ีวนร่วมในการบรหิารงานและเป็นกลไกให้สามารถตดิตาม ก�ากบัดแูล ปรบัปรงุ และประเมินผล

การด�าเนินงานให้บรรลุผลส�าเร็จตามวิสัยทัศน์ ภารกิจ และนโยบายดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ 
คณะกรรมการบรหิาร ท�าหน้าท่ีในการศกึษาและพจิารณาหลกัเกณฑ์ท่ีเกีย่วข้อง เพือ่น�าเสนอผลการศกึษาและข้อเสนอ
แนะแนวทางปฏิบัติ รวมทั้งการน�าแนวทางปฏิบัติที่ได้รับความเห็นชอบแล้วมาปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

5.2 นโยบายจรรยาบรรณธุรกิจ ส�าหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
  เพื่อให้เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี โดยเฉพาะด้านความรับผิดชอบ ความโปร่งใส ความซ่ือสัตย์ 

คณุธรรม และจรยิธรรม เพือ่ความเจรญิเติบโตและความม่ันคงของกจิการอย่างย่ังยืน มีความรับผดิชอบต่อสงัคม ส่งเสรมิ
การมส่ีวนรวมและการท�างานเป็นทีมของพนกังานทุกระดบั บรษัิทจงึมจีดัท�าคูม่อืจรรยาบรรณธรุกจิ เพือ่เป็นหลกัปฏบัิติ
และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ดังต่อไปนี้

	การประกอบธุรกิจจะต้องอยู่ภายใต้กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ควบคู่ไปกับการบริหารงาน 
โดยยึดหลักประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ โปร่งใส 

	ต้องรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นด้วยการสร้างผลตอบแทนท่ีเหมาะสม เปิดเผยข้อมูลส�าคัญของบริษัทอย่างครบถ้วน
ถูกต้องตามความเป็นจริง

	ไม่ปฏิบัติตนในลักษณะที่ก่อให้เกิด ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยความลับ และ
การน�าข้อมูลของบรษัิทไปใช้เพือ่ประโยชน์ของตนและ/หรือของบุคคลอืน่ และยอมรบัโทษตามบทลงโทษ หากมี
การฝ่าฝืนกฎระเบียบดังกล่าว

	รักษาความสัมพันธ์ที่ดี และปฏิบัติต่อลูกค้าและคู่ค้าทุกรายอย่างเหมาะสม โดยตั้งอยู่บนหลักคุณธรรม 

	มีความรับผิดชอบต่อพนักงาน โดยปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน และ 
สวสัดภิาพของพนักงาน ส่งเสรมิพฒันา เพิม่พนูความรู ้ความสามารถพนกังาน ตลอดจนค�านงึถงึความปลอดภยั
ในการปฏิบัติงานที่มีระเบียบการประเมินผลอย่างชัดเจนและอธิบายได้
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	ปลกูจติส�านกึ และมีความรบัผดิชอบต่อสงัคม และสิง่แวดล้อม ด้วยการปฏบัิตติามกฎหมายและข้อบังคบัเกีย่วกบั
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งให้การสนับสนุนกิจการอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมส่วนรวม

	บริษัทได้จัดให้มีการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ และมีการชี้แจงถึงแนวทางการปฏิบัติตามจริยธรรมทางธรุกิจให้กับ
พนักงานทกุคน โดยจะมีการติดตามการปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอ ซึง่ในปีที่ผ่านมา ไม่พบว่ามกีารท�าทีผ่ิดจริยธรรม
ทางธุรกิจของบริษัท

5.3 วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
  คณะกรรมการของบรษัิทมคีวามมุง่มัน่ในการปฏบัิตหิน้าท่ีด้วยความรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ ท�าหน้าท่ี

ก�าหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย ภารกิจ แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทตลอดจนก�ากับดูแลให้
ฝ่ายจัดการสามารถบริหารงานได้ตามนโยบายที่ก�าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท 
โดยคณะกรรมการจะมีการทบทวนวิสัยทัศน์ ภาระกิจและกลยุทธ์ของบริษัทเป็นประจ�าทุกปี

 วิสัยทัศน์: เป็นอู่เรือที่มีตราผลิตภัณฑ์สู่ระดับสากล น�าเทคโนโลยีพัฒนากระบวนการผลิตให้ได้คุณภาพ เวลาส่งมอบ  
  และความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า 

 พันธกิจ: มุ่งมั่นให้บริการแก่ลูกค้า โดยมีการควบคุมคุณภาพและเวลาตามมาตรฐานอู่เรือชั้นน�า มีการพัฒนาอย่าง 
  ต่อเนื่อง และบริหารทรัพยากรของบริษัทให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อ

 ลูกค้า    : ผลงานเป็นที่ยอมรับและเกิดความพึงพอใจสูงสุด
 ผู้ถือหุ้น   : มีผลประกอบการตามเป้าหมายเป็นที่พอใจแก่ผู้ถือหุ้น
 พนักงาน   : พัฒนาบุคลากร ให้โอกาสก้าวหน้าในงาน มีคุณภาพชีวิตที่ดี
 สิ่งแวดล้อมและชุมชน : ร่วมพัฒนาสิ่งแวดล้อมและรับผิดชอบชุมชน

  บริษัทได้ให้ความส�าคัญเป็นอย่างยิ่งต่อระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การประเมิน และบริหาร
ความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนการมีระบบการสอบทานเพื่อให้การด�าเนินงานเป็นไปตามข้อกฎหมาย และมี
การควบคุมที่ดี เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพต่อบริษัท

  คณะกรรมการ เป็นผูพ้จิารณาก�าหนดบทบาทหน้าท่ีและความรบัผดิชอบระหว่าง คณะกรรมการ และคณะกรรมการ
บริหารอย่างชัดเจน ดังรายละเอียดในหัวข้อ เรื่อง โครงสร้างกรรมการบริษัท

  คณะกรรมการ ก�ากับดูแลให้คณะกรรมการบริหารด�าเนินงานตามนโยบายท่ีก�าหนดไว้ ในกรณีท่ีมีรายการท่ีมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรอืมส่ีวนได้เสยี รวมท้ังรายการท่ีต้องขอความเห็นจากผูถ้อืหุ้น บรษัิทได้ด�าเนนิการตาม
ข้อก�าหนดของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)

  บริษัทฯ ได้ส่งเสริมและอ�านวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมแก่กรรมการ และจัดให้มีเอกสารและข้อมูลท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ เช่น คู่มือกรรมการ ฯลฯ
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5.4 โครงสร้างคณะกรรมการ
 5.4.1 คณะกรรมการบริษัท มีจ�านวน 11 ท่าน ประกอบด้วย
 กรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิาร จ�านวน 6 ท่าน และกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้รหิาร จ�านวน 5 ท่าน ท้ังนีเ้ป็นกรรมการอิสระ จ�านวน 
4 ท่าน (ประธานกรรมการ 1 ท่าน และคณะกรรมการตรวจสอบ จ�านวน 3 ท่าน) โดยมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศตลาด
หลักทรัพย์ฯ ว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการด�าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบก�าหนดไว้ โดยจะปฏิบัติหน้าท่ี 
ตรวจสอบและถ่วงดุลการบริหารกิจการต่างๆ ของบริษัทเพื่อให้เกิดความถูกต้อง เป็นธรรม และเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของ
ผู้ถือหุ้นทุกท่าน

 5.4.2 นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ 
1. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ในบริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความ

ขัดแย้ง (นับรวมบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 ตามกฎหมายหลักทรัพย์)
2. ไม่มส่ีวนร่วมในการบรหิารงาน รวมท้ังไม่เป็นลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรกึษาท่ีได้รบัเงนิเดอืนประจ�า บุคคลท่ีให้บรกิาร

ด้านวิชาชีพแก่บริษัท หรือ บริษัทในเครือ เช่น ผู้สอบบัญชี ทนายความ ฯลฯ หรือเป็นผู้มีอ�านาจควบคุมของ
บรษัิท หรอืบรษัิทในเครอื บรษัิทร่วม หรอืเป็นบุคคลท่ีอาจมคีวามขัดแย้ง โดยต้องไม่มีผลประโยชน์หรอืส่วนได้เสยี
ในลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี

3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่ว่าในลักษณะคู่ค้าหรือการกู้ยืม ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย ไม่ว่าทางตรง
หรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงิน และการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้งในลักษณะที่จะให้ขาดความเป็นอิสระ 

4. ไม่เป็นญาตสินทิกบัผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุ้นรายใหญ่ของบรษัิท บรษัิทในเครอื บรษัิทร่วม หรอืบุคคลท่ีอาจม ีความขัดแย้ง 
และไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการและ/หรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

 5.4.3 การรวมหรือแยกต�าแหน่ง
 ประธานกรรมการบริษัทฯ เป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร ไม่เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการผู้จัดการ และไม่มีความ
สัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหาร โดยบริษัทได้มีการจัดให้แบ่งแยกบทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของ 
คณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายบริหารออกจากกันอย่างชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร 
 ประธานกรรมการต้องคอยสอดส่องดูแลการบริหารจัดการของฝ่ายบริหาร คอยให้ค�าแนะน�า ช่วยเหลือ แต่ต้องไม่มี
ส่วนร่วม และไม่ก้าวก่ายในการบรหิาร โดยให้เป็นหน้าท่ีของประธานกรรมการบรหิาร/กรรมการผูจ้ดัการ ภายใต้กรอบอ�านาจ
ที่ได้รับจากคณะกรรมการ 

 5.4.4 การก�าหนดนโยบายจ�ากัดจ�านวนบริษัทท่ีกรรมการแต่ละคนจะด�ารงต�าแหน่งกรรมการ และการระบุถึงวาระ
การด�ารงต�าแหน่งของกรรมการ 
 บริษัทยังมิได้ก�าหนดนโยบายในเรื่องดังกล่าว เนื่องจากกรรมการทุกท่านสามารถอุทิศเวลาให้กับบริษัทได้อย่างเต็มที่ 
ส่วนเรือ่งการระบุวาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการมข้ีอจ�ากดัเรือ่งความรูค้วามเชีย่วชาญในธรุกจิท่ีมลีกัษณะเฉพาะ ท�าให้
การก�าหนดวาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการจะไม่เป็นผลดีต่อบริษัท
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 5.4.5 คณะอนุกรรมการ
 คณะกรรมการบรษัิทได้แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบเพือ่ท�าหน้าท่ีตรวจสอบและสนบัสนนุการก�ากบัดแูลการด�าเนนิ
กิจการของบริษัทฯ โดยสมาชิกทุกคนเป็นกรรมการอิสระไม่เป็นผู้บริหารและมีคุณสมบัติเป็นไปตามที่ก�าหนดไว้ในกฎเกณฑ์
ของตลาดหลักทรัยพ์แห่งประเทศไทยและส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ 
คณะกรรมการบรษัิทฯยังได้แต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน เพือ่ท�าหน้าท่ีไปตามนโยบาย บรษัิทได้เปิดเผย
รายละเอียดเกี่ยวกับโครงสร้างและอ�านาจหน้าท่ีของคณะอนุกรรมการชุดย่อยภายใต้หัวข้อเรื่องโครงสร้างการจัดการ ส่วน
จ�านวนครั้งการประชุมอยู่ภายใต้หัวข้อเรื่องการปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและ
ความโปร่งใส 

5.5 การก�าหนดบทบาท หน้าที่ของคณะกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
  บริษัทฯ ได้มีการแบ่งแยกบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการไว้ชัดเจนโดยได้

เปิดเผยรายละเอียดอ�านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทฯและอ�านาจหน้าท่ีของกรรมการผู้จัดการภายใต้หัวข้อเรื่อง
โครงสร้างการจัดการ 

5.6 การปฐมนิเทศ และการพัฒนาความรู้แก่กรรมการ
 การปฐมนิเทศกรรมการ 
 กรรมการผู้เข้าด�ารงต�าแหน่งใหม่ จะได้รับข้อมูลความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกิจการซ่อมเรือและต่อเรือ และข้อมูลเฉพาะของ
บริษัท

 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
นายวิบูลย์  ผาณิตวงศ์ - Director Certification Program (DCP)

- The role of Chairman (RCM) 
2550
2550

นายประวัติ 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
นายศรีภูมิ  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
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ชื่อ หลักสูตร ปี
นายบ�ารุง  จินดา - Audit Committee Program (ACP) 

- Director Certification Program (DCP)
- Finance for Non-Finance Director (FN)

2551 
2545 
2545 

นายนณณ์  ผาณิตวงศ์ - Director Certification Program (DCP) 2555
นายสุรเดช  ตัณฑ์ไพบูลย์ - Director Certification Program (DCP) 2554

เรื่องที่ยังไม่ปฏิบัติ
 คณะกรรมการมิได้ก�าหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการไปด�ารงต�าแหน่งกรรมการท่ีบริษัทอ่ืนของผู้บริหารระดับสูง 
เนื่องจากปัจจุบันผู้บริหารระดับสูงทุกท่านปฏิบัติงานที่บริษัทฯได้อย่างเต็มเวลาไม่ถือเป็นปัญหาในการบริหารงานที่บริษัท 

5.7 การประเมินผลคณะกรรมการและกรรมการผู้จัดการ 
 คณะกรรมการมีการประเมินผลงานประจ�าปีของตนเอง
 คณะกรรมการเห็นชอบการใช้แบบประเมินผลคณะกรรมการบรษัิทฯ ซ่ึงผ่านการสอบทานโดยคณะกรรมการสรรหาและ

ก�าหนดค่าตอบแทน เพือ่น�าผลการประเมินมาใช้เพือ่การปรับปรงุการปฏบัิตหิน้าท่ีของคณะกรรมการท้ังคณะ โดยแบ่ง
การประเมินเป็น 4 หมวด ดังนี้
• การประชุมและกรรมการ
• ประสิทธิภาพในการสื่อสาร
• ขั้นตอนการด�าเนินการ
• ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร

 คณะกรรมการจะปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละปี โดยพิจารณาจากผลการประเมินที่ได้รับ
 คณะกรรมการจัดให้มีการประเมินผลงานของผู้บริหารสูงสุด
 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณา น�าเสนอ และให้ความเห็นชอบผลประเมินการปฏิบัติงาน
ของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท (ระดับรองกรรมการผู้จัดการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ) ต่อ 
คณะกรรมการบรษัิท เป็นประจ�าทุกปี โดยพิจารณาจากความส�าเรจ็ของเป้าหมายในระดบับริษัท และความสามารถในระดบับุคคล 
รวมท้ังอัตราค่าตอบแทนในอุตสาหกรรม ซ่ึงบริษัทได้ส�ารวจค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นระยะๆ เพื่อให้สามารถแข่งขันได้กับ
ตลาดและเพียงพอท่ีจะรักษาและจูงใจผู้บริหารท่ีมีคุณภาพ โดยประธานกรรมการเป็นผู้แจ้งผลการพิจารณาให้กรรมการ 
ผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัททราบ

5.8 จัดให้มีแผนการสืบทอดต�าแหน่งผู้บริหารสูงสุด
 คณะกรรมการมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน เป็นผู้รับผิดชอบการจัดท�าแผนการสืบทอด
ต�าแหน่งของกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท โดยพิจารณาจากบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรักษา
ความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนและพนักงานว่า การด�าเนินงานของบริษัทจะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

5.9 เลขานุการบริษัท
 คณะกรรมการบริษัทเล็งเห็นถึงความส�าคัญของบทบาทและหน้าท่ีของเลขานุการบริษัท เพ่ือให้สอดคล้องกับข้อพึง
ปฏิบัติที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียน คณะกรรมการจึงแต่งตั้งให้ นายอวยชัย ติวิรัช ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท (จบการ
ศึกษา นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยผ่านการอบรมหลักสูตรเลขานุการบริษัท หลักสูตร Company Secretary 
Program ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทของไทย (IOD))
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5.10. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 
 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
  บรษัิทมหีลกัปฏบัิตท่ัิวไปของผูบ้รหิารท่ีจะเกบ็รกัษาข้อมูลภายในท่ีส�าคญั และมีผลต่อการตดัสนิใจของนกัลงทุน

ไม่ให้เผยแพร่ออกไปก่อนน�าส่งข้อมูลให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์โดยเฉพาะข้อมูลงบการเงิน 

  ทั้งนี้ เมื่อมีรายการซื้อ-ขายหุ้นของบริษัท กรรมการและผู้บริหารระดับสูงรวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุ
นิติภาวะ ต้องท�ารายการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯภายใน 3 วันท�าการ เพื่อน�าส่ง ก.ล.ต และมีการเปิดเผยการ 
ซื้อ - ขาย/การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทให้ที่ประชุมคณะกรรมการทราบทุกครั้ง

 ความเห็นเรื่องการควบคุมภายใน 
  คณะกรรมการได้ตระหนกัถงึความจ�าเป็น และให้ความส�าคญัต่อระบบการควบคมุภายใน เนือ่งจากคณะกรรมการ

มคีวามรบัผดิชอบท่ีต้องด�าเนนิธรุกจิให้เกดิประโยชน์สงูสดุต่อผู้ถอืหุ้น ดงันัน้การมีระบบการควบคมุภายในท่ีเหมาะสม
เพียงพอ และมีความเป็นปัจจุบันสอดคล้องกับสภาพการด�าเนินธุรกิจภายใต้การแข่งขันที่ทวีความรุนแรงและสภาพที่
เปลี่ยนแปลง ซ่ึงท�าให้คณะกรรมการม่ันใจว่าจะสามารถน�าพาบริษัทไปสู่เป้าหมายของบริษัทได้ โดยบริษัทได้ว่าจ้าง
นิติบุคคลภายนอกคือ ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด ศรีฤกษ์ เป็นผู้ปฏิบัติการตรวจสอบภายในของบริษัท และท�าหน้าท่ีเป็น
เลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบด้วย โดยให้รายงานขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

  บรษัิทมกีารแบ่งแยกอ�านาจหน้าท่ีโดยก�าหนดอ�านาจอนมัุตแิละด�าเนนิการของบริษัท ไว้อย่างชดัเจนตามประเภท
ของธุรกรรม โดยจัดแบ่งไว้เป็นหมวดหมู่อันได้แก่ การบริหาร การเงิน การผลิตและจัดซื้อสินค้า ทรัพย์สินถาวร และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

  คณะกรรมการได้มีการก�าหนดเป้าหมาย เพื่อใช้ปฏิบัติตามแนวทางการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี นอกจากนี้ 
คณะกรรมการและฝ่ายบรหิารได้จดัให้มรีะบบการควบคมุภายในท่ีเหมาะสม และมีประสทิธภิาพเพียงพอต่อการป้องกนั
และบริหารความเสี่ยงที่ส�าคัญ ภายใต้สภาวะแวดล้อมในการด�าเนินธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

  คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิอิสระจ�านวน 3 ท่าน 
ท�าหน้าท่ีพิจารณาความเหมาะสมและเพียงพอของระบบการควบคุมภายในโดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัท 
โดยมีผู้ท่ีปฏิบัติการตรวจสอบภายในท�าหน้าท่ีรายงานการตรวจสอบภายในเป็นประจ�าทุกเดือน โดยจะครอบคลุมถึง
การรายงานผลของการตรวจสอบและประเมินความเหมาะสมและเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 

  คณะกรรมการตรวจสอบจะร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีผู้บริหารร่วมด้วยอย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อสอบถาม
ถงึประเดน็ส�าคญัท่ีเกีย่วข้องกบัระบบงานท่ีส�าคญั และการควบคมุภายในอันน�ามาประเมินถงึความเหมาะสมและเพยีงพอ
ของระบบการควบคุมภายใน และได้รายงานผลการด�าเนินงานในท่ีประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง และเมื่อมีประเด็น
ปัญหาหรือข้อเสนอแนะในอันท่ีจะพัฒนาระบบการควบคุมภายในให้เหมาะสมมากข้ึน ก็จะน�าเสนอในรายงานต่อ 
คณะกรรมการบริษัทพร้อมทั้งมีการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง

  นอกจากนี ้คณะกรรมการตรวจสอบยงัได้ให้ความเห็นชอบแก่ฝ่ายบรหิารในการจดัท�าแผนบรหิารความเสีย่งก่อน
น�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติต่อไป และให้ความส�าคัญกับแผนบริหารความเสี่ยง เพราะเป็นเครื่องมือใน
การบริหารจัดการทีม่ีคุณค่า และเป็นส่วนส�าคัญส่วนหนึ่งในการก�ากับดูแลกิจการที่ดี จึงได้จัดให้มีการรายงานเกี่ยวกับ
การบริหารความเสี่ยงในรายงานตรวจสอบภายในอีกด้วย 
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 การบริหารความเสี่ยง
  บรษัิทก�าหนดนโยบายและข้ันตอนการบรหิารความเสีย่งท่ัวท้ังองค์กร โดยเน้นความเช่ือมโยงสอดคล้องของแผน

กลยุทธ์ งบประมาณ และการบรหิารความเสีย่ง มกีารระบุและประเมนิปัจจยัความเสีย่งเพือ่จดัวางระบบบรหิารความเสีย่ง
ให้มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับกิจกรรมของหน่วยงาน โดยคณะท�างานบริหารความเสี่ยงทบทวน และติดตามเป็น
ประจ�าและต่อเนือ่งทุกเดอืน เพ่ือปรบัปรงุมาตรการต่างๆ ให้เหมาะสมกบัความเสีย่งท่ีแปรเปลีย่นไป รวมถงึการสือ่สาร
ให้พนักงานทุกระดับตระหนักและน�าหลักการบริหารความเสี่ยงไปใช้ในการท�างานประจ�าวัน โดยมี

  คณะท�างานบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วย กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการฝ่าย ผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน 
โดยมีหน้าที่
- จัดท�าแผนบริหารความเสี่ยง
- ด�าเนินการบริหารความเสี่ยง
- สื่อสารและจัดฝึกอบรมให้พนักงานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง
- จัดให้มีการประเมินและควบคุมความเสี่ยงในงานที่ปฏิบัติ
- บริหารความเสี่ยงโดยการประเมิน ควบคุม ทบทวน และก�ากับดูแล 
- คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พจิารณาแผนบริหารความเสีย่งก่อนน�าเสนอต่อคณะกรรมการบรษัิทเพือ่อนมัุต ิและ

ติดตามผลการด�าเนินงานโดยผ่านการรายงานของผู้ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน

5.11 รายงานของคณะกรรมการบริษัท
 คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินท่ี
ปรากฏในรายงานประจ�าปี และจัดให้มีระบบควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิผล เพื่อให้ม่ันใจได้ว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมี
ความถกูต้องครบถ้วน นอกจากนี ้ คณะกรรมการบรษัิทฯ ยงัมหีน้าท่ีในการเปิดเผยสารสนเทศท้ังท่ีเป็นสารสนเทศทางการเงนิ
และสารสนเทศเรือ่งอืน่อย่างครบถ้วน เพยีงพอ โปร่งใส เช่ือถอืได้และทันเวลา เพือ่ให้ผูถ้อืหุ้นได้รบัสารสนเทศอย่างเท่าเทียม
กันตามที่ก�าหนด ตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
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 บริษัทเอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จ�ากัด (มหาชน) ขอรายงานรายการระหว่างกันท่ีเกิดข้ึนกับบริษัทย่อย และบริษัท
เกี่ยวข้องกัน ซ่ึงเกี่ยวข้องกันโดยมีผู้ถือหุ้นหรือกรรมการบางส่วนร่วมกัน รายการธุรกิจดังกล่าวส่วนใหญ่ประกอบด้วยการ 
กูย้มืเงนิระหว่างกนั การให้บรกิารซ่อมเรอื การเช่าท่ีดนิและค่าสาธารณปูโภคจ่าย ซ่ึงกรรมการตรวจสอบได้พจิารณารายการ
ระหว่างกันส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และมีความเห็นว่ารายการระหว่างกันเป็นรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติ
ของบรษัิท มีความสมเหตสุมผลมกีารก�าหนดราคาและเงือ่นไขอ่ืนๆ ตามราคาตลาดเช่นเดยีวกบัการก�าหนดราคาให้กบับุคคล
หรอืกจิการอ่ืนท่ีไม่เกีย่วข้องกนั และไม่มกีารถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบรษัิท บรษัิทย่อย บริษัทท่ีเกีย่วข้องและผู้ถอืหุ้น ซึง่
สามารถสรุปได้ดังนี้

1. รายการสินทรัพย์ หนี้สิน และภาระผูกพัน ระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน สรุปได้ดังนี้

31 ธ.ค. 59
(ล้านบาท)

31 ธ.ค. 58
(ล้านบาท)

สัดส่วนการ
ถือหุ้นขอบริษัท 

(ร้อยละ)

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

1.30

2.24
-

0.16

9.21
2.00

93.15

-
-

ลูกหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
 บริษัทย่อย
  - บริษัท อาชิมา มารีน จ�ากัด
  - บริษัท อีโค มารีน จ�ากัด 
  - บริษัท เจนเนอรัล มารีน จ�ากัด
 บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
  - บริษัท ซีทรานเฟอร์รี่ จ�ากัด
  - บริษัท ซีทราน ไลน์ จ�ากัด

1.84
0.07
0.01

-
-

4.05
1.83

-

-
0.59

99.90
93.15
99.99

-
-

รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกช�าระ 
   บริษัทย่อย
  - บริษัท อีโค มารีน จ�ากัด 
 บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
  - บริษัท ซีทรานเฟอร์รี่ จ�ากัด
  - บริษัท ซีทราน ดิสคัฟเวอร์รี่ จ�ากัด 
  - บริษัท ซีทราน พอร์ท จ�ากัด 

0.41

2.38
0.02

-

0.03

0.75
0.12
0.70

93.15

-
-
-

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

-
11.37

-

-

4.09
10.98
0.05

0.14

99.99
99.90
93.15

-

รายการระหว่างกัน
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2. รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน สรุปได้ดังนี้ 
(หน่วย : ล้านบาท)

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2559 2558

บริษัทย่อย
รายได้
  รายได้ค่าต่อเรือ
  รายได้ค่าซ่อมเรือ
  เงินปันผลรับ
  รายได้อื่น
ค่าใช้จ่าย
  ต้นทุนในการรับจ้าง
  ซื้อวัสดุ

37.40
0.60
9.30
3.10

31.90
3.70

28.00
0.20

-
1.90

34.70
0.20

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
รายได้
  รายได้ค่าซ่อมเรือ
  รายได้อื่น
  ต้นทุนในการรับจ้าง

19.00
-

0.30

45.10
0.10

-

หลักการอนุมัติการท�ารายการระหว่างกัน
 ข้ันตอนการอนุมัติเข้าท�ารายการระหว่างกันของบริษัทจะมีกระบวนการและล�าดับการพิจารณาในการเข้าท�ารายการ
อย่างเป็นระบบโดยจะพิจารณาถึงความจ�าเป็น ความสมเหตุสมผล และราคาท่ียุติธรรม ซ่ึงเป็นไปตามกฎระเบียบของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้บริษัทยังมีนโยบายเสนอการท�ารายการดังกล่าวต่อที่
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส

แนวโน้มการท�ารายการระหว่างกันในอนาคต
 กรรมการตรวจสอบและกรรมการบริษัท จะร่วมกันดูแลรายการระหว่างกันดังกล่าวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตว่าจะเป็นไป
ด้วยความสมเหตสุมผลและมอัีตราตอบแทนท่ียุตธิรรม พร้อมท้ังผ่านการอนมัุตติามข้ันตอนและกฎระเบียบท่ีเกีย่วข้องอย่าง
ถูกต้องและจะเปิดเผยชนิดและมูลค่าของรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งภายใต้ประกาศและ 
ข้อบังคับของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(ตลท.)
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 กรรมการและผู้บริหารร่วมในรายการระหว่างกัน
  การด�ารงต�าแหน่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัทในกลุ่มซึ่งมีรายการระหว่างกัน

รายชื่อ
บจก. เจนเนอรัล 

มารีน

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. นายสุธรรม ตัณฑ์ไพบูลย์ X X X X X X
4. นายวิบูลย์ ผาณิตวงศ์ X
5. นายสุทิน ตัณฑ์ไพบูลย์ X X X X
6. ดร.บ�ารุง จินดา X
7. ดร.นณณ์ ผาณิตวงศ์ X
8. นายสุรเดช ตัณฑ์ไพบูลย์ X,XX X,XX XX

หมายเหตุ X = กรรมการ, XX = ผู้บริหาร

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee) 
 บริษัทและบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่

- ผู้สอบบัญชีของบริษัท ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามีจ�านวนเงินรวม 900,000.00 บาท
-  ส�านักงานสอบบัญชีท่ีผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและส�านักงานสอบบัญชีท่ี 

ผู้สอบบัญชี สังกัดในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามีจ�านวนเงินรวม   -   บาท

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

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
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 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการท่ีเป็นอิสระ 3 คน กรรมการตรวจสอบทุกคนเป็นผู้ท่ีมี
คุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศไว้ ได้แก่

  1. นายศรีภูมิ  ศุขเนตร  ประธานกรรมการตรวจสอบ
  2. นายบ�ารุง  จินดา  กรรมการตรวจสอบ
  3. นางลักขณา  ศรีสด  กรรมการตรวจสอบ
 ระหว่างปี 2559 มีการเปลี่ยนแปลงประธานกรรมการตรวจสอบคือ นายชินสุข วีรวรรณ ได้ลาออก เนื่องจากปัญหา
ด้านสุขภาพ และในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังท่ี 3/2559 เม่ือวันท่ี 24 พฤษภาคม 2559 ได้มีมติแต่งตั้ง  
นางลักขณา ศรีสด เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบแทน โดยการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
ของบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559 ที่ประชุมได้เสนอชื่อกรรมการตรวจสอบหนึ่งท่าน ได้แก่ นายศรีภูมิ 
ศุขเนตร ท�าหน้าที่เป็นประธานกรรมการตรวจสอบแทน
  คณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตั้งนายศุภฤกษ์ คชจิรัฐกุล ผู้เชี่ยวชาญภายนอกที่ท�าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ให้เป็น
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบท่ีไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ท้ังนี้เพื่อให้การด�าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
  คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏบัิตหิน้าท่ีตามขอบเขตและความรบัผดิชอบดงัท่ีก�าหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ซึ่งก�าหนดโดยคณะกรรมการบริษัท อย่างครบถ้วนทุกประการ 
 ในปีพ.ศ. 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมอย่างเป็นทางการรวม 4 ครั้ง โดยมีสาระส�าคัญดังต่อไปนี้
 1. คณะกรรมการตรวจสอบได้เชิญกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบ
บัญชีเข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อให้ค�าอธิบายอย่างชัดเจนในค�าถามต่างๆ ที่กรรมการตรวจสอบมี และการหารือร่วมกันถึงวิธี
การปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้การเปิดเผยข้อมลูอย่างครบถ้วนและมคีุณภาพ ในเรื่องที่เกี่ยวกับงบการเงิน ผลการควบคุมภายใน 
ผลการบริหารความเสี่ยง แผนการตรวจสอบ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีหรือกฎเกณฑ์ต่างๆ ของหน่วยงาน
ทางการที่ก�ากับควบคุมดูแล ตลอดจนพิจารณาทบทวนหนังสือรับรองจากฝ่ายจัดการของบริษัท (Letter of Representation) 
ซึ่งได้ให้กับผู้สอบบัญชี 
 2. คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมเป็นการเฉพาะกับผู้สอบบัญชี โดยปราศจากการเข้าร่วมของฝ่ายจัดการ เพื่อ
ขอความเห็นจากผู้สอบบัญชีในเรื่องคุณภาพของเจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน การท�ารายงานผลความคืบหน้าของโครงการที่
มผีลกระทบอย่างมนีัยส�าคัญต่องบการเงินของบรษิัท ปัญหาหรือความยุ่งยากทีผู่ส้อบบญัชปีระสบในการปฏิบตัิงาน ทบทวน
ยอดการตั้งค่าใช้จ่ายค้างจ่ายทางบัญชี การตั้งส�ารองหนี้สงสัยจะสูญ การตัดหนี้สูญ และรายการอื่นๆ ที่มีเนื้อหาสาระกระทบ
ต่องบการเงินของบริษัทอย่างมีนัยส�าคัญ 
 3. คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการท่ีเกีย่วโยงกนัหรอืรายการท่ีอาจมคีวามขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพือ่
ให้มั่นใจว่าการเปิดเผยข้อมูลของรายการดังกล่าวถูกต้องและครบถ้วน
 4. คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการบริหารความเสีย่ง โดยรบัทราบผลการบริหารความเสีย่งจากฝ่ายจดัการ
และรายงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้บริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 
เพื่อให้การด�าเนินงานต่างๆ บรรลุตามเป้าหมาย
 5. คณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายให้ผูต้รวจสอบภายในเป็นผูด้�าเนนิการสอบทานการปฏบัิตติามกฎหมายว่า
ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจ 
ของบริษัทฯ แล้วรายงานผลให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบ 

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
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 6. เพ่ือให้แน่ใจว่าการท�างานของผู้เช่ียวชาญจากภายนอกท่ีท�าหน้าท่ีตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพและบรรลุ
วตัถปุระสงค์ คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมกบับุคคลท่ีมส่ีวนเกีย่วข้องประเมนิผลงานของผูต้รวจสอบภายใน ผลการประเมิน
เป็นที่พึงพอใจ จึงได้ว่าจ้างให้ท�างานด้านนี้ต่อไป
 7. คณะกรรมการตรวจสอบไดจ้ัดท�ารายงานการประชมุของคณะกรรมการตรวจสอบ และน�าเสนอตอ่ทีป่ระชมุคณะ
กรรมการบรษัิทอย่างเป็นประจ�า เพือ่ให้คณะกรรมการบริษัทได้ทราบถงึกจิกรรม และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
ในเรื่องต่างๆ อย่างชัดเจน 
 8. คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทได้แก่ 
บรษัิท สอบบัญชีธรรมนติ ิจ�ากดั และน�าผลการพจิารณาเสนอต่อคณะกรรมการบรษัิทฯ เพือ่พจิารณาและลงมตเิห็นชอบก่อน
ท่ีจะน�าเสนอต่อผูถ้อืหุ้น เพือ่ขออนมัุติในท่ีประชุมผูถ้อืหุ้นประจ�าปี 2559 อนึง่ผูส้อบบัญชดีงักล่าวไม่ได้ให้บรกิารอ่ืนแก่บริษัท 
นอกเหนือไปจากการปฏิบัติงานสอบบัญชีในรอบปี พ.ศ. 2559 

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

นายศรีภูมิ ศุขเนตร
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ได้รบัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบรษัิท ประกอบด้วย กรรมการ จ�านวน 
3 ท่าน โดยคณะกรรมการบรษัิท จะแต่งตัง้กรรมการอิสระท่านหนึง่ให้ด�ารงต�าแหน่งประธานคณะกรรมการสรรหาและก�าหนด
ค่าตอบแทน ดังมีรายนามต่อไปนี้
1. นายศรีภูมิ ศุขเนตร  ประธานคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
2. นายวิบูลย์ ผาณิตวงศ์ กรรมการกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
3. นายประวัติ จันทร์เรือง กรรมการกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนมีหน้าท่ีสรรหาบุคคลท่ีมีคณุสมบัตเิหมาะสมในการด�ารงต�าแหน่งกรรมการ
บรษัิท กรรมการในคณะอนกุรรมการชุดต่างๆ ท่ีได้รบัมอบหมายอ�านาจหน้าท่ีและความรับผดิชอบโดยตรงจากคณะกรรมการ
บริษัท และผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่รองกรรมการผู้จัดการ รวมทั้ง ท�าหน้าที่พิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และ
ผู้บริหารระดับสูง ในระดับรองกรรมการผู้จัดการขึ้นไป เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
 ในระหว่างปี 2559 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนได้มีการประชุมร่วมกันจ�านวน 2 ครั้ง เพื่อพิจารณา
เรื่องในความรับผิดชอบ รวมทั้งแผนการสืบทอดต�าแหน่ง ทั้งนี้โดยค�านึงถึงคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ 
ความเช่ียวชาญท่ีหลากหลาย และภาวะผู้น�า ตลอดจนวิสัยทัศน์และทัศนคติท่ีดีต่อองค์กรอันเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนิน
กิจการของบริษัทฯ รวมท้ังยังค�านึงถึงขนาดโครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทท่ีเหมาะสม เพื่อให้การ
บริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี สอดคล้องกับข้อก�าหนดของหน่วยงานที่ก�ากับ
ดแูลในการก�าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการและ ผูบ้รหิารระดบัสงูดงักล่าว คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
ได้พิจารณาโดยค�านงึถงึความเหมาะสมกบัภาระหน้าท่ี ความรบัผิดชอบ ผลการปฏบัิตงิาน รวมถงึผลประกอบการและสภาพ
แวดล้อมทางธุรกิจของ บริษัทฯ 
 ส�าหรบัค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้รหิารท่ีแสดงไว้ในหัวข้อผลประโยชน์ตอบแทนของคณะกรรมการและผูบ้รหิาร
ปี 2559 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาเห็นว่ามีความเหมาะสม ตลอดจนได้ผ่านการพิจารณาและ
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

รายงานคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

นายศรีภูมิ ศุขเนตร
ประธานคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
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 บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
ข้อมูลจากงบการเงิน 2559 2558 2557

สินทรัพย์รวม 701,301 529,815 586,275
หนี้สินรวม 263,675 89,249 206,058
ส่วนของผู้ถือหุ้น 437,625 440,567 380,217
รายได้จากการรับจ้าง 599,610 757,231 591,278
รายได้จากการซ่อมเรือ 311,702 346,700 351,100
รายได้จากการต่อเรือ 205,758 359,900 232,600
รายได้จากการด�าเนินงานอื่น 82,150 50,631 7,578
รายได้รวม 614,589 766,392 607,666
ก�าไรขั้นต้น 178,016 267,632 161,005
ก�าไรสุทธิ 48,371 90,183 40,566

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

2559 2558 2557

อัตราก�าไรสุทธิ (%) 7.87 11.77 6.68
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 11.02 21.97 10.75
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 7.86 16.16 7.06
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 1.69 1.71 1.47
ก�าไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) 0.19 0.35 0.16

ผลการด�าเนินงานปี 2559

ก�าไรสุทธิ

ข้อมูลจากงบการเงิน

2559
2558
2557

90.18

48.37

40.56

หน่วย : พันบาท
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 ผลการด�าเนินงานประจ�าปี 2559 เปรียบเทียบกับปีก่อน รายได้จากการรับจ้างลดลง 157.62 ล้านบาท หรือคิดเป็น 
ร้อยละ 20.82 
 รายได้มาจากงานซ่อมเรือเท่ากับ 311.70 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อน 35.00 ล้านบาท หรือคิดเป็น 
ร้อยละ 10.09 รายได้ซ่อมเรือลดลง จากแนวโน้มเศรษฐกิจโดยรวมยังคงฟื้นตัวอย่างช้าๆ ท�าให้เจ้าของเรือมีงบประมาณใน
การซ่อมท�าจ�ากัด เกิดการแข่งขันกันสูงขึ้นระหว่างอู่เรือ รวมถึงรายได้กลุ่มลูกค้าเรือ Offshore ที่ลดลง ที่ได้รับผลกระทบ
จากราคาน�้ามันที่ยังทรงตัวในระดับต�่า มีการจอดพักเรือ (Lay-up) เพื่อรอการรับรายได้
 รายได้จากงานต่อเรือเท่ากับ 205.80 ล้านบาท ลดลง 154.10 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 42.83 โดยในปี 2559 
บริษัทฯ มีการส่งมอบงานโครงการต่อเรือก�าจัดผักตบชวา จ�านวน 3 โครงการ ของหน่วยงานราชการ ซึ่งรับงานผ่านมาจาก
บริษัท อีโค มารนี จ�ากดั ซ่ึงเป็นบรษัิทย่อย และมงีานโครงการต่อเรอืท่ีรบัรูร้ายได้จากอตัราส่วนของงานท่ีท�าเสรจ็ 2 โครงการ 
คือ โครงการเรือลากจูงก�าลังฉุดไม่น้อยกว่า 50 เมตริกตัน ของ การท่าเรือแห่งประเทศไทย ซึ่งมีการรับรู้รายได้สะสมร้อยละ 
41.38 และโครงการต่อเรือล�าเลียง ขนาด 2,500 เดทเวทตันจ�านวน 4 ล�า ของบริษัท วีรวรรณ จ�ากัด ซึ่งเรือล�าที่ 1-2 มีการ
รับรู้รายได้สะสมร้อยละ 95.34 และเรือล�าที่ 3-4 มีการรับรู้ รายได้สะสมร้อยละ 67.62 ในขณะที่ปี 2558 มีการส่งมอบงาน
โครงการขนาดใหญ่ 2 โครงการ คือ เรือลากจูง ของท่าเรือสีหนุวิลล์ ประเทศกัมพูชา และเรือวางทุ่นพร้อมเครนขนาดยก 
น�้าหนักได้ไม่น้อยกว่า 12 เมตริกตัน ของ การท่าเรือแห่งประเทศไทย ซึ่งรวมมูลค่าโครงการแล้วสูงกว่ามูลค่าโครงการในปี 
2559
 ขณะที่ต้นทุนในการรับจ้างเท่ากับ 421.59 ล้านบาท ลดลง 68.01 ล้านบาท จาก 489.60 ล้านบาท ในปี 2558 คิดเป็น
ร้อยละ 13.89 ซ่ึงสอดคล้องไปตามสัดส่วนรายได้รวมท่ีลดลง โดยท่ีบริษัทฯ สามารถควบคุมและบริหารต้นทุนได้ดีกว่า 
งบประมาณที่ก�าหนดไว้ ดังนั้นท�าให้บริษัทฯ มีอัตราก�าไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจากปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 5.65
 ค่าใช้จ่ายในการขายเท่ากับ 11.41 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อย ส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารเท่ากับ 97.09 ล้านบาท ลดลง  
12.92 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.74 
 ต้นทุนทางการเงินเท่ากับ 3.97 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.82 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 84.46 เนื่องจาก ในปี 2559 มีการ 
กูยื้มเงนิระยะยาวจากสถาบันการเงนิ ส�าหรบัการซ้ือท่ีดนิและปรบัปรงุอูท่ี่จงัหวดัสรุาษฎร์ธาน ีและมเีจ้าหนีท้รสัต์รซีีทเพิม่ข้ึน 
โดยเจ้าหนี้ทรัสต์รีซีททั้งหมดเป็นของโครงการต่อเรือ ท�าให้บริษัทมีภาระการจ่ายดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น 
 ท�าให้ในปี 2559 มีก�าไรสุทธิ เท่ากับ 48.37 ล้านบาท ลดลงเมื่อเทียบกับผลก�าไรสุทธิ 90.18 ล้านบาท ในงวดเดียวกัน
ของปีก่อนเป็นการเปลี่ยนแปลงลดลงร้อยละ 46.36

วิเคราะห์ฐานะการเงิน

1. การวิเคราะห์สินทรัพย์
  สนิทรพัย์รวมของบรษัิทเท่ากบั 701.30 ล้านบาท เพิม่ขึน้เท่ากบั 171.48 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 32.37 สนิทรัพย์

หมุนเวียน เพิ่มขึ้น 20.03 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.47 โดยมีรายละเอียดที่ส�าคัญดังนี้

• เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง 42.45 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 53.50 โดยมีตั๋วแลกเงิน-อายุไม่เกิน 3 
เดือนลดลง โดยในปี 2559 บริษัทน�าเงินมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและปรับปรุงอู่ซ่อมเรือที่ส�านักงานใหญ่และ
สาขาสุราษฎร์ธานี 

• ลูกหนี้การค้าสุทธิเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย 0.14 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.44 เนื่องจากในปี 2559 มีการตั้งค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญลดลง ซึ่งลูกหนี้ส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้อายุไม่เกิน 3 เดือน 11.04 ล้านบาท โดยในปี 2559 ลูกหนี้ที่
อายุมากกว่า 12 เดือนได้ลดลง 7.23 ล้านบาท บริษัทได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้แล้ว
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• รายได้ท่ียังไม่ได้เรยีกช�าระเพิม่ข้ึน 46.32 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 97.31 โดยเกดิจากงานต่อเรอื 73.10 ล้านบาท 
และงานซ่อมเรือ 20.78 ล้านบาท เนื่องจากงานส่วนใหญ่ที่ท�าเสร็จแต่ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระตามสัญญา

• สินค้าคงเหลือลดลง 0.83 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.33 ลดลงเพียงเล็กน้อย เนื่องจากในปี 2559 มีงานต่อเรือ 
โครงการเรือลากจูงก�าลังฉุดไม่น้อยกว่า 50 เมตริกตัน จ�านวน 1 ล�า และ โครงการต่อเรือล�าเลียง ขนาด 2,500 
เดทเวทตันจ�านวน 4 ล�า จึงท�าให้บริษัทต้องมีการสั่งซื้อวัตถุดิบต่างๆ เข้ามาเพื่อรองรับงานต่อเรือ

• ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิเพิ่มขึ้น 146.59 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 58.33 โดยในปี 2559 บริษัทได้มีการซื้อ
ท่ีดนิพร้อมสิง่ปลกูสร้างท่ีจังหวดัสรุาษฎร์ธาน ีเปิดอู่ซ่อมเรอืเพือ่ขยายงานและรองรบังานในภาคใต้ มูลค่า 130.00 
ล้านบาท และมีการซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น 21.16 ล้านบาท เพื่อรองรับงานที่เพิ่มมากขึ้นทั้งด้านงาน
ซ่อมเรือและต่อเรือในอนาคต

• เงินฝากธนาคารที่มีข้อจ�ากัดในการใช้ คือเงินฝากประจ�าและเงินฝากออมทรัพย์ ลดลง 5.36 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 64.51 ตามเงื่อนไขในสัญญาให้บริการทางการเงินส�าหรับโครงการต่อเรือ เมื่อมีเงินเข้ามาในแต่ละงวด 
ต้องกันส�ารองส่วนหนึ่งไว้ให้แก่ธนาคาร เนื่องจากในปี 2559 ได้น�าหนังสือค�้าประกันของโครงการต่อเรือลากจูง
ของ Port Authority of Sihanoukville ส่วนท่ีเหลือส่งคืนธนาคารท�าให้สามารถถอนเงินฝากออกมาใช้เป็น 
เงินทุนหมุนเวียนในบริษัทได้ ซึ่งส่วนที่เหลือเป็นของงานโครงการต่อเรือวางทุ่น 

