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ดำ�เนินก�รภ�ยใต้ประสบก�รณ์ และคว�มชำ�น�ญของทีมง�นที่มีก�รพัฒน�อย่�งต่อเนื่อง  
เพื่อส่งมอบง�นที่มีคุณภ�พ และสร้�งคว�มพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้� ด้วยคว�มพร้อม 
ของเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์รองรับก�รทำ�ง�นได้อย่�งเต็มประสิทธิภ�พ

กว่� 40 ปีในก�รทำ�ธุรกิจต�มหลักธรรม�ภิบ�ล คำ�นึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่�ย  
พร้อมที่จะเติบโตและดูแลสิ่งแวดล้อมร่วมกันกับชุมชน

บริษัทมีก�รค้นคว้�นวัตกรรมโดยก�รนำ�เทคโนโลยีม�พัฒน�ก�รทำ�ง�น 
ให้มีคว�มทันสมัย ลดก�รใช้พลังง�น และใส่ใจสิ่งแวดล้อม

มีพนักง�นที่มีประสบก�รณ์ มีคว�มเชียวช�ญในง�นเฉพ�ะด้�น ทั้งง�นเครื่องกล  
ง�นเพล� ใบจักร และง�นเชื่อมเหล็กและอลูมิเนียม

รับผิดชอบ และยึดมั่นที่จะดำ�เนินธุรกิจต�มวิสัยทัศน์ ด้วยนโยบ�ยก�รบริห�รง�น 
ที่ครอบคลุมทั้งเรื่องคุณภ�พ และคว�มปลอดภัยในก�รทำ�ง�นของทุกฝ่�ย

สร้�งผลง�นที่มีคุณภ�พเป็นที่เชื่อมั่น และคว�มไว้ว�งใจจ�กลูกค้�  
ด้วยระบบม�ตรฐ�นต่�งๆ

Ability

Sustainable

Innovation

Mechanical Expert

Accountability

Reliability



ดำ�เนินก�รภ�ยใต้ประสบก�รณ์ และคว�มชำ�น�ญของทีมง�นที่มีก�รพัฒน�อย่�งต่อเนื่อง  
เพื่อส่งมอบง�นที่มีคุณภ�พ และสร้�งคว�มพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้� ด้วยคว�มพร้อม 
ของเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์รองรับก�รทำ�ง�นได้อย่�งเต็มประสิทธิภ�พ

กว่� 40 ปีในก�รทำ�ธุรกิจต�มหลักธรรม�ภิบ�ล คำ�นึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่�ย  
พร้อมที่จะเติบโตและดูแลสิ่งแวดล้อมร่วมกันกับชุมชน

บริษัทมีก�รค้นคว้�นวัตกรรมโดยก�รนำ�เทคโนโลยีม�พัฒน�ก�รทำ�ง�น 
ให้มีคว�มทันสมัย ลดก�รใช้พลังง�น และใส่ใจสิ่งแวดล้อม

มีพนักง�นที่มีประสบก�รณ์ มีคว�มเชียวช�ญในง�นเฉพ�ะด้�น ทั้งง�นเครื่องกล  
ง�นเพล� ใบจักร และง�นเชื่อมเหล็กและอลูมิเนียม

รับผิดชอบ และยึดมั่นที่จะดำ�เนินธุรกิจต�มวิสัยทัศน์ ด้วยนโยบ�ยก�รบริห�รง�น 
ที่ครอบคลุมทั้งเรื่องคุณภ�พ และคว�มปลอดภัยในก�รทำ�ง�นของทุกฝ่�ย

สร้�งผลง�นที่มีคุณภ�พเป็นที่เชื่อมั่น และคว�มไว้ว�งใจจ�กลูกค้�  
ด้วยระบบม�ตรฐ�นต่�งๆ