2. การวิเคราะห์หนี้สิน
  หนี้สินรวมของบริษัทเท่ากับ 263.68 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเท่ากับ 174.43 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 195.44 โดยมี

รายละเอียดที่ส�าคัญดังนี้

• เงินเบิกเกนิบัญชีและเงนิกูยื้มระยะสัน้จากสถาบันการเงนิ เพิม่ข้ึน 10.00 ล้านบาท บรษัิทได้มีการกูยื้มเงนิระยะสัน้
จากสถาบันการเงินเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัท 

• เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท เพิ่มขึ้น 53.06 ล้านบาท โดยเจ้าหนี้ทรัสต์รีซีททั้งหมดเป็นของโครงการต่อเรือ เป็นการสั่งซื้อ
วัสดุเพื่องานต่อเรือจากต่างประเทศ

• เจ้าหนี้การค้า เพิ่มขึ้น 18.62 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทมีงานต่อเรือหลายโครงการท�าให้มีการสั่งซื้อวัตถุดิบมา
ใช้อย่างต่อเนื่อง

• เงินกู้ยืมระยะยาวท่ีถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี เพิ่มข้ึน 12.35 ล้านบาท และเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร 
เพิ่มขึ้น 94.22 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2559 มีซื้อที่ดินที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เพื่อขยายงาน

• เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า เพิ่มขึ้น 11.19 ล้านบาท เป็นลูกค้าเรือต่อ 6.60 ล้านบาท จ�านวน 2 โครงการ และเรือ
ซ่อม 4.59 ล้านบาท 

3. การวิเคราะห์ส่วนของผู้ถือหุ้น
  ส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 437.63 ล้านบาท ลดลง 2.94 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.67 จากปี 2558 โดยมีก�าไร

เบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี 2559 เท่ากับ 49.40 ล้านบาท เมื่อหักเงินปันผลจ่ายจากผลด�าเนินงานปี 2558 จ�านวน 51.66 
ล้านบาท ท�าให้ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากนัก



รายงานประจ�าปี 2559
บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จ�ากัด (มหาชน)70

4. การวิเคราะห์สภาพคล่อง
  กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) เท่ากับ 1.32 ลดลงจาก 2.42 ในปี 2558 ถึงแม้สินทรัพย์

หมนุเวยีนเพิม่ขึน้ เช่น รายไดท้ีย่งัไม่ไดเ้รยีกช�าระเงินจา่ยลว่งหนา้เพือ่ซือ้สินคา้ เป็นตน้ แตม่หีนี้สินหมนุเวยีนเพิม่ขึน้
ในอัตราท่ีสงูกว่า เช่น เงนิกูร้ะยะสัน้จากสถาบันการเงนิ เจ้าหน้าทรสัต์รซีีท เจ้าหนีก้ารค้า เงนิกูยื้มระยะยาวท่ีถงึก�าหนด
ช�าระภายในหนึ่งปี และเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า แต่บริษัทยังคงมีสภาพคล่องในการท�าธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง 

• กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด�าเนนิงานลดลง คงเหลอืจ�านวน 25.21ล้านบาท เป็นผลมาจากก�าไรสทุธติามงบก�าไร
ขาดทุนจ�านวน 49.40 ล้านบาท โดยรายการหลักที่มีผลให้กระแสเงินสดลดลง มาจากก�าไรสุทธิที่ลดลง มีการ
จ่ายเงินล่วงหน้าค่าสินค้า และรายได้ที่ยังไม่ได้เรียกช�าระเพิ่มขึ้น

• กระแสเงินสดใช้ไปในจากกิจกรรมลงทุน 180.30 ล้านบาท เป็นเงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร 180.93 ล้านบาท 
และเงนิสดจ่ายซ้ือสนิทรพัย์ไม่มตัีวตน 6.36 ล้านบาท เนือ่งจากมีการซ้ือท่ีดนิท่ีจงัหวดัสรุาษฎร์ธานแีละซอฟท์แวร์
เพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพในการด�าเนินธุรกิจ

• กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 112.84 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทได้มีการกู้ยืมเงินระยะสั้นจากสถาบัน
การเงินจ�านวน 10.00 ล้านบาท มีเจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทจ�านวน 53.00 ล้านบาท และมีรับเงินกู้ยืมระยะยาวจ�านวน 
106.57 ล้านบาท 

  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.60 เพิ่มขึ้นจาก 0.20 ในปี 2558 เนื่องมาจากหนี้สินรวม เพิ่มขึ้น 
174.43 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 195.44 ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง 2.94 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.67 แสดงว่าบริษัท
มีการใช้เงินทุนจากการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินมากกว่าส่วนของผู้ถือหุ้น เนื่องจากปี 2559 มีผลก�าไรสุทธิลดลง

  ด้านอัตราส่วนแสดงความสามารถในการท�าก�าไรลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558 โดยมีอัตราก�าไรสุทธิเท่ากับ 
7.87 ลดลงจาก 11.77 ส่วนความสามารถในการช�าระดอกเบี้ยเท่ากับ 9.52 เท่า ลดลงจากปีก่อน ถึงแม้อัตราส่วนนี้จะ
ลดลงบรษัิทกยั็งสามารช�าระหนี้ได้ครบและตรงตามก�าหนดเวลา ถงึในอนาคตบรษัิทต้องมีการกูเ้งนิจากสถาบันการเงนิ
บริษัทก็ยังคงมีความสามารถในการช�าระดอกเบี้ยได้ ความสามารถในการช�าระภาระผูกพัน เท่ากับ 0.10 แต่บริษัทยัง
มีความสามารถช�าระภาระผูกผันต่างๆท่ีจะเกิดข้ึนมีความพร้อมและความน่าเช่ือถือท่ีจะรับงานโครงการต่างๆ ได้ใน
อนาคต

5. แหล่งที่มาของเงินทุน
  ปี 2559 บริษัทมีหนี้สินรวม 263.68 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 174.43 ล้านบาท ประกอบด้วยหนี้สินหมุนเวียน 159.61 

ล้านบาท และหนี้สินไม่หมุนเวียน 104.06 ล้านบาท โดยหนี้สินหมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นในปีนี้ บริษัทได้มีการกู้ยืมเงินระยะ
สั้นจากสถาบันการเงินจ�านวน 10.00 ล้านบาท ส่วนด้านเจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น 53.06 ล้านบาท โดยเจ้าหนี้ทรัสต์รี
ซีททั้งหมดเป็นของโครงการต่อเรือ ส่วนเจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น 18.62 ล้านบาท เนื่องจากปี 2559 มีงานต่อเรือหลาย
โครงการท�าให้มีการสั่งซ้ือวัตถุดิบมาใช้ เงินกู้ยืมระยะยาวท่ีถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปีเพิ่มข้ึน 12.35 ล้านบาท 
เนื่องจากในปีนี้มีซ้ือท่ีดินท่ีจังหวัดสุราษฎร์ธานีและซอฟท์แวร์เพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ เงินรับล่วงหน้าจาก
ลกูค้าเพ่ิมข้ึน 11.19 ล้านบาท ซ่ึงเงนิรบัล่วงหน้าจากลกูค้าท่ีเพิม่ขึน้เป็นลกูค้าเรอืต่อ 6.60 ล้านบาท จ�านวน 2 โครงการ 
และเรือซ่อม 4.59 ล้านบาท ส่วนหนี้สินไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 93.75 ล้านบาท จากการกู้ยืมระยะยาว เพื่อขยายกิจการ
ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

  ส�าหรบัส่วนของผูถ้อืหุ้นประกอบด้วย ทุนท่ีเรยีกช�าระแล้ว 258.29 ล้านบาท ก�าไรสะสมท่ีจดัสรรแล้ว 25.83 ล้านบาท 
และก�าไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร 152.01 ล้านบาท 
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  อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) เท่ากับ 8.03 ลดลงจาก 16.37 ในปี 2558 บริษัทมีสินทรัพย์เพิ่มขึ้น 
171.48 ล้านบาท แต่บริษัทมีก�าไรลดลง 41.81 ล้านบาท แสดงให้เห็นว่าบริษัทมีการใช้ทรัพย์สินก่อให้เกิดรายได้  
ลดลง เนื่องมาจากบริษัทได้มีการลงทุนเพื่อขยายงานที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในระหว่างปีก�าลังการผลิตยังไม่พร้อมรับ
งานได้เต็มที่

วิเคราะห์ผลการประเมินความพึงพอใจลูกค้า
 นอกเหนือจากการวัดผลการด�าเนินงานประจ�าปีของบริษัทแล้ว บริษัทยังมุ่งท่ีจะสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าท่ี 
เข้ามาใช้บริการ เพื่อปรับปรุงและยกระดับมาตรฐานการบริการให้เกิดความประทับใจและความพึงพอใจสูงสุด โดยมีการ 
จัดท�าแบบสอบถามความคิดเห็นลูกค้า ผู้ใช้บริการเน้นเรื่องคุณภาพงาน และการส่งมอบตามก�าหนดในแต่ละรายการที่เข้า
มาซ่อมท�า รวมท้ังประเมินเรือ่งของสิง่อ�านวยความสะดวกระหว่างควบคมุงาน และการประสานงานของฝ่ายการตลาด โดยมี 
การก�าหนดระดับคะแนนที่ใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อน�าผลคะแนน การประเมินในแต่ละลูกค้า มาท�าการวางแผนปรับปรุง
และพัฒนาต่อไป

 ในปี 2559 บริษัทมีผลคะแนนความพึงพอใจลูกค้าเฉลี่ยในแต่ละเดือน ผ่านเกณฑ์มาตรฐานท่ี 88 คะแนน ตาม 
รายละเอียดดังนี้

ล�าดับ เดือน คะแนนที่ได้ (%)
1 มกราคม 91.43
2 กุมภาพันธ์ 97.55
3 มีนาคม 92.17
4 เมษายน 89.19
5 พฤษภาคม 89.75
6 มิถุนายน 89.18
7 กรกฎาคม 91.19
8 สิงหาคม 89.53
9 กันยายน 92.51

10 ตุลาคม 86.49
11 พฤศจิกายน 94.61
12 ธันวาคม 90.53

รวมคะแนน 91.18
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 งบการเงินของบริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ที่น�ามาจัดท�างบการเงินรวม ได้จัด
ข้ึนตามข้อก�าหนดพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 
2535 และประกาศกรมทะเบียนการค้า วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2544 ออกตามความ ในมาตรา 11 วรรคสามแห่งพระราช
บัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 โดยปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่ก�าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี
 คณะกรรมการบรษัิทฯ รบัผดิชอบต่อรายงานทางการเงนิของบรษัิทฯ ท่ีจดัท�าข้ึนเพือ่ให้เกดิความมัน่ใจว่าได้แสดงฐานะ
การเงิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และกระแสเงินสดอย่างเป็นจริงและสมเหตุผล จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล มีการ
บันทึกข้อมูลทางบัญชีท่ีถกูต้อง ครบถ้วนและเพยีงพอท่ีจะด�ารงรกัษาไว้ซ่ึงทรพัย์สนิ รวมท้ังป้องกนัการทุจรติและด�าเนนิการ
ท่ีผดิปกตอิย่างมีสาระส�าคญั ในการจดัท�ารายงานทางการเงนิได้มีการพจิารณาเลอืกใช้นโยบายบัญชีท่ีเหมาะสม และถอืปฏบัิติ
โดยสม�า่เสมอ และเป็นไปตามมาตรฐานบัญชีท่ีรองรบัโดยท่ัวไป รวมท้ังได้มีการเปิดเผยข้อมลูส�าคญัอย่างเพยีงพอในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน ซึ่งผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงิน บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จ�ากัด (มหาชน) และ
งบการเงินรวม บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

นางวรวรรณ งานทวี
กรรมการผู้จัดการ

นายประกิต ประทีปะเสน
ประธานกรรมการ
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เสนอ  ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ
  บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จ�ากัด (มหาชน)

ความเห็น 
 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) 
ซ่ึงประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงนิรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็รวม งบแสดงการเปลีย่นแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึง
หมายเหตสุรปุนโยบายการบัญชท่ีีส�าคญั และข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษัิท เอเชียน มารนี เซอร์วสิส์ 
จ�ากัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสดส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึง
หมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ

 ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมของบริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จ�ากัด (มหาชน) และ
บรษัิทย่อย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และผลการด�าเนนิงานรวมและกระแสเงนิสดรวมส�าหรับปีสิน้สดุวนัเดยีวกนั และแสดง
ฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จ�ากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และผลการ
ด�าเนนิงานและกระแสเงนิสดส�าหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนั โดยถกูต้องตามท่ีควรในสาระส�าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
 ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความ
รับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทและ
บริษัทตามข้อก�าหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ก�าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในส่วน
ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อ
ก�าหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเช่ือว่าหลักฐานการสอบบัญชีท่ีข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพี่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า 

เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ
 เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ท่ีมีนัยส�าคัญท่ีสุดตามดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส�าหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้น�าเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของ
การตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ข้าพเจ้าไม่ได้
แสดงความเห็นแยกต่างหากส�าหรับเรื่องเหล่านี้ 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
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การรับรู้รายได้จากการรับจ้างต่อเรือและซ่อมเรือ
 บริษัทด�าเนินธุรกิจหลักในการรับจ้างต่อเรือและซ่อมเรือ บริษัทรับรู้รายได้จากการให้บริการต่อเรือและซ่อมเรือตาม
สัญญาด้วยวิธีอัตราส่วนของงานที่ท�าเสร็จ และใช้วิธีการส�ารวจและประเมินผลงานที่ท�าเสร็จโดยวิศวกรของบริษัท เนื่องจาก
บัญชีรายได้เป็นรายการที่มีสาระส�าคัญต่องบการเงินโดยรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีรายได้จากการต่อเรือและ
ซ่อมเรอื จ�านวน 599.61 ล้านบาท การประเมนิผลงานท่ีท�าเสรจ็โดยวศิวกรของบริษัทซ่ึงเป็นการใช้ดลุยพนิจิและประสบการณ์
ของวิศวกรเป็นหลกัเกณฑ์ในการประมาณ การเปรยีบเทียบความส�าเรจ็ของงานกบัต้นทุนจรงิ ข้าพเจ้าจงึให้ความสนใจพเิศษ
ในการรับรู้รายได้จากการรับจ้างต่อเรือและซ่อมเรือ 

การตอบสนองความเสี่ยงโดยผู้สอบบัญชี
 วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้าได้ตรวจสอบและประเมินความเหมาะสมของการจัดท�าอัตราส่วนของงานท่ีท�าเสร็จของ
วิศวกร การเปรียบเทียบความส�าเร็จของงานกับต้นทุนจริงและการเข้าสังเกตการณ์ความคืบหน้าของงานระหว่างก่อสร้าง 
ข้าพเจ้าได้ให้ความส�าคญักบัความเพยีงพอของการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทเกีย่วกบัรายได้จากการรับจ้างต่อเรอืและซ่อมเรอื 
ข้อมูลท่ีบรษัิทเปิดเผยเกีย่วกบัการรายได้จากการรบัจ้างได้แสดงไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิข้อ 7 ข้าพเจ้าได้ใช้วธิกีาร
ตรวจสอบดังกล่าวและได้ข้อสรุปว่าบริษัทรับรู้รายได้อย่างเหมาะสม

การเข้าซื้อสินทรัพย์
 ตามหมายเหตปุระกอบงบการเงนิข้อท่ี 12 บรษัิทได้เข้าซ้ือทรพัย์สนิท่ีจงัหวดัสรุาษฎร์ธานกีบับุคคลภายนอก เพือ่ขยาย
งานในภาคใต้ จ�านวนเงนิ 130 ล้านบาทคดิเป็นร้อยละ 18.52 ของสนิทรพัย์รวม โดยบรษัิทบันทึกราคาทรพัย์สนิโดยผูป้ระเมนิ
อิสระ มีมูลค่า 120.32 ล้านบาท โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการได้มาได้มาซึ่งทรัพย์สินที่มีสาระส�าคัญที่เกิดขึ้นในระหว่าง
ปี ข้าพเจ้าจึงให้ความส�าคัญกับการบันทึกรายการและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินเกี่ยวกับรายการดังกล่าว

การตอบสนองความเสี่ยงโดยผู้สอบบัญชี
 วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้าได้สอบถามฝ่ายบริการถึงวัตถุประสงค์ในการเข้าท�ารายซ้ือทรัพย์สินดังกล่าวและตรวจ
สอบรายงานการประชมุของคณะกรรมการบรษัิท มตกิารอนมัุตริายการ การตรวจสอบหลกัการและวธิกีารของผู้ประเมินทรพัย์สนิ 
รวมถงึประเมินข้อสมมติฐานท่ีผู้ประเมินน�ามาใช้ในการพิจารณามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ ตรวจสอบความสมเหตุสมผล
ของหลักเกณฑ์ของสมมติฐานต่างๆท่ีผู้ประเมินน�ามาใช้และการเข้าสังเกตการณ์ตรวจนับความมีอยู่จริงและสภาพของ
สินทรัพย์ที่ซื้อ ตรวจสอบสัญญาซื้อทรัพย์สิน ตรวจหลักฐานการจ่ายเงินซื้อ พิจารณาความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูล
ของบริษัทเกี่ยวกับการซื้อสินทรัพย์ 

ข้อมูลอื่น
 ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงานประจ�าปีแต่ไม่รวมถึงงบการ
เงินและรายงานของผู้สอบบัญชีท่ีอยู่ในรายงานนั้น ซ่ึงคาดว่ารายงานประจ�าปีจะถูกจัดเตรียมให้ข้าพเจ้าภายหลังวันท่ีใน
รายงานของผู้สอบบัญชีนี้ 
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 ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น 

 ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัด
แย้งที่มีสาระส�าคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่า ข้อมูลอื่นมีการแสดง
ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่ 

 เม่ือข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ�าปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญ 
ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าท่ีในการก�ากับดูแล เพื่อให้ผู้มีหน้าท่ีในการก�ากับดูแลด�าเนินการแก้ไขข้อมูลท่ี
แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลต่องบการเงิน
 ผูบ้รหิารมีหน้าท่ีรบัผดิชอบในการจัดท�าและน�าเสนองบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเหล่านี้โดยถกูต้องตาม
ท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในท่ีผู้บริหารพิจารณาว่าจ�าเป็นเพื่อให้
สามารถจัดท�างบการเงินท่ีปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อ
ผิดพลาด 

 ในการจดัท�างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ ผูบ้รหิารรบัผดิชอบในการประเมินความสามารถของกลุม่บรษัิท
และบริษัทในการด�าเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องท่ีเกี่ยวกับการด�าเนินงานต่อเนื่อง และการใช้เกณฑ์การบัญชีส�าหรับการ
ด�าเนนิงานต่อเนือ่งเว้นแต่ผูบ้รหิารมคีวามตัง้ใจท่ีจะเลกิกลุม่บริษัทและบริษัทหรือหยุดด�าเนนิงานหรอืไม่สามารถด�าเนนิงาน
ต่อเนื่องต่อไปได้ 

 ผู้มีหน้าท่ีในการก�ากบัดแูลมีหน้าท่ีในการสอดส่องดแูลกระบวนการในการจดัท�ารายงานทางการเงนิของกลุม่บรษัิทและ
บริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
  การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเช่ือม่ันอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบัญชีซ่ึงรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยูด้่วย ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตสุมผลคอืความ
เชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรบัประกนัว่าการปฏบัิตงิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมลู
ทีข่ดัต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส�าคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและ
ถือว่ามีสาระส�าคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะ
มีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้ 

 ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดลุยพนิจิและการสงัเกตและสงสยัเย่ียงผูป้ระกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง
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	  ระบุและประเมนิความเสีย่งจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจรงิอันเป็นสาระส�าคญัในงบการเงนิรวมและงบการ
เงินเฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบ
สนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความ
เห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงท่ีไม่พบข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจรติจะสงูกว่า
ความเสีย่งท่ีเกดิจากข้อผดิพลาด เนือ่งจากการทุจรติอาจเกีย่วกบัการสมรูร่้วมคดิ การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจ
ละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

	  ท�าความเข้าใจในระบบการควบคมุภายในท่ีเกีย่วข้องกบัการตรวจสอบ เพือ่ออกแบบวธิกีารตรวจสอบท่ีเหมาะสม
กับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่ม
บริษัทและบริษัท 

  ประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผูบ้รหิารใช้และความสมเหตสุมผลของประมาณการทางบัญชีและ
การเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดท�าขึ้นโดยผู้บริหาร 

	  สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส�าหรับการด�าเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลัก
ฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�าคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุ
ให้เกดิข้อสงสยัอย่างมีนยัส�าคญัต่อความสามารถของกลุม่บริษัทและบรษัิทในการด�าเนนิงานต่อเนือ่งหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้า
ได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส�าคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิด
เผยท่ีเกีย่วข้องในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ หรอืถ้าการเปิดเผยดงักล่าวไม่เพยีงพอ ความเห็นของข้าพเจ้า
จะเปลีย่นแปลงไป ข้อสรปุของข้าพเจ้าข้ึนอยูก่บัหลกัฐานการสอบบัญชีท่ีได้รับจนถงึวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบัญชีของ
ข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทและบริษัทต้องหยุดการด�าเนิน
งานต่อเนื่อง 

	  ประเมินการน�าเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการ
เปิดเผยว่างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการแสดงรายการและเหตกุารณ์ในรปูแบบท่ีท�าให้มีการน�าเสนอข้อมูล
โดยถูกต้องตามที่ควร 

	  ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือ
กิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการก�าหนดแนวทาง 
การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของ
ข้าพเจ้า

 ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าท่ีในการก�ากับดูแลเกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีได้วางแผนไว้ 
ประเด็นท่ีมีนัยส�าคัญท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องท่ีมีนัยส�าคัญในระบบการควบคุมภายในซ่ึงข้าพเจ้าได้พบใน
ระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า 

 ข้าพเจ้าได้ให้ค�ารับรองแก่ผู้มีหน้าท่ีในการก�ากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก�าหนดจรรยาบรรณท่ีเกี่ยวข้องกับ
ความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าท่ีในการก�ากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ท้ังหมดตลอดจนเรื่องอื่นซ่ึงข้าพเจ้าเชื่อว่า
มีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการท่ีข้าพเจ้าใช้เพ่ือป้องกันไม่ให้
ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ



รายงานประจ�าปี 2559
บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จ�ากัด (มหาชน) 77

 จากเรือ่งท่ีสือ่สารกบัผูมี้หน้าท่ีในการก�ากบัดแูล ข้าพเจ้าได้พจิารณาเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนยัส�าคญัมากท่ีสดุในการตรวจสอบ
งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในงวดปัจจบุนัและก�าหนดเป็นเรือ่งส�าคญัในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธบิายเรือ่ง
เหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับ เรื่องดังกล่าว หรือใน
สถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกดิขึน้ ข้าพเจ้าพจิารณาว่าไม่ควรสือ่สารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระท�าดงักล่าว
สามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตผุลว่าจะมผีลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสยีสาธารณะจากการสือ่สาร
ดังกล่าว 

(นายพจน์ อัศวสันติชัย)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4891

บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ�ากัด
กรุงเทพมหานคร
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560



รายงานประจ�าปี 2559
บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จ�ากัด (มหาชน)78

งบแสดงฐานะการเงิน 
บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย:บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

ณ วันที่ 31 ณ วันที่ 31 ณ วันที่ 31 ณ วันที่ 31

หมายเหตุ ธันวาคม 2559 ธันวาคม 2558 ธันวาคม 2559 ธันวาคม 2558

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 36,896,582 79,343,499 8,567,918 62,546,080

 ลูกหนี้การค้า 6 

  กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 5, 6 2,242,092 11,215,645 3,542,092 11,380,291

  กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 41,297,915 40,311,451 41,297,915 39,711,451

  หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (11,233,005) (19,361,255) (11,233,005) (19,361,255)

  รวมลูกหนี้การค้า 6 32,307,002 32,165,841 33,607,002 31,730,487

 รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกช�าระ

  กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 5 2,401,142 1,578,618 2,808,681 1,605,438

  กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 91,516,102 46,020,519 91,476,102 45,540,597

  รวมรายได้ที่ยังไม่ได้เรียกช�าระ 7 93,917,244 47,599,137 94,284,783 47,146,035

 ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 5 62,060 605,473 1,918,229 6,469,330

 สินค้าคงเหลือ 8 24,021,125 24,849,447 23,731,878 24,631,823

 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

  เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อสินค้า 17,900,853 2,092,019 17,900,853 2,092,019

  ลูกหนี้กรมสรรพากร 1,192,798 715,300 1,189,467 664,909

 อื่นๆ 4,985,431 3,876,029 5,018,200 4,238,417

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 211,283,095 191,246,745 186,218,330 179,519,100

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

 เงินฝากธนาคารที่มีข้อจ�ากัดในการใช้ 9 2,947,290 8,304,453 2,947,290 8,304,453

 ลูกหนี้ผ่อนช�าระค่าซ่อมเรือ 10 - - - -

 เงินลงทุนในบริษัทย่อยซึ่งบันทึกโดยวิธีราคาทุน 11 - - 26,882,479 21,883,179

 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 12 397,897,161 251,306,450 396,450,866 248,926,040

 สิทธิการเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 13 26,981,469 28,049,344 26,981,469 28,049,344

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 14 14,994,420 6,959,843 14,994,420 6,959,843

 สินทรัพย์รอการขาย 15 19,123,330 19,864,092 19,123,330 19,864,092

 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 16 7,343,969 10,592,290 7,235,155 10,493,024

 ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย 17 10,854,730 5,403,128 7,982,489 42,960

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 9,875,087 8,089,218 8,875,087 7,089,218

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 490,017,456 338,568,818 511,472,585 351,612,153

รวมสินทรัพย์ 701,300,551 529,815,563 697,690,915 531,131,253

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



รายงานประจ�าปี 2559
บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จ�ากัด (มหาชน) 79

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย:บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

ณ วันที่ 31 ณ วันที่ 31 ณ วันที่ 31 ณ วันที่ 31

หมายเหตุ ธันวาคม 2559 ธันวาคม 2558 ธันวาคม 2559 ธันวาคม 2558

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน

 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น

  จากสถาบันการเงิน 18 10,000,000 - 10,000,000 -

 เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท 18 53,060,260 - 53,060,260 -

 เจ้าหนี้การค้า

  กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 5 - 144,450 11,367,925 15,270,840

  กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 45,523,320 26,754,649 44,240,970 25,242,203

  รวมเจ้าหนี้การค้า 45,523,320 26,899,099 55,608,895 40,513,043

 ต้นทุนงานก่อสร้างค้างจ่าย 2,427,180 1,065,929 2,427,180 1,065,929

 หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงินที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 647,551 492,888 647,551 492,888

 เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 20 12,350,000 - 12,350,000 -

 หนี้สินหมุนเวียนอื่น

  เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า 7 11,186,348 - 11,186,348 -

  ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 12,429,242 17,069,853 11,443,449 15,745,587

  ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย 160,283 7,210,667 - 7,210,667

  ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันผลงาน 19 1,462,819 18,550,114 1,264,075 18,550,114

  อื่น ๆ 10,365,735 7,648,863 7,613,399 6,233,459

รวมหนี้สินหมุนเวียน 159,612,738 78,937,413 165,601,157 89,811,687

หนี้สินไม่หมุนเวียน

 หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนที่ถึงก�าหนด

  ช�าระภายในหนึ่งปี 1,208,131 1,144,870 1,208,131 1,144,870

 เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร 20 94,221,745 - 94,221,745 -

 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 21 5,137,042 5,670,797 4,523,552 5,082,176

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

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 104,062,738 10,311,487 103,449,248 9,722,866

รวมหนี้สิน 263,675,476 89,248,900 269,050,405 99,534,553

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



รายงานประจ�าปี 2559
บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จ�ากัด (มหาชน)80

(หน่วย:บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

ณ วันที่ 31 ณ วันที่ 31 ณ วันที่ 31 ณ วันที่ 31

หมายเหตุ ธันวาคม 2559 ธันวาคม 2558 ธันวาคม 2559 ธันวาคม 2558

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

 ทุนเรือนหุ้น 

  ทุนจดทะเบียน 

   (หุ้นสามัญ 258,291,110 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) 258,291,110 258,291,110 258,291,110 258,291,110

  ทุนที่ออกและช�าระแล้ว

   (หุ้นสามัญ 258,291,087 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) 258,291,087 258,291,087 258,291,087 258,291,087

  ก�าไรสะสม 

   จัดสรรแล้ว 

    ส�ารองตามกฎหมาย 22 25,829,111 25,029,532 25,829,111 25,029,532

   ยังไม่ได้จัดสรร 152,007,523 156,094,249 144,520,312 148,276,081

  องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น - - - -

  ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ 436,127,721 439,414,868 428,640,510 431,596,700

  ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม 1,497,354 1,151,795 - -

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 437,625,075 440,566,663 428,640,510 431,596,700

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 701,300,551 529,815,563 697,690,915 531,131,253

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



รายงานประจ�าปี 2559
บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จ�ากัด (มหาชน) 81

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย:บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

รายได้

 รายได้จากการรับจ้าง 599,609,920 757,231,132 555,761,399 734,863,187

 รายได้อื่น 14,978,959 9,160,956 16,282,897 10,469,870

 ก�าไรจากการกลบัรายการด้อยค่าเงนิลงทุนในบริษัทย่อย 11 - - 4,999,300 -

 เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย 11 - - 9,281,904 -

รวมรายได้ 614,588,879 766,392,088 586,325,500 745,333,057

ค่าใช้จ่าย

 ต้นทุนในการรับจ้าง 421,594,009 489,599,160 406,405,206 489,224,089

 ค่าใช้จ่ายในการขาย 11,412,268 12,835,794 11,363,638 12,812,153

 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 97,092,908 110,013,248 85,780,893 98,769,200

 ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์รอการขาย 15 740,762 16,323,168 740,762 16,323,168

 ค่าตอบแทนผู้บริหาร 5 21,744,415 23,826,169 21,744,415 23,826,169

 ต้นทุนทางการเงิน 3,973,783 2,154,224 3,951,467 2,134,886

รวมค่าใช้จ่าย 556,558,145 654,751,763 529,986,381 643,089,665

ก�าไรก่อนค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ 58,030,734 111,640,325 56,339,119 102,243,392

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ 16 8,631,617 20,305,391 7,637,172 20,314,257

ก�าไรส�าหรับปี 49,399,117 91,334,934 48,701,947 81,929,135

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก�าไร

 หรือขาดทุน - - - -

ก�าไรเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี 49,399,117 91,334,934 48,701,947 81,929,135



รายงานประจ�าปี 2559
บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จ�ากัด (มหาชน)82

(หน่วย:บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

การแบ่งปันก�าไรส�าหรับปี

 ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 48,370,990 90,183,139 48,701,947 81,929,135

 ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม 1,028,127 1,151,795 - -

49,399,117 91,334,934 48,701,947 81,929,135

การแบ่งปันก�าไรเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี

 ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 48,370,990 90,183,139 48,701,947 81,929,135

 ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม 1,028,127 1,151,795 - -

49,399,117 91,334,934 48,701,947 81,929,135

ก�าไรต่อหุ้น 23 

 ก�าไรส�าหรับปีส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 48,370,990 90,183,139 48,701,947 81,929,135

 จ�านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก (หุ้น) 258,291,087 258,291,087 258,291,087 258,291,087

 ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น) 0.19 0.35 0.19 0.32

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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รายงานประจ�าปี 2559
บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จ�ากัด (มหาชน) 85

งบกระแสเงินสด
บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย:บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

2559 2558 2559 2558

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน

 ก�าไร (ขาดทุน) ส�าหรับปี 49,399,117 91,334,934 48,701,947 81,929,135

 ปรับกระทบก�าไรสุทธิเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด�าเนินงาน: -

  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโอนกลับ (2,572,770) (2,220,808) (2,572,770) (2,220,808)

  ค่าสินค้าเสื่อมสภาพ (ลดลง) 327,999 (525,056) 327,999 (525,056)

  ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย 34,922,772 34,441,639 33,700,083 31,902,404

  ขาดทุน (ก�าไร) จากการขายสินทรัพย์ถาวร (1,072,255) (217,766) (1,102,421) (215,520)

  ขาดทุนจากการตัดจ�าหน่ายทรัพย์สิน 608,470 1,005,037 13,498 356,424

  ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์รอการขาย 740,762 16,323,168 740,762 16,323,168

  ก�าไรจากการกลับรายการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย - - (4,999,300) -

  ส�ารองหนี้สินรับประกันผลงาน 1,978,869 20,439,026 1,500,000 20,439,026

  ส�ารองหนี้สินรับประกันผลงาน (โอนกลับ) (11,947,447) - (11,947,447) -

  (ก�าไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง 259,011 (914,513) 259,011 (914,513)

  ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 699,529 733,381 651,881 687,809

  รายได้เงินปันผล - - (9,281,904) -

  รายได้จากการลงทุน (485,519) (587,646) (365,406) (551,023)

  ต้นทุนทางการเงิน 3,973,783 2,154,224 3,951,467 2,134,886

  ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ 8,631,617 20,305,391 7,637,172 20,314,257

 ก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์

  และหนี้สินด�าเนินงาน 85,463,938 182,271,011 67,214,572 169,660,189

 สินทรัพย์ด�าเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง

  ลูกหนี้การค้า 2,431,609 18,711,680 696,255 19,606,868

  รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกช�าระ (46,318,107) (3,719,057) (47,138,748) (3,265,955)

  ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 543,413 (507,726) 4,551,101 13,641,413

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



รายงานประจ�าปี 2559
บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จ�ากัด (มหาชน)86

(หน่วย:บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

2559 2558 2559 2558

  สินค้าคงเหลือ 500,323 (4,615,548) 571,946 (4,970,181)

  เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า (15,808,834) 34,465,440 (15,808,834) 34,465,440

  สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (1,592,037) 1,745,042 (1,312,971) 2,310,252

  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (1,785,869) (131,500) (1,785,869) (131,500)

 หนี้สินด�าเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)

  เจ้าหนี้การค้า 18,624,221 (13,376,748) 15,095,852 (23,966,358)

  ต้นทุนงานก่อสร้างค้างจ่าย 1,361,251 751,382 1,361,251 751,382

  เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า 11,186,348 (33,084,311) 11,186,348 (33,084,311)

  หนี้สินหมุนเวียนอื่น (2,122,270) 740,104 (3,120,728) 1,478,551

 เงินสดรับ (จ่าย) จากการด�าเนินงาน 52,483,986 183,249,769 31,510,175 176,495,790

 จ่ายภาษีเงินได้ (21,040,017) (20,888,245) (19,572,459) (18,974,365)

 ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายรับคืน 2,546,265 4,540,809 29,462 -

 จ่ายหนี้สินรับประกันผลงาน (7,118,717) (7,183,815) (6,838,592) (7,183,815)

 เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน (1,658,494) (3,680,470) (1,613,400) (3,680,470)

  เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด�าเนินงาน 25,213,023 156,038,048 3,515,186 146,657,140

 กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 

  เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค�้าประกัน (เพิ่มขึ้น) 5,357,163 23,109,567 5,357,163 17,043,873

  เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร (180,933,509) (17,563,028) (180,608,802) (16,927,085)

  เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร 1,138,597 637,877 1,132,630 627,877

  เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (6,356,892) (301,000) (6,356,892) (301,000)

  เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย - - 9,281,904 -

  ดอกเบี้ยรับ 490,656 593,981 374,036 557,358

   เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (180,303,985) 6,477,397 (170,819,961) 1,001,023

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
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(หน่วย:บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

2559 2558 2559 2558

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 

 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจาก
  สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)

10,000,000 (71,265,787) 10,000,000 (71,265,787)

 เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท เพิ่มขึ้น (ลดลง) 53,001,634 (19,805,303) 53,001,634 (19,805,303)

 ช�าระคืนเจ้าหนี้เช่าซื้อ (1,038,202) (1,064,829) (1,038,202) (1,064,829)

 รับเงินกู้ยืมระยะยาว 106,571,745 - 106,571,745 -

 จ่ายเงินปันผล (51,459,607) (30,877,471) (51,459,607) (30,877,471)

 บริษัทจ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม (682,568) - - -

  จ่ายดอกเบี้ย (3,548,572) (1,724,189) (3,548,572) (1,724,117)

  เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 112,844,430 (124,737,579) 113,526,998 (124,737,507)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ (42,246,532) 37,777,866 (53,777,777) 22,920,656

ก�าไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง

 จากเงินฝากธนาคารสกุลเงินตราต่างประเทศ (200,385) (72,391) (200,385) (72,391)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 79,343,499 41,638,024 62,546,080 39,697,815

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 36,896,582 79,343,499 8,567,918 62,546,080

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม: -

1. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบด้วย

 เงินสด 206,854 185,000 180,000 150,000

 เงินฝาก - ออมทรัพย์ 14,475,872 29,855,787 7,168,753 13,726,667

      - กระแสรายวัน 2,168,349 4,287,167 1,173,658 3,653,868

 เงินฝากประจ�า อายุไม่เกิน 3 เดือน 45,507 15,545 45,507 15,545

 เงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงิน อายุไม่เกิน 3 เดือน 20,000,000 - - -

 เงินลงทุนในตั๋วแลกเงิน อายุไม่เกิน 3 เดือน - 45,000,000 - 45,000,000

36,896,582 79,343,499 8,567,918 62,546,080

2. รายการที่ไม่ใช่เงินสดประกอบด้วย

  ซื้อสินทรัพย์ถาวรภายใต้สัญญาเช่าการเงิน 1,256,126 2,239,238 1,256,126 2,239,238

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
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1. ข้อมูลทั่วไป

 1.1 ภูมิล�าเนาและสถานะทางกฎหมาย
  บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จ�ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ ”) จัดตั้งขึ้นเป็นบริษัทมหาชน และมีภูมิล�าเนา

ในประเทศไทย
   บริษัทฯ มีท่ีอยู่ตามที่ได้จดทะเบียนไว้ดังนี้
   128 หมู่ 3 ถนนสุขสวัสดิ์ ต�าบลแหลมฟ้าผ่า อ�าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

 1.2 ลักษณะธุรกิจ
   บริษัทฯ ด�าเนินธุรกิจหลักในการรับจ้างต่อเรือและซ่อมเรือ 
 1.3 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
   บริษัท ตัณฑ์ไพบูลย์ จ�ากัด เป็นบริษัทจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
 1.4 ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีจ�านวนพนักงานประมาณ 416 คน และ 
409 คน ตามล�าดับ (เฉพาะบริษัท 315 คน และ 301 คน ตามล�าดับ)

  บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายพนักงานส�าหรับปี 2559 และ 2558 จ�านวน 100.2 ล้านบาท และ 112.0 
ล้านบาท ตามล�าดับ (เฉพาะบริษัทจ�านวน 79.4 ล้านบาท และ 87.3 ล้านบาท ตามล�าดับ) ค่าใช้จ่ายพนักงาน 
ได้แก่ เงนิเดอืน ค่าจ้าง โบนสั เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม กองทุนส�ารองเลีย้งชีพ ผลประโยชน์ และสวสัดกิาร
ต่างๆ 

2. เกณฑ์ในการจัดท�างบการเงิน

 2.1 หลักเกณฑ์ในการจัดท�างบการเงิน
  งบการเงินนี้จัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีท่ีกฎหมายก�าหนดตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 

2547 โดยได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการแสดงรายการได้ท�าข้ึนตามแบบก�าหนด
รายการย่อท่ีต้องมีในงบการเงินส�าหรับบริษัทมหาชนจ�ากัด ท่ีก�าหนดโดยประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย์ ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

  งบการเงินนี้ได้จัดท�าขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี
  งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษัทใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษา

อังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยดังกล่าว

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
วันที่ 31 ธันวาคม 2559
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 2.2 มาตรฐานการบัญชีที่มีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน
  สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกและปรับปรุงใหม่มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความ

มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซ่ึงมีผลบังคับใช้ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลัง
วันที่ 1 มกราคม 2559 ดังต่อไปนี้

กรอบแนวคิดส�าหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การน�าเสนองบการเงิน

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง สินค้าคงเหลือ

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง งบกระแสเงินสด

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการ
ทางบัญชีและข้อผิดพลาด

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง สัญญาก่อสร้าง

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ภาษีเงินได้

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง สัญญาเช่า

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง รายได้

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การบัญชีส�าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
และเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2558) เรือ่ง การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์
เมือ่ออกจากงาน

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจ
ที่เงินเฟ้อรุนแรง

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ก�าไรต่อหุ้น

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและ
สินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 41 เรื่อง เกษตรกรรม
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 2
(ปรับปรุง 2558)

เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3
(ปรับปรุง 2558)

เรื่อง การรวมธุรกิจ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4
(ปรับปรุง 2558)

เรื่อง สัญญาประกันภัย

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5
(ปรับปรุง 2558)

เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและ
การด�าเนินงานที่ยกเลิก

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 6
(ปรับปรุง 2558)

เรื่อง การส�ารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8
(ปรับปรุง 2558)

เรื่อง ส่วนงานด�าเนินงาน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10
(ปรับปรุง 2558)

เรื่อง งบการเงินรวม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 11
(ปรับปรุง 2558)

เรื่อง การร่วมการงาน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 12
(ปรับปรุง 2558)

เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13
(ปรับปรุง 2558)

เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10 
(ปรับปรุง 2558)

เรื่อง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณีที่ไม่มี
ความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมด�าเนินงาน

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 15 
(ปรับปรุง 2558)

เรื่อง สัญญาเช่าด�าเนินงาน-สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 25 
(ปรับปรุง 2558)

เรื่อง ภาษีเงินได้-การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษี
ของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 
(ปรับปรุง 2558)

เรื่อง การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ท�าขึ้น
ตามรูปแบบกฎหมาย

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 
(ปรับปรุง 2558)

เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 31 
(ปรับปรุง 2558)

เรื่อง รายได้-รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 32 
(ปรับปรุง 2558) 

เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ต้นทุนเว็บไซต์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 
1 (ปรับปรุง 2558)

เรื่อง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน 
การบูรณะและหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 
4 (ปรับปรุง 2558)

เรื่อง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วย
สัญญาเช่าหรือไม่

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 
5 (ปรับปรุง 2558)

เรื่อง สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะ
และการปรับปรุงสภาพ แวดล้อม
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2558)

เรื่อง การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี 
ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2558) เรื่องการรายงานทางการเงิน
ในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558)

เรื่อง งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558)

เรื่อง ข้อตกลงสัมปทานบริการ

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2558) 

เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 14 (ปรับปรุง 2558)

เรื่อง ข้อจ�ากัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ 
ข้อก�าหนดเงินทุนขั้นต�่าและปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี้ 
ส�าหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2558) 
เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2558)

เรื่อง สัญญาส�าหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2558)

เรื่อง การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2558)

เรื่อง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2558)

เรื่อง ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิต
ส�าหรับเหมืองผิวดิน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 21 

เรื่อง เงินที่น�าส่งรัฐ

 
  ฝ่ายบรหิารของบรษัิทและบรษัิทย่อยได้ประเมนิแล้วเห็นว่ามาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

การตีความมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ข้างต้นไม่ม ี
ผลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคัญต่องบการเงินส�าหรับปีปัจจุบัน
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3. หลักเกณฑ์ในการจัดท�างบการเงินรวม
  งบการเงินรวมนี้ได้จัดท�าขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัท

ย่อยซึ่งจัดตั้งขึ้นในประเทศไทยดังต่อไปนี้

อัตราร้อยละของยอด
อัตราร้อยละ

ของยอดรายได้

ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ
อัตราร้อยละ

ของการถือหุ้น
สินทรัพย์ที่รวมอยู่ใน

สินทรัพย์รวม
ที่รวมอยู่ในรายได้รวม

ส�าหรับปี

2559 2558 2559 2558 2559 2558

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ

บริษัท เจนเนอรัล มารีน จ�ากัด ตัวแทนจ�าหน่าย 
เครื่องจักร เครื่องกล และ
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องใน
ธุรกิจด้านเดินเรือ

100 100 0.83 1.11 1.44 0.00

บริษัท อาชิมา มารีน จ�ากัด รับเหมางานซ่อมเรือ 100 100 1.95 2.95 5.31 4.58

บริษัท อีโค มารีน จ�ากัด ให้บริการก�าจัดมลภาวะ
และรักษาสิ่งแวดล้อม 93 93 3.72 3.82 13.55 6.65

ก) งบการเงนิรวมจดัท�าข้ึนโดยใช้นโยบายการบัญชเีดยีวกนัส�าหรับรายการบัญชีท่ีเหมือนกนัหรอืเหตกุารณ์ทางบัญชี
ที่คล้ายคลึงกัน

ข) ยอดคงค้างระหว่างบรษัิทและบรษัิทย่อย รายการค้าระหว่างกนัท่ีมีสาระส�าคญัได้ถกูตดัออกจากงบการเงนิรวมนี้
แล้ว

ค) ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ�านาจควบคุม คือ จ�านวนก�าไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยส่วนท่ีไม่ได้เป็น
ของบริษัท และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนรวมและส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดง
ฐานะการเงินรวม

4. นโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ

 4.1 การรับรู้รายได้
  บริษัทฯ รับรู้รายได้จากการให้บริการตามสัญญาด้วยวิธีอัตราส่วนของงานท่ีท�าเสร็จ โดยใช้วิธีการส�ารวจ

และประเมินผลงานที่ท�าเสร็จโดยวิศวกรของบริษัทฯ และจะตั้งส�ารองเผื่อผลขาดทุนส�าหรับโครงการต่อเรือและ
การซ่อมเรือท้ังจ�านวนเม่ือทราบแน่ชัดว่าโครงการนั้นจะประสบผลขาดทุน รายได้ท่ีรับรู้แล้วแต่ยังไม่ถึงก�าหนด
เรียกช�าระตามสัญญาได้แสดงไว้เป็น “รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกช�าระ” ในงบแสดงฐานะการเงิน

  บริษัทย่อยรับรู้รายได้จากค่าเทียบท่าเรือตามเกณฑ์คงค้าง และรับรู้รายได้ค่าบริการเม่ือได้ให้บริการแล้ว
โดยพิจารณาถึงขั้นความส�าเร็จของงาน 

  ดอกเบี้ยถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยค�านึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง
  รายได้อื่นรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง
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 4.2 ต้นทุนในการรับจ้าง
  ต้นทุนในการรบัจ้างตามสญัญาประกอบด้วยต้นทุนวตัถดุบิ ค่าแรงและค่าใช้จ่ายและรบัรูเ้ป็น ต้นทุนในการ

รับจ้างในงบก�าไรขาดทุนตามวิธีอัตราส่วนของงานที่ท�าเสร็จ
  ต้นทุนในการรับจ้างท่ีจัดสรรเป็นต้นทุนแล้ว แต่ยังไม่ได้ถูกเรียกเก็บได้แสดงไว้เป็น “ต้นทุนงานก่อสร้าง 

ค้างจ่าย” ในงบแสดงฐานะการเงิน กรณีต้นทุนในการรับจ้างตามวิธีอัตราส่วนของงานที่ท�าเสร็จต�่ากว่าต้นทุนใน
การรับจ้างที่เกิดขึ้นได้แสดงไว้เป็น “งานระหว่างท�า” ภายใต้บัญชีสินค้าคงเหลือในงบแสดงฐานะการเงิน

 4.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
  เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด หมายถงึ เงนิสด เงนิฝากสถาบันการเงนิและเงนิลงทุนระยะสัน้ท่ีมีสภาพ

คล่องสูง ซึ่งถึงก�าหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจ�ากัดในการเบิกใช้

 4.4 ลูกหนี้การค้าและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
  ลูกหน้ีการค้าแสดงตามมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับ บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส�าหรับ

ผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกดิข้ึนจากการเกบ็เงนิลกูหนี้ไม่ได้ ซ่ึงโดยท่ัวไปพจิารณาจากประสบการณ์การเกบ็
เงินและการวิเคราะห์อายุลูกหนี้แต่ละรายที่คาดว่าจะมีปัญหาในการรับช�าระ

 4.5 สินค้าคงเหลือ
  สินค้าคงเหลือแสดงราคาตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับแล้วแต่อย่างใดจะต�่ากว่า ราคาทุนของ

วัตถดุบิและวสัดแุปรสภาพค�านวณโดยวธิเีข้าก่อนออกก่อนและจะถอืเป็นส่วนหนึง่ของต้นทุนการต่อเรอืหรอืซ่อม
เรือเมื่อมีการเบิกใช้

  ต้นทุนในการซื้อ ประกอบด้วย ราคาซื้อและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการซื้อสินค้านั้น เช่น อากรขาเข้า ค่า
ขนส่ง และต้นทุนอื่นๆ ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มาซึ่งสินค้า และหักด้วยส่วนลดการค้าและเงินที่ได้รับคืน
จากการซื้อสินค้า

  มูลค่าสทุธท่ีิจะได้รบัเป็นการประมาณราคาท่ีคาดว่าจะขายได้ตามปกตธิรุกจิ หักด้วยประมาณการต้นทุนใน
การผลิตสินค้าให้เสร็จและต้นทุนที่จ�าเป็นต้องจ่ายไปเพื่อให้ขายสินค้าได้

  ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพจะตั้งข้ึนในอัตราร้อยละ 100 ส�าหรับสินค้าเก่าล้าสมัย เคลื่อนไหวช้า/เสื่อม
คุณภาพ และในอัตราร้อยละ 20 ส�าหรับสินค้าที่ค้างเกิน 2 ปีขึ้นไป

 4.6 ลูกหนี้ผ่อนช�าระ
  ลกูหนีผ่้อนช�าระแสดงตามมูลค่ายุตธิรรมท่ีคดิจากกระแสเงนิสดท่ีคาดว่าจะได้รับในอนาคต คดิลดด้วยอัตรา

ดอกเบี้ยส�าหรับเงินทุนของบริษัทฯ ผลต่างที่เกิดขึ้นระหว่างมูลค่ายุติธรรมกับเงิน ลงทุนในลูกหนี้ บริษัทได้
บันทึกเป็นผลการด�าเนินงานในงวดที่เกิดรายการ
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 4.7 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
  บรษัิทย่อย หมายถงึกจิการท่ีบรษัิทมีอ�านาจในการควบคมุนโยบายการเงนิและการด�าเนนิงาน ซ่ึงโดยท่ัวไป

แล้วบรษัิทจะถอืหุ้นท่ีมีสทิธอิอกเสยีงมากกว่ากึง่หนึง่ บริษัทได้รวมงบการเงนิของบริษัทย่อยไว้ในงบการเงนิรวม
ตั้งแต่วันที่บริษัทควบคุมบริษัทย่อยจนกระทั่งอ�านาจควบคุมหมดไป
 เงนิลงทุนในบรษัิทย่อยแสดงในงบการเงนิเฉพาะกจิการโดยแสดงด้วยวธิรีาคาทุนสทุธจิากค่าเผือ่การด้อยค่า
(ถ้ามี)

 4.8 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา
  ท่ีดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงในราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการ

ด้อยค่า (ถ้ามี)
  ราคาทุนรับรู้เมื่อเริ่มแรกที่ได้สินทรัพย์มารวมถึงต้นทุนทางตรงอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการจัดหาสินทรัพย์เพื่อให้

สินทรัพย์อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามวัตถุประสงค์รวมทั้งต้นทุนในการรื้อถอน ขนย้าย และการบูรณะสถาน
ที่ตั้งของสินทรัพย์ซึ่งเป็นภาระผูกพันของกิจการ (ถ้ามี)

  ค่าเสือ่มราคาของอาคารและอุปกรณ์ค�านวณจากราคาทุนหักมูลค่าคงเหลอืของสนิทรพัย์โดยวธิเีส้นตรงตาม
อายุการให้ประโยชน์ ประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือ ณ วันที่เลิกใช้งานของสินทรัพย์แสดงไว้
ดังนี้

จ�านวนปี
มูลค่าคงเหลือ

ณ วันที่เลิกใช้ประโยชน์

อู่ลอย 20 ประเมินโดยวิศวกรบริษัท

อาคารและสิ่งปลูกสร้างอื่น 5 - 20 ประเมินโดยวิศวกรบริษัท

ส่วนปรับปรุงอาคาร 5 - 20 -

เครื่องจักรและอุปกรณ์ 2 - 5 ประเมินโดยวิศวกรบริษัท

เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์ส�านักงาน 2 - 5 -

ยานพาหนะ 5 - 10 -

  ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการค�านวณผลการด�าเนินงาน
  ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาส�าหรับที่ดิน สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและอุปกรณ์ระหว่างติดตั้ง
  บริษัทมีการทบทวนมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ทุกปี
  บรษัิทคดิค่าเสือ่มราคาส�าหรบัส่วนประกอบของรายการสนิทรัพย์แต่ละส่วนแยกต่างหากจากกนัเม่ือส่วนประกอบ

แต่ละส่วนนั้นมีต้นทุนที่มีนัยส�าคัญเมื่อเทียบกับต้นทุนทั้งหมดของสินทรัพย์นั้น
  บรษัิทตดัรายการท่ีดนิ อาคารและอปุกรณ์ ออกจากบัญชีเม่ือจ�าหน่ายสนิทรัพย์ รายการผลก�าไรหรอืขาดทุนจาก

การจ�าหน่ายหรือตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์ จะรับรู้ในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
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 4.9 ต้นทุนการกู้ยืม
  ต้นทุนการกู้ยืมของเงินกู้ท่ีใช้ในการจัดหาหรือก่อสร้างสินทรัพย์ท่ีต้องใช้ระยะเวลานานในการท�าให้อยู่ใน

สภาพพร้อมใช้หรือขาย ได้ถูกน�าไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์จนกว่าสินทรัพย์นั้นจะอยู่ในสภาพพร้อมที่จะ
ใช้ได้ตามประสงค์ ส่วนต้นทุนการกู้ยืมอ่ืนถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดท่ีเกิดรายการ ต้นทุนการกู้ยืม ประกอบด้วย 
ดอกเบี้ยและต้นทุนอื่นที่เกิดขึ้นจากการกู้ยืมนั้น

 4.10 สิทธิการเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและค่าตัดจ�าหน่าย
  สิทธิการเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจ�าหน่ายสะสม
  ค่าตดัจ�าหน่ายของสทิธกิารเช่าท่ีดนิและสิง่ปลกูสร้างค�านวณจากราคาทุนของสนิทรัพย์ โดยวิธเีส้นตรงตาม

อายุของสิทธิการเช่า 30 ปี

 4.11 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่าตัดจ�าหน่าย
  สนิทรพัย์ไม่มีตวัตนท่ีบรษัิทซ้ือมาและมีอายกุารใช้งานจ�ากดั แสดงในราคาทุนหักด้วยค่าตดัจ�าหน่ายสะสม

และค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) สินทรัพย์ไม่มีตัวตนถูกตัดจ�าหน่ายและบันทึกในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยวิธี
เส้นตรงตามระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจนับจากวันที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ระยะเวลาที่
คาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจแสดงได้ดังนี้

สิทธิการใช้ความรู้ในการสร้างเรือก�าจัดมลภาวะ 10 ปี

ซอฟท์แวร์ (Application software) 3 - 10 ปี

 4.12 สินทรัพย์รอการขาย
   สินทรัพย์รอการขายแสดงในราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)

 4.13 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
  บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันหมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอ�านาจควบคุมบริษัท ถูกควบคุมโดยบริษัท

ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัท รวมถึงบริษัทท่ีท�าหน้าท่ีถือหุ้น 
บริษัทย่อย และกิจการที่เป็นบริษัทย่อยในเครือเดียวกัน นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวม
ถึงบริษัทร่วมและบุคคลซ่ึงถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมและมีอิทธิพลอย่างมีนัยส�าคัญกับ
บรษัิท ผูบ้รหิารส�าคญั กรรมการหรอืพนกังานของบรษัิทตลอดท้ังสมาชิกในครอบครวัท่ีใกล้ชดิกบับุคคลดงักล่าว 
และกิจการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลเหล่านั้น

  ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทแต่ละรายการ บริษัทค�านึง
ถึงเนื้อหาของความสัมพันธ์มากกว่ารูปแบบทางกฎหมาย
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 4.14 ตราสารอนุพันธ์
  สญัญาซ้ือขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าเพือ่ลดความเสีย่งของกระแสเงนิสดท่ีเกดิจากความผนัผวนของ

อัตราแลกเปลี่ยนส�าหรับลูกหนี้บางส่วนของบริษัทที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ที่เข้าท�าสัญญาซื้อขายเงิน
ตราต่างประเทศลว่งหนา้ บรษิทัจะบันทกึรายการภาระสินทรัพย์และหนี้สนิจากการท�าสัญญาดงักลา่วในงบแสดง
ฐานะการเงนิ และบันทึกผลต่างอตัราแลกเปลีย่นท่ีเกดิข้ึนในบัญชีส่วนเกนิหรือส่วนต�า่จากการป้องกนัความเสีย่ง
จากกระแสเงนิสดรอตดับัญช ีโดยจะตดัจ่ายตามวธิเีส้นตรงตลอดอายสุญัญาซ้ือขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า
นั้น รายการตราสารอนุพันธ์ดังกล่าวท่ีถูกน�าไปป้องกันความเสี่ยงในระหว่างงวดได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้
อัตราแลกเปลีย่น ณ วนัท่ีท่ีเกดิรายการและจะรบัรูก้�าไรหรอืขาดทุนท่ีเกดิข้ึนจรงิเมือ่มกีารส่งมอบเงนิตราระหว่าง
กันแล้วในผลการด�าเนินงานในงวดที่เกิดรายการ สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที่คงเหลืออยู่ ณ วัน
ที่สิ้นงวด จะแสดงหักกลบกันไว้เป็นบัญชีลูกหนี้หรือเจ้าหนี้ตามสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า และ
ก�าไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการแปลงค่ารายการ โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบแสดงฐานะ
การเงิน ได้บันทึกรับรู้เป็นก�าไรขาดทุนในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�าหรับงวดที่เกิดรายการ

 4.15 เงินตราต่างประเทศ
  รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันท่ีท่ีเกิดรายการ 

สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศคงเหลืออยู่ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินแปลงค่าเป็นเงินบาท
โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน
 ก�าไรและขาดทุนท่ีเกดิจากการเปลีย่นแปลงในอัตราแลกเปลีย่นได้รวมอยู่ในการค�านวณผลการด�าเนนิงาน

 4.16 การด้อยค่าของสินทรัพย์
  ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน บริษัทจะประเมินว่ามีข้อบ่งชี้ของสินทรัพย์ว่ามีการด้อยค่าหรือไม่ หาก

สินทรัพย์นั้นมีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า บริษัทจะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ หากมูลค่าตาม
บัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน บริษัทจะรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ในงบ
ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์จะถูกกลับรายการเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
เพิ่มข้ึนในภายหลังและจะกลับรายการได้ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีภายหลังหักค่าเสื่อมราคาสะสมหรือค่าตัด
จ�าหน่าย มูลค่าท่ีจะได้รับคืนของสินทรัพย์ หมายถึง มูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ หรือมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์หักต้นทุนในการขาย 

 4.17 ผลประโยชน์พนักงาน
 ผลประโยชน์ระยะสั้น
  บริษัทรับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม และกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ เป็นค่า

ใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการสมทบเงิน)
  บริษัทและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ ซ่ึงประกอบด้วยเงินท่ีพนักงานจ่ายสะสมและ

เงินที่บริษัทจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัท 
เงินที่บริษัทจ่ายสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ
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 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการผลประโยชน์) 
  บริษัทมีภาระส�าหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งบริษัท

ถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานส�าหรับพนักงาน 

  บริษัทค�านวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วย
ที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ท�าการประเมินภาระผูกพันดังกล่าว
ตามหลกัคณติศาสตร์ประกนัภยั ซ่ึงหลกัการประมาณการดงักล่าวต้องใช้ข้อสมมตท่ีิหลากหลาย รวมถงึข้อสมมติ
เกี่ยวกับอัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตราการเปลี่ยนแปลงในจ�านวนพนักงาน อัตราการมรณะ
และอัตราเงินเฟ้อ

  ผลก�าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial gains and losses) 
ส�าหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

  บริษัทเลือกที่จะบันทึกหนี้สินทั้งหมดดังกล่าวเป็นครั้งแรกโดยรับรู้ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุในอดีตเป็น
ค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดระยะเวลา 5 ปี (ตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปี 2558) ในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ตามวิธี
ปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 

 4.18 ประมาณการหนี้สิน
  บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์

ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจ
ไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และบริษัทฯ และบริษัทย่อยสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่า
เชื่อถือ

 4.19 ภาษีเงินได้
 ภาษีเงินได้
  ภาษีเงินได้ ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน
  บริษัทบันทึกภาษีเงินได้ (ถ้ามี) ตามจ�านวนที่จะต้องจ่าย ค�านวณตามหลักเกณฑ์แห่งประมวลรัษฎากรใน

อัตราภาษีเงินได้ (20%) ของก�าไรก่อนภาษีเงินได้ หลังจากปรับปรุงบวกกลับด้วยค่าใช้จ่ายต่างๆ ซึ่งไม่สามารถ
ถอืเป็นรายจ่ายในการค�านวณภาษีและหักออกด้วยรายการท่ีได้รบัยกเว้นหรอืไม่ถอืเป็นรายได้ในการค�านวณภาษี

 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
  สนิทรพัย์และหนีส้นิภาษีเงนิได้รอการตดับัญชีจะค�านวณข้ึนจากผลแตกต่างช่ัวคราวระหว่างมูลค่าตามบัญชี

กับฐานภาษีของสินทรัพย์หรือหนี้สินนั้น ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน รายการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และ
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกรับรู้เป็นรายได้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีหรือค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอการ
ตัดบัญชีโดยจะรับรู้ในก�าไรขาดทุน เว้นแต่ในส่วนท่ีเกี่ยวกับรายการท่ีรับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้นหรือก�าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

  ผลแตกต่างช่ัวคราวท่ีใช้หักภาษีจะถกูรับรู้เป็นสนิทรพัย์ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชีเม่ือมีความเป็นไปได้ค่อน
ข้างแน่นอนว่าบริษัทจะมีก�าไรทางภาษีจากการด�าเนินงานในอนาคตเพียงพอท่ีจะน�าสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการ
ตัดบัญชีมาใช้ประโยชน์ได้ และผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการจะถูกรับรู้เป็นหนี้สินภาษีเงินได้รอ
การตัดบัญชี
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  สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีถูกวัดมูลค่าโดยใช้อัตราภาษีเงินได้ส�าหรับงวดท่ีบริษัทคาด
ว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีหรือจะจ่ายช�าระหนี้สินภาษีเงินได้ โดยใช้อัตราภาษี
และกฎหมายภาษีอากรท่ีมีผลบังคับใช้อยู่หรือท่ีคาดได้ค่อนข้างแน่นอนว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้นรอบระยะ
เวลาที่รายงาน 

  ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกทบทวนและ
ปรับลดมูลค่า เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทจะไม่มีก�าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอต่อการน�า
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์ได้

  สนิทรพัย์ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชแีละหนีส้นิภาษีเงนิได้รอการตดับัญชจีะหักกลบกนัได้กต่็อเม่ือกจิการมี
สิทธิตามกฎหมายและภาษีเงินได้นี้ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกัน

  ดังนัน้บรษัิทจงึหักกลบสนิทรพัย์ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชีและหนีส้นิภาษีเงนิได้รอการตดับัญชีในการแสดง
รายการในงบแสดงฐานะการเงินแทนการแสดงแยกจากกัน 

 4.20 การใช้ประมาณการทางบัญชี
  ในการจดัท�างบการเงนิให้เป็นไปตามมาตรฐานรายงานทางการเงนิ ฝ่ายบริหารต้องใช้การประมาณและตัง้

ข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจ�านวนเงินที่เกี่ยวกับรายได้ ค่าใช้จ่าย สินทรัพย์ และหนี้สิน และ
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินท่ีอาจจะเกิดข้ึน ซ่ึงผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจ�านวนท่ี
ประมาณไว้ การใช้ประมาณการทางบัญชีที่ส�าคัญ มีดังนี้

 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
  ฝ่ายบรหิารประมาณการค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญูส�าหรบัผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกดิข้ึนจากการเกบ็เงนิ

ลกูหนี้ไม่ได้ ซ่ึงโดยท่ัวไปพจิารณาจากประสบการณ์การเกบ็เงนิและการวเิคราะห์อายุลกูหนีแ้ต่ละรายท่ีคาดว่าจะ
มีปัญหาในการรับช�าระ

 ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ และราคาขายสุทธิต�่ากว่าราคาทุน
  ฝ่ายบริหารได้ประมาณการค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพ โดยจะตั้งขึ้นในอัตราร้อยละ 100 ส�าหรับสินค้าเก่า

ล้าสมัย เคลื่อนไหวช้า/เสื่อมคุณภาพ และในอัตราร้อยละ 20 ส�าหรับสินค้าที่ค้างเกิน 2 ปีขึ้นไป และประมาณ
การค่าเผือ่ส�าหรบัสนิค้าท่ีมรีาคาขายสทุธติ�า่กว่าราคาทุน โดยการ ประมาณการนัน้จะพจิารณาจากประมาณราคา
ที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติธุรกิจหักด้วยประมาณการต้นทุนที่จ�าเป็นต้องจ่ายไปเพื่อให้ขายสินค้านั้นได้

 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
  ฝ่ายบริหารเป็นผู้ก�าหนดประมาณการอายุการใช้งานและมูลค่าคงเหลือเม่ือเลิกใช้งานของอาคาร และ

อุปกรณ์ และสนิทรพัย์ไม่มีตวัตนของบรษัิท ฝ่ายบรหิารต้องทบทวนอายกุารใช้งานและมูลค่าคงเหลอืเมือ่มีความ
แตกต่างไปจากประมาณการในงวดก่อน หรือมีการตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์ท่ีเสื่อมสภาพหรือไม่ได้ใช้งานโดยการ
ขายหรือเลิกใช้

 ประมาณต้นทุน และอัตราส่วนของงานที่ท�าเสร็จ
  ฝ่ายบริหารเป็นผู้ประมาณการต้นทุนทั้งโครงการ และประมาณการอัตราส่วนของงานที่ท�าเสร็จ โดยใช้วิธี

การส�ารวจและประเมินผลงานท่ีท�าเสร็จโดยวิศวกรของบริษัทฯ และจะตั้งส�ารองเผื่อผลขาดทุนส�าหรับโครงการ
ต่อเรือและการซ่อมเรือทั้งจ�านวนเมื่อทราบแน่ชัดว่าโครงการนั้นจะประสบผลขาดทุน
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 ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันผลงาน
  ฝ่ายบริหารเป็นผู้ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันผลงานจากความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน ส�าหรับ

โครงการต่อเรอืท่ีได้ส่งมอบแล้ว โดยใช้หลกัเกณฑ์จากต้นทุนท่ีคาดว่าจะต้องจ่ายตามการประมาณการของวศิวกร
ของบริษัท

 สินทรัพย์รอการขาย
  ฝ่ายบริหารเป็นผู้ประมาณการตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์รอการขายจากการเสื่อมสภาพของ

ทรัพย์สินโดยใช้สมมติฐานตามระยะเวลาและพิจารณาประกอบกับการประเมินมูลค่ายุติธรรม โดยใช้ราคาตลาด
หักค่าใช้จ่ายในการขาย

 4.21 สัญญาเช่าด�าเนินงาน
  สัญญาเช่าทรัพย์สินท่ีความเสี่ยงและผลตอบแทนของทรัพย์สินยังเป็นของผู้ให้เช่าจะถูกจัดเป็นสัญญาเช่า

ด�าเนินงาน โดยบริษัทฯ จะบันทึกการจ่ายช�าระค่าเช่าภายใต้สัญญาเช่าด�าเนินงานเป็นค่าใช้จ่ายโดยวิธีเส้นตรง
ตลอดระยะเวลาของการเช่า

5. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
  ในระหว่างปี บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่ส�าคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดัง

กล่าวเป็นไปตามเงือ่นไขทางการค้าและเกณฑ์ตามสญัญาท่ีตกลงกนัระหว่างบรษัิทฯ และบรษัิทเหล่านัน้ ซ่ึงเป็นไปตาม
ปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้

ล้านบาท

2559 2558 นโยบายการก�าหนดราคา

รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)
 รายได้ค่าต่อเรือ 37.4 28.0 ตามที่ตกลงในสัญญา
 รายได้ค่าซ่อมเรือ 0.6 0.2 ราคาใกล้เคียงกับที่คิดกับลูกค้าทั่วไป
 เงินปันผลรับ 9.3 - ตามที่อนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของ

บริษัทย่อย
 รายได้อื่น 3.1 1.9 ค่าควบคุมงาน และค่าบริการส�านักงานเดือนละ 7,000 

- 50,000 บาท และค่าเช่าห้องเก็บอุปกรณ์เดือนละ 
1,500 บาท และค่าขายวัสดุในราคาต้นทุนบวกก�าไร
ร้อยละ 3 – 10 และรายได้ค่าบริการราคาต้นทุนบวก
ก�าไรร้อยละ 20

 ต้นทุนในการรับจ้าง 31.9 34.7 คนละ 300 - 450 บาทต่อวันและตามที่ตกลงร่วมกัน
 ซื้อวัสดุ 3.7 0.2 ต้นทุนบวกก�าไรร้อยละ 10 - 150
รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
 รายได้ค่าซ่อมเรือ 19.0 45.1 ราคาใกล้เคียงกับที่คิดกับลูกค้าทั่วไป
 รายได้อื่น - 0.1 ต้นทุนบวกก�าไรร้อยละ 20
 ต้นทุนในการรับจ้าง 0.3 - ตามที่ตกลงในสัญญา
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 ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีรายละเอียดดังนี้ 
(หน่วย:บาท)

ความสัมพันธ์ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

2559 2558 2559 2558

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท อีโค มารีน จ�ากัด บริษัทย่อย - - 1,300,000 164,646

บริษัท ซีทราน เฟอร์รี่ จ�ากัด กรรมการร่วมกัน 2,242,092 9,214,745 2,242,092 9,214,745

บริษัท ซีทราน ดิสคัฟเวอร์รี่ จ�ากัด กรรมการร่วมกัน - 2,000,900 - 2,000,900

2,242,092 11,215,645 3,542,092 11,380,291

รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกช�าระ

บริษัท อีโค มารีน จ�ากัด บริษัทย่อย - - 407,539 26,820

บริษัท ซีทราน เฟอร์รี่ จ�ากัด กรรมการร่วมกัน 2,381,142 754,432 2,381,142 754,432

บริษัท ซีทราน ดิสคัฟเวอร์รี่ จ�ากัด กรรมการร่วมกัน 20,000 120,000 20,000 120,000

บริษัท ซีทราน พอร์ท จ�ากัด กรรมการร่วมกัน - 704,186 - 704,186

2,401,142 1,578,618 2,808,681 1,605,438

(หน่วย:บาท)
ความสัมพันธ์ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

2559 2558 2559 2558

ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท อีโค มารีน จ�ากัด บริษัทย่อย - - 70,166 1,829,711

บริษัท อาชิมา มารีน จ�ากัด บริษัทย่อย - - 1,840,878 4,049,476

บริษัท เจนเนอรัล มารีน จ�ากัด บริษัทย่อย - - 7,185 185

บริษัท ซีทราน เฟอร์รี่ จ�ากัด กรรมการร่วมกัน 62,060 15,515 - -

บริษัท ซีทราน ไลน์ จ�ากัด กรรมการร่วมกัน - 589,958 - 589,958

62,060 605,473 1,918,229 6,469,330

เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท เจนเนอรัล มารีน จ�ากัด บริษัทย่อย - - - 4,091,520

บริษัท อีโค มารีน จ�ากัด บริษัทย่อย - - - 50,750

บริษัท อาชิมา มารีน จ�ากัด บริษัทย่อย - - 11,367,925 10,984,120

บริษัท ซีทราน พอร์ท จ�ากัด กรรมการร่วมกัน - 144,450 - 144,450

- 144,450 11,367,925 15,270,840
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 ค่าตอบแทนผู้บริหาร
  ค่าตอบแทนผูบ้รหิารเป็นผลประโยชน์ท่ีจ่ายให้แก่ผูบ้ริหารของบริษัท ประกอบด้วยค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงนิได้แก่ 

เงนิเดอืนและผลประโยชน์ท่ีเกีย่วข้อง รวมไปถงึผลประโยชน์ตอบแทนในรปูอ่ืน ท้ังนีผู้บ้รหิารของบรษัิทหมายถงึบุคคล
ท่ีก�าหนดตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ โดยค่าตอบแทนผูบ้ริหารส�าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2559 และ 2558 มีดังนี้

(หน่วย:บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

2559 2558 2559 2558

ผลประโยชน์ระยะสั้น 21,479,848 23,573,092 21,479,848 23,573,092

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 264,567 253,077 264,567 253,077

รวม 21,744,415 23,826,169 21,744,415 23,826,169

6. ลูกหนี้การค้า
(หน่วย:บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

2559 2558 2559 2558

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ลูกหนี้ต่อเรือ - 2,000,900 1,300,000 2,000,900

ลูกหนี้ซ่อมเรือ 2,242,092 9,214,745 2,242,092 9,379,391

รวม 2,242,092 11,215,645 3,542,092 11,380,291

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

ลูกหนี้ซ่อมเรือ 33,004,988 31,277,995 33,004,988 31,277,995

ลูกหนี้ต่อเรือ 8,292,927 8,433,456 8,292,927 8,433,456

ลูกหนี้ค่าบริการ - 600,000 - -

รวม 41,297,915 40,311,451 41,297,915 39,711,451

หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (11,233,005) (19,361,255) (11,233,005) (19,361,255)

สุทธิ 30,064,910 20,950,196 30,064,910 20,350,196

รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ 32,307,002 32,165,841 33,607,002 31,730,487
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  ยอดคงเหลือของลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 แยกตามอายุหนี้ที่คงค้างนับจากวันที่ถึง
ก�าหนดช�าระได้ดังนี้

(หน่วย:บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

2559 2558 2559 2558

อายุหนี้ค้างช�าระ

 ยังไม่ครบก�าหนด 9,069,603 22,229,963 10,369,603 21,629,963

 ไม่เกิน 3 เดือน 11,036,919 9,492,614 11,036,919 9,657,260

 มากกว่า 3 เดือนถึง 6 เดือน 2,417,611 443,264 2,417,611 443,264

 มากกว่า 6 เดือนถึง 12 เดือน 8,880,889 - 8,880,889 -

 มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป 12,134,985 19,361,255 12,134.985 19,361,255

รวม 43,540,007 51,527,096 44,840,007 51,091,742

หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (11,233,005) (19,361,255) (11,233,005) (19,361,255)

สุทธิ 32,307,002 32,165,841 33,607,002 31,730,487

  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญมีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้
(หน่วย:บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
2559 2558 2559 2558

ยอดต้นปี (19,361,255) (17,904,874) (19,361,255) (17,904,874)

หนี้สงสัยจะสูญได้รับคืน 2,572,770 22,500 2,572,770 22,500

หนี้สงสัยจะสูญ (เพิ่มขึ้น) ลดลง 5,555,480 (1,478,881) 5,555,480 (1,478,881)

ยอดปลายปี (11,233,005) (19,361,255) (11,233,005) (19,361,255)

 
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมียอดลูกหนี้การค้าซึ่งมียอดคงค้างเป็นระยะเวลา

นาน รวมเป็นจ�านวนเงินประมาณ 12.1 ล้านบาท จ�านวน 7 ราย (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558: 19.4ล้านบาท จ�านวน 
8 ราย) บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้แล้วเป็นจ�านวนเงินประมาณ 11.2 ล้านบาท (ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2558: 19.4 ล้านบาท) ขณะนี้บริษัทฯ และบริษัทย่อยก�าลังอยู่ระหว่างการด�าเนินการติดตามลูกหนี้ดังกล่าว 
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7. รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกช�าระ/เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า

(หน่วย:บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

2559 2558 2559 2558

รายได้ที่รับรู้ในปี - ต่อเรือ 205,758,199 359,949,087 243,194,180 387,986,470

      - ซ่อมเรือ 311,701,800 346,696,023 312,567,219 346,876,717

      - งานบริการ 81,906,293 50,586,022 - -

      - จ�าหน่ายอุปกรณ์เดินเรือ 243,628 - - -

(หน่วย:บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

2559 2558 2559 2558

ต้นทุนค่าต่อเรือที่เกิดขึ้นและก�าไรที่รับรู้จนถึงปัจจุบัน 205,758,199 539,134,812 243,194,180 567,172,195

รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกช�าระส�าหรับ - งานต่อเรือ 73,097,449 - 73,097,449 -

 - งานซ่อมเรือ 20,779,795 47,119,215 21,187,334 47,146,035

 - งานบริการ 40,000 479,922 - -

93,917,244 47,599,137 94,284,783 47,146,035

เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า - งานต่อเรือ 6,600,000 - 6,600,000 -

 - งานซ่อมเรือ 4,586,348 - 4,586,348 -

11,186,348 - 11,186,348 -

  ส�าหรับปี 2558 บริษัทได้บันทึกดอกเบ้ียเงินกู้ยืมส�าหรับงานก่อสร้างไว้เป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนงานระหว่างท�า
เป็นจ�านวนเงิน 1.99 ล้านบาท
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8. สินค้าคงเหลือ
(หน่วย:บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
2559 2558 2559 2558

วัตถุดิบ 23,250,666 22,037,629 22,961,419 21,899,422

งานระหว่างท�า 1,662,597 1,266,364 1,662,597 1,186,947

สินค้าระหว่างทาง - 2,109,593 - 2,109,593

รวม 24,913,263 25,413,586 24,624,016 25,195,962

หัก:  ค่าเผื่อการเสื่อมสภาพและการลด

   มูลค่าของสินค้า (892,138) (564,139) (892,138) (564,139)

สุทธิ 24,021,125 24,849,447 23,731,878 24,631,823

  ค่าเผื่อการเสื่อมสภาพและการลดมูลค่าสินค้า มีการเปลี่ยนแปลงในระหว่างปี ดังนี้
(หน่วย:บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
2559 2558 2559 2558

ยอดต้นปี (564,139) (1,089,195) (564,139) (1,089,195)

เพิ่มขึ้น (327,999) - (327,999) -

ลดลง - 525,056 - 525,056

ยอดปลายปี (892,138) (564,139) (892,138) (564,139)

(หน่วย:บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

2559 2558 2559 2558

มูลค่าการกลับรายการมูลค่าสินค้าคงเหลือที่ปรับ
ลดลง

 ส�าหรับปี - (525,056) - (525,056)

9.  เงินฝากธนาคารที่มีข้อจ�ากัดในการใช้
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้น�าเงินฝากธนาคารจ�านวนประมาณ 2.95 ล้านบาท (เฉ

พาะบริษัทฯ : 2.95 ล้านบาท) ไปวางไว้กับธนาคารเพื่อเป็นประกันวงเงินสินเชื่อของบริษัทฯ ที่ได้รับจากธนาคารและ
หนังสือค�้าประกันที่ธนาคารออกให้ในนามของบริษัทฯ 
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10. ลูกหนี้ผ่อนช�าระ - ค่าซ่อมเรือ
(หน่วย:บาท)

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะบริษัท

2559 2558

ลูกหนี้ซ่อมเรือ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 : จ�านวน 1 ราย) - 2,594,985

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - (2,594,985)

สุทธิ - -

 
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีลูกหนี้ผ่อนช�าระจ�านวน 1 ราย ดังต่อไปนี้
  ในปี 2551 และ 2552 บริษัทฯ ได้ตกลงรับงานซ่อมเรือเป็นจ�านวน 3 ล�า กับบริษัทในประเทศแห่งหนึ่ง ที่ท�าธุรกิจ

ขนส่งน�้ามันเชื้อเพลิงในแถบอาเซียนมูลค่างานเป็นจ�านวนเงินรวม 103.45 ล้านบาท 
  ต่อมาเมื่อวันท่ี 26 ธันวาคม 2552 บริษัทฯ และลูกหนี้ดังกล่าวได้มีการท�าข้อตกลงปรับเงื่อนไขการช�าระหนี้

ส�าหรับมูลค่าหนี้ที่คงเหลืออยู่ และลูกหนี้ตกลงโอนกรรมสิทธิ์ในตัวเรือ 1 ล�า ในมูลค่าที่ตกลงกันจ�านวน 43 ล้านบาท 
โดยมีราคาประเมินจากผู้ประเมินอิสระที่ได้รับอนุญาตจาก กลต. ณ วันประเมินวันที่ 2 พฤศจิกายน 2552 โดยวิธีราคา
ทุนทดแทนมลูค่า 51.0 ล้านบาท เพือ่ช�าระหนีบ้างส่วนให้บรษัิทฯ โดยมูลหนีส่้วนท่ีเหลอืรวมดอกเบ้ียจ�านวน 9.76 ล้าน
บาท มีเงื่อนไขการจ่ายช�าระคืนเป็นรายเดือนเป็นจ�านวนเดือนละไม่น้อยกว่า 2 ล้านบาท และคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อย
ละ 9 ต่อปี ตั้งแต่ปี 2552 ถึงปี 2553 ลูกหนี้ดังกล่าวมีการจ่ายช�าระหนี้รวมจ�านวนเงิน 7.17 ล้านบาท คงเหลือมูลหนี้
เงินต้น 2.59 ล้านบาท ต่อมาในปี 2554 บริษัทได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส�าหรับส่วนท่ียังไม่ได้รับช�าระท้ังจ�านวน 
เนื่องจากมีการผิดนัดช�าระหนี้ ทรัพย์สินที่ได้รับโอนบริษัทฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อน�าไปขาย บริษัทอยู่ระหว่างด�าเนินการ
เสนอขายทรัพย์สินต่อบุคคลอื่น ซึ่งต้องมีการปรับปรุงและดัดแปลงเพื่อให้เหมาะกับการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ เพื่อ
เสนอขายให้กับบุคคลที่ต้องการซื้อ ในปี 2559 บริษัทได้ตัดลูกหนี้เป็นหนี้สูญ จ�านวน 2.59 ล้านบาท
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11.  เงินลงทุนในบริษัทย่อยซึ่งบันทึกโดยวิธีราคาทุน
  เงินลงทุนในบริษัทย่อยประกอบด้วยเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทดังต่อไปนี้ 

(หน่วย:บาท)

งบการเงินเฉพาะบริษัท

ทุนเรียกช�าระแล้ว สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน ราคาตามวิธีส่วนได้เสีย
เงินปันผลส�าหรับปี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

ชื่อบริษัท 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558

(ล้านบาท)(ล้านบาท) (ร้อยละ) (ร้อยละ)

เงินลงทุนในบริษัทย่อย

บริษัท เจนเนอรัล มารีน 

 จ�ากัด 10.0 10.0 100 100 10,000,000 10,000,000 5,315,787 5,379,199 - -

หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนจาก

 การด้อยค่า (5,115,021) (5,115,021) - - - -

4,884,979 4,884,979 5,315,787 5,379,199 - -

บริษัท อาชิมา มารีน จ�ากัด 5.0 5.0 100 100 4,998,200 4,998,200 8,739,451 8,659,408 - -

บริษัท อีโค มารีน จ�ากัด 18.25 18.25 93 93 16,999,300 16,999,300 20,361,827 15,662,739 9,281,904 -

หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการ

  ด้อยค่า - (4,999,300) - - -

16,999,300 12,000,000 20,361,827 15,662,739 9,281,904 -

26,882,479 21,883,179 34,417,065 29,701,346 9,281,904 -

 การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในบริษัทย่อย ซึ่งบันทึกโดยวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะบริษัท มีรายละเอียดดังนี้

 (หน่วย:บาท)
งบการเงินเฉพาะบริษัท

2559 2558

ยอดต้นงวด/ปี 21,883,179 21,883,179

ก�าไรจากการกลับรายการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย 4,999,300 -

ยอดปลายงวด/ปี 26,882,479 21,883,179

  เงินลงทุนในบริษัท อีโค มารีน จ�ากัด มีผลการด�าเนินงานในระหว่างปี 2559 เป็นก�าไรสุทธิจ�านวน 15.00 ล้าน
บาท และท�าให้สนิทรพัย์สทุธเิพ่ิมข้ึนรวมเป็นจ�านวน 21.86 ล้านบาท เม่ือรบัรูต้ามวธิส่ีวนได้เสยีเงนิลงทุนในบรษัิทย่อย
มีมูลค่าส�าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 จ�านวน 20.36 ล้านบาท จงึได้ท�าการกลบัรายการค่าเผือ่ผลขาดทุนจาก
การด้อยค่า 

  เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2559 ของบริษัท อีโค มารีน จ�ากัด ได้
มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการด�าเนินงาน 9 เดือนแรกของปี 2559 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 
13.65 บาทต่อหุ้น เป็นจ�านวนเงินรวม 9.96 ล้านบาท ก�าหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 ธันวาคม 2559 
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12.  ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

(หน่วย:บาท)

งบการเงินรวม 

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ยอดตาม
บัญชี

รายการเปลี่ยนแปลง ยอดตาม
บัญชี

ณ วันที่ 
31 ธ.ค. 
2558

เพิ่มขึ้น ลดลง โอนเข้า โอนออก โอนออกเป็น
ค่าใช้จ่าย

ณ วันที่ 
31 ธ.ค. 
2559

ราคาทุน

 ที่ดิน 2,733,086 83,348,201 - - - - 86,081,287

 อู่ลอย 285,464,591 - - - - - 285,464,591

 อาคาร ส่วนปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสร้างอื่น 237,623,226 - - 49,103,888 - - 286,727,114

 เครื่องจักรและอุปกรณ์ 157,002,866 17,896,430 1,971,331 5,237,405 - - 178,165,370

 เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์ส�านักงาน 25,196,506 2,059,336 294,048 337,941 - - 27,299,735

 ยานพาหนะ 43,656,347 1,256,126 5,002,472 - - - 39,910,001

 งานระหว่างก่อสร้าง 7,444,459 77,629,542 - - 57,305,404 - 27,768,597

รวม 759,121,081 182,189,635 7,267,851 54,679,234 57,305,404 - 931,416,695

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม

 อู่ลอย 171,100,991 6,115,549 - - - - 177,216,540

 อาคาร ส่วนปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสร้างอื่น 155,612,677 11,179,794 - - - - 166,792,471

 เครื่องจักรและอุปกรณ์ 122,005,238 12,144,339 1,926,812 - - - 132,222,765

 เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์ส�านักงาน 21,492,070 1,455,243 279,728 - - - 22,667,585

 ยานพาหนะ 37,603,655 2,011,487 4,994,969 - - - 34,620,173

รวม 507,814,631 32,906,412 7,201,509 - - - 533,519,534

 อุปกรณ์ - สุทธิ 251,306,450 397,897,161
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 (หน่วย:บาท)

งบการเงินรวม 

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ยอดตามบัญชี รายการเปลี่ยนแปลง ยอดตามบัญชี

ณ วันที่ 
31 ธ.ค. 2557 เพิ่มขึ้น ลดลง โอนเข้า โอนออก

โอนออกเป็น
ค่าใช้จ่าย

ณ วันที่ 
31 ธ.ค. 2558

ราคาทุน

 ที่ดิน 2,733,086 - - - - - 2,733,086

 อู่ลอย 277,360,873 - - 8,103,718 - - 285,464,591

 อาคาร ส่วนปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสร้างอื่น 237,623,226 - - - - - 237,623,226

 เครื่องจักรและอุปกรณ์ 152,189,188 2,814,038 1,246,331 3,245,971 - - 157,002,866

 เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์ส�านักงาน 26,437,344 1,276,246 2,499,785 - - 17,299 25,196,506

 ยานพาหนะ 45,050,341 2,893,083 4,185,776 421,022 - 522,323 43,656,347

 งานระหว่างก่อสร้าง 6,752,695 12,818,899 - - 11,770,711 356,424 7,444,459

รวม 748,146,753 19,802,266 7,931,892 11,770,711 11,770,711 896,046 759,121,081

หัก  ค่าเสื่อมราคาสะสม

 อู่ลอย 165,449,598 5,651,393 - - - - 171,100,991

 อาคาร ส่วนปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสร้างอื่น 144,461,985 11,150,692 - - - - 155,612,677

 เครื่องจักรและอุปกรณ์ 112,068,658 11,148,321 1,211,741 - - - 122,005,238

 เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์ส�านักงาน 22,505,194 1,431,147 2,426,974 - - 17,297 21,492,070

 ยานพาหนะ 39,250,077 2,371,584 3,873,066 - - 144,940 37,603,655

รวม 483,735,512 31,753,137 7,511,781 - - 162,237 507,814,631

 อุปกรณ์ - สุทธิ 264,411,241 251,306,450

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี

2559 (21.05 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนในการรับจ้าง ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร) 32,906,412

2558 (19.11 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนในการรับจ้าง ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร) 31,753,137
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(หน่วย:บาท)

งบการเงินเฉพาะบริษัท

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ยอดตามบัญชี รายการเปลี่ยนแปลง ยอดตามบัญชี

ณ วันที่ 
31 ธ.ค. 2558 เพิ่มขึ้น ลดลง โอนเข้า โอนออก

โอนออกเป็นค่า
ใช้จ่าย

ณ วันที่ 
31 ธ.ค. 2559

ราคาทุน

 ที่ดิน 2,733,086 83,348,201 - - - - 86,081,287

 อู่ลอย 285,464,591 - - - - - 285,464,591

 อาคาร ส่วนปรับปรุงอาคาร
  และสิ่งปลูกสร้างอื่น 214,497,588 - - 49,103,888 - - 263,601,476

 เครื่องจักรและอุปกรณ์ 154,445,168 17,824,380 1,208,472 5,237,405 - - 176,298,481

 เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์
  ส�านักงาน 24,612,274 2,007,736 274,373 337,941 - - 26,683,578

 ยานพาหนะ 24,070,749 1,256,126 5,002,472 - - - 20,324,403

 งานระหว่างก่อสร้าง 7,444,459 77,428,485 - - 57,305,404 - 27,567,540

 รวม 713,267,915 181,864,928 6,485,317 54,679,234 57,305,404 - 886,021,356

หัก  ค่าเสื่อมราคาสะสม

 อู่ลอย 171,100,991 6,115,549 - - - - 177,216,540

 อาคาร ส่วนปรับปรุงอาคาร
  และสิ่งปลูกสร้างอื่น 132,487,049 11,179,794 - - - - 143,666,843

 เครื่องจักรและอุปกรณ์ 119,717,315 12,048,483 1,200,081 - - - 130,565,717

 เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์
  ส�านักงาน 20,991,035 1,408,126 260,058 - - - 22,139,103

 ยานพาหนะ 20,045,485 931,771 4,994,969 - - - 15,982,287

 รวม 464,341,875 31,683,723 6,455,108 - - - 489,570,490

 อุปกรณ์ - สุทธิ 248,926,040 396,450,866
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(หน่วย:บาท)
งบการเงินเฉพาะบริษัท

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ยอดตาม
บัญชี รายการเปลี่ยนแปลง