Ability

Sustainable

Innovation

Mechanical Expert

Accountability

Reliability

วิสัยทัศน์
เป็นอู่เรือที่มีตร�ผลิตภัณฑ์สู่ระดับส�กล  
นำ�เทคโนโลยีพัฒน�กระบวนก�รผลิต 

ให้ได้คุณภ�พเวล�ส่งมอบ 
และคว�มพึงพอใจสูงสุดของลูกค้�

พันธกิจ
มุ่งมั่นให้บริก�รแก่ลูกค้� โดยมีก�รควบคุมคุณภ�พ 

และเวล�ต�มม�ตรฐ�นอู่เรือชั้นนำ�  
มีก�รพัฒน�อย่�งต่อเนื่อง และบริห�รทรัพย�กรของบริษัท 

ให้มีประสิทธิภ�พสูงสุดเพื่อ

ผู้ถือหุ้น
มีผลประกอบก�ร

ต�มเป้�หม�ย
เป็นที่พอใจ 
แก่ผู้ถือหุ้น

พนักงาน
พัฒน�บุคล�กร 

ให้โอก�สก้�วหน้�
ในง�น มีคุณภ�พ

ชีวิตที่ดี

สิ่งแวดล้อม 
และชุมชน

ร่วมพัฒน� 
สิ่งแวดล้อม

และรับผิดชอบ
ชุมชน

ลูกค้า
ผลง�นเป็นที่

ยอมรับ
และเกิดคว�มพึง

พอใจสูงสุด



02 ส�รจ�กประธ�นกรรมก�รบริษัท
04  คณะกรรมก�รบริษัทและผู้บริห�ร
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สารบัญ

64  นโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร
72  โครงสร้�งก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร  
 และข้อมูลสำ�คัญเกี่ยวกับ 
 คณะกรรมก�ร คณะกรรมก�รชุดย่อย   
 ผู้บริห�ร พนักง�นและอื่นๆ
81  ร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�นสำ�คัญ 
 ด้�นก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร
93  ก�รควบคุมภ�ยในและร�ยก�รระหว่�งกัน

07  โครงสร้�งและก�รดำ�เนินง�นของกลุ่มบริษัท
39  ก�รบริห�รจัดก�รคว�มเสี่ยง
42  ก�รขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อคว�มยั่งยืน
51  ก�รวิเคร�ะห์และคำ�อธิบ�ยของฝ่�ยจัดก�ร
61  ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำ�คัญอื่น

การก�ากับดูแลกิจการ

การประกอบธุรกิจ 
และผลการด�าเนินงาน

04
159  ก�รรับรองข้อมูล

160 เอกสารแนบ 1    
  ร�ยละเอียดเกี่ยวกับกรรมก�ร ผู้บริห�ร  

ผู้มีอำ�น�จควบคุม ได้มอบหม�ยให้รับผิดชอบ
สูงสุดในส�ยง�นก�รเงินและบัญชี ผู้ที่ได้รับ
มอบหม�ยให้รับผิดชอบโดยตรงในก�รควบคุม
ดูแลก�รทำ�บัญชีเลข�นุก�รบริษัทและตัวแทน
ติดต่อประส�นง�นกรณีเป็นบริษัทต่�งประเทศ 

168  เอกสารแนบ 2    
 ร�ยละเอียดเกี่ยวกับกรรมก�รของบริษัทย่อย
169  เอกสารแนบ 3    
  ร�ยละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้�ง�นผู้ตรวจสอบ

ภ�ยใน
170  เอกสารแนบ 4
  ร�ยละเอียดเกี่ยวกับร�ยก�รประเมินร�ค�

ทรัพย์สิน
171  เอกสารแนบ 5
  นโยบ�ยและแนวปฏิบัติก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร 

และ จรรย�บรรณธุรกิจ 
172  เอกสารแนบ 6
  ร�ยง�นคณะกรรมก�รตรวจสอบ

การรับรอง 
ความถูกต้องของข้อมูล

เอกสารแนบ
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99  งบก�รเงิน
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02 แบบแสดงรายงานข้อมูลประจำาปี/รายงานประจำาปี 2564
บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำากัด (มหาชน)

CONTENTS

 ประกิต ประทีปะเสน
 ประธานกรรมการบริษัท

สารจากประธาน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

วิกฤต COVID-19 ที่กินเวลานาน ต่อเนื่องมาถึงปี 2564 ส่งผลให้ทั้งภาคธุรกิจและภาคครัว
เรือนได้รับความเสียหายทางเศรษฐกิจสะสมมากขึ้น เศรษฐกิจโลกและไทย ยังมีความไม่แน่นอนสูง  
จากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ที่ยังคงดำาเนินต่อไป สายพันธุ์โอไมครอนกลายมา 
เป็นสายพันธุ์หลักของการระบาด แม้จะไม่ทำาให้เกิดอาการรุนแรง แต่ความสามารถในการระบาด
ทีเ่รว็กวา่ ทำาใหจ้ำานวนผูต้ดิเชือ้ยงัเพิม่ขึน้ตอ่เนือ่ง ซึง่อาจนำาไปสู่การกลายพนัธุแ์ละเพิม่ความเสีย่ง
ต่อไปในอนาคต กดดันให้เศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะถดถอยทั่วโลก การเรียนรู้ที่จะปรับตัวและ 
ปรับมาตรการควบคุมโรคให้เข้ากับบริบทข้างหน้าจึงเป็นปัจจัยสำาคัญ

บริษัทฯ ตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าว ได้วางแผนรองรับสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น  
ทั้งแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP) เพื่อให้ธุรกิจดำาเนินไปได้โดยไม่หยุดชะงัก ในช่วง
ของการแพร่ระบาด บริษัทฯ เน้นความปลอดภัยของพนักงานเป็นสำาคัญ วางแผนการทำางาน  
โดยวิธี Work from Home หรือประชุมผ่าน Online ขณะที่พนักงานสายการผลิตที่ยังต้องทำางาน
ในโรงงาน (Work on site) มมีาตรการคดักรองอยา่งเครง่ครดั วางแผนกำาลงัพลเพือ่ทำางานทดแทน
กันได้ สร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้า พร้อมส่งมอบงานซ่อมเรือได้ตามกำาหนด รวมทั้งให้ความร่วม
มือกับส่วนรวมในการปฏิบัติตามมาตรการของรัฐอย่างเข้มงวด ทำาให้การทำางานมีความต่อเนื่อง
และดำาเนินการผลิต ทั้งซ่อมเรือและต่อเรือได้ตามแผน เพื่อสร้างรายได้และผลกำาไรแก่ผู้มีส่วน 
ได้เสียทุกฝ่าย

แม้ผลประกอบการในปีนี้ ยังไม่เติบโตได้ตามแผน จากผลกระทบของ COVID-19 เจ้าของเรือ 
ควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่าย จำากัดงบประมาณการซ่อมบำารุงเรือ เลือกทำาเฉพาะงานที่จำาเป็น หรือ 
ตามกฎเกณฑ์ ข้อบังคับของกรมเจ้าท่า ที่มีมาตรการผ่อนปรนขยายเวลาการเข้าอู่ซ่อม รวมทั้ง
ปริมาณเรือต่างประเทศที่เดินทางเข้ามาซ่อมทำาในประเทศไม่ได้ ก่อให้เกิดภาวะการแข่งขันทาง
ด้านราคา ระหว่างอู่ต่อเรือเพ่ิมขึ้น ส่งผลต่ออัตรากำาไรในส่วนของเรือซ่อมลดลง ในขณะที่ส่วน
งานต่อเรือยังสามารถบริหารงานได้ตามแผน ส่งมอบได้ตามกำาหนดทุกโครงการ รวมทั้งยังมี
โครงการต่อเรือโครงการใหม่อย่างต่อเนื่อง