ยอดตาม
บัญชี

ณ วันที่ 
31 ธ.ค. 
2557 เพิ่มขึ้น ลดลง โอนเข้า โอนออก

โอนออกเป็น
ค่าใช้จ่าย

ณ วันที่ 
31 ธ.ค. 
2558

ราคาทุน

 ที่ดิน 2,733,086 - - - - - 2,733,086

 อู่ลอย 277,360,873 - - 8,103,718 - - 285,464,591

 อาคาร ส่วนปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสร้างอื่น 214,497,588 - - - - - 214,497,588

 เครื่องจักรและอุปกรณ์ 149,730,799 2,705,638 1,237,240 3,245,971 - - 154,445,168

 เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์ส�านักงาน 25,889,511 1,222,548 2,499,785 - - - 24,612,274

 ยานพาหนะ 25,416,265 2,419,238 4,185,776 421,022 - - 24,070,749

 งานระหว่างก่อสร้าง 6,752,695 12,818,899 - - 11,770,711 356,424 7,444,459

รวม 702,380,817 19,166,323 7,922,801 11,770,711 11,770,711 356,424 713,267,915

หัก  ค่าเสื่อมราคาสะสม

 อู่ลอย 165,449,598 5,651,393 - - - - 171,100,991

 อาคาร ส่วนปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสร้างอื่น 121,336,357 11,150,692 - - - - 132,487,049

 เครื่องจักรและอุปกรณ์ 110,017,114 10,910,605 1,210,404 - - - 119,717,315

 เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์ส�านักงาน 22,039,829 1,378,180 2,426,974 - - - 20,991,035

 ยานพาหนะ 23,025,491 893,060 3,873,066 - - - 20,045,485

รวม 441,868,389 29,983,930 7,510,444 - - - 464,341,875

 อุปกรณ์ - สุทธิ 260,512,428 248,926,040

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี

2559 (20.94 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนในการรับจ้าง ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร) 31,683,723

2558 (18.88 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนในการรับจ้าง ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร) 29,983,930

  อาคารบางส่วนของบริษัทฯ และบริษัทย่อยตั้งอยู่บนท่ีดินเช่า ตามสัญญาเช่าท่ีดินราชพัสดุพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
จากกรมธนารักษ์ ซึ่งต้องยกกรรมสิทธิ์ให้แก่ผู้ให้เช่าเมื่อสิ้นสุดสัญญาเช่า (ดูหมายเหตุ 13) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 
ราคาทุนและมูลค่าสทุธติามบัญชีของสนิทรพัย์ดงักล่าวมีจ�านวน 186.9 ล้านบาท และ 56.4 ล้านบาท ตามล�าดบั (เฉพาะ
ของบริษัทฯ จ�านวน 163.8 และ 56.4 ล้านบาท ตามล�าดับ) 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯ ได้น�าอู่ลอยสองล�า ซึ่งมีมูลค่าสุทธิตามบัญชี จ�านวน 103.9 ล้าน
บาท และ 71.7 ล้านบาท ตามล�าดับ และที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างซึ่งมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีจ�านวน 137.2 ล้านบาท และ 
3.8 ล้านบาท ตามล�าดับ และเครื่องจักรซึ่งมีมูลค่าสุทธิ 0.1 ล้านบาท และ 0.2 ล้านบาท ตามล�าดับ ไปจดจ�านองไว้
กับธนาคารเพื่อค�้าประกันวงเงินสินเชื่อและเงินกู้ยืมที่ได้รับจากสถาบันการเงิน (ดูหมายเหตุ 18 และ 20)
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  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทย่อยได้น�าเรือสองล�า ซึ่งมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีจ�านวน 0.03 ล้าน
บาท และ 0.5 ล้านบาท ตามล�าดับ ไปจดจ�านองไว้กับธนาคารเพื่อค�้าประกันวงเงินสินเช่ือและเงินกู้ยืมท่ีได้รับจาก
สถาบันการเงิน (ดูหมายเหตุ 18)

  ยานพาหนะของบริษัทฯ ซึ่งมีมูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 จ�านวน 3.2ล้านบาท 
และ 2.5 ล้านบาท ตามล�าดับ อยู่ภายใต้สัญญาเช่าการเงินกับบริษัทลิสซิ่งหลายแห่ง

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีอาคารและอุปกรณ์จ�านวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อม
ราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ ราคาทุนของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจ�านวน 385.6 ล้านบาท และ 333.6 ล้านบาท ตาม
ล�าดับ (เฉพาะของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 จ�านวน 339.8 ล้านบาท และ 308.1 ล้านบาท ตาม
ล�าดับ)

  เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2559 ได้มีมติให้บริษัทฯ เข้าซื้อทรัพย์สินที่
จังหวัดสุราษฎ์ธานีกับบุคคลภายนอก ประกอบด้วยท่ีดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เพื่อขยายงานและรองรับงานในภาคใต้ 
มูลค่าที่ท�าการซื้อขายทั้งหมดเป็นจ�านวนเงินรวม 130 ล้านบาท โดยท�าการซื้อสินทรัพย์และโอนกรรมสิทธิ์ในวันที่ 27 
กรกฎาคม 2559 โดยราคาประเมินของสินทรัพย์ มีมูลค่า 120.32 ล้านบาท โดยผู้ประเมินอิสระ การซื้อสินทรัพย์มีค่า
ใช้จ่ายทางตรงที่เกี่ยวข้องจ�านวน 5.13 ล้านบาท และน�าหลักทรัพย์ดังกล่าวนี้ไปจดจ�านองเพื่อค�้าประกันวงเงินสินเชื่อ
และเงินกู้ยืมที่ได้รับจากสถาบันการเงิน สินทรัพย์ที่ซื้อมีรายละเอียด ดังนี้

(หน่วย:บาท)

ราคาตามบัญชี ณ วันที่ซื้อ

ที่ดิน 83,348,201

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสร้างอื่น 41,944,401

เครื่องจักรและอุปกรณ์ 452,165

งานระหว่างก่อสร้าง 9,385,080

รวม 135,129,847

13. สิทธิการเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
(หน่วย:บาท)

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะบริษัท

ยอดตามบัญชี ค่าตัดจ�าหน่าย ยอดตามบัญชี

ณ วันที่ 31 ณ วันที่ 31

ธันวาคม 2558 ธันวาคม 2559

สิทธิการเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (30ปี) 32,036,250 - 32,036,250

หัก ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม 3,986,906 1,067,875 5,054,781

มูลค่าสุทธิตามบัญชี 28,049,344 26,981,469
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  เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2531 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ท�าสัญญาเช่าช่วงที่ดินราชพัสดุพร้อมท่าเรือและคลังสินค้า
ต่อจากผู้ให้เช่าช่วงรายหนึ่ง มีระยะเวลาตามสัญญา 24 ปี และได้สิ้นสุดระยะเวลาเช่าลงในเดือนมกราคม 2555 ซึ่ง
บริษัทได้ขอเจรจาเช่าทรัพย์สินดังกล่าวต่อเนื่องจากสัญญาเดิมแทนบริษัทย่อย ทั้งนี้ ในปี 2556 บริษัทได้รับสิทธิใน
การเช่าโดยตรงจากกรมธนารักษ์ต่อจากสัญญาเดิม โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขตามที่ระบุในสัญญา เช่าฉบับใหม่ลง
วันที่ 26 เมษายน 2556

  เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556 บริษัทได้ท�าสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุพร้อมสิ่งปลูกสร้างกับกรมธนารักษ์ โดยมีระยะ
เวลาตามสัญญาเช่า 30 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2555 สิ้นสุดวันที่ 21 เมษายน 2585 โดยบริษัทต้องช�าระค่า
สิทธิการเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว ณ วันท�าสัญญาและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นเงิน 32,036,250 บาท 
และต้องช�าระค่าเช่าเป็นรายปีตลอดระยะเวลาตามสญัญาเช่า โดยมรีายละเอยีดอัตราค่าเช่ารายปีตามท่ีก�าหนดในสญัญา
ดังนี้

  ปีที่ 1 - 5 ในอัตราปีละ 1,467,139 บาท
  ปีที่ 6 - 10 ในอัตราปีละ 1,687,210 บาท
  ปีที่ 11 - 15 ในอัตราปีละ 1,940,290 บาท
  ปีที่ 16 - 20 ในอัตราปีละ 2,231,335 บาท
  ปีที่ 21 - 25 ในอัตราปีละ 2,566,035 บาท
  ปีที่ 26 - 30 ในอัตราปีละ 2,950,940 บาท 
  รวมค่าเช่าตลอดระยะเวลาตามสัญญาเป็นเงิน 64,214,745 บาท 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีภาระผูกพันในการจ่ายค่าเช่าคงเหลือดังนี้
 (หน่วย:บาท)

จ่ายช�าระภายใน
งบการเงินรวม/

งบการเงินเฉพาะบริษัท

1 ปี 1,687,210

มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 6,748,840

มากกว่า 5 ปี 48,443,000

รวม 56,879,050
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14. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
(หน่วย:บาท)

งบการเงินรวม

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายการเปลี่ยนแปลง

ยอดตามบัญชี ณ
วันที่ 31 ธ.ค. 2558 เพิ่มขึ้น ลดลง โอนเข้า โอนออก

โอนออกเป็น
ค่าใช้จ่าย

ยอดตามบัญชี ณ
วันที่ 31 ธ.ค. 2559

ราคาทุน

 สิทธิการใช้ความรู้ในการสร้างเรือ

 ก�าจัดมลภาวะ 4,806,653 - - - - - 4,806,653

 ลิขสิทธิ์แบบเรือ 1,025,000 - - - - - 1,025,000

 ซอฟท์แวร์ 15,427,102 1,577,902 - 4,174,375 - - 21,179,379

 ซอฟท์แวร์ระหว่างติดตั้ง - 4,778,990 - - 4,174,375 - 604,615

 ลิขสิทธิ์แบบเรือระหว่างท�า - - - 2,626,170 - - 2,626,170

รวม 21,258,755 6,356,892 - 6,800,545 4,174,375 - 30,241,817

หัก ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม

 สิทธิการใช้ความรู้ในการสร้างเรือ

 ก�าจัดมลภาวะ 4,806,653 - - - - - 4,806,653

 ลิขสิทธิ์แบบเรือ 265,096 102,500 - - - - 367,596

 ซอฟท์แวร์ 9,227,163 845,985 - - - - 10,073,148

รวม 14,298,912 948,485 - - - - 15,247,397

 มูลค่าสุทธิตามบัญชี 6,959,843 14,994,420
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(หน่วย:บาท)
งบการเงินรวม

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

รายการเปลี่ยนแปลง

ยอดตามบัญชี ณ
วันที่ 31 ธ.ค. 2557 เพิ่มขึ้น ลดลง โอนเข้า โอนออก

โอนออกเป็น
ค่าใช้จ่าย

ยอดตามบัญชี ณ
วันที่ 31 ธ.ค. 2558

ราคาทุน

 สิทธิการใช้ความรู้ในการสร้างเรือ

 ก�าจัดมลภาวะ 4,806,653 - - - - - 4,806,653

 ลิขสิทธิ์แบบเรือ 1,025,000 - - - - - 1,025,000

 ซอฟท์แวร์ 15,126,102 301,000 - - - - 15,427,102

รวม 20,957,755 301,000 - - - - 21,258,755

หัก ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม

 สิทธิการใช้ความรู้ในการสร้างเรือ

 ก�าจัดมลภาวะ 4,036,625 770,028 - - - - 4,806,653

 ลิขสิทธิ์แบบเรือ 162,596 102,500 - - - - 265,096

 ซอฟท์แวร์ 8,479,064 748,099 - - - - 9,227,163

รวม 12,678,285 1,620,627 - - - - 14,298,912

 มูลค่าสุทธิตามบัญชี 8,279,470 6,959,843

ค่าตัดจ�าหน่ายส�าหรับปี

2559 948,485

2558 1,620,627

(หน่วย:บาท)
งบการเงินเฉพาะบริษัท

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายการเปลี่ยนแปลง

 
ยอดตามบัญชี ณ

วันที่ 31 ธ.ค. 2558 เพิ่มขึ้น ลดลง โอนเข้า โอนออก
โอนออกเป็น

ค่าใช้จ่าย
ยอดตามบัญชี ณ

วันที่ 31 ธ.ค. 2559

ราคาทุน

 ลิขสิทธิ์แบบเรือ 1,025,000 - - - - - 1,025,000

 ซอฟท์แวร์ 15,427,102 1,577,902 - 4,174,375 - - 21,179,379

 ซอฟท์แวร์ระหว่างติดตั้ง - 4,778,990 - - 4,174,375 - 604,615

 ลิขสิทธิ์แบบเรือระหว่างท�า - - - 2,626,170 - - 2,626,170

รวม 16,452,102 6,356,892 - 6,800,545 4,174,375 - 25,435,164

หัก ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม

 ลิขสิทธิ์แบบเรือ 265,096 102,500 - - - - 367,596

 ซอฟท์แวร์ 9,227,163 845,985 - - - - 10,073,148

รวม 9,492,259 948,485 - - - - 10,440,744

 ซอฟท์แวร์สุทธิ 6,959,843 14,994,420
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(หน่วย:บาท)
งบการเงินเฉพาะบริษัท

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

รายการเปลี่ยนแปลง

 
ยอดตามบัญชี ณ

วันที่ 31 ธ.ค. 2557 เพิ่มขึ้น ลดลง โอนเข้า โอนออก
โอนออกเป็น

ค่าใช้จ่าย
ยอดตามบัญชี ณ

วันที่ 31 ธ.ค. 2558

ราคาทุน

 ลิขสิทธิ์แบบเรือ 1,025,000 - - - - - 1,025,000

 ซอฟท์แวร์ 15,126,102 301,000 - - - - 15,427,102

รวม 16,151,102 301,000 - - - - 16,452,102

หัก ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม

 ลิขสิทธิ์แบบเรือ 162,596 102,500 - - - - 265,096

 ซอฟท์แวร์ 8,479,064 748,099 - - - - 9,227,163

รวม 8,641,660 850,599 - - - - 9,492,259

 ซอฟท์แวร์สุทธิ 7,509,442 6,959,843

ค่าตัดจ�าหน่ายส�าหรับปี

2559 948,485

2558 850,599

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีซอฟท์แวร์จ�านวนหนึ่งซึ่งตัดจ�าหน่ายหมดแล้ว
แต่ยังใช้งานอยู่ ราคาทุนของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจ�านวน 8 ล้านบาท และ 7.9 ล้านบาท ตามล�าดับ (เฉพาะของบริษัทฯ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 จ�านวน 8 ล้านบาท และ จ�านวน 7.9 ล้านบาท ตามล�าดับ)

15. สินทรัพย์รอการขาย 
  ในปี 2552 บริษัทได้ท�าข้อตกลงปรับเงื่อนไขการช�าระหนี้กับลูกหนี้ซ่อมเรือในประเทศแห่งหนึ่ง โดยรับโอน

กรรมสิทธิ์เรอืท่ีเป็นหลกัประกนัเพือ่ช�าระหนี้ในมลูค่า 43 ล้านบาท (ราคาประเมนิโดยวธิรีาคาทุนทดแทนมลูค่า 51 ล้าน
บาท ดังปรากฎในหมายเหตขุ้อ 10) เรอืล�าดงักล่าวบรษัิทฯ มวีตัถปุระสงค์เพือ่น�าไปขาย โดยบรษัิทอยู่ระหว่างการเสนอ
ขายกับบุคคลอื่น ซึ่งต้องมีการปรับปรุงและดัดแปลงเรือ เพื่อให้เหมาะกับการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ เพื่อเสนอขาย
ให้กับบุคคลที่ต้องการซื้อ ส�าหรับปี 2559 และ 2558 บริษัทพิจารณาบันทึกการด้อยค่าตามสภาพของเรือล�าดังกล่าว
จ�านวน 0.74 ล้านบาท และ 16.32 ล้านบาท
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(หน่วย:บาท)

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะบริษัท

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ยอดตามบัญชี ณ รายการเปลี่ยนแปลง ยอดตามบัญชี ณ

 วันที่ 31 ธ.ค. 2558 เพิ่มขึ้น ลดลง วันที่ 31 ธ.ค. 2559

ราคาทุน

 สินทรัพย์รอการขาย 43,000,000 - - 43,000,000

รวม 43,000,000 - - 43,000,000

หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า

 สินทรัพย์รอการขาย 23,135,908 740,762 - 23,876,670

รวม 23,135,908 740,762 - 23,876,670

สินทรัพย์รอการขาย - สุทธิ 19,864,092 19,123,330

(หน่วย:บาท)

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะบริษัท

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ยอดตามบัญชี ณ รายการเปลี่ยนแปลง ยอดตามบัญชี ณ

 วันที่ 31 ธ.ค. 2557 เพิ่มขึ้น ลดลง วันที่ 31 ธ.ค. 2558

ราคาทุน

 สินทรัพย์รอการขาย 43,000,000 - - 43,000,000

รวม 43,000,000 - - 43,000,000

หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า

 สินทรัพย์รอการขาย 6,812,740 16,323,168 - 23,135,908

รวม 6,812,740 16,323,168 - 23,135,908

สินทรัพย์รอการขาย - สุทธิ 36,187,260 19,864,092

ค่าเผื่อการด้อยค่าส�าหรับปี

2559 740,762

2558 16,323,168
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 ค่าเผื่อการด้อยค่ามีการเปลี่ยนแปลงในระหว่างปี ดังนี้

(หน่วย:บาท)

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะบริษัท

2559 2558

ยอดต้นปี 23,135,908 6,812,740

เพิ่มขึ้น 740,762 16,323,168

ยอดปลายปี 23,876,670 23,135,908

  บริษัทฯ มีการตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์รอการขายตามการเสื่อมสภาพของทรัพย์สิน โดยใช้สมมติฐาน
ตามระยะเวลาและพิจารณาประกอบกับการประเมินมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาตลาดหักค่าใช้จ่ายในการขาย และในปี 
2558 ได้ใช้ราคาเสนอซ้ือจากบุคคลภายนอกมาพจิารณาประกอบกบัการปรบัเป็นมลูค่ายุตธิรรมโดยใช้วธิรีาคาเสนอซ้ือ
หักค่าใช้จ่ายในการขาย

16. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

 16.1 การเปลีย่นแปลงของสนิทรพัย์ภาษเีงนิได้รอการตดับญัชแีละหน้ีสนิภาษเีงนิได้รอการตดับญัชี ส�าหรบัปีสิน้สดุ 
  วันที่ 31 ธันวาคม 2559 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย:บาท)

งบการเงินรวม

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ในระหว่างปี

ยอดตามบัญชี 
ณ 31 ธ.ค. 58 ในก�าไรขาดทุน

ในก�าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

ยอดตามบัญชี 
ณ 31 ธ.ค. 59

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :

 สินค้าคงเหลือ 112,828 65,599 - 178,427

 สินทรัพย์รอการขาย 4,627,182 148,152 - 4,775,334

 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 255,890 51,606 - 307,496

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 265,652 (88,964) - 176,688

 ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน 1,115,701 (102,177) - 1,013,524

 ประมาณการหนี้สินรับประกันผลงาน 3,710,023 (3,457,208) - 252,815

 สัญญาเช่าด�าเนินงาน 505,014 134,671 - 639,685

รวม 10,592,290 (3,248,321) - 7,343,969
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(หน่วย:บาท)

งบการเงินเฉพาะบริษัท

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ในระหว่างปี

ยอดตามบัญชี 
ณ 31 ธ.ค. 58 ในก�าไรขาดทุน

ในก�าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

ยอดตามบัญชี 
ณ 31 ธ.ค. 59

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :

 สินค้าคงเหลือ 112,828 65,599 - 178,427

 สินทรัพย์รอการขาย 4,627,182 148,152 - 4,775,334

 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 255,890 51,606 - 307,496

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 265,652 (88,964) - 176,688

 ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน 1,016,435 (111,725) - 904,710

 ประมาณการหนี้สินรับประกันผลงาน 3,710,023 (3,457,208) - 252,815

 สัญญาเช่าด�าเนินงาน 505,014 134,671 - 639,685

รวม 10,493,024 (3,257,869) - 7,235,155

 16.2 ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
  16.2.1 ส่วนประกอบหลักของค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 

และ 2558 ประกอบด้วย
(หน่วย:บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

2559 2558 2559 2558

ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในก�าไรขาดทุน :

 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน :

  ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับปี 5,383,296 26,185,032 4,379,303 26,185,032

 ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :

  การเปลี่ยนแปลงของผลต่างชั่วคราวที่รับรู้เมื่อเริ่มแรก

   และที่กลับรายการ 3,248,321 (5,879,641) 3,257,869 (5,870,775)

รวม 8,631,617 20,305,391 7,637,172 20,314,257

ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบของก�าไรขาดทุน

 เบ็ดเสร็จอื่น :

  ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ

   ก�าไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
    ประกันภัย - - - -

รวม - - - -
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  16.2.2 การกระทบยอดระหว่างจ�านวนค่าใช้จ่าย (รายได้) และผลคูณของก�าไรทางบัญชีกับอัตราภาษีที่
ใช้ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย:บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

2559 2558 2559 2558

ก�าไร (ขาดทุน) ทางบัญชีส�าหรับปี 58,030,734 111,640,325 56,339,119 102,243,392

บวก ขาดทุนบริษัทย่อย 63,412 271,663 - -

รวม 58,094,146 111,911,988 56,339,119 102,243,392

อัตราภาษีที่ใช้ (%) 20 20 20 20

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ค�านวณตามอัตราภาษีที่ใช้ 11,618,829 22,382,398 11,267,824 20,448,678

รายการกระทบยอด

 ผลกระทบทางภาษีของค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถน�ามาหักใน

  การค�านวณก�าไรทางภาษี

  - ค่าใช้จ่ายที่ไม่อนุญาตให้ถือเป็นรายจ่ายในการค�านวณ

   ก�าไรทางภาษี (กลับรายการ) 673,931 333,830 544,188 58,443

  - ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้นจากรายจ่ายที่จ่ายจริง (3,661,143) (2,410,837) (4,174,840) (192,864)

รวมรายการกระทบยอด (2,987,212) (2,077,007) (3,630,652) (134,421)

รวมค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ 8,631,617 20,305,391 7,637,172 20,314,257

  16.2.3 การกระทบยอดระหว่างอัตราภาษีท่ีแท้จริงถัวเฉลี่ยและอัตราภาษีท่ีใช้ส�าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 
ธันวาคม 2559 และ 2558 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย:บาท)

งบการเงินรวม

2559 2558

จ�านวนภาษี 
(บาท)

อัตราภาษี 
(%)

จ�านวนภาษี 
(บาท)

อัตราภาษี 
(%)

ก�าไร (ขาดทุน) ทางบัญชีก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส�าหรับปี 58,094,146 111,911,988

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ตามอัตราภาษีที่ใช้ 11,618,829 20.00 22,382,398 20.00

รายการกระทบยอด (2,987,212) (5.14) (2,077,007) (1.86)

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ตามอัตราภาษีที่แท้จริงถัวเฉลี่ย 8,631,617 14.86 20,305,391 18.14
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(หน่วย:บาท)

งบการเงินเฉพาะบริษัท

2559 2558

จ�านวนภาษี 
(บาท)

อัตราภาษี 
(%)

จ�านวนภาษี 
(บาท)

อัตราภาษี 
(%)

ก�าไร (ขาดทุน) ทางบัญชีก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส�าหรับปี 56,339,119 102,243,392

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ตามอัตราภาษีที่ใช้ 11,267,824 20.00 20,448,678 20.00

รายการกระทบยอด (3,630,652) (6.44) (134,421) (0.13)

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ตามอัตราภาษีที่แท้จริงถัวเฉลี่ย 7,637,172 13.56 20,314,257 19.87

17. ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
  จ�านวนนี้เป็นภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายส�าหรับปีบัญชีดังต่อไปนี้

(หน่วย:บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

2559 2558 2559 2558

ปี 2556 - 1,600,100 - -

ปี 2557 - 1,889,148 - 42,960

ปี 2558 1,783,096 1,913,880 - -

ปี 2559 9,071,634 - 7,982,489 -

รวม 10,854,730 5,403,128 7,982,489 42,960

  บริษัทฯ และบริษัทย่อยถือภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายเป็นสินทรัพย์ เนื่องจากบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสิทธิ์ขอ
คนืภาษีหรอือยูร่ะหว่างขอคนื อย่างไรกต็ามมลูค่าท่ีจะได้รับคนืของภาษีเงนิได้ดงักล่าวข้ึนอยู่กบัการใช้สทิธิข์อคนืภาษี
และผลการตรวจสอบภาษีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยโดยเจ้าหน้าที่กรมสรรพากร 

 

18. เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิน / เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท
(หน่วย:บาท)

อัตราดอกเบี้ย งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

ร้อยละ (ต่อปี) 2559 2558 2559 2558

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร MOR - - - -

ตั๋วสัญญาใช้เงิน 5.42 10,000,000 - 10,000,000 -

รวม 10,000,000 - 10,000,000 -

เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท 4.30 53,060,260 - 53,060,260 -
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  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีวงเงินเบิกเกินบัญชีกับธนาคารเป็นจ�านวนเงิน 38 ล้านบาท วงเงินกู้ระยะ
สั้น 160 ล้านบาท และวงเงินทรัสต์รีซีท 110 ล้านบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 : วงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 38 
ล้านบาท วงเงินกู้ระยะสั้น 110 ล้านบาท และวงเงินทรัสต์รีซีท 110 ล้านบาท) ค�้าประกันโดยการจดจ�านองอู่ลอยสอง
ล�าและที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของบริษัทฯ 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทย่อยมีวงเงินเบิกเกินบัญชีกับธนาคารเป็นจ�านวนเงิน 2 ล้านบาท และวงเงินกู้
ระยะสั้น 10 ล้านบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 : วงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 2 ล้านบาท และวงเงินกู้ระยะสั้น 10 
ล้านบาท) ค�้าประกันโดยเรือสองล�าของบริษัทย่อย และค�้าประกันโดยบริษัทใหญ่

19. ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันผลงาน 
  บริษัทฯ ตั้งประมาณการหนี้สินจากการรับประกันผลงานจากความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ส�าหรับโครงการต่อเรือ

ที่ได้ส่งมอบแล้ว โดยใช้หลักเกณฑ์และประสบการณ์ของฝ่ายบริหาร
(หน่วย:บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

2559 2558 2559 2558

ยอดคงเหลือยกมาต้นปี 18,550,114 - 18,550,114 -

บวก ตั้งเพิ่มระหว่างปี 1,978,869 20,439,026 1,500,000 20,439,026

หัก จ่ายช�าระระหว่างปี (7,118,717) (1,888,912) (6,838,592) (1,888,912)

  โอนกลับ (11,947,447) - (11,947,447) -

ยอดคงเหลือยกไปปลายปี 1,462,819 18,550,114 1,264,075 18,550,114

 
  ในปี 2559 และ 2558 บริษัทและบริษัทย่อยได้ตั้งประมาณการหนี้สินจากการรับประกันผลงานตามการประมาณ

การของวิศวกร จ�านวน 1.98 ล้านบาท และ 20.44 ล้านบาท ตามล�าดับ (เฉพาะของบริษัท จ�านวน 1.50 และ 20.44 
ตามล�าดับ)

20. เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
(หน่วย:บาท)

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะบริษัท

2559 2558

เงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์ในประเทศ 106,571,745 -

 รวม 106,571,745 -

หัก เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี (12,350,000) -

 สุทธิ 94,221,745 -
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  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีวงเงินกู้ยืมระยะยาวกับธนาคารในประเทศ 1 แห่ง จ�านวนสองสัญญาเป็น
จ�านวน 125 ล้านบาทและจ�านวน 160 ล้านบาทตามล�าดับ

  สัญญาที่หนึ่งเงินกู้ยืมระยะยาววงเงิน 125 ล้านบาทแบ่งเป็นสองส่วนรายละเอียดดังนี้
 ส�าหรับเงินกู้ค่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างจ�านวน 105 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR – 2.00 ต่อปี 
โดยช�าระคืนเงินต้นรวม 108 งวด งวดละ 0.98 ล้านบาท งวดแรกช�าระในวันท�าการสุดท้ายของเดือนที่ 13 นับ
ตั้งแต่วันเบิกรับเงินกู้งวดแรกจากธนาคารและเสร็จสิ้นภายใน 120 เดือนนับตั้งแต่เดือนที่มีการเบิกรับเงินกู้งวด
แรก
 ส�าหรับเงินกู้ค่าปรับปรุงอู่เรือจ�านวน 20 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR – 2.25 ต่อปี โดยช�าระคืน
เงินต้นรวม 48 งวด งวดละ 0.42 ล้านบาท งวดแรกช�าระในวันท�าการสุดท้ายของเดือนที่ 13 นับตั้งแต่วันเบิกรับ
เงินกู้งวดแรกจากธนาคารและเสร็จสิ้นภายใน 60 เดือนนับตั้งแต่เดือนที่มีการเบิกรับเงินกู้งวดแรก

   เงินกู้ยืมระยะยาวดังกล่าวค�้าประกันโดยการจดจ�านองที่ดิน พร้อมสิ่งปลูกสร้าง (ดูหมายเหตุ 12)
  สัญญาที่สองเงินกู้ยืมระยะยาววงเงิน 160 ล้านบาทเป็นเงินกู้โครงการปรับปรุงท่าเรือมีรายละเอียดดังนี้

 - เดือนที่ 1-36 คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR – 1.90 ต่อปี
 - เดือนที่ 37-60 คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR – 1.65 ต่อปี
 - เดือนที่ 61-120 คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR – 1.40 ต่อปี

  โดยผ่อนช�าระเงินต้นรวม 108 งวด งวดละ 1.49 ล้านบาท งวดแรกช�าระในวันท�าการสุดท้ายของเดือนที่ 
13 นับตั้งแต่วันเบิกรับเงินกู้งวดแรกจากธนาคารและเสร็จสิ้นภายใน 120 เดือนนับตั้งแต่เดือนที่มีการเบิกรับเงิน
กู้งวดแรก

   เงินกู้ยืมระยะยาวดังกล่าวค�้าประกันโดยการจดจ�านองอู่ลอยหนึ่งล�า (หมายเหตุ 12)
 
  ข้อปฏิบัติอื่นที่ส�าคัญตามสัญญา
  บริษัทต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีสัญญาเงินกู้ก�าหนดในเรื่องท่ีส�าคัญ ได้แก่ บริษัทต้องไม่น�าเงินกู้ไปใช้เพื่อ

วัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในสัญญาและต้องไม่ท�าการโอน ขาย ให้เช่า จ�าหน่าย หรือก่อให้
เกิดการติดพันใดๆ กับทรัพย์สินและจะไม่ก่อข้อผูกพันหนี้ หรือภาระใดๆ โดยการกู้ยืมหรือค�้าประกันบุคคลใดๆ จน
ท�าให้อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเกินกว่า 1.3 ต่อ 1 ท้ังนี้จะต้องไม่ต�่ากว่าศูนย์ บริษัทตกลงท่ีจะด�ารง
อัตราส่วนความสามารถในการช�าระหนี้ไว้ในอัตราส่วนไม่น้อยกว่า 1.5 เท่า

21. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
  บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ดังนี้ 

(หน่วย:บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

2559 2558 2559 2558

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ยกมาต้นปี 5,670,797 8,178,515 5,082,176 7,654,732

ต้นทุนบริการ 699,529 733,381 651,881 687,809

ต้นทุนดอกเบี้ยปีปัจจุบัน 425,210 439,371 402,895 420,105

ส่วนที่จ่ายช�าระในปี (1,658,494) (3,680,470) (1,613,400) (3,680,470)

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ยกไปปลายปี 5,137,042 5,670,797 4,523,552 5,082,176
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 ข้อสมมุติหลักในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัย

ร้อยละ

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะบริษัท

อัตราคิดลด 4.54 - 4.66

อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน  0.37 - 2.00

อัตราการหมุนเวียนพนักงาน  0.00 - 26.00

อัตราการทุพพลภาพ 10.00

อัตราการมรณะ อ้างอิงจากตารางมรณะไทย พ.ศ. 2551

 
 การวิเคราะห์ความอ่อนไหว 
  ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานท่ีส�าคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของ

พนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย:ล้านบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5 ลดลงร้อยละ 0.5 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5 ลดลงร้อยละ 0.5

อัตราคิดลด (8.23) 8.75 (7.77) 8.25

อัตราการขึ้นเงินเดือน 8.87 (8.09) 8.38 (7.65)

อัตราการเปลี่ยนแปลงในจ�านวนพนักงาน (8.14) 8.85 (7.69) 8.34

22. ส�ารองตามกฎหมาย
  เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ต้องจัดสรรก�าไร

ส�าหรับงวดส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส�ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก�าไรสุทธิส�าหรับงวดหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา 
(ถ้ามี) จนกว่าทุนส�ารองนีจ้ะมจี�านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส�ารองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถน�า
ไปจ่ายเงนิปันผลได้

23. ก�าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น
  ก�าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นค�านวณโดยหารก�าไร (ขาดทุน) ส�าหรับปีด้วยจ�านวนถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักของหุ้นสามัญท่ี

ออกอยู่ในระหว่างปี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

2559 2558 2559 2558

ก�าไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญ (บาท) 48,370,990 90,183,139 48,701,947 81,929,135

จ�านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก (หุ้น) 258,291,087 258,291,087 258,291,087 258,291,087

ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น) 0.19 0.35 0.19 0.32
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24. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
  รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่ส�าคัญดังต่อไปนี้

(หน่วย:บาท)

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะบริษัท

2559 2558 2559 2558

วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป 253,250,164 242,673,691 238,050,298 241,564,759

การเปลี่ยนแปลงในวัตถุดิบและงานระหว่างท�า 500,323 (3,186,244) 571,945 (3,430,135)

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย 34,922,772 34,441,639 33,700,083 31,902,404

ค่าใช้จ่ายพนักงาน 100,197,970 112,011,104 79,384,149 87,307,321

ภาระผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ 699,529 733,381 651,881 687,809

25. การเสนอข้อมูลทางการเงินจ�าแนกตามส่วนงานด�าเนินงาน
  ข้อมูลส่วนงานด�าเนินงานที่น�าเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทที่ผู้มีอ�านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการ

ด�าเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม�่าเสมอเพ่ือใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรและประเมินผลการปฏิบัติ
งานของส่วนงานด�าเนินงานของบริษัท

  บริษัทฯ และบริษัทย่อยด�าเนินกิจการใน 2 ส่วนงานหลักคือ (1) ส่วนงานซ่อมเรือ และ (2) ส่วนงานต่อเรือ และ
ด�าเนินธุรกิจในส่วนงานทางภูมิศาสตร์หลักในประเทศ 

  ข้อมูลทางการเงินจ�าแนกตามส่วนงานด�าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2559 และ 2558 มีดังต่อไปนี้

(หน่วย:ล้านบาท)
งบการเงินรวม

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

ส่วนงานซ่อมเรือ ส่วนงานต่อเรือ
การด�าเนินงาน 

และอื่นๆ
การตัดรายการ
บัญชีระหว่างกัน งบการเงินรวม

2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558

รายได้จากภายนอก 311.7 346.7 205.8 359.9 82.1 50.6 - - 599.6 757.2

รายได้ระหว่างส่วนงาน 0.9 0.2 37.4 28.0 41.0 34.9 (79.3) (63.1) - -

รายได้ทั้งสิ้น 312.6 346.9 243.2 387.9 123.1 85.5 (79.3) (63.1) 599.6 757.2

ก�าไร (ขาดทุน) จากการด�าเนินงาน

 ตามส่วนงาน 90.2 120.9 62.2 129.4 25.6 17.3 - - 178.0 267.6

รายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ปันส่วน: 

 ดอกเบี้ยรับ 0.5 0.6

 รายได้อื่น 14.5 8.6
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(หน่วย:ล้านบาท)
งบการเงินรวม

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

ส่วนงานซ่อมเรือ ส่วนงานต่อเรือ
การด�าเนินงาน 

และอื่นๆ
การตัดรายการ
บัญชีระหว่างกัน งบการเงินรวม

2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558

 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (131.0) (163.0)

 ต้นทุนทางการเงิน (4.0) (2.2)

 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (8.6) (20.3)

ก�าไร (ขาดทุน) ส�าหรับปี 49.4 91.3

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 397.9 251.3

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 15.0 6.9

สิทธิการเช่า 27.0 28.0

สินทรัพย์ส่วนกลาง 261.4 243.6

รวมสินทรัพย์ 701.3 529.8

26. กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ
  บริษัทฯ และบริษัทย่อยและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพขึ้นตาม 

พระราชบัญญัติกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯ บริษัทย่อยและพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็น
รายเดือนในอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือน กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน) 
และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ส�าหรับ
ปี 2559 และ 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จ่ายเงินสมทบกองทุนเป็นจ�านวนเงิน 3.4 ล้านบาท และ 3.4 ล้านบาท 
ตามล�าดับ (เฉพาะบริษัทฯ : 3.2 ล้านบาท และ 3.2 ล้านบาท ตามล�าดับ)

27. การบริหารจัดการทุน
  วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนท่ีส�าคัญของบริษัทคือการจัดให้มีซ่ึงโครงการทางการเงินท่ี เหมาะสมและ

การด�ารงไว้ซึ่งความสามารถในการด�าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
  ตามงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ตามงบการเงินเฉพาะบริษัทมีอัตราส่วนหนี้

สินต่อทุนเท่ากับ 0.60 : 1 และ 0.23 : 1 ตามล�าดับ
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28. เงินปันผลจ่าย
 ปี 2559
  เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2559 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการจ่ายปันผลส�าหรับผล

การด�าเนินงานปี 2558 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท คิดเป็นจ�านวนเงิน 51.66 ล้านบาท โดยก�าหนดจ่ายปันผล
ในวันที่ 29 เมษายน 2559

 

 ปี 2558
  เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการจ่ายปันผลส�าหรับผล

การด�าเนินงานปี 2557 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท คิดเป็นจ�านวนเงิน 30.99 ล้านบาท โดยบริษัทจ่ายปันผล
ในวันที่ 30 เมษายน 2558

29. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น

 29.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าด�าเนินงานและสัญญาบริการ
  บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ท�าสัญญาเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ห้องชุด และยานพาหนะ และสัญญาบริการ

ที่เกี่ยวข้องกับการจ้างรถรับส่งพนักงาน สัญญาการจ้างงานและสัญญาบริการอื่นๆ
  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บรษัิทฯ และบรษัิทย่อยมภีาระผกูพนัในการจ่ายค่าเช่าและค่าบรกิารตามสญัญา

ดังกล่าวดังนี้
(หน่วย:ล้านบาท)

จ่ายช�าระภายใน งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

 1 ปี 3.96 3.96

 มากกว่า 1 ปี ถึง 5 ปี 9.44 9.44

 มากกว่า 5 ปี 48.44 48.44

 รวม 61.84 61.84

 29.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาต่อเรือและสัญญาซ่อมเรือ
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีสัญญาต่อเรือและสัญญาซ่อมเรือซึ่งยังไม่ได้ส่งมอบหรือให้บริการ

จ�านวนเงินประมาณ 188.64 ล้านบาท

 29.3 ภาระผูกพันเกี่ยวกับการซื้อสินค้า
  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีภาระผูกพันเกี่ยวกับการซ้ือสินค้าเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ในการ

ซ่อมแซมเป็นจ�านวน 4.45 ล้านบาท , 36.27 ล้านเยน และ 0.07 ล้านเหรียญสหรัฐ

 29.4 การค�้าประกัน
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนังสือค�้าประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯ 

และบริษัทย่อย เหลืออยู่เป็นจ�านวนเงิน 18.77 ล้านบาท (เฉพาะของบริษัทฯ จ�านวน 11.14 ล้านบาท) ซึ่งเกี่ยว
เนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติ บางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย



รายงานประจ�าปี 2559
บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จ�ากัด (มหาชน) 127

 29.5 การค�้าประกันวงเงินสินเชื่อและเงินกู้ยืมที่ได้รับจากสถาบันการเงิน
  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีวงเงินสินเช่ือและเงินกู้ยืมจากธนาคารจ�านวน 593 ล้านบาท  

ค�้าประกันโดยการจดจ�านองอู่ลอยสองล�าและที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของบริษัทฯ เป็นหลักประกัน
  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษัทย่อยมีวงเงินสินเช่ือและเงินกู้ยืมจากธนาคารจ�านวน 12 ล้านบาท  

ค�้าประกันโดยการจดจ�านองเรือสองล�าของบริษัทย่อยและค�้าประกันโดยบริษัทใหญ่

 29.6 วงเงินสินเชื่อเฉพาะส�าหรับโครงการ 
   ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ ได้รับวงเงินสินเช่ือเฉพาะส�าหรับโครงการจากธนาคาร 2 แห่ง  

ค�้าประกันโดยการโอนสิทธิเรียกร้องในการรับช�าระเงินจากลูกหนี้การค้าโครงการดังกล่าว โดยมีรายละเอียดของ
วงเงินสินเชื่อที่คงเหลือ ดังนี้

   - วงเงนิหนงัสอืค�า้ประกนัธนาคารจ�านวน 357.48 ล้านบาท โดยมส่ีวนท่ีเบิกใช้แล้วจ�านวน 146.93 ล้านบาท
  - วงเลตเตอร์ออฟเครดติและทรสัตรซีีท จ�านวน 120 ล้านบาท โดยมส่ีวนท่ีเบิกใช้แล้วจ�านวน 52.57 ล้านบาท 

(หรือเทียบเท่าสกุลเงียบต่างประเทศอื่น)
  - วงเงินกู้ระยะสั้นหมุนเวียนจ�านวน 30 ล้านบาท
   

 29.7 คดีฟ้องร้อง
  ในเดือนพฤศจิกายน 2555 บริษัทฯ ถูกบริษัทคู่ค้ารายหนึ่ง ซึ่งเป็นผู้เข้ามาประมูลซื้อเศษเหล็กได้ฟ้องร้อง

ให้ชดใช้ค่าเสียหายจากการผิดสัญญาซ้ือขายเศษเหล็กเป็นจ�านวนเงินประมาณ 5.0 ล้านบาท พร้อมดอกเบ้ีย 
7.5% ต่อปี ซึ่งบริษัทได้ยื่นค�าให้การต่อศาลชี้แจงข้ออ้างตามฟ้องไม่มีมูลความจริง เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2556 
ศาลชั้นต้นได้มีค�าพิพากษายกฟ้อง อย่างไรก็ดีผู้ฟ้องได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาล เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2557 ต่อมาเมื่อ
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลชั้นต้นให้ยกฟ้อง ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2557 ผู้ฟ้อง
ได้ยื่นฎีกาต่อศาล ต่อมาวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 ศาลฎีกามีค�าสั่งให้จ�าหน่ายคดีออกจากสารบบแล้ว

30.  เครื่องมือทางการเงิน 

 30.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง
  ตามมาตรฐานการบัญชฉีบับท่ี 107 เรือ่งการแสดงรายการส�าหรบัเครือ่งมือทางการเงนิ บรษัิทฯ และบริษัท

ย่อยมีเครื่องมือทางการเงินท่ีส�าคัญท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสด ลูกหนี้และเจ้าหนี้การค้า เงินให้กู้ยืม เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท และเงินกู้ยืมระยะสั้น 
บริษัทฯ มีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงดังนี้

 
30.1.1 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

 บรษัิทฯ และบรษัิทย่อยมีความเสีย่งด้านการให้สนิเช่ือท่ีเกีย่วเนือ่งกบัลกูหนีก้ารค้า เงนิให้กูย้มื
และลูกหนี้อื่น ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการก�าหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุม
สนิเช่ือ บรษัิทฯ ไม่คาดว่าจะได้รบัความเสยีหายท่ีเป็นสาระส�าคญัจากการให้สนิเช่ือ จ�านวนเงนิสงูสดุ
ที่บริษัทฯ อาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้ เงินให้กู้ยืมและลูกหนี้อื่น
ที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน
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 การกระจุกตัวของความเสี่ยงด้านการให้สินเช่ือเกิดจากการท่ีบริษัทฯ ให้บริการรับจ้างต่อเรือ
และซ่อมเรือให้แก่ลูกค้าทั่วไปทั้งภาคเอกชนและหน่วยงานราชการ ความสามารถในการปฏิบัติตาม
ภาระผูกพันของลูกหนี้เหล่านี้มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ

30.1.2 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบ้ียท่ีส�าคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากกับ
สถาบันการเงิน เงินกู้ยืมแก่บริษัทย่อย เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท เงินกู้ยืมที่มีดอก
เบ้ีย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลง
ตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน ความเสี่ยงจากอัตรา
ดอกเบี้ยของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจึงอยู่ในระดับต�่า 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่ส�าคัญสามารถจัดตามประเภท
อัตรา ดอกเบี้ย และส�าหรับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตาม
วันที่ครบก�าหนด หรือ วันที่มีการก�าหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการก�าหนดอัตราดอกเบี้ย
ใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้

อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตรา
ดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ตามราคา

ตลาด

ไม่มี
อัตรา

ดอกเบี้ย รวม

อัตรา
ดอกเบี้ย
ที่แท้จริง

ภายใน
1 ปี

มากกว่า 1
ถึง 5 ปี

มากกว่า
5 ปี

(ล้านบาท) (ร้อยละต่อปี)

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบ
เท่าเงินสด 20.0 - - 14.5 2.4 36.9 0.10 - 1.25

20.0 - - 14.5 2.4 36.9

หนี้สินทางการเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงิน
กู้ยืมระยะสั้น

 จากสถาบันการเงิน - - - 10.0 - 10.0 -

เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท - - - 53.0 - 53.0 1.91 - 6.00

- - - 63.0 - 63.0
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30.1.3 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
 บรษัิทฯ และบรษัิทย่อยมีความเสีย่งจากอัตราแลกเปลีย่นท่ีส�าคญัอันเกีย่วเนือ่งจากการซ้ือสนิค้า
และบริการหรือให้บริการ บริษัทฯ มีการท�าสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึ่งส่วนใหญ่
มีอายุสัญญาไม่เกินหนึ่งปีเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สิน
ทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศดังนี้

สินทรัพย์ หนี้สิน อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย

สกุลเงิน ทางการเงิน ทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

(ล้าน) (ล้าน) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)

เหรียญสหรัฐอเมริกา 0.26 - 35.66

เหรียญยูโร - 0.24 38.14

เหรียญเยน - 132.00 0.31

เหรียญสิงค์โปร์ - 0.05 25.08

 
 30.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

  เนื่องจากสินทรัพย์ทางการเงินส่วนใหญ่และหนี้สินทางการเงินบางส่วนของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจัดอยู่
ในประเภทระยะสัน้ เงนิให้กูยื้มและเงนิกูยื้มมีอัตราดอกเบ้ียใกล้เคยีงกบัอัตราดอกเบ้ียในตลาด บริษัทฯ และบรษัิท
ย่อยจึงประมาณมูลค่ายุตธิรรมของสนิทรพัย์และหนีส้นิทางการเงนิใกล้เคยีงกบัมูลค่าตามบัญชีท่ีแสดงในงบแสดง
ฐานะการเงิน

  มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จ�านวนเงินที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์กันในขณะที่ทั้งสองฝ่ายมี
ความรอบรู้ และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะท่ีไม่มีความ
เกี่ยวข้องกัน วิธีการก�าหนดมูลค่ายุติธรรมขึ้นอยู่กับลักษณะของเครื่องมือทางการเงิน มูลค่ายุติธรรมจะก�าหนด
จากราคาตลาดล่าสุด หรือก�าหนดขึ้นโดยใช้เกณฑ์การวัดมูลค่าที่เหมาะสม

31. มาตรฐานการบัญชีปรับปรุงใหม่ที่ยังไม่มีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน
  สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ซ่ึงลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้มาตรฐานการ

บัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการ
เงินที่ปรับปรุงใหม่ 
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  โดยมีผลบังคับใช้ถือปฏิบัติกับงบการเงินส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 
เป็นต้นไป มีดังต่อไปนี้

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่1 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การน�าเสนองบการเงิน

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง สินค้าคงเหลือ

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง งบกระแสเงินสด

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการ
ทางบัญชีและข้อผิดพลาด

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง สัญญาก่อสร้าง

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง ภาษีเงินได้

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง สัญญาเช่า

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง รายได้

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การบัญชีส�าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและ
เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของ
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือ
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์
เมื่อออกจากงาน

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจ
ที่เงินเฟ้อรุนแรง

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง ก�าไรต่อหุ้น

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและ
สินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
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มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง เกษตรกรรม

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 104 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การบัญชีส�าหรับการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 105 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การบัญชีส�าหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และ
ตราสารทุน

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลส�าหรับ
เครื่องมือทางการเงิน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 2
(ปรับปรุง 2559)

เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3
(ปรับปรุง 2559)

เรื่อง การรวมธุรกิจ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4
(ปรับปรุง 2559)

เรื่อง สัญญาประกันภัย

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5
(ปรับปรุง 2559)

เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและ
การด�าเนินงานที่ยกเลิก

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 6
(ปรับปรุง 2559)

เรื่อง การส�ารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8
(ปรับปรุง 2559)

เรื่อง ส่วนงานด�าเนินงาน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10
(ปรับปรุง 2559)

เรื่อง งบการเงินรวม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 11
(ปรับปรุง 2559)

เรื่อง การร่วมการงาน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 12
(ปรับปรุง 2559)

เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13
(ปรับปรุง 2559)

เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10 
(ปรับปรุง 2559)

เรื่อง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้อง
อย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมด�าเนินงาน

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 15 
(ปรับปรุง 2559)

เรื่อง สัญญาเช่าด�าเนินงาน-สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 25 
(ปรับปรุง 2559)

เรื่อง ภาษีเงินได้-การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษี
ของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 
(ปรับปรุง 2559)

เรื่อง การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ท�าขึ้นตามรูปแบบ
กฎหมาย

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29
 (ปรับปรุง 2559)

เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 31 
(ปรับปรุง 2559)

เรื่อง รายได้-รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 32 
(ปรับปรุง 2559)

เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ต้นทุนเว็บไซต์
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ
ที่ 1 (ปรับปรุง 2559)

เรื่อง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน 
การบูรณะและหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2559)

เรื่อง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วย
สัญญาเช่าหรือไม่

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2559)

เรื่อง สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน
การบูรณะและการปรับปรุงสภาพ แวดล้อม

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2559)

เรื่อง การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2559) เรื่องการรายงานทางการเงิน
ในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559)

เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559)

เรื่อง ข้อตกลงสัมปทานบริการ

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2559) 

เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 14 (ปรับปรุง 2559)

เรื่อง ข้อจ�ากัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์
ข้อก�าหนดเงินทุนขั้นต�่าและปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี้ 
ส�าหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2559) 
เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2559)

เรื่อง สัญญาส�าหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2559)

เรื่อง การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2559)

เรื่อง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2559)

เรื่อง ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตส�าหรับ
เหมืองผิวดิน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 21(ปรับปรุง 2559)

เรื่อง เงินที่น�าส่งรัฐ

  ฝ่ายบริหารของบริษัทและบริษัทย่อยเช่ือว่ามาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความ
มาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีปรับปรุงใหม่ข้างต้นจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็น
สาระส�าคัญต่องบการเงินเมื่อน�ามาถือปฏิบัติ

32. การอนุมัติงบการเงิน
  งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยกรรมการของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560
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Net Profit Margin
Unit : Million Baht

Total Shareholders’ Equity
Unit : Million Baht

Total Revenud
Unit : Million Baht

Unit : Million Baht
Financial Data 2016 2015 2014

Total Assets 701 530 586

Total Liabilities 264 89 206

Total Shareholders’Equity 438 441 380

Service Income 600 757 591

Total Revenue 615 766 608

Gross Profit 178 268 161

Net Profit (Loss) 48 90 41
Financial Ratio 2016 2015 2014

Net Profit Margin (%) 7.87 11.77 6.68

Return on Equity (%) 11.02 21.97 10.75

Return on Asset (%) 7.86 16.16 7.06

Book Value per Share (Baht) 1.69 1.71 1.47

Net Profit per Share (Baht) 0.19 0.35 0.16

Financial Hightlight 2016
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Vision :
To establish ASIMAR as an internationally recognized 
brand name in the shipbuilding and ship repair industry, 
through the application of technology in developing its 
manufacturing process to achieve excellence in quality, 
timely delivery and ultimate client satisfaction. 