ในทกุภาวการณ ์บรษิทัฯ ยงัคงดำาเนนิธุรกจิภายใตแ้นวคดิการพฒันาอยา่งยัง่ยนื (Sustainable 
Development) โดยได้นำาเอาแนวทางดังกล่าวผสมผสานให้เป็นส่วนหนึ่งของการดำาเนินงาน  
สร้างสมดุลในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ผ่านการกำากับดูแลกิจการที่ดี ตามหลัก 
บรรษัทภิบาล เพื่อสร้างความสมดุลและคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ท้ายนี้กระผมในฐานะประธานกรรมการบริษัท คณะกรรมการ และคณะผู้บริหารของบริษัทฯ 
ขอขอบคุณทา่นผูถื้อหุน้ คู่ค้า และผูม้สีว่นเกีย่วข้องทกุฝา่ยทีม่อบความไวว้างใจและใหก้ารสนับสนนุ
การดำาเนินงานของบริษัทฯ ด้วยดีตลอด 40 ปีที่ผ่านมา รวมถึงขอบคุณผู้บริหารและพนักงาน 
ทุกคนที่ทุ่มเททำาให้บริษัทฯ ดำาเนินการได้ตามเป้าหมายท่ามกลางสถานการณ์ที่มีความท้าทายใน 
ปี 2564 และขอให้เชื่อมั่นว่า เราจะสร้าง ธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

CONTENTS
งบการเงิน เอกสารแนบการประกอบธุุรกิจและผลการดำำานิินิงานิ การกำากับดููแลกิจการ



02 แบบแสดงรายงานข้อมูลประจำาปี/รายงานประจำาปี 2564
บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำากัด (มหาชน)

CONTENTS

 ประกิต ประทีปะเสน
 ประธานกรรมการบริษัท

สารจากประธาน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

วิกฤต COVID-19 ที่กินเวลานาน ต่อเนื่องมาถึงปี 2564 ส่งผลให้ทั้งภาคธุรกิจและภาคครัว
เรือนได้รับความเสียหายทางเศรษฐกิจสะสมมากขึ้น เศรษฐกิจโลกและไทย ยังมีความไม่แน่นอนสูง  
จากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ที่ยังคงดำาเนินต่อไป สายพันธุ์โอไมครอนกลายมา 
เป็นสายพันธุ์หลักของการระบาด แม้จะไม่ทำาให้เกิดอาการรุนแรง แต่ความสามารถในการระบาด
ทีเ่รว็กวา่ ทำาใหจ้ำานวนผู้ตดิเชือ้ยังเพิม่ขึน้ตอ่เน่ือง ซึง่อาจนำาไปสู่การกลายพนัธุแ์ละเพิม่ความเสีย่ง
ต่อไปในอนาคต กดดันให้เศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะถดถอยทั่วโลก การเรียนรู้ที่จะปรับตัวและ 
ปรับมาตรการควบคุมโรคให้เข้ากับบริบทข้างหน้าจึงเป็นปัจจัยสำาคัญ

บริษัทฯ ตระหนักถึงความเส่ียงดังกล่าว ได้วางแผนรองรับสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น  
ทั้งแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP) เพื่อให้ธุรกิจดำาเนินไปได้โดยไม่หยุดชะงัก ในช่วง
ของการแพร่ระบาด บริษัทฯ เน้นความปลอดภัยของพนักงานเป็นสำาคัญ วางแผนการทำางาน  
โดยวิธี Work from Home หรือประชุมผ่าน Online ขณะที่พนักงานสายการผลิตที่ยังต้องทำางาน
ในโรงงาน (Work on site) มมีาตรการคดักรองอยา่งเครง่ครดั วางแผนกำาลงัพลเพือ่ทำางานทดแทน
กันได้ สร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้า พร้อมส่งมอบงานซ่อมเรือได้ตามกำาหนด รวมทั้งให้ความร่วม
มือกับส่วนรวมในการปฏิบัติตามมาตรการของรัฐอย่างเข้มงวด ทำาให้การทำางานมีความต่อเน่ือง
และดำาเนินการผลิต ทั้งซ่อมเรือและต่อเรือได้ตามแผน เพื่อสร้างรายได้และผลกำาไรแก่ผู้มีส่วน 
ได้เสียทุกฝ่าย

แม้ผลประกอบการในปีนี้ ยังไม่เติบโตได้ตามแผน จากผลกระทบของ COVID-19 เจ้าของเรือ 
ควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่าย จำากัดงบประมาณการซ่อมบำารุงเรือ เลือกทำาเฉพาะงานที่จำาเป็น หรือ 
ตามกฎเกณฑ์ ข้อบังคับของกรมเจ้าท่า ที่มีมาตรการผ่อนปรนขยายเวลาการเข้าอู่ซ่อม รวมทั้ง
ปริมาณเรือต่างประเทศที่เดินทางเข้ามาซ่อมทำาในประเทศไม่ได้ ก่อให้เกิดภาวะการแข่งขันทาง
ด้านราคา ระหว่างอู่ต่อเรือเพิ่มขึ้น ส่งผลต่ออัตรากำาไรในส่วนของเรือซ่อมลดลง ในขณะที่ส่วน
งานต่อเรือยังสามารถบริหารงานได้ตามแผน ส่งมอบได้ตามกำาหนดทุกโครงการ รวมทั้งยังมี
โครงการต่อเรือโครงการใหม่อย่างต่อเนื่อง

ในทกุภาวการณ ์บรษิทัฯ ยงัคงดำาเนนิธุรกจิภายใตแ้นวคดิการพฒันาอยา่งยัง่ยนื (Sustainable 
Development) โดยได้นำาเอาแนวทางดังกล่าวผสมผสานให้เป็นส่วนหน่ึงของการดำาเนินงาน  
สร้างสมดุลในด้านเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม ผ่านการกำากับดูแลกิจการที่ดี ตามหลัก 
บรรษัทภิบาล เพื่อสร้างความสมดุลและคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ท้ายนี้กระผมในฐานะประธานกรรมการบริษัท คณะกรรมการ และคณะผู้บริหารของบริษัทฯ 
ขอขอบคุณทา่นผูถื้อหุน้ คู่ค้า และผูม้สีว่นเกีย่วข้องทกุฝา่ยทีม่อบความไวว้างใจและใหก้ารสนับสนนุ
การดำาเนินงานของบริษัทฯ ด้วยดีตลอด 40 ปีที่ผ่านมา รวมถึงขอบคุณผู้บริหารและพนักงาน 
ทุกคนที่ทุ่มเททำาให้บริษัทฯ ดำาเนินการได้ตามเป้าหมายท่ามกลางสถานการณ์ที่มีความท้าทายใน 
ปี 2564 และขอให้เชื่อมั่นว่า เราจะสร้าง ธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป
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5. นายประวัติ  จันทร์เรือง
  กรรมการ และกรรมการสรรหาและ 

กำาหนดค่าตอบแทน
6. ดร. บำารุง  จินดา
 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
7. นางลักขณา  ศรีสด
 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
8. นายธีรพงษ์  ตัณฑ์ ไพบูลย์
 กรรมการ

1. นายประกิต ประทีปะเสน
 ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
2. นายศรีภูมิ  ศุขเนตร
 กรรมการอิสระ
 ประธานกรรมการตรวจสอบ
 ประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
3. นางวรวรรณ  งานทวี
 กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
4. นายสุทิน  ตัณฑ์ ไพบูลย์
 กรรมการ และกรรมการบริหาร

9. ดร. นณณ์  ผาณิตวงศ์
 กรรมการ กรรมการบริหาร
  และกรรมการสรรหาและกำาหนด

ค่าตอบแทน
10. นายสุรเดช  ตัณฑ์ ไพบูลย์
  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  