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

Clients :
Well-received outcomes and complete client 
satisfaction

Shareholders :
Target returns on investment to their satisfaction

Employees : 
Human resources development with opportunities for 
career advancement and good quality of life

Environment and Community :
Participation in environmental and social
development  activities 

Vision Mission



ANNUAL REPORT 2016
ASIAN MARINE SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED 135

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

Prakit Pradipasen
Chairman

 Even though the general economic outlook for both 
Thailand and the overall global community in 2016 was 
not much improved and remained confronted by various 
risk factors, for example political stability in the whole of 
Europe and the United States encountered unexpected 
phenomenon. Many nations faced economic pressures 
which, in turn, impacted economic systems on a global 
scale. In conducting business, the Company had to be 
vigilant in monitoring related factors, reviewing relevant 
policy and reassessing risks in order to plan adequate 
response to the changing landscape. This year the 
Company saw the opportunity to expand its business 
and achieve future revenue growth by investing in an 
additional branch in Surat Thani Province to accommodate 
shipbuilding and ship repair works in southern Thailand 
and in the ASEAN region, positioning itself, by presenting 
its past achievements, as one of the leading shipyards 
operating to international standards.
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 The Company’s performance in the past year 
focused on coping with the continuing volatile situation 
and adapting itself in the effort to progress its business 
operation and maintain profitability. The Company’s profit 
declined from the previous year due to revenue 
recognition around the end of the year, with delivery 
scheduled for 2017. However, the Company is steadfast 
in its business development plan to achieve sustainable 
growth and preparedness to effectively cope with 
uncertainty, as well as its commitment to operating on 
the basis of careful consideration and flexibility in adapting 
to change so as to continually optimize its competitiveness.

 I would like to take this opportunity on behalf of the 
Board of Directors to express our thanks to all concerned 
parties for their continuing support of the Company’s 
operations. I pledge that the Company will continue to 
implement appropriate policies, apply suitable strategies 
as well as develop management efficiencies and other 
measures in order to effectively manage risks at a 
controllable level, including fostering good corporate 
governance with the aim to achieve sustainable 
development and promote confidence among all our 
stakeholders.
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Corporate Social Responsibility

In 2016, the company has been involved in caring for employees and 
communities with
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Protect the World by Giving back to the Community, 
Society and the Environment
(1) Collaborated with the Laem Fa Pha Municipality and the Phumjai 
Nives Village #2 Community in organizing the “Waste Reduction 
Model Community” project at the children’s playground in Phumjai 
Nives Village #2, which is located near the Company.
(2) Collaborated with the Mayor and officers of Laem Fa Pha 
Municipality in donating trash bins and disposable diapers for 
bedridden patients of Trok Ngok Community which is located near 
the Company.

(3) Provided much needed repairs to the home of Mrs. Jint 
Phumphueng, a bedridden sick woman who is unable to fend for 
herself.
(4) Donated items necessary for daily living to a Home for the 
Handicap in Phra Pradaeng District of Samut Prakarn Province.

(5) Collaborated with the Chulachomklao 
Fort in the “Cycling to Plant” project whereby 
participants rode their bikes from Phra Samut 
Chedi Pagoda to plant mangrove saplings to 
reforest the area around Chulachomklao Fort.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)
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Promotion of Education for Children of Employees 
and the Community
(6) Supported the Children’s Day celebration by presenting gifts 
to 16 schools, communities and government agencies in surrounding 
areas; as well as hosting a Children’s Day function in front of the 
Company’s office and providing electrical power to the Klong Mai 
Community of Moo 3, Laem Fa Pha Sub-district, Phra Samut Chedi 
District, Samut Prakan Province.
(7) The Company presented 20 scholarships to the children of 
employees who were high achieving students on 10 June, 2016.

A Gift of One to Many
(8) The Company advocated blood donations to the Thai Red 
Cross Society to encourage the gift of life to those in need of blood.  
Blood donations were organized on 16 January, 4 April and 24 June 
in 2016. Promotion of Dharma

(9) Every month, the Company 
organized a merit-making ceremony 
for staff to offer food to Buddhist 
monks from temples in the surrounding 
communities, as well as Dharma 
sermons in order that they may have 
a moral compass to guide them as 
good Buddhists.

(10) Provided joint sponsorship for the 
ordination of novices in the “Dharma in the 
Heart” program at Wat Rakhang Kositaram 
Woramahawihan on 10th April, 2016 for the 
seventh year.

Asimar Family
(11) The Company donated hearing aids and eye glasses for Kasem 
Nisang, a production support employee in the office of ASIMAR 
Marine, who has suffered hearing loss.

(6)

(7) (8)

(9) (10) (11)
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Board of Director

Mr.Prakit  Pradipasen
Chairman and Independent Director

Age : 74 Year
Education
• MBA
 Wayne State University, Detroit USA
• BBA
 Silliman University, Dumaguate, The Philippines

Work Experience Present
• Chairman
 Asian Marine Services PCL. 
 Diamond Brand Products PCL. 
 Erawan Group PCL. 
 Ang Thong Sugar Terminal Co.,Ltd. 
• Chairman of Audit Committee and
 Independent Director 
 Supalai PCL. 
 Haadthip PCL. 
 Luckytex PCL. 
 BATA Thailand PCL.
 Thaicarbonblack PCL.
• Director
 Susco PCL.

Number of Shares (14/03/2016) : 200,200
% of Total Shares : 0.08
Appointing Date : 30/03/1995

Age : 84 Year
Education
• High School
 Assumption Commerce

Work Experience Present
• Chairman of the Executive Committee
 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. 

Number of Shares (14/03/2016) : 28,644
% of Total Shares : 0.01
Appointing Date : 03/03/1995

Mr.Sutham  Tanpaibul 
Director and Chairman of Executive Committee
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Age : 57 Year
Education
• MBA
 Ohio University USA
• BBA (Accounting)
 Kasetsart University

Work Experience Present
• Managing Director
 Asian Marine Services PCL. 
• Managing Director (2001 - 2004)
 Seatran Ferry Co.,Ltd. 

Number of Shares (14/03/2016) : 1,124,960
% of Total Shares : 0.44
Appointing Date : 09/09/2003

Mrs.Warawan  Nganthavee
Managing Director and Executive Director

Age : 84 Year
Education
• Honorary Degree in Mass Communication
 Thammasat  University  
• National Defense College, Bangkok
• Master Degree in Public Administration
 Ecole Nationale des Postes et
 Telecommunications, France
• Faculte’de Droits, Paris

Work Experience Present
• Independent Director, Chairman of Audit Committee,  
 Chairman of Nominating and 
 Remuneration Committee
 Asian Marine Services PCL. 
• Chairman
 Gosakon Co.,Ltd. 
 Chairman of the Honorary Consul of Thailand
 Honorary President Telecommunication
 Association of the Thailand Under
 The Royal Patronage
 Honorary Consul of the Principality Monaco
• Director
 The Foundation For The Crown Rrince Hospitals
 Asia-Pacific Development Center on Disability
• Advisor Director
 The Support Aris and Crafts International Center
 of Thailand (Public Organization)

Number of Shares (14/03/2016) : -
% of Total Shares : -
Appointing Date : 26/04/1995

Mr.Sribhumi  Sukhanetr
Independent Director, Chairman of Audit Committee, 
Chairman of Nominating and Remuneration Committee
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Age : 72 Year
Education
• MBA
 Florida University, USA
• BA
 Kasetsart University

Work Experience Present
• Executive Director
 Asian Marine Services PCL. 
 Ang Thong Sugar Terminal Co.,Ltd. 
• Chairman
 Phetch Hotel Co.,Ltd. 
 Aawthai Warehouse Co.,Ltd. 
 Nakorn Petch Sugar Co.,Ltd. 
 Baan Pong Intertrade Co.,Ltd. 
 Suger Trading Co.,Ltd. 
• Voice Chairman
 Suger cane and Thailand Co.,Ltd. 
• Chairman of the Executive Director
 Thai Suger Millers Co.,Ltd. 
• Director
 Vithai Bio Power Co.,Ltd. 
• Managing Director
 B.P.Overseas Co.,Ltd. 
 Thai Molasses Systems Co.,Ltd. 
• Honorary President
 Thai Sugar and Bio-Energy Producers
 Association

Number of Shares (14/03/2016) : 17,500,041
% of Total Shares : 6.78
Appointing Date : 30/03/1995

Mr.Vibul  Panitvong
Director, Executive Director,
Member of Nominating and Remuneration Committee

Mr.Suthin  Tanpaibul 
Director and Executive Director

Age : 78 Year
Education
• Mini MBA
 Thammasat University
• BBA
 The  East  Philippines University
• Diploma in Accounting
 Chulalongkorn University

Work Experience Present
• Executive  Director
 Asian Marine Services PCL.
• Managing Director
 Tanpaibul Co.,Ltd. (Holding Company)
• Director
 Seatran Ferry Co.,Ltd.
 Seatran Port Co.,Ltd.
• Managing Director (2002 - 2003)
 Asian  Marine  Services PCL.

Number of Shares (14/03/2016) : -
% of Total Shares : -
Appointing Date : 03/07/1998
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Age : 80 Year
Education
• Doctor of Architecture
  Rome University, Italy
• Bachelor Degree in Architecture
 Chulalongkorn University 

Work Experience Present
• Independent Director and Member of 
 Audit Committee
 Asian Marine Services PCL. 
• Businessman

Number of Shares (14/03/2016) : -
% of Total Shares : -
Appointing Date : 06/06/2000

Dr.Bumroong  Chinda
Independent Director and Member of Audit Committee

Age : 78 Year
Education
• BA (Business Administration)
 Thammasat University 
• BA (Accounting)
 Thammasat University 

Work Experience Present
• Director
 Asian Marine Services PCL. 
• Executive Director
 Nawakit Ban Muang Co.,Ltd. 
 Laem Chabang Internation Country
• Managing Director
 Nakharin Park Co.,Ltd. 
 (Land Development)
 Nakharin Pathhum Thani Estate Co.,Ltd. 

Number of Shares (14/03/2016) : 6,000,000
% of Total Shares : 2.32
Appointing Date : 26/11/2001

Mr.Prawat  Chanruang
Director and Member of Nominating 
and Remuneration Committee
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Age : 52 Year
Education
• Master of Accounting-Financial
 Chulalongkorn University
• Bachelor of Accounting
 Rajamangala University of Technology

Work Experience Present
• Independent Director and Member of 
 Audit Committee
 Asian Marine Services PCL.
• Finance and Accounting Senier Manager
 Scoot Design Co.,Ltd.
• Finance and Accounting Director
 Mae Fah Luang Foundation

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

Mrs.Luckana  Srisod
Independent Director and Member of Audit Committee

Age : 40 Year
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. 
 Vithai Bio Poewr Co.,Ltd. 
 Nakorn Petch Green Energy Co.,Ltd. 
 Milton Biotec Co.,Ltd. 
 Nakorn Petch Sugar Co.,Ltd. 

Number of Shares (14/03/2016) : 5,500,000
% of Total Shares : 2.13
Appointing Date : 04/06/2002

Dr.Nonn  Panitvong
Director and Executive Director
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Age : 43 Year
Education
• MBA
 University of Central Oklahoma USA.
• Bachelor Degree Faculty of Commerce and 
 Accountancy
 Thammasat University

Work Experience Present
• Duputy Managing Director
 Asian Marine Service PCL.
• General Manager (2009 - 2015)
 Asian Marine Services PCL. 
• Category Development Manager (2008 - 2009)
 Procter & Gamble Trading (Thailand) Limited
• Unit Manager (2007 - 2008)
 Procter & Gamble Trading (Thailand) Limited
• Marketing Strategy & Planning Manager (2006 - 2007)
 Procter & Gamble Trading (Thailand) Limited
• Trade Development Manager (2004 - 2006)
 Gillette Thailand Limited

Number of Shares (14/03/2016) : -
% of Total Shares : -
Appointing Date : 01/10/2015

Mr.Suradej  Tanpaibul
Director, Executive Director
and Duputy Managing
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Management Team

Age : 45 Year
Education
• MBA (Management and Organization)
 Dhurakijpundit University
• Bachelor Degree (Sc.in Industrial Technology)
 Institue of Rajaphat Pranakorn

Work Experience Present
• General Manager
 Asian Marine Services PCL.
• Assistant General Manager (2014 - 2015)
 Asian Marine Services PCL. 
• Assistant Vehicle Division Manager (2012 - 2014)
 Saha Pathanapibul PCL. 
• Assistant Surveyor(ESP and Lifeboat Inspection)  
 (2007 - 2012)
 K.P.SHIP MANAGEMENT CO., LTD.

Number of Shares (14/03/2016) : -
% of Total Shares : -
Appointing Date : 01/10/2015

Mr.Niti  Prathumtin
General Manager

Age : 43 Year
Education
• MBA Transport and Logistics management
 Burapha University
• Bachelor Degree Bachelor of Art (Political Science)
 Ramkhamhaeng University
• Marine Engineer
 Merchant Marine Training Centre

Work Experience Present
• Acting for Production Department Manager
• Project Manager New Shipbuilding (2012-2014)
• Assistant Production Manager Department 
 (Shipbuilding) (2011)
 Asian Marine Services PCL. 

Number of Shares (14/03/2016) : -
% of Total Shares : -
Appointing Date : 15/01/2015 

Mr.Thawat  Tanacharroenthawat
Acting for Production Department Manager
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Age : 40 Year
Education
• MBA Innovation Management
 Ramkhamhaeng University
• Bachelor Degree of Industrial 
 Education Electrical Engineer (Electrical Power)
 King Mongkut’s University of Technology Thonburi

Work Experience Present
• Acting for Marketing Department Manager (2016)
• Assistant Marketing Manager (2015 - 2016)
• Sales Manager (2010 - 2014)
 Asian Marine Services PCL.

Number of Shares 14/03/2016 : -
% of Total Shares : -
Appointing Date : 05/01/2017

Mr.Kittipong  Jongsomboonsuk
Acting for Marketing  Department

Age : 63 Year
Education
• High School
 Sriboonyanon School

Work Experience Present
• Material Service Department Manager
 Asian Marine Services PCL. 
• Material Service Division Manager (2005 - 2011)
 Asian Marine Services PCL. 

Number of Shares (14/03/2016) : -
% of Total Shares : -
Appointing Date : 31/01/2012

Mrs.Arome  Sajjawisoe
Material Service Department Manager
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Age : 43 Year
Education
• Master Degree in technology management
 College of Innovation 
 Thammasat  University 
• Bachelor Degree of Business
 Administration (Accounting)
 Rajamangala University
 of Technology

Work Experience Present
• Finance and Accounting Department Manager
 Asian Marine Services PCL. 
• Finance Executive (2006)
 AC Nielsen (Thailand ) Ltd.
• Senior Accountant (1993 - 2005)
 Jong stit Co.,Ltd.

Number of Shares (14/03/2016) : -
% of Total Shares : -
Appointing Date : 01/04/2011

Ms.Rapeepan  Piboonsilp
Finance and Accounting Department Manager

Age : 40 Year
Education
• MBA Business Administration
 (Marketing and Management)
 Western University
• Bachelor Degree of Information Technology
 King Mongkut’s University
 of Technology Thonburi

Work Experience Present
• Human Resource and Administration 
 Department Manager
 Asian Marine Services PCL. 
• Information Technology Division Manager (2008 - 2013)
 Asian Marine Services PCL. 

Number of Shares (14/03/2016) : -
% of Total Shares : -
Appointing Date : 01/08/2013

Mr.Erawat  Phrommachan
Human Resource and 
Administration Department Manager
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Organization Chart
ASIAN MARINE SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED AS AT 31 DECEMBER 2016
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 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.

History and Significant Developments
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 In addition, the Company also increased registered share capital of THB 119 million through the issuing 3-year 
warrants to existing shareholders for a total of 119 million units. In 2003, the Company was appointed to construct 
parts of the steel structure and fabrication linking the Concourse Building of Suvarnabhumi Airport for a total amount 
of THB 159 million and replaced Asimar 1 with a new floating dock worth THB 30 million.

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

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

 In 2006, the Company jointly signed a contract with GATI LIMITED of India worth USD13.4 million to build 
a 442 TEU cargo ship and has allocated additional budget for the procurement of various machinery and improvement 
of its plant area in order to develop and increase its potential in the shipbuilding industry to better respond to 
demands in the domestic and international markets.
 In addition, Ecomarine Co., Ltd. purchased the Pelican 25 vessel from Italy to provide services in garbage 
collection and oil film disposal, as well as building 3 waste management vessels. Ecomarine was contracted by 
the Provincial Administration Organization of Samutprakan and from Tambon Theparak Administration Organization 
in 2006 to dispose of water hyacinth in the area in front of the Samrong Canal water gate. 
 On 15 March 2006, a total of 50,670,344 units of warrants were exercised for the 13th (and last) time, bringing 
the Company’s paid capital to THB 234,810,100 from THB 184,139,756, with the number of expired warrants 
remaining at 3,189,900 share units at the price of THB 1 per share.
 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.
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 The Company has started an occupational health and safety standards program and OHSAS 18001accreditation 
system which is currently being developed in accordance with the established guidelines.
 Asimar Marine Co., Ltd. proceeded to decrease its registered capital on 26 January 2007 from the total 
registered capital of THB 37.5 million to THB 10.0 million and again on 3 August 2007 from THB 10.0 million to 
THB 5.0 million.
 In addition, Ecomarine Co., Ltd. was contracted by the Provincial Administration Organization of Ayudhaya 
Province to rehabilitate the waterways of the Chao Phraya River in the province which has been badly polluted and 
negatively impacting on fish farming. The project is called “A Bright Chao Phraya in Honour of His Majesty the 
King” and involves inspection and treatment of the waterways as the river runs through Ayudhaya Province, including 
disposal of waste, water hyacinth and other pests. The contract signage took place on 30 November 2007 and the 
project commenced on 1 December 2007 and is due to finish on 31 November 2008.

 In 2008, the Company completed the project to build a 442 TEU cargo ship commissioned by GATI LIMITED 
of India. Prior to that, on 26 November 2008, the Company delivered the offshore operations support vessel-
converted from a container transport ship; commissioned by SERBA PACIFIK SDN.BHD of Malaysia and proceeded 
with the project commissioned by ALMANSOORI PRODUCTION SERVICE LLC. of the United Arab Emirates to 
build a petroleum exploration vessel which is due to be delivered in 2009. In addition, the Company signed a 
contract with K.A. AL-GOSAIBI DIVING AND MARINE SERVICES COMPANY of Saudi Arabia to build a 50-metre 
offshore submarine operations support vessel.
 The Company has proceeded in developing its occupational health and safety standards program under the 
OHSAS 18001 accreditation system in accordance with the guidelines and requirements of the system.
 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. 



ANNUAL REPORT 2016
ASIAN MARINE SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED 155

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

 In 2011, 23 June 2011, signed a contract to build the Transhipment Barge Inter 7 vessel for Inter Stevedoring 
7 Co., Ltd., valued at 70 million Baht with a timeline of 240 days.
 On 18 July 2011, the company laid the keel for Transhipment Barge Inter 7.
 On 21 July 2011, the company signed a contract to modify the Transhipment Barge, Pornpiyacharn 2 for 
Pornpiya Charn Transport Co., Ltd., valued at 23.25 million Baht with a timeline of 120 days. 
 On 8 August 2011, the company won a contract from Best Performance Engineering Co., Ltd. to repair the 
crude tanker Benchamas Explorer for Chevron Thailand Exploration and Production Ltd.
 On 15 October 2011, the company signed a contract with Chevron Thailand Exploration and Production Ltd. 
and Chevron Offshore Thailand Limited to conduct a typhoon evacuation project for ports and transport docks in 
case of emergency.
 On 21 November 2011, the company was commissioned by Titan Maritime of Singapore to salvage the Unison 
Vigor, its cargo ship which had capsized off the Kerry Siam Seaport in Sriracha District of Chonburi Province.
 On 22 December 2011, the company launched the two tow vessels with static bollard pull of not less than 
30 metric tonnes and not less than 40 metric tonnes respectively commissioned by the Ports Authority of Thailand.

 Ecomarine Co., Ltd.
 On February 3, 2011 the company affected a capital decrease whereby the share value was reduced from 
100 Baht per share to 25 Baht per share. Then on March 18th, the company registered a capital increase from 
6.25 million Baht to 18.25 million Baht by issuing 480,000 ordinary shares at 25 Baht per share amounting to 12.0 
million Baht which was not of interest to GLOBECO S.p.A., resulting in a change in the shareholding structure with 
Asian Marine Services PLC gaining 93.15% while GLOBECO S.p.A. retained 6.85%.
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 In March 2011, the company successfully delivered the Chao Phraya/Pasak Rehabilitation Project in Ayudhya, 
Pathumthani and Nonthaburi provinces which focused on activities such as collection and eradication of water 
hyacinths, garbage, and other waste and pollution, including monitoring of the water quality in the Chao Phraya 
River.
 Ecomarine Co., Ltd. was entrusted by the Armed Forces Development Command’s Region 5 to undertake 
urgent development activities in the area of Hokwa Canal, Lumlookka District of Pathumthani Province by providing 
vessels to dredge the canal and dispose of garbage, sludge and other water pollutants including water hyacinth 
between 4 to 6 November 2011 in order to clear up the waterways so that flood water could be drained from the 
area hard hit by the flooding crisis. The project value was 130,000 Baht.

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

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

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

 Ecomarine Co., Ltd.
 On 16 June 2013, signed a contract to channel dephth modification work at GLOW SPP3’S coal harbor for 
Glow SPP3 Co., Ltd., valued at 32.49 million Baht with a timeline on 21 June 2013 and ended on 9 November 2013.
 Commissioned by the Electricity Generating Authority of Thailand (Maemoh) to shipbuilding Air Boat vessel, 
valued at 695,000 Baht with a timeline on 24 August 2013 and ended on 26 November 2013.
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 In 2014, On 17 February 2014, signed a contract to build 1 Tugboat vessels for Port Authority of Sihanoukville 
valued USD 6.30 million with a timeline of 18 month.
 On 12 March 2014, signed a contract to build 1 for 12 MT BUOY TENDER vessels for Port Authority of 
Thailand valued 349.60 million Baht with a timeline of 15 month.

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

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

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

 General Marine Co., Ltd.
 On 21 December 2015, Has changed its company name from the title company, General Warehousing Co., 
LTD to General Marine Co., LTD and objectives for the business as a distributor of agricultural equipment. Operating 
as a distributor of machinery, spare parts and equipment.
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Asian Marine Services PCL.
4 May 2016 Signed contract to build a Tugboat with pulling capacity of not less than 50 metric 

tons for the Ports Authority of Thailand, with project timeline of 18 months and 
project value of 398.30 million Baht.

27 July 2016 Transfer ownership of property comprising land and building in Surat Thani 
Province as additional branch to expand business operation to the southern region, 
at total value of 130 million Baht 

26 August 2016 Signed a contract to build 6 barges A2500 DWT for Viravan Co., Ltd. with project 
timeline of 1 year and project value of 99.00 million Baht.

6 September 2016 Keel-laying Ceremony of the Tugboat with pulling capacity of not less than 50 
metric tons commissioned by the Ports Authority of Thailand

28 September 2016 Keel-laying Ceremony of the VC 23 and VC 24 barges A2500 DWT commissioned 
by Viravan Co., Ltd.

29 December 2016 Keel-laying Ceremony of the VC 25 and VC 26 barges A2500 DWT commissioned 
by Viravan Co., Ltd.

Ecomarine Co., Ltd.
29 March 2016 Signed a contract to build an ecological boat to harvest water hyacinth and other 

unwanted marine flora commissioned by the Department of Public Works and 
Town Planning, Nakhon Pathom Province, with project timeline of 240 days and 
project value of 13.90 million Baht.

28 April 2016 Signed a contract to build an ecological boat to harvest water hyacinth and other 
unwanted marine flora commissioned by the Chachoengsao Provincial 
Administration Organization, with project timeline of 180 days and project value of 
9.94 million Baht.

14 June 2016 Completed delivery of 3 ecological boats to harvest water hyacinth and other 
unwanted marine flora commissioned by the Department of Public Works and 
Town Planning at total value of 37.84 million Baht.

15 September 2016 Completed delivery of 1 ecological boat to harvest water hyacinth and other 
unwanted marine flora commissioned by the Department of Public Works and 
Town Planning, Nakhon Pathom Province at total value of 13.90 million Baht.

19 September 2016 Completed delivery of an ecological boat to harvest water hyacinth and other 
unwanted marine flora commissioned by the Chachoengsao Provincial 
Administration Organization, at total value of 9.94 million Baht.

3 October 2016 Completed delivery of a major repair and refitting project of 15 ecological boats to 
harvest water hyacinth and other unwanted marine flora commissioned by the 
Department of Public Works and Town Planning, Bangkok at total value of 25.40 
million Baht.

Achievements and Major Events in 2016
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Business overview of the Company and Affiliates

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

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

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

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

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

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

Pattaya Pakarang Semi-Submarine Co., Ltd.
7.  442 TEU Mul Tipurpose Container Vessel 1 vessel GATI LIMITED
8.  50 meter Offshore Support & Maintenance Vessel 1 vessel Almansoori Production Sercices Co.,LLC.
9.  Bollard Pull Tractor Tug for 30 MT 1 vessel Port Authority of Thailand
10. Bollard Pull Tractor Tug for 40 MT 1 vessel Port Authority of Thailand
11. Transhipment Barge 1 vessel Inter Stevedoring 7 Co., Ltd.
12. Lighter Barge 8 vessels Talay Thai Transportation 2 Co., Ltd.

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

SERVICES COMPANY
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TYPES SHIPOWNERS
14. Tug Boat 1 vessel Port Authority of Sihanoukville
15. BUOY TENDER for 12 MT 1 vessel Port Authority of Thailand
16. Paddle Wheel 3 vessels The Department of Public Works and Town 

Planning, Bangkok receive the contact from 
Eco Marine Co., LTD

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

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

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

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

Asimar 2 161 x 28 m. 6,000 t. 2,000 DWT
2 x 12 t.

2 x Dock-knight

2. The shipyard has two separate slipways with 20,000 square meters and Suratthani branch has a separate 
slipways with 37,000 square meters area for production.

3. Several equipments such as large cranes and indoor workshop are available to assist repairing works 
effectively. 

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

2. Gantry Cranes 100-tonne 1 set
3. Gantry Cranes 10-tonne 3 sets
4. An additional blast workshop 1 shop
5. Dock knight 2 set
6. Gantry Cranes 5-tonne 6 set
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 General Service Providing:

HULL MACHINERY / ELECTRICAL TEST

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

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

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

4. The total working area is approximately 33,280 square meters with 300 meters waterfront and 9 meters 
water depth at the jetty and Suratthani branch has the working area is approximately 38,352 square 
meters with 87 meters waterfront.
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Investment in Subsidiaries

ASIMAR Group structure as of 31 December 2016

Asian Marine Services PCL.
Paid up capital 258.29 Million Baht Ship repair and Ship building

Asimar Marine Co., Ltd.
Paid up capital 5.00 Million Baht

Sub-contractor in ship repair 
business

General Marine Co., Ltd.
Paid up capital 10.00 Million Baht 

Operating as a distributor of 
machinery, spare parts and 

equipment
Ecomarine Co., Ltd

Paid up capital 18.25 Million Baht 
Water pollution control services

99.99%

93.15%

99.90%

Nature of Business
 General Marine Co., Ltd.
  The Company is a sole shareholder in General Marine Co., Ltd., Operating as a distributor of machinery, 

spare parts and equipment.

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

to the Company due to growing demand of the workforce in the market. The Company has great intention to 
develop highly skilled workforce to meet the standards set forth by Ship Classification Society.

 Eco marine Co., Ltd.
  Eco marine Co., Ltd. is a joint venture between ASIMAR and ITALMARE S.P.A.(last name GLOBELCO 

S.p.A.) from Italy with the shareholding structure of 93.15% and 6.85% respectively. ECOMARINE is a builder 
of vessels and renders services in the field of water antipollution e.g. debris collection, oil spill recovery, algae 
and weed harvesting for both private and public sectors.

  Moreover, ITALMARE S.P.A. has been continuously supporting ECOMARINE Co., Ltd. in terms of both 
technology transfer and patented ship plans to further develop the industry as well.
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Revenue structure
ASIMAR AND AFFILIATES INCOME STRUCTURE

Revenue Structure

14.98
Other Revenues

311.70
Ship Repair

82.15
Subsidiary Company

205.76
Ship Building

(Unit: Million Baht)

Revenue categories 2016 2015 2014

Amount % Amount % Amount %

Ship repair 311.70 50.72 346.70 45.24 351.10 57.78

Ship building 205.76 33.48 359.90 46.96 232.60 38.28

Subsidiary company income 82.15 13.37 50.63 6.61 7.58 1.24

Other revenues * 14.98 2.44 9.16 1.20 16.39 2.70

Total 614.59 100.00 766.39 100.00 607.67 100.00

Remark* Other revenues are interest income, gain from exchange rate, scrap sales, etc.
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Economic Trend
 The global economy in 2017 should improve slightly with the IMF predicting that growth should be around 
3.4% compared to 2016, led by the US economic recovery following expansion of the export sector and continued 
growth in domestic consumption. It is envisaged that for the first half of 2017, the US economy will experience 
gradual growth. Private sector investment could remain sluggish while the export sector should be impacted by the 
expected strengthening of the US dollar. In the latter half of 2017, the US economy should be stimulated by the 
policy to lower taxes for the business sector and investment in infrastructure in accordance with the policy of the 
new administration, as well as possible raising of interest rates by the US Federal Reserve Bank. The interest rate 
policy could see 1-2 adjustments in 2017. Oil prices may increase slightly but should remain at a low level due to 
continued oversupply in the market. Economic growth in the Eurozone will also be a gradual process and could 
cause a slowdown in consumption and investment, which would impact on economic recovery and, in turn, result 
in Thai exports to Europe not improving much.
 As for the Thai economy in 2017, there should be signs of recovery fuelled by improved prices of agricultural 
products and the government’s economic stimulus measures, especially in terms of tax deduction privileges and 
accelerated public sector investment in infrastructure, with Thai enterprises beginning to raise standards in the 
manufacturing sector and increase their competitiveness in the changing economy into the era of Industry 4.0. 
Nevertheless, the Thai economy is still faced with rising capital costs of investment due to higher oil prices and 
import capital costs resulting from the weakening of the Baht vis à vis the US dollar. However, because Thai 
economic stability remains reasonably sound, it is likely that throughout 2017 the Thai interest rate policy should 
remain at the same level of 1.5%. Thai exports will experience slight growth as global trade remains stagnant and 
diverse risks are prevalent on a global scale. However, the recovery of oil prices should result in improved prices 
and value of exports related to oil this year. The fragile state of global economic recovery, the changing landscape 
of international trade structure, as well as the slowdown in the global industrial sector, all present significant 
challenges to the recovery of the Thai export sector.
 

Industry Trend
 In 2016, shipyards and ocean liners which had previously benefited from the rapid growth of the Chinese 
economy and the flourishing of commodities markets, have now become among the main casualties of the economic 
slump in China and the decline in prices of commodities around the world. This is especially true of the oil industry 
which is experiencing a sharp decline in the demand for oil rigs and other related equipment in line with the repressed 
prices of this commodity.
 As for international maritime transport and shipping, the index measuring value of transport for commodities 
such as coal, iron ore, grain, and other non-oil commodities, decreased by 76% as of August 2015 and remains 
at low levels at present. The rate for cargo ship transport originating out of ports in Asia also declined markedly, 
similar to the volume of cargo transported from some of the main ports in the region, such as from Singapore, the 
world’s 2nd largest port, which recorded 8.7% decline in cargo volume in the past year - the first such decline in 

Competitive Environment and Industry Trend
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the last 6 years. As for the volume of cargo transported out of Hong Kong, the world’s 4th largest port, also suffered 
a decline of 9.5%. Regarding major ports in other regions, such as Rotterdam in the Netherlands, the volume of 
container shipments was at a record low this past year.
 This inevitably impacted on businesses offering offshore services. At Labuan Island, a federal territory of 
Malaysia, which offers docking and repair and maintenance services for cargo ships and oil rigs, there are 102 
ships docked - double the number of the previous year and still rising, indicating that the situation will continue to 
contract for another 2 to 3 years.
 Ship-building figures in the past year have decreased by 40% or about USD 69 billion in value for ocean liners 
while demolition of old ships have increased by 15%. This is a sharp contrast to the situation from 2-3 years ago, 
when the global economy was thriving and the oil price was higher, shipbuilding orders rose accordingly, for example 
in 2013 orders for new bulk carriers for such cargos as iron ore, coal and rice reached over 1,200 vessels, while 
in 2015 orders for this type of vessel were only 250. Many of these new ships have already been delivered so it 
can be said that there is presently an oversupply.
 China has been one of the worst hit by this situation as a major ship-building nation of cargo vessels. Statistics 
from the Chinese ministries of Industry and Information indicate that in 2015 the orders fell almost 50%, and last 
December Jochen Wujo Ship Repairing and Building Co., Ltd. became the first state enterprise in this industry in 
China to go bankrupt in the last decade.

Industry Trend in Thailand
 In 2017, the shipbuilding and ship repair industry in Thailand is expected to experience positive changes 
resulting from the Government’s policies on public sector investment in transport infrastructure combined with signs 
of improvement in export trends - a key factor of domestic economic growth. Transport of goods domestically has 
increased, both for the purpose of supporting various investment projects and for domestic consumption as reflected 
in the continuous increase in orders this year for building new Lighter cargo vessels from 2016.
 In terms of Offshore Vessels, in 2017 the country’s major petroleum companies have a policy to only use 
Thai registered vessels to transport their products, resulting in an increase in the number of Offshore Vessels in 
the domestic market and presenting a good opportunity for businesses providing ship repair and maintenance 
services. Moreover, 2017 is the year that the Ballast Water Management Convention will come into force, thus 
requiring all vessels to comply with the set guidelines and protocols related to ballast water management. Shipyards 
may increase revenue from services relating to installation or modification of necessary systems and equipment 
to maintain safe operations and control.
 Regarding the ratio of ships per public sector client, demand is controlled by annual budgetary allocation, 
whereby the number of shipyards which have potential to win such contracts has increased and the competition 
is very fierce, prompting shipyards to invest in development of technology in order to ensure production efficiency.
 The shipbuilding industry is capital intensive and has many downstream industries at many different levels, 
as well as requiring high technology and advanced engineering knowledge of multiple disciplines. It is, therefore, 
essential that the Government provide serious, continuous as well as comprehensive support to promote the industry 
as is practised in other countries where the industry has achieved advancement and sustainable development.
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Asian Marine Services Public Company Limited
Head Office and Plant Location : 128 Moo 3 Suksawad Rd., Laemfapa, Prasamutjedee,
  Samutprakarn 10290, Thailand
Tel : (662) 815-2060-7
Fax : (662) 453-7213-4
Suratthani Branch : 142/1 Moo 4 Saibanthathongmai-banbangsumrong Rd., Thathongmai, 
  Kanchanadit, Suratthani 84290, Thailand
Tel : 077-961-238
Fax : 077-961-239
Type of Business : Ship Repair and Ship Building
Register No.  0107538000185
Tel:  (662) 815-2060-7
Fax : (662) 453-7213-4 
Home Page : www.asimar.com 
Paid up Capital : Baht 258,291,087.00 

Juristic person, which the company holds more than 10% of the issued shares
General Marine Company Limited
Head Office and Plant Location : 128 Moo 3 Suksawad Rd., Laemfapa, Prasamutjedee, 
  Samutprakarn 10290, Thailand
Type of Business : Operating as a distributor of machinery, spare parts and equipment
Tel : (662) 815-2060-7
Fax : (662) 453-7213-4
Paid-up Capital : Baht 10,000,000.00 

Asimar Marine Company Limited
Head Office and Plant Location : 128 Moo 3 Suksawad Rd., Laemfapa, Prasamutjedee, 
  Samutprakarn 10290, Thailand
Tel : (662) 815-2060-7
Fax : (662) 453-7213-4
Suratthani Branch : 142/1 Moo 4 Saibanthathongmai-banbangsumrong Rd., Thathongmai, 
  Kanchanadit, Suratthani 84290, Thailand
Tel : 077-961-238
Fax : 077-961-239
Type of Business : Ship repair subcontractor to Asian Marine Services PCL.
Paid-up Capital : Baht 5,000,000.00 

General Information
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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 18,250,000.00 

Other reference persons
Share Registrar : Thailand Securities Depository Co., Ltd.
  Registrar Department 
  93 The Stock Exchange of Thailand Building,
  1st Floor Ratchadaphisek Road, Dindaeng, Bangkok 10400, Thailand
  Tel : (662) 009-9000

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

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

Legal Office : NATIPATANA CO., LTD.
  827/1, Ladphrao 87 Klong-Chan, Bangkapi, Bangkok 10240, Thailand
  Tel : (662) 935-9779
 : CROSSROADS SOLUTION PTE LIMITED
  1055/828-829 State Tower Bangkok, 36th Floor,
  Silom Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500, Thailand
  Tel : (662) 630-8120-1
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1. Risk associated with Business uncertainty
 This risk is from the uncertainty of income which depends on Number of repaired ship and Value. However, 
it does not affect the Company because the substantial ship conversion service and ship building from International 
market can cover the expected production. Moreover, The risk cause from delay delivery of new shipbuilding while 
The Company set up the project plan to accelerate on time delivery.

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

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

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

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

Risk Factors
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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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1. List of Major Shareholders 
 As of 14 March 2016 (Latest registrar closing date)

Name
As of 14 March 2016

Number of shares %

1.Panitvong Group 48,300,041 18.70
2.Tanpaibul Group 46,041,020 17.83
3.Mr.Preecha  Angkhumsap 6,700,000 2.59
4.Mr.Prawat Chanruang 6,000,000 2.32
5.Thai NVDR Company Limited 5,514,930 2.14
6.Mr.Tavee Changpetch 5,500,000 2.13
7.Ms.Somjit Taraamornrat 5,289,770 2.05
8.Ms.Thansinee Limhsiriphothong 2,692,600 1.04
9.Ms.Phattaraporn Plitakul 2,680,000 1.04
10.Mr.Pichet Maneerattanaporn 2,500,000 0.97

Total 131,218,361 50.80

 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.

Major Shareholders and Executives
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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. Sribhumi Sukhanetr Chairman of Nominating and Remuneration
   Committee, Chairman of Audit Committee and
   Independent Director
 4. Mrs. Warawan Nganthavee Director, Executive Director and Managing Director
 5. Mr. Vibul Panitvong Director, Executive Director and Nominating 
   and Remuneration Committee 
 6. Mr. Suthin Tanpaibul Director and Executive Director 
  7. Dr. Bumroong Chinda Independent Director and Audit Committee
 8. Mr. Prawat Chanruang Director, Nominating and Remuneration Committee
 *9. Mrs. Luckana Srisod Independent Director and Audit Committee
 10. Dr. Nonn Panitvong Director and Executive Director
 **11. Mr. Suradej Tanpaibul Director and Executive Director

 Board Secretary
  Mr. Auychai Tivirach

 Authorized directors
  The authorized directors are Mr.Prakit Pradipasen, Mr.Sutham Tanpaibul, Mr.Suthin Tanphaibul, Mr.Vibul 

Panitvong, Mrs.Warawan Nganthavee and Mr.Suradej Tanpaibul. The two directors from six, co-sign with the 
company seal.

 * Mrs. Luckana Srisod was appointed on 1 June 2016 replaced Mr. Chinsuk Viravan that has resigned on 
  24 May 2016
 ** Mr. Suradej Tanpaibul was appointed on 22 August 2016 replaced Mr. Sutep tanpaibul that passed away

Management and Corporate Governance
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 Board of Directors’ duties and responsibilities
  The board has the authority and the responsibility to manage the Company in compliance with the laws, 

the objectives and articles of association of the company and the shareholders’ resolution.
  The board may appoint a number of directors or other people to oversee any activities on behalf of the 

board within the board supervision or to be an authority by the board, as it deems appropriate. The board 
can also cancel or change that authority.

  However, the mentioned authority is excluded of the authority in making the connected transaction 
according to SET regulation.

 
 Board of Executive Directors consists of
 1. Mr.Sutham  Tanpaibul Chairman of the Executive Board
 2. Mr.Vibul    Panitvong Executive Director
 3. Mr.Suthin  Tanpaibul Executive Director
 4. Mrs.Warawan  Nganthavee Executive Director
 5. Dr.Nonn    Panitvong Executive Director
 6. Mr.Suradej  Tanpaibul 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.
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10. Perform other assignments or specific ad-hoc tasks as directed by the Board of Directors.
11. Approve the assignment, appointment, removal, disciplinary action, termination of employment, increment, 

promotion, transfer or salary reduction of staff at all levels outside the authority of the Managing Director.
12. Approve tenders, price quotations or conclusion of contracts to repair or build ships or other construction 

projects worth more than 50 million Baht but not exceeding 300 million Baht.
13. Approve procurements, including construction costs, of infrastructure and equipment, materials and 

durable articles as well as all other relevant costs worth more than 10 million but not exceeding 50 
million Baht per item.

14. Approve the Executive Manual as well as any amendment or addendum specifically relating to the 
authority of the Managing Director.

 Audit Committee
 The audit committee consists of 
 1.  Mr.Sribhumi Sukhanetr Chairman of Audit Committee having knowledge of management and logistic 
      operations 
 2.  Dr.Bumroong Chinda Member of Audit Committee having knowledge of management and design
 3.  Mrs.Luckana Srisod Member of Audit Committee having  knowledge of accounting, finance, banking 
       and capital markets

 Audit Committees Secretary
 Mr. Supalerk Khodchachiratkul General Manager Srilerk Limited Partnership

 Duties and Responsibilities of the Audit Committee
1. Review the Company’s financial statements to ensure the information therein is accurate and sufficient.
2. Review and supervise the Company’s internal control system, risk management system to notified of 

the clues and complaints appropriately.
3. Review the internal audit of the company to ensure that these are appropriate and effective, as well as 

promote the independence of internal audit units including the appointment, transfer and termination of 
employment of the head of internal audit or any other units which may have an internal audit function, 
Including attending the participation of the meeting with head of internal audit units at lest once a year 
without company's management.

4. Examine and ensure the Company’s compliance with laws and regulations of the Stock Exchange of 
Thailand and Stock Exchange Commission, as well as any other legislation relevant to the Company’s 
business,including operating the code of conducts and regulation of the company.

5. Select, nominate and appoint independent qualified persons as auditors and determine their remuneration, 
including attending meetings with such auditors without the participation of the Company’s management 
at least once a year.
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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.

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.
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 Management
1. Mrs. Warawan Nganthavee Managing Director
2. Mr. Suradej Tanpaibul Deputy Managing Director
3. Mr. Niti Prathumtin General Manager
4. Mr. Thawat Tanacharoenthawat Acting for Production Department Manager
5. Mr. Kittipong Jongsomboonsuk Acting Marketing Department Manager
6. Mrs. Arome Sajjawisoe Material Service Department Manager
7. Ms. Rapeepan Piboonsilp Finance and Accounting Department Manager
8. Mr. Erawat Phrommachan Human resource and Administration 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

 Nominating and Remuneration of Directors
 Appointment of Directors of the Company
  The Company does not make the selection for personnel to be appointed the Directors through the 

Selection Committee, but apply the following criteria instead:
1. The number of Directors not less than 5 persons, and not less than half of total number of Directors 

must have residence in the kingdom.
2. Each shareholder is entitled to one vote per share.
3. In the election of directors, the meeting of shareholders may vote for one candidate at a time, or a group 

of candidates or any other methods, as it deems appropriate. The directors shall be appointed by a 
majority vote. In case of equal votes, the chairman of the meeting shall cast a deciding vote.

  In every annual general meeting, one-third of the directors shall retire from office. If the number to retire 
from office is not a multiple of three, then the number nearest to one-third shall be applied. A director who 
retires under this provision is eligible for reappointment.
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Section 1: Rights of Shareholders
 The Company applies the principle of good governance in its policy and guidelines pertaining to rights of 
shareholders as follows: 
 The Company respects the basic rights of shareholders and strictly safeguards those rights through provision 
of accurate, comprehensive and appropriate information, including support for shareholders to exercise their rights 
in attending and voting in the shareholders’ meeting, and refraining from any action which may violate or undermine 
shareholders’ rights in accordance with the policy approved by the Board of Directors on 4 December 2007.

Shareholders Meeting
 The Company is required to disseminate notice of the meeting to shareholders, along with documentation of 
authorization which will allow shareholders to delegate an independent director to represent them as a proxy. Notice 
of the meeting will specify the date, time, venue, agenda and matters to be proposed to the meeting, together with 
sufficient details as to whether the matter is submitted for information or for consideration whichever the case may 
be. Also included would be the Board’s recommendation on the said matter. This meeting package shall be sent 
to all shareholders and the registrar no later than 7 days prior to the date of the meeting, as well as posted on the 
Company’s website in advance of distribution of the package. Minority shareholders may propose qualified persons 
as candidates for committee membership, as well as propose motions to put matters on the agenda via the website.
 It is the Company’s policy to accommodate minority shareholders and institutional investors and allocate 
sufficient time as well as provide adequate opportunity and convenience for shareholders to pose questions and 
express their views, with Members of the Board of Directors and relevant executives being required to be present 
to respond to questions in the meeting. 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 2016 annual general meeting on 4 April 2016 which was attended by 10 of the 
total of 11 members of the Board of Directors, including the Chairman, Chairman of the Audit Committee, 
Chairman of Nominating and Remuneration Committee ,the Managing Director, the Chief Financial 
Officer, as well as the auditor.

	The Company sent out notice of the meeting package and the minutes of the last meeting to shareholders 
7 days in advance of the meeting date.

	The notice of the meeting was also posted on the Company website www.asimar.com/ Investor Relations 
30 days prior to the meeting date, while the Minutes of the 2016 Shareholders Meeting was posted on 
the website 14 days prior to the meeting date.

 For shareholders who found it inconvenient to attend the meeting in person, The Company suggested that 
they authorize one of the two Independent Director: Mr. Chinsuk Viravan and Dr. Bumroong Chinda to represent 
them and vote on their behalf. However, in the 2016 Annual General Meeting, none of the shareholders elected to 
delegate either Independent Director as their proxy. 

Good Corporate Governance
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 The Company remains devoted to produce continuing growth to ensure shareholders receive dividends well 
worth their investment. It is the Company’s policy to pay out as dividend no less than 40% of the net profit in the 
financial statement of specific business in each account cycle less statutory reserve and retained loss (if any).

Section 2: Equity of Shareholders
 The Company is well aware of shareholders’ importance and has a policy to treat all shareholders equitably, 
fairly and in compliance with relevant laws and regulations. Shareholders may exercise their right to protect their 
own interests by expressing their views, making recommendations and voting in shareholders meetings. Moreover, 
shareholders are entitled to participate in key decisions for change in accordance with Company regulations (which 
are enclosed with the Notice of Meeting Package for the 2016 Annual General Meeting) including in the election 
of Company Directors- one or many at a time depending on the resolution of the Meeting, in approving remuneration 
of Directors (details of which are provided in Section 4: Information Disclosure and Transparency) and approving 
connected business transactions, and in receiving accurate, complete and transparent information which can be 
examined and audited. The Company also provides the opportunity to shareholders to submit any questions they 
may have prior to the date of the shareholders meeting, and stipulates that the Directors and Executives must 
disclose their share holdings as required by law.
 The Company has formalized its policy to prevent exploitation of insider information and this has been 
disseminated widely to employees, management and Company directors.
 The Company has set specific measures and guidelines to ensure that its Directors and Management do not 
use insider information to buy or sell shares or engage in other unlawful transactions for their own interests as 
follows:

	Company Directors and employees shall strictly adhere to and comply with provisions of the Stock 
Exchange of Thailand (SET) and the Stock Exchange Commission (SEC) and other relevant legislation, 
which also pertain to equitable disclosure of information to shareholders and/or the general public.

	Company Directors, Management and employees shall safeguard important confidential information, 
especially the Company’s financial that it is not leaked before being submitted to the SET and SEC and 
defines the policy of disclosing or reporting the sale, purchase or receipt of such shares, changes of 
share owner ships to the directors and management to the Board meeting. statement, that could influence 
investor decision so 

	On 16 December 2016, the Company publicized a letter to shareholders through the SET system calling 
for minority shareholders to submit questions, nominate qualified persons to be selected Directors, as 
well as propose matters to be included on the agenda via the Company’s website. The terms and 
conditions governing consideration of matters for inclusion in the agenda were provided on the website 
and the period for submission of motions was from 16 December 2016 to 17 February 2017. However, 
after the expiration of the said period, the Company did not receive any nomination of any candidates 
for Company director nor any motion to add matters to the agenda of the meeting.
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Section 3: Role of Stakeholders

1. Policy and Best Practice toward Employees
 The Company has established remuneration policies that offer appropriate remunerations to employees on 
all levels and are competitive with those of other companies in the same industry with adherence to fair and equitable 
compensation practices. Each job is appropriately assigned to a pay grade that represents employees performing 
similar work in the compensation structures. The performance management system : PMS used as an administrative 
compensation, succession plan, and advancement

 The Company determines compensation in alignment with the Company’s short- and long-term operating 
results. In the short term, the annual operating results such as, net profit will be factored into the equation. In the 
long term, the Company’s long-term comparatives including profit growth, overall operating results and ongoing 
operational enhancement are taken into consideration. 

	Establishing a Workers Provident Fund for long-term employee care

	Setting up a medical welfare scheme (in addition to Social Welfare entitlements)

	Creating the Asian Marine Services Employees’ Savings Cooperatives

	Granting scholarships to employees’ children who are good students 

	Providing annual medical check ups for staff 

	Providing transport to employees to and from work, 

	Appointing a staff relations committee to look after staff welfare, and providing a channel for communication 
so that staff have the opportunity to make suggestions or complaints via a comments and suggestions 
box.

	Occupational Health and Safety Committee has also been set up to handle workplace health and safety 
issues for staff, the system’s standard of which was developed with the aim to achieve OHSAS 18001 
accreditation.

	 In 2016, has been an incident with a staff of 12. 

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 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 
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and its subsidiaries, terms and conditions of the agreements entered by the Company together with all other 
necessity and suitability in the future.

3. Policy and Best Practice toward Clients
 The Company places emphasis on doing business in a fair and forthright manner, providing quality service 
and ensuring customer satisfaction by developing a questionnaire to evaluate customer satisfaction for each vessel 
that we are commissioned to build or repair. Clients also have the option to file complaints through the Managing 
Director’s Bureau. The Company has a meeting to consider and analyze clients’ satisfaction ratings at least once 
a month.

4. Policy and Best Practice toward Partners and Creditors 
 The Company is determined to ensure a high standard of management of its goods and services in order to 
preserve lasting relations with its trading partners. Therefore, it has established as its policy and best practice 
toward trading partners, a set of guidelines under the heading “Conflict of Interest” which, in summary, provides 
that the Company’s trading partners will not be prevented from participating in a bid or tender or disadvantaged 
through the setting of discriminate specifications in order to maintain equitable and fair competition. The Company 
prohibits its employees at every level from demanding benefits, whether directly or indirectly, from trading partners, 
accepting gifts or prizes, including inappropriate or excessive services and hospitality. The Company clearly informs 
its trading partners of these conditions, whether they be contractors or vendors and also stamps this policy on 
each procurement form used domestically.
 The companies to comply with its obligations to all creditors overseeing the Company's compliance with the 
terms of the loan agreement. And do not conceal the true financial position of a company. In recent years, the 
Company and its subsidiaries. Has fulfilled all obligations to its creditors in full, and no event of default, any debt 
repayment. 
 In 2015 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 2016, the company has been involved in caring for employees and communities with
 Protect the World by Giving back to the Community, Society and the Environment

- Collaborated with the Laem Fa Pha Municipality and the Phumjai Nives Village #2 Community in organizing 
the “Waste Reduction Model Community” project at the children’s playground in Phumjai Nives Village 
#2, which is located near the Company.

- Collaborated with the Mayor and officers of Laem Fa Pha Municipality in donating trash bins and 
disposable diapers for bedridden patients of Trok Ngok Community which is located near the Company.

- Provided much needed repairs to the home of Mrs. Jint Phumphueng, a bedridden sick woman who is 
unable to fend for herself.

- Donated items necessary for daily living to a Home for the Handicap in Phra Pradaeng District of Samut 
Prakarn Province.

- Collaborated with the Chulachomklao Fort in the “Cycling to Plant” project whereby participants rode 
their bikes from Phra Samut Chedi Pagoda to plant mangrove saplings to reforest the area around 
Chulachomklao Fort.

Promotion of Education for Children of Employees and the Community
- Supported the Children’s Day celebration by presenting gifts to 16 schools, communities and government 

agencies in surrounding areas; as well as hosting a Children’s Day function in front of the Company’s 
office and providing electrical power to the Klong Mai Community of Moo 3, Laem Fa Pha Sub-district, 
Phra Samut Chedi District, Samut Prakan Province.

- The Company presented 20 scholarships to the children of employees who were high achieving students 
on 10 June, 2016.

 A Gift of One to Many
- The Company advocated blood donations to the Thai Red Cross Society to encourage the gift of life to 

those in need of blood. Blood donations were organized on 16 January, 4 April and 24 June in 2016.

 Promotion of Dharma
- Every month, the Company organized a merit-making ceremony for staff to offer food to Buddhist monks 

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

- Provided joint sponsorship for the ordination of novices in the “Dharma in the Heart” program at Wat 
Rakhang Kositaram Woramahawihan on 10th April, 2016 for the seventh year.

Asimar Family 
- The Company donated hearing aids and eye glasses for Kasem Nisang, a production support employee 

in the office of ASIMAR Marine, who has suffered hearing loss.
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6. Policy and Best Practice toward the Environment
  The company is aware of its environmental responsibility, retaining employee’s healthy and safety include 
continuous improvement process to reduce energy consumption, natural resources, prevent an environmental 
pollution. It is a policy of environmental protection and ISO 14001: 2004 environmental management system has 
been implemented in the company. By appointing an Environmental Management Representative had the following 
environmental responsibilities :

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

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

3. To report on the progress of environmental management system implementation to top management.

 In order to promote confidence in the Company’s safe and healthy environmental standards, it has established 
a channel of communication whereby incidents can be reported or complaints lodged both in and out of work hours 
(24 hours) which is part of the Company’s early detection measure to guard against any possible adverse 
environmental impact on the neighboring community.

7. Policy on Business Ethics
 This policy prohibits executives and employees of the company from requesting or accepting benefits from 
trading partners, contractors, suppliers, consultants or business colleagues.
 The policy also prohibits executives and employees of the company from unlawfully offering benefits to 
government officials, clients, labour unions or any external party in exchange for preferential treatment.

8. Policy on Human Rights
 This policy stipulates that the company’s directors, executives and employees adhere to human rights principles 
as follows

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

	The company will provide a communication channel (via suggestion box) so that employees can express 
their views, offer suggestions or lodge complaints;

	The company will allow employees to exercise their lawful rights in accordance with the Constitution 
and other related laws;

	The company will not engage or support any activity which violates international principles on human 
rights or corruption.
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9. Policy on Intellectual Property and Copyright
 The company has a strict policy to adhere to legal provisions pertaining to intellectual property and copyright 
protection. Use or application of products and information must be carefully considered to ensure there is no 
copyright infringement or violation of intellectual property.

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

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

Electronic mail Post
Board of Directors directors@asimar.com Asian Marine Services Public Company Limited

128 Moo 3 Suksawad Road, Laemfapha,
Prasamutjedee, Samut Prakan 10290, Thailand

Audit Committee audit@asimar.com

  The Secretary to the Board of Directors is responsible for receiving the documentation and submitting 
it to the relevant Committee, i.e. requests/complaints regarding accounting and financial reports, internal 
auditing, risk management, legal compliance will be directed to the Audit Committee, and the Secretary will 
prepare briefing on all the issues (relating to such requests/complaints) for the Board of Directors on a quarterly 
basis.

  We will listen to all reasonable complaints regularly. The name of the complainant will be shrouded in 
secrecy. Complainants will be protected from being harassed, both during the investigation. And subsequent 
investigation 

Section 4: Information Disclosure and Transparency
 The Board is fully aware that information regarding every aspect of the Company has an impact on the decision 
of investors and stakeholders. It is, 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. In addition to fulfilling legal and SET reporting requirements, The Company has established its own 
broad infrastructure of dissemination channels to reach interested parties. These communications channels include: 
Activities to meet investors and other stakeholders, Company visits for shareholders, investors, analysts, the media, 
and other stakeholders, Systematic distribution to the media of press releases, photo captions, news stories, 
advertisements, and social media include financial performance of the Company.
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 The Company has set up an Investor Relations Unit responsible for contacting and communicating with 
institutional investors, shareholders, including analysts and relevant public sector agencies in an equal and fair 
manner. In cases where a shareholder requires further information, it is possible to directly contact the Finance 
and Accounts Section of the Investor Relations Unit at telephone 02-815-2060 extension 2800 and 2816 or e-mail 
to fid@asimar.com The Company has developed mechanisms to allow stakeholders to participate in contributing 
to its higher performance through transparent information disclosure.

Details Reference in the Annual Report 2016
4.1 Shareholders’ Structure Shareholders’ Structure
4.2 Background and information
 regarding share holdings by Directors

Background on the Board of Directors

4.3 Background and information 
 regarding share holdings by Executives

Background in the Board of Executive Directors

4.4 The objective and target of company Vision and Mission
4.5 Financial position and operating results The Company’s Performance in 2016, Financial 

Statements and The level of customer satisfaction
4.6 Nature of business and competition Major Businesses, Competitive Environment and 

Industry Trend

4.7 Risks in business operations Risk Factors

4.8 Connected business transactions Connected Transactions

4.9 Policy and Guidelines on Remuneration for Directors
 The Company has formulated a reasonable remuneration policy for Directors and Executives, with the Selection 
and Remuneration Committee in charge of reviewing and prescribing appropriate rates of remuneration suited to 
the director’s responsibilities and the Company’s financial standing.
 The Company’s guidelines on remuneration for Directors are as follows:

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

	Directors who are appointed to smaller committees will receive additional remuneration in accordance 
with their added responsibilities.
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4.10 Remuneration for Directors and the Management
 Remuneration to Directors for the Year 2016

Unit: Baht

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 75,000 - -
7.Mr.Suthin Tanpaibul 150,000 - -
8.Dr.Nonn Panitvong 150,000 - -
9.Mr.Chinsuk Viravan 62,500 62,500 -
10.Mr.Sribhumi Sukhanetr 150,000 137,500 60,000
11.Dr.Bumroong Chinda 150,000 120,000 -
12.Mrs.Luckana Srisod 87,500 70,000 -
13.Mr.Suradej Tanpaibul 62,500 - -

Total 1,727,500 390,000 180,000

 1. *Total Annual Director Fee and Audit Committee for 13 directors Baht 2.30 Million.
 2. **Total Remuneration for 13 ***managements is Baht 16.70 Million. 
  *Remuneration is paid annually and no allowances.
  **Remuneration is Executives and managements have been approved by Board.
  *** Remuneration is paid salary provident fund members received contributions at the rate of 5 percent  
      and bonus(if).

4.11 Board of Directors’ Meeting
 Board meetings are scheduled in advance for setting the company’s policy and business strategies including 
approval of the company’s operations, annual budget and performance. Monitoring the company’s operating 
performance is confirmed a routine procedure of the meetings. 
 Seven day ahead of the meeting, the office of the Corporate Secretary issues a meeting notice along with 
the meeting agenda and relevant supplementary documents to directors.
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 There was 6 ordinary meetings, Audit Committee 4 ordinary meetings and Nominating and Remuneration 
Committee 2 ordinary meetings in 2016, each director’s attendance in these meetings are as follows:

Name Board of Directors Audit Committee
Nominating and

Remuneration Committee
1. Mr.Prakit Pradipasen 4/6 - -
2. Mr.Sutham Tanpaibul 3/6 - -
3. Mr.Vibul Panitvong 5/6 - 1/2
4. Mr.Prawat Chanruang 6/6 - 2/2
5. Mrs.Warawan Nganthavee 6/6 - -
6. Mr.Suthin Tanpaibul 6/6 - -
7. Mr.Sutep Tanpaibul 3/6 - -
8. Mr.Chinsuk Viravan 2/6 2/4 -
9. Mr.Sribhumi Sukhanetr 4/6 4/4 2/2
10. Dr.Bumroong Chinda 6/6 4/4 -
11. Mrs.Luckana Srisod 3/6 2/4 -
12. Dr.Nonn Panitvong 6/6 - -
13. Mr.Suradej Tanpaibul 1/6 - -

 Remarks: Mr.Sutep Tanpaibul That has resigned on 9 July 2016
   Mr.Chinsuk Viravan That has resigned on 24 May 2016
   Mrs.Luckana Srisod Board of Directors approved and appoint on 1 Jun 2016
    Mr. Suradej Tanpaibul Board of Directors approved and appoint on 22 August 2016

4.12 Policy buy, sell company shares and Stakeholders Report
 Establish a policy that requires the Company’s directors and executives to report their own interests, and 
those of any related persons, which are vested interests relating to the management of the Company or its 
subsidiaries according to the criteria and reporting procedures prescribed by the Company. with Directors and 
Executives, including their spouses and their children not of legal age, who buy, sell, transfer, or receive transferred 
company shares, have a responsibility to report such transaction to the Stock Exchange Commission (SEC) within 
3 days in compliance with the regulations of the Stock Exchange of Thailand and defines the policy of disclosing 
or reporting the sale, purchase or receipt of such shares, changes of share ownerships to the directors and 
management to the Board meeting.
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4.13 Changes Held by Directors and Executives in 2016

Name

Shares held 
as of 31 

December 2015

Shares held 
as of 31 

December 2016

Increase/
(Decrease) 

Purchase-Sale 

Percentage 
of shares 
held (%)

1 Mr.Prakit Pradipasen 200,200 200,200 - 0.08
Spouse and minor children - - - -

2 Mr.Sutham Tanpaibul 28,644 28,644 - 0.01
Spouse and minor children - - - -

3 Mr.Sribhumi Sukhanetr - - - -
Spouse and minor children - - - -

4 Mrs.Warawan Nganthavee 1,098,460 1,098,460 - 0.43
Spouse and minor children - - - -

5 Mr.Vibul Panitvong 16,300,041 18,197,041 1,897,000 7.05
Spouse and minor children 8,800,000 8,800,000 - 3.41

6 Mr.Suthin Tanpaibul - - - -
Spouse and minor children - - - -

7 Dr.Bumroong Chinda - - - -
Spouse and minor children - - - -

8  Mr.Prawat Chanruang 5,600,000 6,000,000 400,000 2.32
Spouse and minor children - - - -

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

10 Dr.Nonn Panitvong 5,500,000 5,500,000 - 2.13
Spouse and minor children - - - -

11 Mr.Suradej Tanpaibul - - - -
Spouse and minor children - - - -

12 Mr.Niti Prathumtin - - - -
Spouse and minor children - - - -

13 Mr.Thawat Tanacharoenthawat - - - -
Spouse and minor children - - - -

14 Mr.Kittipong Jongsomboonsuk - - - -
Spouse and minor children - - - -

15 Mrs.Arome Sajjawisoe - - - -
Spouse and minor children - - - -

16 Ms.Rapeepan Piboonsilp - - - -
Spouse and minor children - - - -

17 Mr.Erawat Phrommachan - - - -
Spouse and minor children - - - -
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 In 2016, the Company’s key disclosure activities consisted of

	Dissemination of news and information in compliance with the requirements of the Stock Exchange of 
Thailand (SET) and Stock Exchange Commission (SEC) via the SET Community Portal system and the 
company website (www.asimar.com) 

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

Section 5: Responsibilities of the Board of Directors
5.1 Policy on Corporate Governance
 The Board of Directors had carefully examined principles of good corporate governance and, on 4 December 
2007, announced the Company’s policy on good corporate governance as follows:

1. Management of the Company and its operations is based on principles of best practice in good corporate 
governance, elimination of conflicts of interest through careful and honest conduct, with reasonable and 
independent application of ethical standards of doing business.

2. Establish efficient systems of financial control, operation, accountability of conduct, internal auditing 
and risk management and control, which is reviewed at least once a year.

3. Promote, direct and nurture confidence in disclosure of the Company’s key information by ensuring it 
is accurate, timely and transparent.

4. Promote and encourage equitable treatment of shareholders in accordance with guidelines on best 
practice of listed public companies.

5. Promote and provide equitable protection for the legal rights of stakeholders such as clients, employees, 
trading partners, shareholders, investors, creditors, business rivals, independent auditor, the public sector 
and the community in which the Company is located so that they can be confident of getting fair treatment.

 In addition, in order to promote participation in management of operations and serve as a mechanism to 
monitor, hold accountable, improve and evaluate whether the above mentioned vision, mission and policy are 
achieved, the Company assigned the Board of Executive Directors the responsibility of examining and developing 
relevant guidelines, and then presenting its findings and recommendations so that the guidelines which are approved 
can be implemented in a practical way. 

5.2 Policy Code of Conduct for Directors, Executives and Employees
 In accordance with the principles of good corporate governance, especially in terms of accountability, 
transparency, honesty, moral integrity and ethics in order to achieve sustainable growth and business security, 
instill social responsibility and promote participation and team spirit in staff at all levels, the Company has prescribed 
the following Code of Conduct and Business Ethics for management and employees:
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	Business operations must strictly comply with the relevant laws and regulations, together with management 
strategies based on efficiency, effectiveness and transparency.

	Responsibility toward shareholders must be upheld through appropriate returns on investment as well 
as sufficient and accurate disclosure of the Company’s vital information.

	Any conduct which would result in conflict of interests, including disclosure of commercial-in-confidence 
information as well as use of company information for self interests and/or for the benefit of others, will 
not be tolerated and violators must duly be punished for such transgression.

	Good relations must be maintained and appropriate treatment of clients and trading partners must always 
be provided on the basis of integrity.

	Responsibility toward employees must be upheld in compliance with relevant laws and regulations 
pertaining to employment and labour, as well as staff welfare. Development and training for employees 
must be promoted, including provision of occupational health and safety measures which can be clearly 
evaluated and justified.

	Social and environmental awareness and responsibility must be fostered through the compliance with 
relevant environmental laws and regulations, including support for activities which benefit the community 
and society as a whole.

	The company has provided a new employee orientation. And has clarified the guidelines to follow Code 
of Conduct to all employees. Be followed by regular practice. Which year ago Not found to have done 
wrong Code of Conduct.

5.3 Corporate Vision and Mission
 The Company’s Board of Directors has a firm commitment to executing their duties and responsibilities to 
the best of their knowledge, capability and experience. Their roles are to formulate policy, and to prescribe the 
Company’s vision, strategies, targets, corporate mission, business plan and budget, as well as to hold the Management 
accountable for efficiently implementing policy and managing operations to achieve the set objectives in accordance 
with company regulations. The Board will review the vision mission and strategy of the company annually.
 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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  The Company places great importance on having effective internal control and internal audit systems, 
efficient risk evaluation and management. In addition, the Company also has an effective internal review 
system in order to ensure that operations comply with all legal and regulatory requirements as well as produce 
best results for the Company in terms of internal control.

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

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

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

5.4 Corporate Structure
 5.4.1 The Board of Directors comprises 11 members, namely
 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.
 The Chairman needs to oversee the management's performance, guide and assiat, but not to take part in or 
interfere management, which is the duty of the Chairman of the Executive and Management Director under the 
authority delegated by the Board. 

 5.4.4  Restriction on the Number of Companies Each Director Can Serve as Director and Tenure of Office
 The Company has not stipulated any such policy due to the fact that all its directors have been able to fully 
devote their time to company business. As for the tenure of directors, this is somewhat restrictive by the shortage 
of expertise as the company business is a specialized industry and it would be disadvantaged by having a limit 
placed on the tenure 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.

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.
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 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.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

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

Matters not yet Implemented
 The Board of Directors hasn’t yet formulated policy and practical guidelines on its senior executives serving 
as directors of other companies. This is because at present all of its senior executives are capable of fully devoting 
their time to company business and their position as directors of other companies has not yet posed any problem 
for the management of company operations.

5.7 Evaluation of Performance of the Board of Directors and the Managing Director
 The Board of Directors does an annual evaluation of its performance.
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 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. He has a Bachelor 
of Laws , Thammasat University, and has taken a course in company secretary, the Company Secretary Program 
of IOD

5.10 Internal Control and Internal Audit
 Safeguarding Internal Information
 The Company has general guidelines for its executives in safeguarding Important internal information which 
can impact on investors’ decision, in order that such information, especially information on its financial statements, 
is not leaked to outsiders before being presented to the Stock Exchange of Thailand and the Stock Exchange 
Commission.
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 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.
 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.
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 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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 During the year 2016, 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 2016 the Audit Committee is of the 
opinion that the aforementioned items were transacted in accordance with the Company’s regular business practices 
and in a reasonable manner. The setting of prices, terms and conditions were done in the same manner as those 
offered to non-related parties. There were no transfer benefits between the Company, subsidiaries, related companies 
and shareholders are summarized as below:- 

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

31 Dec 2016
Million Baht

31 Dec 2015
Million Baht

Percentage 
of holding 

Trade account receivable-related parties
 Subsidiary company
 - Ecomarine Co.,Ltd.
 Related company
 - Seatran Ferry Co.,Ltd.
 - Seatran Discovery Co.,Ltd.

1.30

2.24
-

0.16

9.21
2.00

93.15

-
-

Amounts due from related parties
 Subsidiary company
 - Asimar Marine Co.,Ltd.
 - Ecomarine Co.,Ltd.
 - General Marine Co.,Ltd.
 Related company
 - Seatran Ferry Co.,Ltd.
 - Seatran line Co.,Ltd.

1.84
0.07
0.01

-
-
-

4.05
1.83

-
-
-

0.59

99.90
93.15
99.99

-
-
-

Unbilled complete construction in progress-
 related parties
 Subsidiary company
 - Ecomarine Co.,Ltd.
 Related company
 - Seatran Ferry Co.,Ltd.
 - Seatran Discovery Co.,Ltd.
 - Seatran Port Co.,Ltd.

0.41

2.38
0.02

-

0.03

0.75
0.12
0.70

93.15

-
-
-

Trade accounts payable-related parties
 Subsidiary company
 - General Marine Co.,Ltd.
 - Asimar Marine Co.,Ltd.
 - Ecomarine Co.,Ltd.
 Related company
 - Seatran Port Co.,Ltd.

-
11.37

-

-

4.09
10.98
0.05

0.14

99.99
99.90
93.15

-

 

Connected Transactions
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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

2016 2015
Subsidiary company
 Revenues
  Ship building income    
  Ship repair income
  Dividend received
   Other income

37.40
0.60
9.30
3.10

28.00
0.20

-
1.90

 Expenses
   Cost of services
  Purchase material

31.90
3.70

34.70
0.20

Related company
 Revenues
   Ship repair income
  Other income
  Cost of services

19.00
-

0.30

45.10
0.10

-

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
Marine

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.Bumroong Chinda X
8. Dr.Nonn Panitvong X

 X = Directors, XX = Management

1. Audit fee
 The company and subsidiaries paid the audit fee to Dharmniti Auditing Co., Ltd. office limited for year 2016 
totaling Baht 900,000.00

2. Non-audit fee
 - No -

Additional Information regarding auditor’s service fee
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 The company’s Audit Committee comprises three independent directors appointed by the Shareholders 
Meeting. All three directors possess qualifications which fully meet the criteria set by the Stock Exchange of Thailand. 
The Audit Committee comprises:
 1. Mr. Sribhumi Sukhanetr Chairman of Audit Committee
 2. Dr. Bumroong Chinda  Member,Audit Committee  
 3. Mrs. Luckana Srisod  Member,Audit Committee
 In 2016, the Chairman of the Audit Committee, Mr. Chinsuk Viravan, resigned during the year due to health 
reasons and in the 3/2559 Board of Directors Meeting on 24 May, 2016, a resolution was passed to appoint Mrs. 
Luckana Srisod as a member of the Board of Directors and as a director of the Audit Committee. In the 3/2559 
Meeting of the Audit Committee on 9 August, 2016, Mr. Sribhumi Sukhanetr was nominated and elected Chairman 
of the Audit Committee.
 The Audit Committee appointed Mr. Supalerk Khodchachiratkul, an independent external specialist responsible 
for internal auditing, as Secretary of the Audit Committee with no voting right, in order that the business of the Audit 
Committee can proceed with optimal efficiency.
 The Audit Committee carried out its duties and responsibility appropriately and completely as defined in the 
Audit Committee Charter by the Board of Directors.
 In 2016, the Audit Committee held 4 official meetings whereby the following significant matters were considered:

 1. The Audit Committee invited the Managing Director, Chief Financial Officer, Internal Auditor and the 
external Auditor to a joint meeting to provide explanatory statements on issues queried by the Audit Committee 
and consultations on ways and means for remediation in order to ensure transparent, accurate and complete 
disclosure of information on matters pertaining to financial statements, internal control findings, risk management 
and control, audit planning, recommendations on accounting standards or requirements of the regulatory authorities, 
as well as reviewing the Letter of Representation issued by corporate management to the external Auditor.
 2. The Audit Committee had a specific meeting with the external Auditor, without the participation of 
corporate management, to seek the views of the external Auditor on the qualification and performance of accounting 
staff, progress report on projects which have material impact on the Company’s financial statements, problems or 
impediments the Auditor encountered in carrying out assigned duties, a review of the total set expenditure for costs 
accrued in the accounts, provision of doubtful accounts, debt write-off, as well as other accounting items which 
have material impact on the Company’s financial statements.
 3. The Audit Committee reviewed related transactions or transactions which may have conflict of interest 
to ensure that disclosure of such transactions was accurate and complete.
 4. The Audit Committee reviewed corporate risk management, acknowledged risk management undertaken 
by corporate management and findings of the internal audit unit to ensure that the Company had efficient and 
effective risk management process and systems so that operational objectives are achieved.

Report of the Audit Committee
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 5. The Audit Committee assigned the internal auditor to review corporate compliance with all relevant laws 
and regulations of the Securities and Stock Exchange Commission and the Stock Exchange of Thailand as well 
as all legal requirements pertaining to the Company’s business operation and report findings to the Audit Committee.
 6. In order to ensure that the external specialist carry out his internal audit duties and responsibility efficiently 
and effectively achieved set objectives, the Audit Committee collaborated with concerned parties in evaluating the 
performance of the internal auditor which was found to be most satisfactory. Therefore, the internal auditor’s contract 
was renewed.
 7. The Audit Committee prepared the minutes of meetings of the Audit Committee for submission to the 
Board of Directors on a regular basis in order to clearly inform the latter of the Committee’s activities and opinions 
on different matters under its mandate.
 8. The Audit Committee considered, selected, nominated and proposed the remuneration of the Company 
Auditor, namely the Accounting Firm of Dharmaniti Co., Ltd. and reported its deliberation and conclusion to the 
Board of Directors for approval before proposing the appointment of the Auditor to the 2016 Annual General Meeting 
of Shareholders for approval. Said auditor did not provide any other services to the Company aside from being the 
Company’s Auditor for the 2016 annual period.
 Lastly, the Audit Committee found that disclosure of the Company’s financial statements, related transactions 
with possible risk of conflict of interest, internal control systems, risk management, compliance, suitability of auditor’s 
qualifications and internal audit process were all transparent and in compliance in accordance with the principles 
of good corporate governance.

Mr. Sribhumi Sukhanetr
Chairman of Audit Committee
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 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 2016, 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 2016”, 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

Report of the Nomination and Remuneration Committee
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Summary of Financial Information 
Consolidated Financial Data 2016 2015 2014

Total Assets 701,301 529,815 586,275

Total Liabilities 263,675 89,249 206,058

Shareholders’ Equity 437,625 440,567 308,217

Revenue from services 599,610 757,231 591,278

Revenue from Ship Repair 311,702 346,700 351,100

Revenue from Shipbuilding 205,758 359,900 232,600

Total Revenue 614,589 766,392 607,666

Gross Profit 178,016 267,632 161,005

Net Earning (Loss) 48,371 90,183 40,566

Financial Ratio
2016 2015 2014

Net Profit Margin (%) 7.87 11.77 6.68
Return on Equity (%) 11.02 21.97 10.75
Return on Asset (%) 7.86 16.16 7.06
Book Value per share (Baht) 1.69 1.71 1.47
Earnings per share (Baht) 0.19 0.35 0.16

Performance in 2016

Net Profit

2016
2015
2014

90.18

48.37

40.56

Unit: Million Baht

Unit: Thousand Baht
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Performance in 2016
 The Company’s performance in 2016 compared to the previous year posted a decrease in revenue from hired 
services of Baht 157.62 million, or 20.82 percent. 
 Revenue from ship repair operations amounted to Baht 311.70 million—down by Baht 35.00 million or 1.09 
percent from the previous year, due to the slow economic recovery rendering budgetary constraints for ship owners 
and higher competition among shipyards. The decrease can also be partly attributed to the decline in offshore work 
as clients were impacted by oil prices which remained low resulting in owners opting to lay-up their ships while 
awaiting revenue recognition. 
 Revenue from shipbuilding came to Baht 205.80 million, Baht 154.10 million or 42.83 percent less than in 
2015, with revenue recognition from delivery of three projects to build vessels to harvest water hyacinth for 
government agencies which the Company got through Ecomarine Co., Ltd., its subsidiary. Revenue recognition 
based on ratio of completed work also came from 2 other projects, namely the Tug Boat Project with pulling capacity 
of not less than 50 metric tons for the Ports Authority of Thailand which had accumulated revenue recognition of 
41.38 percent, and the project to build barges A2500 DWT for Viravan Co., Ltd. with the first and second barges 
having accumulated revenue recognition of 95.34 percent and the third and fourth 67.62 percent. In comparison, 
revenue recognition in 2015 came from delivery of 2 completed projects: the Tug Boat Project for the Port Authority 
of Sihanoukville and the Buoy Laying Vessel project, equipped with a 12 - metric ton-capacity crane, commissioned 
by the Ports Authority of Thailand. Both these 2015 projects had a much higher value than the projects in 2016. 
 Capital costs for hired services totalled Baht 421.59 million - a decrease of Baht 68.21 million or 13.89 percent 
which was in line with the decrease in proportion of total revenue as the Company was better able to manage and 
control capital costs vis à vis the set budget, resulting in a gross profit increase of 5.65 percent compared to 2015.
 Expenses from sales amounted to Baht 11.41 million, a slight decrease, while administrative expenses 
amounted to Baht 97.09 million, down by Baht 12.92 million or 11.74 percent. 
 Financial cost amounted to Baht 3.97 million, an increase of Baht 1.82 million or 86.46 percent due to a long 
term financial institution loan undertaken in 2016 for land purchase and shipyard modifications in Surat Thani, 
combined with the fact that the Company had increasing number of trust receipts - all accredited to shipbuilding 
projects rendering higher interest obligations on the Company. 
 In summary, the company registered net profit in 2016 of Baht 48.37 million, a decrease from the net profit 
of Baht 90.18 million in the previous year, or 46.36 percent.

Financial Statements
 Assets
  The Company’s assets stood at Baht 701.30 million, an increase of Baht 171.48 million or 32.37 percent 

with current assets rising by Baht 20.03 million or 10.47 percent. Significant changes were due to the following:
  Cash and cash equivalent items decreased by Baht 42.45 million or 53.50 percent with a reduction of 

bills of exchange of less than 3-months’ maturity as the Company used the funds as working capital and as 
budget to remodel the shipyards at corporate Headquarters and in Surat Thani. 
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  Net trade account receivable appreciated slightly by Baht 0.14 million or 0.44 percent due to the reduction 
in allowance for doubtful accounts - the majority of which were debts of less than 3 months, amounting to a 
total of Baht 11.04 million. In 2016, doubtful debts of more than 12 months decreased by Baht 7.23 million, 
for which the Company had already made allowance. 

  Unbilled receivables increased by Baht 46.32 million or 97.31 percent, of which Baht 73.10 million were 
from shipbuilding and Baht 20.78 million from ship repair works due to recognized revenue on the basis of 
deliverables not yet due according to their contract.

  Inventory decreased by Baht 0.83 million or 3.33 percent, only a small decrease, due to the two 
shipbuilding projects of one tugboat of pulling capacity of not less than 50 metric tons and 4 barges A2500 
DWT requiring the Company to procure more raw materials to cope with the set work plan.

  Net property (land, building and equipment) increased by Baht 146.59 million or 58.33 percent from the 
previous year, due mainly to the purchase of land and building in Surat Thani Province valued at Baht 130.00 
million to develop another ship repair facility to cope with expanding operational requirements as well as 
prepare for additional work in the southern region. The Company also acquired additional machinery and 
equipment worth Baht 21.16 million in order to prepare for more shipbuilding and ship repair projects in the 
future. 

  Cash deposits with limitations on withdrawal, namely fixed time deposits and savings, decreased by 
Baht 5.36 million, representing 64.51 percent, in accordance with conditions set in the financial services 
agreement in the shipbuilding projects which required that each instalment payment must be partly set aside 
as guarantee with the banks because in 2016 the Company was able to cash in the bank guarantees of 2 
completed projects, the Tug Boat Project for the Port Authority of Sihanoukville and the Buoy Laying Vessel 
project commissioned by the Ports Authority of Thailand, and withdraw the funds deposited as guarantees 
with the bank for use as working capital.

 Liabilities 
  Liabilities in 2016 were Baht 263.68 million, an increase of Baht 174.43 million or 195.44 percent, due 

to the following significant factors:

• Overdrafts and short term loans from financial institutions increased by Baht 10.00 million for the 
Company’s use as working capital.

• Trust receipts increased by Baht 53.06 million, all of which were accredited to shipbuilding projects and 
used for the import of equipment and materials from overseas for these projects. 

• Accounts payable increased by Baht 18.62 million due to the large number of shipbuilding projects which 
required continuous procurement of raw materials.

• Long-term loans due within one year increased by Baht 12.35 million and loans from commercial banks 
increased by Baht 94.22 million due to the purchase of land and building in Surat Thani Province in 
2016 as part of corporate expansion.
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• Advance payment from clients increased Baht 11.19 million, of which Baht 6.60 million was from 2 
shipbuilding projects and Baht 4.59 million from ship repair.

  Shareholders’ equity totalled Baht 437.63 million, down by Baht 2.94 million or 0.67 percent from 2015, 
with gross profit in 2016 of Baht 49.40 million which, when subtracted by Baht 51.66 million in total dividend 
payment to shareholders in 2015, resulted in little change in terms of shareholders’ equity as at 31 December 
2016.

 Liquidity
  The current ratio stood at 1.32, a decrease from 2.42 in 2015 despite the increase in the Company’s 

total current assets such as unpaid earnings for prepaid purchases. However, the increase of total current 
liabilities was at a higher rate, for example in terms of short term loans from financial institutions, trust receipts, 
trade account payables, long-term loans due within one year and advance payment from clients. Nevertheless, 
the Company continued to have sufficient liquidity for business operation. 

• The Company’s cash flow from operations declined, amounted to Baht 25.21 million - resulting from 
the net profit of Baht 49.40 million as recorded in its statement of profit and loss with the main items 
impacting on cash flow being the reduction in net profit, as well as higher advance payment for goods 
and unpaid earnings.

• Cash flow for investment activities stood at Baht 180.30 million - derived from cash paid to purchase 
fixed assets of Baht 180.93 million and cash paid to purchase intangible assets of Baht 6.36 million, for 
the purchase of land and building in Surat Thani Province and computer software to further develop 
operational efficiency. 

• As for net cash from funding activities, the total stood at Baht 112.84 million due to short term loans 
from financial institutions totalling Baht 10.00 million, trust receipt liabilities of Baht 53.00 million and 
long-term loans of Baht 106.57 million.

  Debt to equity ratio stood at 0.60, an increase from 0.20 in 2016, due to the rise in total liabilities of 
Baht 174.43 million, representing 195.44 percent. Shareholders’ equity decreased by Baht 2.94 million or 
0.67 percent, reflecting that the Company was relying more on capital from loans from financial institutions 
rather than from shareholders. 

  The profitability ratio posted a decrease compared to 2015 Net profit margin was 8.24 percent, down 
from 12.06 percent in 2015. The interest coverage ratio was 15.60, down from the previous year. Despite the 
decrease, the Company’s debt servicing ability was not affected as it was able to make repayment in full on 
the due dates. Even if the Company needed to borrow more in future, it would continue to have interest 
payment coverage on the loans. Commitment coverage ratio (cash basis) was posted at 0.10, although the 
Company maintained it continued to have the capability, as well as the credibility and potential to undertake 
new projects.
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 Capital Source
  In 2016, the Company’s total liabilities amounted to Baht 263.68 million, up by Baht 174.43 million, 

comprising Baht 159.61 million in current liabilities and Baht 104.06 million in other liabilities. The increase in 
current liabilities was mainly from Baht 10.0 million in short term loans from financial institutions, Baht 53.06 
million in trust receipts accredited to its shipbuilding projects, while trade account payables increased by Baht 
18.62 million due to the number of shipbuilding projects which required procurement of raw materials, the 
increase of Baht 12.35 million in long-term loans due within one year resulting from the purchase of land and 
building in Surat Thani as well as computer software to increase operational efficiency, the increase of Baht 
11.19 million in advance payment from clients of which Baht 6.60 million was from 2 shipbuilding projects 
and Baht 4.59 million from ship repair, while non-current liabilities increased by Baht 93.75 million from long-
term loans for business expansion at Surat Thani branch. 

  Shareholders’ equity consisted of Baht 258.29 million in paid up capital, Baht 25.03 million in appropriated 
retained earnings and Baht 152.01 million in unappropriated retained earnings.

  Return on assets was 8.03, down from 16.37 in 2015. The Company had Baht 171.48 million higher 
value of total assets but Baht 41.81 million lower profit, reflecting the Company’s declining use of performing 
assets due to the investment for business expansion in Surat Thani during the year whereby production 
capacity was not yet fully developed for operation.

The customer satisfaction evaluation
 In addition to measuring the company's annual performance, The company also aims to satisfy customers 
who use the service. To improve and upgrade the standard of service to impress and satisfaction. By providing a 
questionnaire, customer satisfaction evaluation focused on quality of work and the delivery time. Include the 
assessment of the shipyard facility and the coordination of marketing Department. The rating score is used as a 
benchmark and the rating results of each customer used to plan, improve and further development.

 In 2016, the company achieved scores of customer satisfaction by the standard score is 88 points as follows.
No Month Score (%)

1 January 91.43
2 February 97.55
3 March 92.17
4 April 89.19
5 May 89.75
6 June 89.18
7 July 91.19
8 August 89.53
9 September 92.51

10 October 86.49
11 November 94.61
12 December 90.53

Total 91.18
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 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, issued according 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 Nganthavee
Managing Director

Mr.Prakit Pradipase
Chairman

Board of Directors’ Responsibility for Financial Reporting
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To  The Shareholders and Board of Directors of
 Asian Marine Services Public Company Limited 

Opinion
 I have audited the consolidated financial statements of Asian Marine Services Public Company Limited and 
its subsidiaries (the Group), which comprise the consolidated statement of financial position as at December 31, 
2016, and the consolidated statement of comprehensive income, consolidated statement of changes in shareholders’ 
equity and consolidated statement of cash flows for the year then ended, and notes to the consolidated financial 
statements, including a summary of significant accounting policies, and I have audited the separate financial 
statements of Asian Marine Services Public Company Limited (the Company), which comprise the statement of 
financial position as at December 31, 2016, and the statement of comprehensive income, statement of changes 
in shareholders’ equity and statement of cash flows for the year then ended, and notes to the financial statements, 
including a summary of significant accounting policies. 

 In my opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated 
financial position of Asian Marine Services Public Company Limited and its subsidiaries as at December 31, 2016, 
and its consolidated financial performance and its consolidated cash flows for the year then ended and the separate 
financial position of Asian Marine Services Public Company Limited as at December 31, 2016, and its financial 
performance and its cash flows for the year then ended in accordance with Thai Financial Reporting Standards.

Basis for Opinion 
 I conducted my audit in accordance with Thai Standards on Auditing. My responsibilities under those standards 
are further described in the Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of my report. 
I am independent of the Company in accordance with the Federation of Accounting Professions under the Royal 
Patronage of his Majesty the King’s Code of Ethics for Professional Accountants together with the ethical requirements 
that are relevant to my audit of the financial statements, and I have fulfilled my other ethical responsibilities in 
accordance with these requirements. I believe that the audit evidence I have obtained is sufficient and appropriate 
to provide a basis for my opinion. 

Key Audit Matters 
 Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in my audit 
of the consolidated financial statements and separate financial statements of the current period. These matters 
were addressed in the context of my audit of the consolidated financial statements and separate financial statements 
as a whole, and in forming my opinion thereon, and I do not provide a separate opinion on these matters. 

Independent Auditor’s Report
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Revenue recognition from shipbuilding and ship repairing
 The Company’s main business operations are shipbuilding and ship repairing. The Company has recognized 
the revenue from providing services on shipbuilding and ship repairing by the percentage of completion method 
based on the assessment of completion of physical proportion of work under the contract by its engineer. As the 
income account is a significant transaction to the financial statements as a whole. As at December 31, 2016, the 
Company has earned the revenue from shipbuilding and ship repairing amounting to Baht 599.61 million. The 
completion work estimation by the engineer of the Company requires judgment and experience of the engineer 
and a basis in comparing the work completion with the actual cost. I have paid special attention in the recognition 
of revenue from shipbuilding and ship repairing.

Risk response by auditor
  Regarding my audit approach, I have audited and assessed the appropriateness of preparing the percentage 
of completion by the engineer, comparing the work completion with the actual cost and the observing of the work 
progress of the construction in progress. I have paid attention to the adequacy of the disclosure of information 
related to the revenue from shipbuilding and ship repairing. The disclosure of information related to the revenue 
from service employment is stated in Note 7 in the notes to the financial statements. I have applied such audit 
approach and reach a conclusion that the Company has appropriately recognized its revenue.

Assets acquisition
 According to Note 12 in the notes to the financial statements, the Company has acquired the assets in Surat 
Thani Province from the third party to expand the work in the southern region amounting to Baht 130 million or 
18.52% of the total assets. The Company has recorded the assets by an independent appraiser amounting to Baht 
120.32 million. Such transaction is the assets acquisition that is a significant transaction that occurred during the 
year. I have paid attention to the transaction recording and the disclosure of information in the financial statements. 

Risk response by the auditor
 According to my audit approach on such matters, I have inquired the management about the objectives from 
entering into acquiring such assets acquisition and audited the minutes of the Board of Directors’ Meeting, the 
resolution on approved transactions, checked the principle and approach of the assets appraiser, including assessing 
the estimate assumption applied by the appraiser in considering the fair value of assets. It includes auditing the 
reasonableness of the basis for the assumption applied by the appraiser and observing the count for the existence 
and condition of the acquired assets, checking the assets purchasing agreement, evidence of payment, and 
considering the adequacy of the disclosure of information related to the assets acquisition. 
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Other Information 
 Management is responsible for the other information. The other information comprises the information included 
in the annual report, but does not include the financial statements and my auditor’s report thereon. The annual 
report is expected to be made available to me after the date of this auditor's report. 

 My opinion on the financial statements does not cover the other information and I will not express any form 
of assurance conclusion thereon. 

 In connection with my audit of the financial statements, my responsibility is to read the other information 
identified above when it becomes available and, in doing so, consider whether the other information is materially 
inconsistent with the financial statements or my knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be 
materially misstated. 

 When I read the annual report, if I conclude that there is a material misstatement therein, I am required to 
communicate the matter to those charged with governance in order for those charged with governance to correct 
the misstatement.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the 
Financial Statements
 Management is responsible for the preparation and fair presentation of the consolidated financial statements 
and separate financial statements in accordance with Thai Financial Reporting Standards, and for such internal 
control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free 
from material misstatement, whether due to fraud or error. 

 In preparing the consolidated financial statements and separate financial statements, management is responsible 
for assessing the Group’s and the Company’s ability to continue as a going concern, disclosing, matters related 
to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate 
the Group and the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so. 

 Those charged with governance are responsible for overseeing the Group’s financial reporting process. 
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Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Financial Statements
 My objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements and 
separate financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and 
to issue an auditor’s report that includes my opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not 
a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material 
misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually 
or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the 
basis of these consolidated financial statements and separate financial statements. 

 As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, I exercise professional judgment and maintain 
professional skepticism throughout the audit. I also:  

	  Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements and 
separate financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive 
to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for my opinion. 
The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from 
error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of 
internal control. 

  Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that 
are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness 
of the Group’s and the Company’s internal control.

 	Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates 
and related disclosures made by management.

	 	Conclude on the appropriateness of management’s use of the going concern basis of accounting and, 
based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions 
that may cast significant doubt on the Group’s and the Company’s ability to continue as a going concern. If 
I conclude that a material uncertainty exists, I am required to draw attention in my auditor’s report to the 
related disclosures in the consolidated financial statements and separate financial statements or, if such 
disclosures are inadequate, to modify my opinion. My conclusions are based on the audit evidence obtained 
up to the date of my auditor’s report. However, future events or conditions may cause the Group and the 
Company to cease to continue as a going concern.

	 	Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated financial statements and 
separate financial statements, including the disclosures, and whether the consolidated financial statements 
and separate financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves 
fair presentation. 
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 	Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or business 
activities within the Group to express an opinion on the consolidated financial statements. I am responsible 
for the direction, supervision and performance of the group audit. I remain solely responsible for my audit 
opinion. 

 I communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and 
timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that I identify 
during my audit. 

 I also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical 
requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may 
reasonably be thought to bear on my independence, and where applicable, related safeguards. 

 From the matters communicated with those charged with governance, I determine those matters that were 
of most significance in the audit of the consolidated financial statements and separate financial statements of the 
current period and are therefore the key audit matters. I describe these matters in my auditor’s report unless law 
or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, I determine 
that a matter should not be communicated in my report because the adverse consequences of doing so would 
reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication. 

(MR. POJANA ASAVASONTICHAI)
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT

REGISTRATION NO. 4891

DHARMNITI AUDITING COMPANY LIMITED
BANGKOK, THAILAND
FEBRUARY 24, 2017
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Statements of Financial Position
ASIAN MARINE SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
AS AT DECEMBER 31, 2016

(Unit : Baht)
Consolidated The Company Only

Note

As at 
December
31, 2016

As at 
December
31, 2015

As at 
December
31, 2016

As at 
December
31, 2015

Assets
Current assets
 Cash and cash equivalents 36,896,582 79,343,499 8,567,918 62,546,080
 Trade accounts receivable 6 
  Related parties 5, 6 2,242,092 11,215,645 3,542,092 11,380,291
  Unrelated parties 41,297,915 40,311,451 41,297,915 39,711,451
  Less: Allowance for doubtful accounts (11,233,005) (19,361,255) (11,233,005) (19,361,255)
  Total trade accounts receivable 6 32,307,002 32,165,841 33,607,002 31,730,487
 Unbilled complete construction in progress
  Related parties 5 2,401,142 1,578,618 2,808,681 1,605,438
  Unrelated parties 91,516,102 46,020,519 91,476,102 45,540,597
  Total unbilled complete construction in progress 7 93,917,244 47,599,137 94,284,783 47,146,035
 Other receivables - related parties 5 62,060 605,473 1,918,229 6,469,330
 Inventories 8 24,021,125 24,849,447 23,731,878 24,631,823
 Other current assets
  Advance payment for purchase of goods 17,900,853 2,092,019 17,900,853 2,092,019
  Account receivable Revenue Department 1,192,798 715,300 1,189,467 664,909
  Others 4,985,431 3,876,029 5,018,200 4,238,417
Total current assets 211,283,095 191,246,745 186,218,330 179,519,100
Non-current assets
 Restricted bank deposits 9 2,947,290 8,304,453 2,947,290 8,304,453
 Installment receivable for ship repair 10 - - - -
 Investments in subsidiaries for under the cost method 11 - - 26,882,479 21,883,179
 Property, plant and equipment 12 397,897,161 251,306,450 396,450,866 248,926,040
 Leasehold right of land and building 13 26,981,469 28,049,344 26,981,469 28,049,344
 Intangible assets 14 14,994,420 6,959,843 14,994,420 6,959,843

 Assets held for sale 15 19,123,330 19,864,092 19,123,330 19,864,092
 Deferred tax assets 16 7,343,969 10,592,290 7,235,155 10,493,024
 Withholding tax deducted at source 17 10,854,730 5,403,128 7,982,489 42,960
 Other non-current assets 9,875,087 8,089,218 8,875,087 7,089,218

Total non-current assets 490,017,456 338,568,818 511,472,585 351,612,153
Total assets 701,300,551 529,815,563 697,690,915 531,131,253

Notes to financial statements form an integral part of these statements.
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Statements of Financial Position (CONTINUED)
ASIAN MARINE SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
AS AT DECEMBER 31, 2016

(Unit : Baht)
Consolidated The Company Only

Note

As at 
December
31, 2016

As at 
December
31, 2015

As at 
December
31, 2016

As at 
December
31, 2015

Liabilities and shareholders’ equity

Current liabilities

 Bank overdrafts and short-term loans from 

  financial institutions 18 10,000,000  - 10,000,000  - 

 Trust receipts payable 18 53,060,260  - 53,060,260  - 

 Trade accounts payable

  Related parties 5  - 144,450 11,367,925 15,270,840 

  Unrelated parties 45,523,320 26,754,649 44,240,970 25,242,203 

   Total trade accounts payable 45,523,320 26,899,099 55,608,895 40,513,043 

 Accrued construction cost 2,427,180 1,065,929 2,427,180  1,065,929 

 Current portion of liabilities under financial

  lease agreement 647,551 492,888 647,551 492,888 

 Current portion of long term loans from bank 20 12,350,000  - 12,350,000  - 

 Other current liabilities

  Advance received from customers 7 11,186,348  - 11,186,348  - 

  Accrued expenses 12,429,242 17,069,853 11,443,449 15,745,587 

  Accrued corporate income tax 160,283  7,210,667  - 7,210,667 

  Warranty provisions 19 1,462,819  18,550,114 1,264,075 18,550,114 
  Others 10,365,735 7,648,863 7,613,399 6,233,459 

Total current liabilities 159,612,738 78,937,413 165,601,157 89,811,687 

Non-current liabilities

 Liabilities under financial lease

  agreement - net of current portion 1,208,131 1,144,870 1,208,131 1,144,870 

 Long - term loans from bank 20 94,221,745  - 94,221,745  - 

 Employee benefit obligations 21 5,137,042 5,670,797 4,523,552 5,082,176 

 Other non-current liabilities 3,495,820 3,495,820 3,495,820 3,495,820 

Total non-current liabilities 104,062,738 10,311,487 103,449,248 9,722,866 

Total liabilities 263,675,476 89,248,900 269,050,405 99,534,553 

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

Consolidated The Company Only

Note

As at 
December
31, 2016

As at 
December
31, 2015

As at 
December
31, 2016

As at 
December
31, 2015

Liabilities and shareholders’ equity (continued)

Shareholders’ equity

 Share capital

  Registered share capital

   (258,291,110 ordinary shares of Baht 1 each) 258,291,110 258,291,110 258,291,110 258,291,110 

  Issued and paid-up share capital

   (258,291,087 ordinary shares of Baht 1 each) 258,291,087 258,291,087 258,291,087 258,291,087 

 Retained earnings

  Appropriated

   Statutory reserve 22 25,829,111 25,029,532 25,829,111 25,029,532 

  Unappropriated 152,007,523 156,094,249 144,520,312 148,276,081 

 Other components of equity  -  -  -  - 

 Equity attributable to the parent company’s shareholders 436,127,721 439,414,868 428,640,510 431,596,700 

 Non-controlling interests  1,497,354  1,151,795  -  - 

Total shareholders’ equity 437,625,075 440,566,663 428,640,510 431,596,700 

Total liabilities and shareholders’ equity 701,300,551 529,815,563 697,690,915 531,131,253 

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

Statements of Financial Position (CONTINUED)
ASIAN MARINE SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
AS AT DECEMBER 31, 2016
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Notes to financial statements form an integral part of these statements.

Statements of Comprehensive Income
ASIAN MARINE SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31,  2016

(Unit : Baht)
Consolidated The Company Only

Note 2016 2015 2016 2015
Revenues
 Service income 599,609,920 757,231,132 555,761,399 734,863,187
 Other income 14,978,959 9,160,956 16,282,897 10,469,870
 Gain on reversal of impairment of investments in 
  subsidiary 

11 - - 4,999,300 -

 Dividend received from subsidiary 11 - - 9,281,904 -
Total revenues 614,588,879 766,392,088 586,325,500 745,333,057
Expenses
 Cost of services 421,594,009 489,599,160 406,405,206 489,224,089
 Selling expenses 11,412,268 12,835,794 11,363,638 12,812,153
 Administrative expenses 97,092,908 110,013,248 85,780,893 98,769,200
 Loss on impairment of assets held for sale 15 740,762 16,323,168 740,762 16,323,168
 Management remuneration 5 21,744,415 23,826,169 21,744,415 23,826,169
 Finance costs 3,973,783 2,154,224 3,951,467 2,134,886
Total expenses 556,558,145 654,751,763 529,986,381 643,089,665
Income before tax expense (income) 58,030,734 111,640,325 56,339,119 102,243,392
Tax expense (income) 16 8,631,617 20,305,391 7,637,172 20,314,257
Profit for the year 49,399,117 91,334,934 48,701,947 81,929,135

Other comprehensive income
Items that will not be reclassified to profit or loss - - - -
Total comprehensive income for the year 49,399,117 91,334,934 48,701,947 81,929,135
 
Profit attributable to :
 Parent company’s shareholders 48,370,990 90,183,139 48,701,947 81,929,135
 Non-controlling interests 1,028,127 1,151,795 - -

49,399,117 91,334,934 48,701,947 81,929,135
Total comprehensive income attributable to : 
 Parent company’s shareholders 48,370,990 90,183,139 48,701,947 81,929,135
 Non-controlling interests 1,028,127 1,151,795 - -

49,399,117 91,334,934 48,701,947 81,929,135
Earnings per share 23 
 Profit for the year of parent company’s shareholders 48,370,990 90,183,139 48,701,947 81,929,135
 Weighted average number of ordinary shares (Shares) 258,291,087 258,291,087 258,291,087 258,291,087
 Basic earnings per share for the year (Baht per share) 0.19 0.35 0.19 0.32
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Statements of Cash Flows
ASIAN MARINE SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31,  2016

(Unit : Baht)
Consolidated The Company Only

2016 2015 2016 2015

Cash flows from operating activities

 Profit (loss) for the year 49,399,117 91,334,934 48,701,947 81,929,135

 Adjustments to reconcile net profit (loss) to net cash

  provided by (paid from) operating activities: -

  Allowance for doubtful accounts (reversal) (2,572,770) (2,220,808) (2,572,770) (2,220,808)

  Stock obsolescence (decrease) 327,999 (525,056) 327,999 (525,056)

  Depreciation and amortization 34,922,772 34,441,639 33,700,083 31,902,404

  Loss (gain) on sale of fixed assets (1,072,255) (217,766) (1,102,421) (215,520)

  Loss on fixed assets write-off 608,470 1,005,037 13,498 356,424

  Loss on impairment of asset held for sale 740,762 16,323,168 740,762 16,323,168

  Gain on reversal of impairment of Investment 
   in Subsidiary - - (4,999,300) -

  Warranty provisions 1,978,869 20,439,026 1,500,000 20,439,026

  Warranty provisions (reversal) (11,947,447) - (11,947,447) -

  Unrealized foreign exchange loss (gain) 259,011 (914,513) 259,011 (914,513)

  Employee benefits obligations 699,529 733,381 651,881 687,809

  Dividend income - - (9,281,904) -

  Investment income (485,519) (587,646) (365,406) (551,023)

  Finance cost 3,973,783 2,154,224 3,951,467 2,134,886

  Tax expense (income) 8,631,617 20,305,391 7,637,172 20,314,257

Income from operating activities before 
 changes in operating 

 assets and liabilities 85,463,938 182,271,011 67,214,572 169,660,189

Decrease (increase) in operating assets

 Trade accounts receivable 2,431,609 18,711,680 696,255 19,606,868

 Installment receivable for ship repair - -

 Unbilled income (46,318,107) (3,719,057) (47,138,748) (3,265,955)

 Other receivables - related parties 543,413 (507,726) 4,551,101 13,641,413

 Inventories 500,323 (4,615,548) 571,946 (4,970,181)

 Advance payment for purchase of goods (15,808,834) 34,465,440 (15,808,834) 34,465,440

 Other current assets (1,592,037) 1,745,042 (1,312,971) 2,310,252

 Other non-current assets (1,785,869) (131,500) (1,785,869) (131,500)

Notes to financial statements form an integral part of these statements.
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Statements of Cash Flows (CONTINUED)
ASIAN MARINE SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31,  2016

(Unit : Baht)
Consolidated The Company Only

2016 2015 2016 2015
 Increase (decrease) in operating liabilities 
  Trade accounts payable 18,624,221 (13,376,748) 15,095,852 (23,966,358)
  Accrued cost of construction 1,361,251 751,382 1,361,251 751,382
  Advance received from customers 11,186,348 (33,084,311) 11,186,348 (33,084,311)

  Other current liabilities (2,122,270) 740,104 (3,120,728) 1,478,551

 Cash received (paid) from operating activities 52,483,986 183,249,769 31,510,175 176,495,790
 Corporate income taxes paid (21,040,017) (20,888,245) (19,572,459) (18,974,365)
 Cash refund from withholding tax refunded 2,546,265 4,540,809 29,462 -
 Warranty provisions paid (7,118,717) (7,183,815) (6,838,592) (7,183,815)
 Employee benefit obligations paid (1,658,494) (3,680,470) (1,613,400) (3,680,470)
   Net cash from (used in) operating activities 25,213,023 156,038,048 3,515,186 146,657,140
Cash flows from investing activities
 (Increase) decrease in fixed deposit 5,357,163 23,109,567 5,357,163 17,043,873
 Cash paid for purchase of fixed assets (180,933,509) (17,563,028) (180,608,802) (16,927,085)
 Proceeds from sale of fixed assets 1,138,597 637,877 1,132,630 627,877
 Cash paid for purchase of intangible assets (6,356,892) (301,000) (6,356,892) (301,000)
 Received for dividened in subsidiary - - 9,281,904 -
 Interest received 490,656 593,981 374,036 557,358
   Net cash from (used in) investing activities (180,303,985) 6,477,397 (170,819,961) 1,001,023
Cash flows from financing activities
 Increase (decrease) in bank overdrafts and short-term 
  loans from financial institutions 10,000,000 (71,265,787) 10,000,000 (71,265,787)
 Increase (decrease) in trust receipts payable 53,001,634 (19,805,303) 53,001,634 (19,805,303)
 Repayment of hire-purchase payable (1,038,202) (1,064,829) (1,038,202) (1,064,829)
 Received for long - term loans from bank 106,571,745 - 106,571,745 -
 Dividend paid (51,459,607) (30,877,471) (51,459,607) (30,877,471)
 Dividend payment from subsidiary to non - 
  controlling interests (682,568) - - -
  Interest paid (3,548,572) (1,724,189) (3,548,572) (1,724,117)
   Net cash from (used in) financing activities 112,844,430 (124,737,579) 113,526,998 (124,737,507)

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

2016 2015 2016 2015

Net increase (decrease) in cash and cash equivalents (42,246,532) 37,777,866 (53,777,777) 22,920,656

Unrealized gain (loss) on exchange rate

 from deposit in foreign currency (200,385) (72,391) (200,385) (72,391)

Cash and cash equivalents at the beginning of the year 79,343,499 41,638,024 62,546,080 39,697,815

Cash and cash equivalents at the end of the year 36,896,582 79,343,499 8,567,918 62,546,080

Supplemental disclosure of cash flows information: -

1. Cash and cash equivalents consisted of: -

  Cash on hand - Savings account 206,854 185,000 180,000 150,000

  Cash at bank - Current account 14,475,872 29,855,787 7,168,753 13,726,667

2,168,349 4,287,167 1,173,658 3,653,868

  Fixed deposit 3 months or less 45,507 15,545 45,507 15,545

  Promissory note - not over 3 months 20,000,000 - - -

 Bill of exchange - not over 3 months - 45,000,000 - 45,000,000

36,896,582 79,343,499 8,567,918 62,546,080

2. Non-cash items consisted of :-

  Purchase of fixed assets by mean of financial

  lease agreement 1,256,126 2,239,238 1,256,126 2,239,238
   

Statements of Cash Flows
ASIAN MARINE SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31,  2016

Notes to financial statements form an integral part of these statements.
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1. General Information

 1.1 Legal status and address

  Asian Marine Services Public Company Limited (“The Company”) is a public company incorporated 
and domiciled in Thailand.

  The address of its registered office is as follows: 
  128 Moo 3 Suksawad Road, Leamfapa, Prasamutjedee, Samutprakarn, Thailand.

 1.2 Nature of the Company’s business

  The main business activities are principally engaged in the shipbuilding and ship repair services.
 1.3 Major shareholder

  The major shareholder is Tanphaibul Company Limited, a company incorporated in Thailand.
 1.4 Data of employees

 As at December 31, 2016 and 2015, the numbers of employees of the Company and its subsidiaries 
approximate 416 persons and 409 persons, respectively. (The Company Only : 315 persons and 301 
persons, respectively)
 The staff costs for the year 2016 and 2015 amounted to Baht 100.2 million and Baht 112.0 million, 
respectively (The Company Only : Baht 79.4 million and Baht 87.3 million, respectively), The staff costs 
were consisted of salary, wages, bonus, contributions to social security fund, provident fund, benefits 
and welfare. 

2. Basis of Financial Statement Preparation

 2.1 Basis for preparation of the financial statements

  The financial statements have been prepared in accordance with the accounting standards prescribed 
by Thai Accounts Act enunciated under the Accounting Profession Act B.E.2547 by complying with the 
financial reporting standards. The presentation of the financial statements has been made in compliance 
with the Notification of the Department of Business Development, the Ministry of Commerce, re : the 
financial statements presentation for public limited company, issued under the Accounting Act B.E.2543.

  The financial statements have been prepared on a historical cost basis except where otherwise 
disclosed in the accounting policies. 

  The financial statements in Thai language are the official statutory financial statements of the 
Company. The financial statements in English language have been translated from such financial 
statements in Thai language.

Notes to Financial Statements
ASIAN MARINE SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
DECEMBER 31, 2016
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 2.2  The new and revised accounting standards are effective in the current year

  The Federation of Accounting Professions (FAP) has issued Notifications to mandate the new and 
revised accounting standards, financial reporting standards, and interpretations of accounting and 
financial reporting standards, which are effective for the fiscal year beginning on or after January 1, 2016 
are as follows:

TAS 1 (revised 2015) Presentation of Financial Statements

TAS 2 (revised 2015) Inventories

TAS 7 (revised 2015) Statement of Cash Flows

TAS 8 (revised 2015) Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors

TAS 10 (revised 2015) Events After the Reporting Period

TAS 11 (revised 2015) Construction Contracts

TAS 12 (revised 2015) Income Taxes

TAS 16 (revised 2015) Property, Plant and Equipment

TAS 17 (revised 2015) Leases

TAS 18 (revised 2015) Revenue

TAS 19 (revised 2015) Employee Benefits

TAS 20 (revised 2015) Accounting for Government Grants and Disclosure of Government 
Assistance

TAS 21 (revised 2015) The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates

TAS 23 (revised 2015) Borrowing Costs

TAS 24 (revised 2015) Related Party Disclosures

TAS 26 (revised 2015) Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans

TAS 27 (revised 2015) Separate Financial Statements

TAS 28 (revised 2015) Investments in Associates and Joint Ventures

TAS 29 (revised 2015) Financial Reporting in Hyperinflationary Economies

TAS 33 (revised 2015) Earnings Per Share

TAS 34 (revised 2015) Interim Financial Reporting

TAS 36 (revised 2015) Impairment of Assets

TAS 37 (revised 2015) Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets

TAS 38 (revised 2015) Intangible assets

TAS 40 (revised 2015) Investment Property

TAS 41 Agriculture

TFRS 2 (revised 2015) Share-Based Payment

TFRS 3 (revised 2015) Business Combinations
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TFRS 4 (revised 2015) Insurance Contracts

TFRS 5 (revised 2015) Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations

TFRS 6 (revised 2015) Exploration for and Evaluation of Mineral Resources

TFRS 8 (revised 2015) Operating Segments

TFRS 10 (revised 2015) Consolidated Financial Statements

TFRS 11 (revised 2015) Joint Arrangements

TFRS 12 (revised 2015) Disclosure of Interests in Other Entities

TFRS 13 (revised 2015) Fair Value Measurement

TSIC 10 (revised 2015) Government Assistance - No Specific Relation to Operating Activities

TSIC 15 (revised 2015) Operating Leases - Incentives

TSIC 25 (revised 2015) Income Taxes - Changes in the Tax Status of an Entity or its 
Shareholders

TSIC 27 (revised 2015) Evaluating the Substance of Transactions Involving the Legal Form of 
a Lease

TSIC 29 (revised 2015) Service Concession Arrangements: Disclosure

TSIC 31 (revised 2015) Revenue-Barter Transactions Involving Advertising Services

TSIC 32 (revised 2015) Intangible Assets - Web Site Costs

TFRIC 1 (revised 2015) Changes in Existing Decommissioning, Restoration and Similar 
Liabilities

TFRIC 4 (revised 2015) Determining whether an Arrangement contains a Lease

TFRIC 5 (revised 2015) Right to Interests arising from Decommissioning, Restoration and 
Environmental Rehabilitation Funds

TFRIC 7 (revised 2015) Applying the Restatement Approach under TAS 29 (revised 2015) 
Financial Reporting in Hyperinflationary Economics

TFRIC 10 (revised 2015) Interim Financial Reporting and Impairment

TFRIC 12 (revised 2015) Service Concession Arrangements

TFRIC 13 (revised 2015) Customer Loyalty Programmes

TFRIC 14 (revised 2015) TAS 19 (revised 2015)-The Limit on a Defined Benefit Asset, Minimum 
Funding Requirements and their Interaction

TFRIC 15 (revised 2015) Agreements for the Construction of Real Estate

TFRIC 17 (revised 2015) Distributions of Non - cash Assets to Owners

TFRIC 18 (revised 2015) Transfers of Assets from Customers

TFRIC 20 (revised 2015) Stripping Costs in the Production Phase of a Surface Mine

TFRIC 21 Levies
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  The management of the Company and its subsidiaries evaluated that these new and revised accounting 
standards, financial reporting standard, accounting standard interpretations and financial reporting standards 
interpretations do not have any significant impact on the financial statements in current year.

3. Basis of Consolidation
 The consolidated financial statements include the financial statements of the Company and the following 
subsidiaries which were incorporated in Thailand.

Company’s name Nature of business
Percentage of
shareholding

Percentage of
of assets

included in
total assets as at

Percentage
of revenues
included in

total revenues
for the years

2016 2015 2016 2015 2016 2015
Percent Percent Percent Percent Percent Percent

General Marine 
Co., Ltd.

Agent of machinery and 
equipment for marine 
service

100 100 0.83 1.11 1.44 0.00

Asimar Marine 
Co., Ltd.

Subcontractor of ship 
repair

100 100 1.95 2.95 5.31 4.58

Eco Marine 
Co., Ltd.

Pollution control and 
environmental 
management services

93 93 3.72 3.82 13.55 6.65

a) The consolidated financial statements are prepared by using uniform accounting policies. So that the 
transaction and the others event which are the same or the similar circumstances have been used the 
identical policies to record those transaction. 

b) Material balances and transactions between the Company and its subsidiary companies have been 
eliminated from the consolidated financial statements.

c) Non-controlling interests represent the portion of profit or loss and net assets of the subsidiaries that 
are not held by the Company and are presented separately in the consolidated profit or loss and within 
equity in the consolidated statement of financial position. 

4. Significant Accounting Policies

 4.1 Revenue recognition

  The Company recognized service income by the percentage of completion method based on the 
assessment of completion of physical proportion of work under the contract by its engineer. The provision 
for the total anticipated loss on ship building and ship repair will be made in the accounts when the 
possibility of loss is ascertained. The recognized revenue which has not yet been due as per contract 
is presented under the caption of “Unbilled complete construction in progress” in the statements of 
financial position.
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  Rental income and Dockage 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 an accrued basis, based on the effective rate method.
  Other income is recognized on an accrual basis.

 4.2 Cost of services

  Cost of services are determined by allocating cost of material, direct labour and overhead as 
anticipated to be incurred for the whole project and recognizing as cost of services in the income 
statements in proportion to percentage of completion.

  The recognized cost of services which has not yet been paid has been shown under the caption 
of “Accrued construction cost” in the statements of financial position. In case that the cost of service 
according to the percentage of completion method is lower than the incurring cost of service, it will be 
shown as “work in process” under the inventory account in the statement of financial position. 

 4.3 Cash and cash equivalents

  Cash and cash equivalents consist of cash in hand, cash at financial institutions, and all highly 
liquid investments with an original maturity of three months or less and not subject to withdrawal 
restrictions.

 4.4 Trade accounts receivable and allowance for doubtful accounts

  Trade accounts receivable are stated at the net realizable value. Allowance for doubtful accounts 
is provided for the estimated losses that may be incurred in the collection of receivables. The allowance 
is generally based on collection experiences and analysis of each debtor aging that is expected to have 
collection problem.

 4.5 Inventories

  Inventories are valued at the lower of cost and net realizable value. Costs of raw materials and 
semi-raw materials are determined on the first-in, first-out basis and are charged to cost of ship building 
or ship repair whenever consumed.

  The cost of purchase comprises both the purchase price and costs directly attributable to the 
acquisition of the inventory, such as import duties, transportation charges and other direct costs incurred 
in acquiring the inventories less all trade discounts, allowances or rebates. 

  The net realizable value of inventory is estimated from the selling price in the ordinary course of 
business less the estimated costs to complete production and the estimated costs to complete the sale.

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

  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.
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 4.9 Borrowing costs

  Borrowing costs directly attributed to the acquisition or construction of an asset that necessarily 
takes long time to put in ready to use or available for sale state are capitalized as part of the cost of 
the respective asset until that asset condition is ready for its intended use. All other borrowing costs are 
expensed in the period they are incurred. Borrowing costs consist of interest and other costs arising 
from such borrowing.

 4.10 Leasehold right of land and building and amortization

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

line basis over the leasehold right period 30 years.

 4.11 Intangible assets and amortization

  Intangible assets that are acquired by the Company with finite useful lives are stated at cost less 
accumulated amortization and allowance on impairment (if any). Intangible assets are amortized in the 
statement of comprehensive income on a straight-line basis over their estimated useful lives from the 
date that they are available for use. The estimated useful lives are as follows:

Know-how for use in building pollution control ships 10 years

Software (Application software)  3 -10 years

 4.12 Assets held for sale 

  Assets held for sale are stated at the cost less allowance for loss on impairment of assets (if any).

 4.13 Related parties

  Enterprises and individuals that directly, or indirectly through one or more intermediaries, control, 
or are controlled by, or are under common control with, the company, including holding companies, 
subsidiaries and fellow subsidiaries are related parties of the company. Associates and individuals 
owning, directly or indirectly, an interest in the voting power of the company that gives them significant 
influence over the enterprise, key management personnel, including directors and officers of the company 
and close members of the family of these individuals and companies associated with these individuals 
also constitute related parties.

  In considering each possible related party relationship, attention is directed to the substance of 
the relationship, and not merely the legal form.
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 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.

 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.
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 Post-employment benefits (Defined benefit plans) 
  The Company has obligations in respect of the severance payments to employees upon retirement 

under the Company’s article and labour law. The Company treated these severance payment obligations 
as a defined benefit plan.

  The obligation under the defined benefit plan is determined by a professionally qualified independent 
actuary, using the projected unit credit method. Such determination is made based on various assumptions, 
including discount rate, future salary increase rate, staff turnover rate, mortality rate, and inflation rates.

  Actuarial gains and losses for post-employment benefits of the employees are recognized in other 
comprehensive income.

  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 accordance 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

 Income tax
  Income tax comprises current income tax and deferred tax. 

 Current tax
  The Company records income tax expense, if any, based on the amount currently payable. Income 

tax is calculated in accordance with tax laws and at the rate 20% of net profit after deducting other 
income which is exempt from corporate income tax and adding back certain expenses and provisions 
which are forbidden expenses for tax computation purposes.

 Deferred tax
  Deferred tax assets and liabilities are provided on the temporary differences between the carrying 

amount and the tax bases of assets and liabilities at the end of the reporting period. Changes in deferred 
tax assets and liabilities are recognized as deferred tax income or deferred tax expense which are 
recognized in the profit or loss except to the extent that it relates to items recognized directly in 
shareholders’ equity or in other comprehensive income.
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  The deductible temporary differences are recognized as deferred tax assets when it is probable 
that the Company will have future taxable profit to be available against which the deferred tax assets 
can be utilized. The taxable temporary differences on all taxable items are recognized as deferred tax 
liabilities.

  Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that the Company and its subsidiaries 
expect to apply to the period when the deferred tax assets are realized or the deferred tax liabilities are 
settled, based on tax rates and tax laws that have been enacted or substantively enacted by the end 
of the reporting period.

  At the end of each reporting period, the carrying amount of deferred tax assets are reviewed and 
reduced the value when it is probable that the Company will have no longer the future taxable profit that 
is sufficient to be available against which all or some parts of deferred tax assets are utilized.

  Deferred tax assets and deferred tax liabilities are offset when there is the legal right to settle on 
a net basis and they relate to income taxes levied by the same tax authority on the same taxable entity.

  Thus, the Company offsets deferred tax assets and deferred tax liabilities for presentation in the 
statement of financial position, rather than presenting them separately. 

 4.20 Using of Accounting Estimation

  Preparation of financial statements in conformity with the financial reporting standards requires 
management to make estimates and assumptions that affect the reported amounts of revenues, expenses, 
assets and liabilities and disclosure of contingent assets and liabilities. Actual results may differ from 
those estimates. Significant estimated are as follows :

 Allowances for doubtful accounts
  Management provides adequate allowance for doubtful accounts for the estimated losses that may 

be incurred in the collection of receivables. The allowance is generally based on collection experiences 
and analysis of each debtor aging that is expected to have collection problem. 

 Allowances for defective inventories and net realizable value
  Management maintains an allowance for defective inventories. The allowance is based on for 

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

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

plant and equipment, and intangible assets. Management will revise the depreciation charge where 
useful lives and residual values are different to previously estimated, or it will write off or write down 
technically obsolete or assets that have been abandoned or sold.



ANNUAL REPORT 2016
ASIAN MARINE SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED234

 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.

 Provisions from the work guarantee
   The management has set the provisions on the work guarantee from the damage that may arise. 

It is applied for the shipbuilding project that has been delivered by using the basis of cost expected to 
be paid according to the provisions determined by the engineers of the Company.

 Assets held for sale
   The management has set the provisions on allowance for impairment of assets held for sale from 

the deteriorated of assets. It is applied by the assumption according to period and is considered with 
the estimated of fair value by using the market price less the cost of sales.

 4.21 Operating lease

  Leases of assets under which all the risks and rewards of ownership are effectively retained by 
the lessor are classified as operating lease. Lease payments under an operating lease are recognized 
as expense on a straight- line basis over the lease term.

5. Related Party Transactions
  During the years the Company and its subsidiaries had significant business transactions with related 

parties, which have been concluded on commercial terms and bases agreed upon in the ordinary course of 
businesses between the Company and those companies. Below is a summary of those transactions.

Million Baht

2016 2015 Pricing Policy

Transactions with subsidiaries

(being eliminated from the 
consolidated financial statement)

 Shipbuilding income 3.74 28.0 Based on each subcontractor work order

 Ship repair income 0.6 0.2 Price close to that charged to ordinary customers

 Dividend received 9.3 - Approval at the Board of Director Meeting of a 
subsidiary 
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Million Baht

2016 2015 Pricing Policy

Transactions with subsidiaries
 (being eliminated from the consolidated)

 Other income 3.1 1.9 Supervisor fee and office service fee amounted to 
Baht 7,000 - 50,000 per month and rental fee for 
storage room amounted to Baht 1,500 per month 
and supplies were sold at cost plus margin 3 - 
10% and service income at cost plus margin 20%

 Cost of services 31.9 34.7 Baht 300 - 450 per day per person and agreed 
upon basis

 Purchase material 3.7 0.2 Cost plus margin 10 - 150%

Transactions with related parties 

 Ship repair income 19.0 45.1 Price close to that charged to ordinary customers 

 Other income - 0.1 Service income at cost plus margin 20%

 Cost of service 0.3 - Based on each subcontractor work order

 The outstanding balances as at December 31, 2016 and 2015 between the Company and the related companies 
are as follows:

(Unit : Baht)

Relationship Consolidated The Company Only

2016 2015 2016 2015

Trade accounts receivable - related parties

Eco Marine Co., Ltd. Subsidiary - - 1,300,000 164,646

Seatran Ferry Co., Ltd. Common directors 2,242,092 9,214,745 2,242,092 9,214,745

Seatran Discovery Co., Ltd. Common directors - 2,000,900 - 2,000,900

2,242,092 11,215,645 3,542,092 11,380,291

Unbilled complete construction in progress

Eco Marine Co., Ltd. Subsidiary - - 407,539 26,820

Seatran Ferry Co., Ltd. Common directors 2,381,142 754,432 2,381,142 754,432

Seatran Discovery Co., Ltd. Common directors 20,000 120,000 20,000 120,000

Seatran Port Co., Ltd. Common directors - 704,186 - 704,186
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Relationship Consolidated The Company Only

2016 2015 2016 2015

2,401,142 1,578,618 2,808,681 1,605,438

Amounts due from related parties

Eco Marine Co., Ltd. Subsidiary - - 70,166 1,829,711

Asimar Marine Co., Ltd. Subsidiary - - 1,840,878 4,049,476

General Marine Co., Ltd. Subsidiary - - 7,185 185

Seatran Ferry Co., Ltd. Common directors 62,060 15,515 - -

Seatran line Co., Ltd. Common directors - 589,958 - 589,958

62,060 605,473 1,918,229 6,469,330

Trade accounts payable - related parties

General Marine Co., Ltd. Subsidiary - - - 4,091,520

Eco Marine Co., Ltd. Subsidiary - - - 50,750

Asimar Marine Co., Ltd. Subsidiary - - 11,367,925 10,984,120

Seatran Ferry Co., Ltd. Common directors - 144,450 - 144,450

- 144,450 11,367,925 15,270,840

 
 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, 2016 and 2015 are as follow;

(Unit : Baht)

Consolidated The Company only

2016 2015 2016 2015

Short-term employee benefits 21,479,848 23,573,092 21,479,848 23,573,092

Post employee benefits 264,567 253,077 264,567 253,077

Total 21,744,415 23,826,169 21,744,415 23,826,169



ANNUAL REPORT 2016
ASIAN MARINE SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED 237

6. Trade Accounts Receivable
(Unit : Baht)

Consolidated The Company Only

2016 2015 2016 2015

Trade accounts receivable - related parties

Trade account receivable - ship building - 2,000,900 1,300,000 2,000,900

Trade accounts receivable - ship repair 2,242,092 9,214,745 2,242,092 9,379,391

Total 2,242,092 11,215,645 3,542,092 11,380,291

Trade accounts receivable - unrelated parties

Trade accounts receivable - ship repair 33,004,988 31,277,995 33,004,988 31,277,995

Trade accounts receivable - ship building 8,292,927 8,433,456 8,292,927 8,433,456

Trade accounts receivable - service - 600,000 - -

Total 41,297,915 40,311,451 41,297,915 39,711,451

Less: Allowance for doubtful accounts (11,233,005) (19,361,255) (11,233,005) (19,361,255)

Net 30,064,910 20,950,196 30,064,910 20,350,196

Total trade accounts receivable - net 32,307,002 32,165,841 33,607,002 31,730,487

  The agings of the outstanding balances of trade accounts receivable as at December 31, 2016 and 
2015, as classified by due dates, are as follows:

(Unit : Baht)

Consolidated The Company Only

2016 2015 2016 2015

Age of receivables

 Undue 9,069,603 22,229,963 10,369,603 21,629,963

 Not over 3 months 11,036,919 9,492,614 11,036,919 9,657,260

 Over 3 months to 6 months 2,417,611 443,264 2,417,611 443,264

 Over 6 months to 12 months 8,880,889 - 8,880,889 -

 Over 12 months 12,134,985 19,361,255 12,134,985 19,361,255

Total 43,540,007 51,527,096 44,840,007 51,091,742

Less: Allowance for doubtful accounts (11,233,005) (19,361,255) (11,233,005) (19,361,255)

Net 32,307,002 32,165,841 33,607,002 31,730,487
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 The movements of allowance for doubtful accounts were as follows :-

(Unit : Baht)
Consolidated The Company Only

2016 2015 2016 2015

Beginning balance (19,361,255) (17,904,874) (19,361,255) (17,904,874)

Doubtful debt recovered 2,572,770 22,500 2,572,770 22,500

(Increase) decrease of allowance 5,555,480 (1,478,881) 5,555,480 (1,478,881)

Ending Balance (11,233,005) (19,361,255) (11,233,005) (19,361,255)

  The Company and its subsidiaries have long time outstanding balances of trade accounts receivable, 
consisting of 7 debtors as at December 31, 2016 totaling Baht 12.1 million. (As at December 31, 2015 : Baht 
19.4 million of 8 debtors). The Company and its subsidiaries have set aside an allowance for doubtful accounts 
in amount of approximately Baht 11.2 million (As at December 31, 2015 : Baht 19.4 million). These accounts 
are under a follow-up by the company and it subsidiaries. 

7. Unbilled Complete Construction In Progress/Advances Received from  
 Customers

(Unit : Baht)

Consolidated The Company Only

2016 2015 2016 2015

Revenue recognized in the years - Shipbuilding 205,758,199 359,949,087 243,194,180 387,986,470

 - Ship repair 311,701,800 346,696,023 312,567,219 346,876,717

 - Service 81,906,293 50,586,022 - -

 - Sale 
   equipment for
   marine service 243,628 - - -



ANNUAL REPORT 2016
ASIAN MARINE SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED 239

(Unit : Baht)

Consolidated The Company Only

2016 2015 2016 2015

Aggregate amount of cost incurred and recognized profit 205,758,199 539,134,812 243,194,180 567,172,195

Unbilled complete construction in progress for - Shipbuilding 73,097,449 - 73,097,449 -

 - Ship repair 20,779,795 47,119,215 21,187,334 47,146,035

 - Service 40,000 479,922 - -

93,917,244 47,599,137 94,284,783 47,146,035

Advances received from customers  - Shipbuilding 6,600,000 - 6,600,000 -

 - Ship repair 4,586,348 - 4,586,348 -

11,186,348 - 11,186,348 -

  For the year 2015, the Company has capitalized interest on the loan for construction as part of work in 
process of approximately Baht 1.99 million. 

8. Inventories
(Unit : Baht)

Consolidated The Company Only

2016 2015 2016 2015

Raw materials 23,250,666 22,037,629 22,961,419 21,899,422

Work in process 1,662,597 1,266,364 1,662,597 1,186,947

Goods intransit - 2,109,593 - 2,109,593

Total 24,913,263 25,413,586 24,624,016 25,195,962

Less : Allowance for stock obsolescence (892,138) (564,139) (892,138) (564,139)

Net 24,021,125 24,849,447 23,731,878 24,631,823

 Allowance for stock obsolescence and decline in value of inventories is changed during the year as follows :
(Unit : Baht)

Consolidated The Company Only

2016 2015 2016 2015

Beginning balance (564,139) (1,089,195) (564,139) (1,089,195)

Increase (327,999) - (327,999) -

Decrease - 525,056 - 525,056

Ending balance (892,138) (564,139) (892,138) (564,139)
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(Unit : Baht)

Consolidated The Company Only

2016 2015 2016 2015

Reversal of the decline in value of inventory for the year - (525,056) - (525,056)

9. Restricted Bank Deposits
  As at December 31, 2016, the Company and its subsidiaries’ time deposits at financial institutions 

amounted Baht 2.95 million (the Company only : 2.95 million Baht) have been pledged with banks to secure 
bank guarantees issued by banks on behalf of the Company.

10. Installment Receivable - Ship Repair
(Unit : Baht)

Consolidated / The Company Only

2016 2015

Installment receivables for ship repair 

 (as at December 31, 2015 : one trade debtor) - 2,594,985

Less Allowance for doubtful accounts (2,594,985)

Net - -

  As at December 31, 2015 the Company had one trade account receivable of: - 
  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 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 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 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.

  In the year 2016 the Company has written off the account receivable as bad debts totalling Baht 2.59 
million. 
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11. Investments In Subsidiaries for Under The Cost Method
  These represent investments in ordinary shares in the following subsidiaries.

(Unit : Baht)
The Company Only

Company’s name Paid-up capital
Shareholding
percentage Cost

Carrying amounts 
based on equity 

method
Dividend for 

the years

2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015

(Million
Baht)

(Million
Baht) (Percent) (Percent)

Investments in subsidiaries

General Marine Co., Ltd. 10.0 10.0 100 100 10,000,000 10,000,000 5,315,787 5,379,199 - -

Less Allowance for impairment (5,115,021) (5,115,021) - - - -

4,884,979 4,884,979 5,315,787 5,379,199 - -

Asimar Marine Co., Ltd. 5.0 5.0 100 100 4,998,200 4,998,200 8,739,451 8,659,408 - -

Eco marine Co., Ltd. 18.25 18.25 93 93 16,999,300 16,999,300 20,361,827 15,662,739 9,281,904 -

Less Allowance for 
impairment - (4,999,300) - - - -

 16,999,300 12,000,000 20,361,827 15,662,739 9,281,904 -

 Total 26,882,479 21,883,179 34,417,065 29,701,346 9,281,904 -

  The Change of investment in subsidiary that recorded by cost method in separated financial statement 
has the details as follows: 

(Unit : Baht)

The Company Only

2016 2015

Beginning balance 21,883,179 21,883,179

Gain on reversal of impairment of investments in subsidiary 4,999,300 -

Ending balance 26,882,479 21,883,179

  The investment Eco marine Co., Ltd. From the operation during the year 2016 has net profit at the 
amount of Baht 15.00 million and total net assets have increased at the amount of Baht 21.86 million when 
it is recognized by the equity monthed. The investment in the subsidiary has the value for the year ended 
December 31, 2016 of Baht 20.36 million, therefore it has made the reversal of allowance for loss on impairment.

  On November 29, 2016, at the Board of Director Meeting No. 5/2016 of a subsidiary, Eco marine Co., 
Ltd. declare a cash interim dividend payment from its first nine months of 2016 operations at the rate of Baht 
13.65 per share for an amount of Baht 9.96 million. The payment was made on December 22, 2016. 
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12. Property, Plant and Equipment
(Unit : Baht)

Consolidated 

For the year ended December 31, 2016

Book value Transactions Book value

as at 
December
 31, 2015 Additions Deduction

Transferred 
in

Transferred 
out

Transferred 
to Expense

as at 
December 
31, 2016

Cost 

 Land 2,733,086 83,348,201 - - - - 86,081,287

 Floating dockyards 285,464,591 - - - - 285,464,591

 Building, building improvement

  and other constructions 237,623,226 - - 49,103,888 - - 286,727,114

 Machinery and equipment 157,002,866 17,896,430 1,971,331 5,237,405 - - 178,165,370

 Furnitures and fixtures 25,196,506 2,059,336 294,048 337,941 - - 27,299,735

 Vehicles 43,656,347 1,256,126 5,002,472 - - - 39,910,001

 Construction in progress 7,444,459 77,629,542 - - 57,305,404 - 27,768,597

Total 759,121,081 182,189,635 7,267,851 54,679,234 57,305,404 - 931,416,695

Less  Accumulated depreciation 

 Floating dockyards 171,100,991 6,115,549 - - - - 177,216,540

 Building, building improvement

  and other constructions 155,612,677 11,179,794 - - - - 166,792,471

 Machinery and equipment 122,005,238 12,144,339 1,926,812 - - - 132,222,765

 Furnitures and fixtures 21,492,070 1,455,243 279,728 - - - 22,667,585

 Vehicles 37,603,655 2,011,487 4,994,969 - - - 34,620,173

Total 507,814,631 32,906,412 7,201,509 - - - 533,519,534

 Equipment, net 251,306,450 397,897,161
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(Unit : Baht)

Consolidated 

For the year ended December 31, 2015

Book value Transactions Book value

as at 
December
 31, 2014 Additions Deduction

Transferred 
in

Transferred 
out

Transferred 
to Expense

as at 
December 
31, 2015

Cost 

 Land 2,733,086 - - - - - 2,733,086

 Floating dockyards 277,360,873 - - 8,103,718 - - 285,464,591

 Building, building improvement

  and other constructions 237,623,226 - - - - - 237,623,226

 Machinery and equipment 152,189,188 2,814,038 1,246,331 3,245,971 - - 157,002,866

 Furnitures and fixtures 26,437,344 1,276,246 2,499,785 - - 17,299 25,196,506

 Vehicles 45,050,341 2,893,083 4,185,776 421,022 - 522,323 43,656,347

 Construction in progress 6,752,695 12,818,899 - - 11,770,711 356,424 7,444,459

Total 748,146,753 19,802,266 7,931,892 11,770,711 11,770,711 896,046 759,121,081

Less  Accumulated depreciation 

 Floating dockyards 165,449,598 5,651,393 - - - - 171,100,991

 Building, building improvement

  and other constructions 144,461,985 11,150,692 - - - - 155,612,677

 Machinery and equipment 112,068,658 11,148,321 1,211,741 - - - 122,005,238

 Furnitures and fixtures 22,505,194 1,431,147 2,426,974 - - 17,297 21,492,070

 Vehicles 39,250,077 2,371,584 3,873,066 - - 144,940 37,603,655

Total 483,735,512 31,753,137 7,511,781 - - 162,237 507,814,631

 Equipment, net 264,411,241 251,306,450

Depreciation for the year 

2016 (Baht 21.05 million included in cost of services, and the rest in administrative expenses) 32,906,412

2015 (Baht 19.11 million included in cost of services, and the rest in administrative expenses) 31,753,137
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(Unit : Baht)
The Company Only

For year ended December 31, 2016

Book value Transactions Book value

as at 
December
 31, 2015 Additions Deduction

Transferred 
in

Transferred 
out

Transferred 
to Expense

as at 
December 
31, 2016

Cost 

 Land 2,733,086 83,348,201 - - - - 86,081,287

 Floating dockyards 285,464,591 - - - - - 285,464,591

 Building, building improvement

  and other constructions 214,497,588 - - 49,103,888 - - 263,601,476

 Machinery and equipment 154,445,168 17,824,380 1,208,472 5,237,405 - - 176,298,481

 Furnitures and fixtures 24,612,274 2,007,736 274,373 337,941 - - 26,683,578

 Vehicles 24,070,749 1,256,126 5,002,472 - - - 20,324,403

 Construction in progress 7,444,459 77,428,485 - - 57,305,404 - 27,567,540

Total 713,267,915181,864,928 6,485,317 54,679,234 57,305,404 - 886,021,356

Less  Accumulated depreciation 

 Floating dockyards 171,100,991 6,115,549 - - - - 177,216,540

 Building, building improvement

  and other constructions 132,487,049 11,179,794 - - - - 143,666,843

 Machinery and equipment 119,717,315 12,048,483 1,200,081 - - - 130,565,717

 Furnitures and fixtures 20,991,035 1,408,126 260,058 - - - 22,139,103

 Vehicles 20,045,485 931,771 4,994,969 - - - 15,982,287

Total 464,341,875 31,683,723 6,455,108 - - - 489,570,490

 Equipment, net 248,926,040 396,450,866
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(Unit : Baht)
The Company Only

For year ended December 31, 2015

Book value Transactions Book value

as at 
December
 31, 2014 Additions Deduction

Transferred 
in

Transferred 
out

Transferred 
to Expense

as at 
December 
31, 2015

Cost 

 Land 2,733,086 - - - - - 2,733,086

 Floating dockyards 277,360,873 - - 8,103,718 - - 285,464,591

 Building, building improvement

  and other constructions 214,497,588 - - - - - 214,497,588

 Machinery and equipment 149,730,799 2,705,638 1,237,240 3,245,971 - - 154,445,168

 Furnitures and fixtures 25,889,511 1,222,548 2,499,785 - - - 24,612,274

 Vehicles 25,416,265 2,419,238 4,185,776 421,022 - - 24,070,749

 Construction in progress 6,752,695 12,818,899 - - 11,770,711 356,424 7,444,459

Total 702,380,817 19,166,323 7,922,801 11,770,711 11,770,711 356,424 713,267,915

Less  Accumulated depreciation 

 Floating dockyards 165,449,598 5,651,393 - - - - 171,100,991

 Building, building improvement

  and other constructions 121,336,357 11,150,692 - - - - 132,487,049

 Machinery and equipment 110,017,114 10,910,605 1,210,404 - - - 119,717,315

 Furnitures and fixtures 22,039,829 1,378,180 2,426,974 - - - 20,991,035

 Vehicles 23,025,491 893,060 3,873,066 - - - 20,045,485

Total 441,868,389 29,983,930 7,510,444 - - - 464,341,875

 Equipment, net 260,512,428 248,926,040

Depreciation for the year

2016 (Baht 20.94 million included in cost of services, and the rest in administrative expenses) 31,683,723

2015 (Baht 18.88 million included in cost of services, and the rest in administrative expenses) 29,983,930

  Portion of buildings of the Company and its subsidiary are erected on the land which the Company has 
a lease agreement of the state land and construction with the Treasury Department and the right of such 
assets will be transferred to the lessor at the end of the agreement. (See note 13). As at December 31, 2016, 
cost value and book value of those assets were Baht 186.9 million and Baht 56.4 million, respectively. (The 
Company only : Baht 163.8 million and Baht 56.4 million, respectively).
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  As at December 31, 2016 and 2015, the Company has mortgaged two floating dockyards, with a total 
net book value, of Baht 103.9 million and Baht 71.7 million, respectively, and land and construction thereon 
with a total net book value of Baht 137.2 million and 3.8 million, respectively, and machinery, with a net book 
value of Baht 0.1 million and Baht 0.2 million, respectively to secure credit facilities and loans obtained from 
financial institutions. (See note 18 and 20)

  As at December 31, 2016 and 2015, the subsidiary has mortgaged two ships, with a total net book value 
of Baht 0.03 million and Baht 0.5 million, respectively to secure credit facilities and loans obtained from 
financial institutions. (See note 18)

  As at December 31, 2016 and 2015 motor vehicles of Company with a total net book value of Baht 3.2 
million and Baht 2.5 million, respectively were under financial lease agreements with leasing companies.

  As at December 31, 2016 and 2015 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 385.6 
million and Baht 333.6 million, respectively.(The Company Only: As at December 31, 2016 and 2015, Baht 
339.8 million and Baht 308.1 million, respectively).

  On April 18, 2016, at the Board of Directors’ Meeting No. 2/2016, it had the resolution to acquire the 
assets in Surat Thani Province from the third party consisting of land with buildings in order to expand and 
support the work in the southern region. The total trading amount is Baht 130 million by acquiring the assets 
and transferring the ownership on July 27, 2016. The assets have been appraised by an independent appraiser 
amounting to Baht 120.32 million. The assets acquisition has a related direct expense amounting to Baht 
5.13 million. Such assets were mortgaged to guarantee the credit lines and loan received from the financial 
institution. The details of the acquired assets are as follows:

(Unit : Baht)

Book value as at acquisition date

Land 83,348,201

Building, building improvement

 and other constructions 41,944,401

Machinery and equipment  452,165

Constructions in progress  9,385,080

 Total  135,129,847
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13. Leasehold Right of Land And Building

(Unit : Baht)

Consolidated/ The Company Only

Book value 
as at December 

31, 2015 Amortization

Book value 
as at December

31, 2016

Leasehold right of land and building (30 years) 32,036,250 - 32,036,250

Less Accumulated amortization 3,986,906 1,067,875 5,054,781

Net book value 28,049,344 26,981,469

  Since January 20, 1988, a subsidiary company entered into a sublease agreement of the state land, 
dock and warehouse from a sub-lessor. The agreement has a term of 24 years, which has already expired 
in January 2012. The Company has requested to negotiate in continuing to rent such property from the 
previous agreement in place of the subsidiary. In the year 2013, the Company receives its entitlement to rent 
directly from the Treasury Department. The details and conditions are specified in the new lease agreement 
dated April 26, 2013. 

  On April 26, 2013, the Company entered into a lease agreement of the state land and construction with 
the Treasury Department. The lease has a term of 30 years starting from April 22, 2012 and ending on April 
21, 2042. The Company has to pay for the land and construction leasehold right on the agreement date and 
costs involved totaling Baht 32,036,250 and is required to pay the rent annually throughout the term of the 
lease agreement. 

 The details of the annual rental rates as specified in the agreement are as follows:
 Year 1-5 at Baht 1,467,139 per year 
 Year 6-10 at Baht 1,687,210 per year
 Year 11-15 at Baht 1,940,290 per year
 Year 16-20 at Baht 2,231,335 per year
 Year 21-25 at Baht 2,566,035 per year
 Year 26-30 at Baht 2,950,940 per year
 Total rental payment throughout the lease term is Baht 64,214,745.

 As at December 31, 2016, the Company has the obligation to pay the outstanding rent as follows:
 (Unit : Baht)

Payable within Consolidated/The Company Only

1 year 1,687,210

1 to 5 years 6,748,840

Thereafter 5 years 48,443,000

Total 56,879,050
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14. Intangible assets
(Unit : Baht)

Consolidated

For the year ended December 31, 2016

Book value Transactions Book value

as at 
December

Transferred 
to

as at 
December

31, 2015 Additions Deduction Transferred in Transferred out Expense 31, 2016

Cost

 Know – how for use in building

 pollution control ships 4,806,653 - - - - 4,806,653

 Copy-right ship blue print 1,025,000 - - - - 1,025,000

 Software 15,427,102 1,577,902 - 4,174,375 - - 21,179,379

 Software in progress - 4,778,990 - - 4,174,375 - 604,615

 Copy-right ship blue print

  in progress - - - 2,626,170 - - 2,626,170

  Total 21,258,755 6,356,892 - 6,800,545 4,174,375 - 30,241,817

Less Accumulated amortization

 Know – how for use in building

 pollution control ships 4,806,653 - - - - 4,806,653

 Copy-right ship blue print 265,096 102,500 - - - - 367,596

 Software 9,227,163 845,985 - - - - 10,073,148

  Total 14,298,912 948,485 - - - - 15,247,397

 Net book value 6,959,843 14,994,420
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(Unit : Baht)
Consolidated

For the year ended December 31, 2015

Book value Transactions Book value

as at 
December 
31, 2014 Additions Deduction Transferred in Transferred out

Transferred 
to

Expense

as at 
December
31, 2015

Cost

 Know – how for use in building

 pollution control ships 4,806,653 - - - - - 4,806,653

 Copy-right ship blue print 1,025,000 - - - - - 1,025,000

 Software 15,126,102 301,000 - - - - 15,427,102

  Total 20,957,755 301,000 - - - - 21,258,755

Less Accumulated amortization

 Know – how for use in building

 pollution control ships 4,036,625 770,028 - - - - 4,806,653

 Copy-right ship blue print 162,596 102,500 - - - - 265,096

 Software 8,479,064 748,099 - - - - 9,227,163

  Total 12,678,285 1,620,627 - - - - 14,298,912

 Net book value 8,279,470 6,959,843

Amortization for the year

 2016 948,485

 2015 1,620,627
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(Unit : Baht)
The Company Only

For the year ended December 31, 2016

Book value Transactions Book value

as at 
December
31, 2015 Additions Deduction Transferred in Transferred out

Transferred 
to

Expense

as at 
December
31, 2016

Cost

 Copy - right ship blue print 1,025,000 - - - - - 1,025,000

 Software 15,427,102 1,577,902 - 4,174,375 - - 21,179,379

 Software in progress 4,778,990 - - 4,174,375 - 604,615

 Copy - right ship blue print

  in progress - - - 2,626,170 - - 2,626,170

  Total 16,452,102 6,356,892 - 6,800,545 4,174,375 - 25,435,164

Less Accumulated amortization

 Copy - right ship blue print 265,096 102,500 - - - - 367,596

 Software 9,227,163 845,985 - - - - 10,073,148

  Total 9,492,259 948,485 - - - - 10,440,744

 Net book value 6,959,843 14,994,420

(Unit : Baht)
The Company Only

For the year ended December 31, 2015

Book value Transactions Book value

As at 
December
31, 2014 Additions Deduction Transferred in Transferred out

Transferred 
to

Expense

As at 
December
31, 2015

Cost

 Copy-right ship blue print 1,025,000 - - - - - 1,025,000

 Software 15,126,102 301,000 - - - - 15,427,102

  Total 16,151,102 301,000 - - - - 16,452,102

Less Accumulated amortization

 Copy-right ship blue print 162,596 102,500 - - - - 265,096

 Software 8,479,064 748,099 - - - - 9,227,163

  Total 8,641,660 850,599 - - - - 9,492,259

 Net book value 7,509,442 6,959,843

Amortization for the year

 2016 948,485

 2015 850,599
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  As at December 31, 2016 and 2015 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 8 million and 
Baht 7.9 million, respectively (The Company Only : As at December 31, 2016 and 2015 Baht 8 million and 
Baht 7.9 million, respectively).

15. 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 10) for repayment of the debt. The Company 
aims to sell this vessel and now is in the process of offering it for sale to other interested party, of which it 
should be modified to suit the commercial use to propose to the person who wants to buy it. For the year 
2016 and 2015 the Company has considered to record the impairment of asset by condition in the amount 
of Baht 0.74 million and Baht 16.32 million, respectively.

(Unit : Baht)

Consolidated/ The Company Only

For the year December 31, 2016

Book value Transactions Book value

as at December as at December

 31, 2015 Additions Deduction 31, 2016

Cost

 Assets held for sale 43,000,000 - - 43,000,000

  Total 43,000,000 - - 43,000,000

Less Allowance for impairment

 Assets held for sale 23,135,908 740,762 - 23,876,670

  Total 23,135,908 740,762 - 23,876,670

Assets held for sale - net 19,864,092 19,123,330
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(Unit : Baht)

Consolidated/ The Company Only

For the year December 31, 2015

Book value Transactions Book value

as at December as at December

 31, 2014 Additions Deduction 31, 2015

Cost

 Assets held for sale 43,000,000 - - 43,000,000

  Total 43,000,000 - - 43,000,000

Less Allowance for impairment

 Assets held for sale 6,812,740 16,323,168 - 23,135,908

  Total 6,812,740 16,323,168 - 23,135,908

Assets held for sale - net 36,187,260 19,864,092

Loss on impairment for the year 

 2016 740,762

 2015 16,323,168

 The movements of allowance for impairment accounts were as follows :-
(Unit : Baht)

Consolidated/ The Company Only

2016 2015

Beginning balance 23,135,908 6,812,740

Increase 740,762 16,323,168

Ending balance 23,876,670 23,135,908

  The Company has set the provisions on allowance for impairment of assets held for sale from the 
deteriorated of assets. It is applied by the assumption according to the length of time together with comparative 
to the appraisal fair value of the assets by market approach method less selling cost. In 2015, it is used 
offering price from the third party to consider together with the adjustment to the fair value by applying the 
offering price deducted the cost of sales. 
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16. Deferred Tax Assets and Deferred Tax Liabilities
 16.1 Changes in deferred tax assets and deferred tax liabilities for the year ended December 31, 2016 are  

  summarized as follows:
(Unit : Baht)

Consolidated

Revenue (expenses)
during the year

Balance as at 
Dec. 31, 2015

In profit or 
loss

In other 
comprehensive 

income
Balance as at 
Dec. 30, 2016

Deferred tax assets:

Inventories 112,828 65,599 - 178,427

Assets held for sale 4,627,182 148,152 - 4,775,334

Property, plant and equipment 255,890 51,606 - 307,496

Intangible assets 265,652 (88,964) - 176,688

Employee benefit obligations 1,115,701 (102,177) - 1,013,524

Warranty provisions 3,710,023 (3,457,208) - 252,815

Operating lease 505,014 134,671 - 639,685

Total 10,592,290 (3,248,321) - 7,343,969

 
(Unit : Baht)

The Company Only

Revenue (expenses)
during the year

Balance as at 
Dec. 31, 2015

In profit or 
loss

In other 
comprehensive 

income
Balance as at 
Dec. 31, 2016

Deferred tax assets:

Inventories 112,828 65,599 - 178,427

Assets held for sale 4,627,182 148,152 - 4,775,334

Property, plant and equipment 255,890 51,606 - 307,496

Intangible assets 265,652 (88,964) - 176,688

Employee benefit obligations 1,016,435 (111,725) - 904,710

Warranty provisions 3,710,023 (3,457,208) - 252,815

Operating lease 505,014 134,671 - 639,685

Total 10,493,024 (3,257,869) - 7,235,155
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 16.2 Tax expense (income)

 16.2.1 Major components of tax expense (income) for the year ended December 31, 2016 and 
2015 consisted of: 

(Unit : Baht)
Consolidated The Company Only

2016 2015 2016 2015

Income tax expense (income) shown in profit or loss :

 Current tax expense:

  Income tax expense for the year 5,383,296 26,185,032 4,379,303 26,185,032

 Deferred tax expense (income):

  Changes in temporary differences relating to the 

   original recognition and reversal 3,248,321 (5,879,641) 3,257,869 (5,870,775)

  Total 8,631,617 20,305,391 7,637,172 20,314,257

Income tax relating to components of other

 comprehensive income :

  Deferred tax relating to :

   Actuarial gain (losses) - - - -

  Total - - - -

 16.2.2 A numerical reconciliation between tax expense (income) and the product of accounting 
profit multiplied by the applicable tax rate for the years ended December 31, 2016 and 2015 as follows: 

(Unit : Baht)
Consolidated The Company Only

2016 2015 2016 2015

Accounting profit (loss) for the year 58,030,734 111,640,325 56,339,119 102,243,392

Add loss from subsidiary 63,412 271,663 - -

  Total 58,094,146 111,911,988 56,339,119 102,243,392

The applicable tax rate (%) 20 20 20 20

Tax expense (income) at the applicable tax rate 11,618,829 22,382,398 11,267,824 20,448,678

Reconciliation items:

 Tax effect of expenses that are not deductible in

  determining tax profit:

  - Expenses not allowed as expenses in 
   determining taxable profit 673,931 333,830 544,188 58,443

  - Expenses which is deductible increasing from 
   actual payment (3,661,143) (2,410,837) (4,174,840) (192,864)

Total reconciliation items (2,987,212) (2,077,007) (3,630,652) (134,421)

Total tax expense (income) 8,631,617 20,305,391 7,637,172 20,314,257
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 16.2.3 A numerical reconciliation between the average effective tax rate and the applicable tax 
rate for the years ended December 31, 2016 and 2015 are summarized as follows: 

(Unit : Baht )

Consolidated

2016 2015

Tax amount 
(Baht)

Tax rate
(%)

Tax amount 
(Baht)

Tax rate
(%)

Accounting profit (loss) before tax expense for the year 58,094,146 111,911,988

Tax expense (income) at the applicable tax rate 11,618,829 20.00 22,382,398 20.00

Reconciliation items (2,987,212) (5.14) (2,077,007) (1.86)

Tax expense (income) at the average effective tax rate 8,631,617 14.86 20,305,391 18.14

(Unit : Baht )

The Company Only

2016 2015

Tax amount 
(Baht)

Tax rate
(%)

Tax amount 
(Baht)

Tax rate
(%)

Accounting profit (loss) before tax expense for the year 56,339,119 102,243,392

Tax expense (income) at the applicable tax rate 11,267,824 20.00 20,448,678 20.00

Reconciliation items (3,630,652) (6.44) (134,421) (0.13)

Tax expense (income) at the average effective tax rate 7,637,172 13.56 20,314,257 19.87

17.  Withholding Tax Deducted at Source
  This represents the withholding tax deducted at source of the following years: 

(Unit : Baht)

Consolidated The Company Only

2016 2015 2016 2015

Year 2013 - 1,600,100 - -

Year 2014 - 1,889,148 - 42,960

Year 2015 1,783,096 1,913,880 - -

Year 2016 9,071,634 - 7,982,489 -

  Total 10,854,730 5,403,128 7,982,489 42,990
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  The Company and its subsidiaries regard withholding tax deducted at source as an asset since they 
have the right to claim for refund or during refundable process. However, the net realizable value of withholding 
tax is subject to the exercise of the claim right by the Company and its subsidiaries, and the result of the 
Company and its subsidiaries’ tax audit by the Revenue officials.

18. Bank Overdrafts and Short-Term Loans from Financial Institutions  
 /Trust Receipts

(Unit : Baht)

Interest rate 
Percent per 

annum

Consolidated The Company Only

2016 2015 2016 2015
Bank overdrafts MOR - - - -
Short - term loans from financial
 institutions 5.42 10,000,000 - 10,000,000 -
Total 10,000,000 - 10,000,000 -

Trust receipts 4.30 53,060,260 - 53,060,260 -

  As at December 31, 2016, the Company has bank overdraft facilities amounted to approximately Baht 
38 million, short-term loans Baht 160 million and trust receipt Baht 110 million (As at December 31, 2015 : 
Bank overdraft facilities Baht 38 million, short-term loans Baht 110 million and trust receipt Baht 110 million), 
secured by the mortgage of the Company’s two floating dockyards and land and construction thereon.

  As at December 31, 2016, the subsidiaries has bank overdraft facilities amounted to approximately Baht 
2 million and short-term loans Baht 10 million (As at December 31, 2015: Bank overdraft facilities Baht 2 
million, short-term loans Baht 10 million), secured by the mortgage of the subsidiary’s two ships and secured 
by parent company.

19. PROVISION FOR WARRANTY UNDER CONTRACT 
  The Company has set a provision for product warranty against any loss or damage that might occur for 

the ship building project delivery. The warranty upon management criteria and experience. 
(Unit : Baht)

Consolidated The Company Only
2016 2015 2016 2015

Balance, beginning of the year 18,550,114 - 18,550,114 -
Add  Addition during the year 1,978,869 20,439,026 1,500,000 20,439,026
Less Payment during the year (7,118,717) (1,888,912) (6,838,592) (1,888,912)
   Reversal (11,947,447) - (11,947,447) -
Balance, ending of the year 1,462,819 18,550,114 1,264,075 18,550,114
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  In 2016 and 2015, the Company and its subsidiary has set the provisions from the work guarantee 
amounting to Baht 1.98 million and Baht 20.44 million, respectively, according to the estimated from the 
engineers. (The Company Only : amounting to Baht 1.50 and Baht 20.44 million, respectively). 

20. Long-Term Loans from Bank
  Long-term loan consisted of:

(Unit : Baht)

Consolidated/ The Company Only

2016 2015

Loan from local commercial bank 106,571,745 -

   Total long-term loans 106,571,745 -

Less Current portion (12,350,000) -

   Long-term loans from bank-net 94,221,745 -

  As at December 31, 2016, the Company entered into two long-term loan agreements with the bank at 
the amount of Baht 125 million and Baht 160 million, respectively.

  First agreement : Long-term loan amounted Baht 125 million divided into 2 parts as follows:
  Loan for land and construction thereon amounted 105 million, MLR-2.00 per annum, 108 installments 

with Baht 0.98 million per installment, first installment will repay on the final business date of 13th month 
from the first withdrawal date from bank and finish within 120 months from the first withdrawal month.

  Loan for shipyard maintenance amounted 20 million, MLR-2.25 per annum, 48 installments with 
Baht 0.42 million per installment, first installment will repay on the final business date of 13th month 
from the first withdrawal date from bank and finish within 60 months from the first withdrawal month.

   Such long-term loan are guaranteed by land and construction thereon (See note 12).
  Second agreement : Long-term loan amounted Baht 160 million for harbor improvement as follows:

 - Month No. 1-36, MLR-1.90 per annum
 - Month No. 37-60 MLR-1.65 per annum
 - Month No. 61-120 MLR-1.40 per annum

  The total repayments are 108 installments at Baht 1.49 million each installment, the first installment 
will be made on the final business date of 13th month from the first withdrawal installment from bank 
and finish within 120 months from the first withdrawal month.
 Such long-term loan is guaranteed by a floating dockyards (See note 12).
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  Other significant practice according to agreement.
  The Company has to comply with the conditions as specified in the loan agreement on significant matters 

such as the Company has not to take the loan for other purposes except specified in the agreement and has 
not transfer, sell, rent, dispose or coursing any encumbrance to assets and debt obligations or burden by 
loan or guarantee any persons. As a result, the ratio of total liabilities to shareholders’ equity is more than 
1.3:1. However, it must not be less than zero. The Company agrees to hold the ratio of the ability to repay 
debt at the ratio of not less than 1.5 times.

21. Employee Benefit Obligations
  The Company and its subsidiaries obligations for employee benefits are as follows :

(Unit : Baht)

Consolidated The Company Only

2016 2015 2016 2015

Employee benefit obligations, balance forward 5,670,797 8,178,515 5,082,176 7,654,732

Current cost of service 699,529 733,381 651,881 687,809

Interest in the year 425,210 439,371 402,895 420,105

Employee benefit paid in the year (1,658,494) (3,680,470) (1,613,400) (3,680,470)

Employee benefit obligations, ending forward 5,137,042 5,670,797 4,523,552 5,082,176

 
 Assumptions in the estimates based on the actuarial principles

Percentage

Consolidated/ The Company Only

2014

Discount rate 4.54 - 4.66

Salary increase rate 0.37 - 2.00

Employee turnover rate 0.00 - 26.00

Disability rate 10.00

Mortality rate Of Thai mortality table 2008
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 Sensitivity analysis

  The results of sensitivity analysis for significant assumptions that affect the present value of the long-
term employee benefit obligations as at December 31, 2016 are summarized below: 

(Unit : Million Baht)

Consolidate financial statements Separate financial statements

0.5% increase 0.5% decrease 0.5% increase 0.5% decrease

Discount rate (8.23) 8.75 (7.77) 8.25

Salary increase rate 8.87 (8.09) 8.38 (7.65)

Turnover rate (8.14) 8.85 (7.69) 8.34

22. Statutory Reserve
  Pursuant to Section 116 of the Public Limited Companies Act B.E. 2535, the Company is required to 

set aside to a statutory reserve at least 5 percent of its net profit for the period after deducting accumulated 
deficit brought forward (if any), until the reserve reaches 10 percent of the registered capital. The statutory 
reserve is not available for dividend distribution.

23. Earnings (Loss) Per Share
  Profit (loss) per share is calculated by dividing the net profit for the period by the weighted average 

number of ordinary shares issued during the year.

Consolidated
Financial Statements

Separate
Financial Statements

2016 2015 2016 2015

Profit for the years (Baht) 48,370,990 90,183,139 48,701,947 81,929,135

Weighted average number of ordinary 
 shares (Share) 258,294,087 258,291,087 258,291,087 258,291,087

Basic earnings per share (Baht/Share) 0.19 0.35 0.19 0.32
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24. Expense By Nature
  Significant expenses by nature are as follows : 

(Unit : Baht)

For the year ended December 31

Consolidated The Company only

2016 2015 2016 2015

Raw material and consumable used 253,250,164 242,673,691 238,050,298 241,564,759

Change in material and work in process 500,323 (3,186,244) 571,945 (3,430,135)

Depreciation and amortization 34,922,772 34,441,639 33,700,083 31,902,404

Employee benefit cost 100,197,970 112,011,104 79,384,149 87,307,321

Employee benefit after retried 699,529 733,381 651,881 687,809

25. Financial Information By Operating Segments
  Operating segment information is reported in a manner consistent with the internal reports that are 

regularly reviewed by the chief operating decision maker in order to make decisions about the allocation of 
resources and assess its performance to the company’s operating segment.

  The Company and its subsidiaries’ business operations involve 2 principal segments: (1) Ship repairing 
and (2) Ship building. These operations are mainly carried on in Thailand. 

  Below is the consolidated financial information for the years ended December 31, 2016 and 2015 of the 
Company and its subsidiaries by operating segments. 

(Unit: Million Baht) 

Consolidated

For the year ended December 31,

Ship repairing
segment

Ship building
segment

Other 
segments

Elimination of
inter-segment

revenues Consolidation

2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015

Revenue from external 
customers 311.7 346.7 205.8 359.9 82.1 50.6 - - 599.6 757.2

Inter-segment revenues 0.9 0.2 37.4 28.0 41.0 34.9 (79.3) (63.1) - -

Total revenues 312.6 346.9 243.2 387.9 123.1 85.5 (79.3) (63.1) 599.6 757.2

Segment income (loss) 90.2 120.9 62.2 129.4 25.6 17.3 - - 178.0 267.6

Unallocated income and expenses:

 Interest income 0.5 0.6

 Other income 14.5 8.6
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Consolidated

For the year ended December 31,

Ship repairing
segment

Ship building
segment

Other 
segments

Elimination of
inter-segment

revenues Consolidation

2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015

 Administrative expenses (131.0) (163.0)

 Finance costs (4.0) (2.2)

 Income taxes expense (8.6) (20.3)

Profit (loss) for the year 49.4 91.3

Property, plant and equipment - net 397.9 251.3

Intangible assets 15.0 6.9

Leasehold right 27.0 28.0

Unallocated assets 261.4 243.6

Total assets 701.3 529.8

26. Provident Fund
  The Company, its subsidiaries and their employees have jointly established a provident fund in accordance 

with the Provident Fund Act B.E. 2530. Employees, the Company and its subsidiaries contributed to the fund 
monthly at the rate of 5 percent of basic salary. The fund, which is managed by Siam Commercial Bank Public 
Company Limited, will be paid to employees upon termination in accordance with the fund rules. For the year 
2016 and 2015 amount totaling Baht 3.4 million and Baht 3.4 million, respectively, (the Company only : Baht 
3.2 million and Baht 3.2 million, respectively). 

27. Capital Management
  The primary objective of the Company’s capital management is to ensure that it has an appropriate 

financial structure and preserves the ability to continue its business as a going concern.
  According to the separate statements of financial position as at December 31, 2016 and 2015, the 

Company’s debt-to-equity ratio was 0.60 : 1 and 0.23 :1, respectively.

28. Dividend
 YEAR 2016

  At the Annual General Meeting of the shareholders held on April 4, 2016, it had the resolution to approve 
the dividend payment for the 2015 earnings in cash at the rate of Baht 0.20 per share, totaling Baht 51.66 
million, payment on April 29, 2016

(Unit: Million Baht) 
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 YEAR 2015

  At the Annual General Meeting of the Shareholders held on April 3, 2015, it had the resolution to approve 
the dividend payment for the 2014 earnings in cash at the rate of Baht 0.12 per share, totaling Baht 38.74 
million, payment on April 30, 2015. 

29. Commitments and Contingent Liabilities 

 29.1 Commitments relating to operating lease and service agreements

  The Company and its subsidiaries have entered into several lease agreements in respect of land, 
condominium units and motor vehicles, service agreements relating to the staff bus service, hire of work 
agreement, and other services agreements.

 Future minimum rentals payable under these leases as at December 31, 2016 are as follows:
(Unit : Million Baht)

Payable within Consolidated The Company Only

1 year 3.96 3.96

1 to 5 years 9.44 9.44

Thereafter 5 years 48.44 48.44

Total 61.84 61.84

 
 29.2 Commitments relating to ship building and ship repairing contracts

  As at December 31, 2016 the Company has undelivered for unrendered ship building and ship 
repair contracts totaling approximately Baht 188.64 million. 

 29.3  Commitments for purchase goods

  As at December 31, 2016, the Company has outstanding commitments on the contracts to purchase 
machinery and equipment for ship repair of Baht 4.45 million, Yen 36.27 million, USD 0.07 million.

 29.4  Guarantees

  As at December 31, 2015 there were outstanding bank guarantees of approximately Baht 18.77 
million (The Company Only : Baht 11.14 million) which have been issued by banks on behalf of the 
Company and its subsidiaries in respect of certain performance bonds as required in the ordinary course 
of business of the Company and its subsidiaries.
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 29.5 Securities against credit facilities and loans as obtained from financial institutions

  As at December 31, 2016 The Company’s credit facilities and loans obtained from banks at the 
amount of Baht 593 million and have been secured by the mortgage of the Company’s two floating 
dockyard and land and construction thereon.

  As at December 31, 2016 The subsidiary’s credit facilities and loans obtained from banks at the 
amount of Baht 12 million and have been secured by the mortgage of the subsidiary’s two ships and 
secured by parent company.

 29.6  Specific credit for project

  As at December 31, 2016, the Company has received the specific credit for project from 2 banks. 
It has been guaranteed by transfer of claims in payment from such project of trade receivables. The 
details of credit balance have been shown as follows:

  Credit of letter under bank guarantee at the amount of Baht 357.48 million and have been withdrawn 
Baht 146.93 million.

  Credit of letter of credit and trust receipt at the amount not over Baht 120 million and have been 
withdrawn Baht 52.57 million (or equivalent other foreign currencies).

  Credit of short-term loan at the amount of Baht 30 million.

 29.7  Litigations

  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. On December 19, 2013, the Court of first instance delivered judgment to 
dismiss the lawsuit. However, the prosecutor appealed to the court on April 2, 2014. Later on November 
4, 2014, the Appeal Court upheld the judgment of the Count of first instance to dismiss the case. On 
December 3, 2014, the prosecutor appealed to the Supreme Count. Later on May 19, 2016, the Supreme 
Court had ordered to dispose the case from the directory. 

30. Financial Instruments

 30.1 Financial risk management and policies

  The Company’s and its subsidiaries’ financial instruments, as defined under Thai Accounting 
Standard No. 107 “Financial Instruments: Disclosure and Presentations”, principally comprise cash and 
cash equivalents, trade accounts receivable and payable, loans, bank overdrafts, trust receipts, and 
short-term loans. The financial risks associated with these financial instruments and how they are 
managed are described below. 
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30.1.1 Credit risk
  The Company and its subsidiaries are exposed to credit risk primarily with respect to trade 
accounts receivable, loans and other receivables. The Company and its subsidiaries manage the risk 
by adopting credit control policies and procedures, and therefore do not expect to incur material financial 
losses. The maximum exposure to credit risk is limited to the carrying amounts of receivables, loans 
and other receivables as stated in the statements of financial position.
  The Company is subject to concentrations of credit risk because the Company builds and 
repairs ships for general customers, in both the private and public sectors. The ability of these debtors 
to meet their obligations is sensitive to the health of the local economy.

30.1.2 Interest rate risk
  The Company’s and its subsidiaries’ exposure to interest rate risk relates primarily to their 
cash at financial institutions, loans to subsidiaries, bank overdrafts, trust receipts, and loan borrowings. 
However, since most of the Company and its subsidiaries’ financial assets and liabilities bear floating 
interest rates or fixed interest rates which are close to the market rate, the interest rate risk is expected 
to be minimal. 
  Significant financial assets and liabilities as at December 31, 2016 classified by type of interest 
rates are summarised in the table below, with those financial assets and liabilities that carry fixed interest 
rates further classified based on the maturity date, or the repricing date (if this occurs before the maturity 
date). 

Fixed interest rates

Within 
1 year

1 - 5
years

Over 
5 years

Floating 
interest 

rate

Non-
interest 
bearing Total

Effective 
interest 

rate

(Million Baht)

Financial assets

Cash and cash 
equivalent 20.0 - - 14.5 2.4 36.9 0.10 - 1.25

20.0 - - 14.5 2.4 36.9

Financial liabilities

Bank overdrafts and 
 short-term loans 

 from financial institutions - - - 10.0 - 10.0  -

Trust receipts - - - 53.0 - 53.0 1.91 - 6.00

- - - 63.0 - 63.0
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30.1.3 Foreign currency risk
  The Company’s and its subsidiaries’ exposure to foreign currency risk arises mainly from 
trading and service transactions that are denominated in foreign currencies. The Company seeks to 
reduce this risk by entering into forward exchange contracts when they considers appropriate. Generally, 
the forward contracts mature within one year.
  The balances of financial assets and liabilities denominated in foreign currencies as at 
December 31, 2015 are summarized below.

Financial Financial Average exchange rate

Foreign currency assets liabilities as at December 31, 2016

(Million) (Million) (Baht per 1 foreign currency unit)

US dollar 0.26 - 35.66

EURO - 0.24 38.14

JPY - 132.00 0.31

SGD - 0.05 25.08

 30.2 Fair values of financial instruments

  Since the majority of the Company’s and its subsidiaries’ financial assets and parts of their financial 
liabilities are short-term in nature, and lendings and loans borrowings have floating interest rates, the 
fair value of these financial assets and liabilities is not expected to be materially different from the 
amounts presented in the statements of financial position.

  A fair value is the amount for which an asset can be exchanged or a liability settled between 
knowledgeable, willing parties in an arm’s length transaction. The fair value is determined by reference 
to the market price of the financial instrument or by using an appropriate valuation technique, depending 
on the nature of the instrument. 
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31. The Revised Accounting Standards are Not Yet Effective In The Current Year
  The Federation of Accounting Professions (FAP) has issued Notifications to mandate the use of accounting 

standards, financial reporting standards, and interpretations of accounting and financial reporting standards 
that are revised. 

  These revised accounting standards which are effective for the fiscal year beginning on or after January 
1, 2017 are as follows:

TAS 1 (revised 2016) Presentation of Financial Statements

TAS 2 (revised 2016) Inventories

TAS 7 (revised 2016) Statement of Cash Flows

TAS 8 (revised 2016) Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors

TAS 10 (revised 2016) Events After the Reporting Period

TAS 11 (revised 2016) Construction Contracts

TAS 12 (revised 2016) Income Taxes

TAS 16 (revised 2016) Property, Plant and Equipment

TAS 17 (revised 2016) Leases

TAS 18 (revised 2016) Revenue

TAS 19 (revised 2016) Employee Benefits

TAS 20 (revised 2016) Accounting for Government Grants and Disclosure of Government 
Assistance

TAS 21 (revised 2016) The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates

TAS 23 (revised 2016) Borrowing Costs

TAS 24 (revised 2016) Related Party Disclosures

TAS 26 (revised 2016) Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans

TAS 27 (revised 2016) Separate Financial Statements

TAS 28 (revised 2016) Investments in Associates and Joint Ventures

TAS 29 (revised 2016) Financial Reporting in Hyperinflationary Economies

TAS 33 (revised 2016) Earnings Per Share

TAS 34 (revised 2016) Interim Financial Reporting

TAS 36 (revised 2016) Impairment of Assets

TAS 37 (revised 2016) Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets

TAS 38 (revised 2016) Intangible assets

TAS 40 (revised 2016) Investment Property

TAS 41 (revised 2016) Agriculture

TAS 104 (revised 2016) Accounting for Trouble Debt Restructuring

TAS 105 (revised 2016) Accounting for Investments in Debt and Equity Securities
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TAS 107 (revised 2016) Financial Instruments Disclosure and Presentation

TFRS 2 (revised 2016) Share-Based Payment

TFRS 3 (revised 2016) Business Combinations

TFRS 4 (revised 2016) Insurance Contracts

TFRS 5 (revised 2016) Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations

TFRS 6 (revised 2016) Exploration for and Evaluation of Mineral Resource

TFRS 8 (revised 2016) Operating Segments

TFRS 10 (revised 2016) Consolidated Financial Statements

TFRS 11 (revised 2016) Joint Arrangements

TFRS 12 (revised 2016) Disclosure of Interests in Other Entities

TFRS 13 (revised 2016) Fair Value Measurement

TSIC 10 (revised 2016) Government Assistance - No Specific Relation to Operating Activities

TSIC 15 (revised 2016) Operating Leases - Incentives

TSIC 25 (revised 2016) Income Taxes - Changes in the Tax Status of an Entity or its 
Shareholders

TSIC 27 (revised 2016) Evaluating the Substance of Transactions Involving the Legal Form of a 
Lease

TSIC 29 (revised 2016) Service Concession Arrangements: Disclosure

TSIC 31 (revised 2016) Revenue-Barter Transactions Involving Advertising Services

TSIC 32 (revised 2016) Intangible Assets - Web Site Costs

TFRIC 1 (revised 2016) Changes in Existing Decommissioning, Restoration and Similar Liabilities

TFRIC 4 (revised 2016) Determining whether an Arrangement contains a Lease

TFRIC 5 (revised 2016) Right to Interests arising from Decommissioning, Restoration and 
Environmental Rehabilitation Funds

TFRIC 7 (revised 2016) Applying the Restatement Approach under TAS 29 (revised 2016) 
Financial Reporting in Hyperinflationary Economics

TFRIC 10 (revised 2016) Interim Financial Reporting and Impairment

TFRIC 12 (revised 2016) Service Concession Arrangements

TFRIC 13 (revised 2016) Customer Loyalty Programmes

TFRIC 14 (revised 2016) TAS 19 (revised 2016)-The Limit on a Defined Benefit Asset, Minimum 
Funding Requirements and their Interaction

TFRIC 15 (revised 2016) Agreements for the Construction of Real Estate

TFRIC 17 (revised 2016) Distributions of Non - cash Assets to Owners

TFRIC 18 (revised 2016) Transfers of Assets from Customers

TFRIC 20 (revised 2016) Stripping Costs in the Production Phase of a Surface Mine

TFRIC 21 (revised 2016) Levies
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  The management of the Company and its subsidiaries believe that these accounting standards, financial 
reporting standards, accounting standard interpretations and financial reporting standards interpretations 
which are revised will not have any significant impact on the financial statements for the year when they are 
initially applied.

32. Approval of Financial Statements
  These financial statements were authorized for issue by the Company’s Directors on February 24, 2017.
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