และกรรมการบริหาร
11. นายวิณณ์  ผาณิตวงศ์
 กรรมการ และกรรมการบริหาร
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และธุรการ
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1. โครงสร้างและการด�าเนินงานของกลุ่มบริษัท
1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

 บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำากัด(มหาชน) ดำาเนินธุรกิจหลักด้านการต่อเรือและซ่อมเรือ รวมทั้งงานก่อสร้าง
วิศวกรรมต่างๆ

1.1.1 วิสัยทัศน์และพันธกิจ ในการดำาเนินธุรกิจ

 คณะกรรมการของบริษัท มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ทำาหน้าที่
กำาหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย ภารกิจ แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท ตลอดจนกำากับดูแลให้ฝ่าย
จัดการสามารถบริหารงานได้ตามนโยบายที่กำาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท โดย 
คณะกรรมการจะมีการทบทวนวิสัยทัศน์ ภาระกิจและกลยุทธ์ของบริษัทเป็นประจำาทุกปี

	 วิสัยทัศน์	: เป็นอู่เรือที่มีตราผลิตภัณฑ์สู่ระดับสากล นำาเทคโนโลยีพัฒนากระบวนการผลิตให้ได้คุณภาพ เวลาส่งมอบ 
และความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า

	 พนัธกจิ	: มุง่ม่ันให้บรกิารแก่ลกูค้า โดยมีการควบคมุคณุภาพและเวลาตามมาตรฐานอูเ่รือชัน้นำา มกีารพฒันาอย่างต่อเนือ่ง  
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1.1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาที่สำาคัญ
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ตรวจเรอืในรปูแบบของ Marine Survey Company ต่อมาบริษทั ได้เปลีย่นวตัถปุระสงค์แต่เริม่แรกมาเป็นให้บรกิารอูซ่่อมเรือ  
เนื่องจากการความต้องการด้านอู่ซ่อมเรือพาณิชย์ ที่ได้มาตรฐานมีเพิ่มมากขึ้น และได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 20 ล้านบาท  
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บริษัท ได้ซื้ออู่ลอยเพิ่มอีก 1 อู่ จากประเทศเยอรมนี โดยให้ชื่อว่า “อู่อาชิมา 2” และได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 120 ล้านบาท  
และ 170 ล้านบาทตามลำาดับ รวมทั้งแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำากัด และเปลี่ยนช่ือเป็น บริษัท เอเชียน มารีน  
เซอร์วิสส์ จำากัด (มหาชน) หรือใช้ชื่อย่อว่า ASIMAR
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SurveyCompanyต่อมาบริษัทฯได้เปลี่ยนวัตถุประสงค์แต่เริ่มแรกมาเป็นให้บริการอู่ต่อเรือเนื่องจากการความต้องการด้านอู่ซ่อมเรือพาณิชย์
ท่ีได้มาตรฐานมีเพิ่มมากข้ึนและได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น20ล้านบาทรวมท้ังซื้ออู่ลอยจากประเทศญี่ปุ่นโดยให้ชื่อว่า“อู่อาชิมา1”เพื่อรองรับ
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บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำากัด  
ก่อต้ังขึ้นในปี 2524 เป็นบริษัทสำารวจทางทะเลด้วย
ทุนจดทะเบียน 200,000 บาท ภายหลังบริษัทได้
ทบทวนวัตถุประสงค์เดิมของบริษัทโดยคำานึงถึง
ความปลอดภัย

ต่อมาบริษัทได้เข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชน
จำากัดและเปล่ียนชื่อเป็น บริษัท เอเชียน มารีน  
เซอร์วิสส์ จำากัด(มหาชน) หรือ ASIMAR

ก่อสร้างโครงเหล็กทางเดินระหว่างอาคาร 
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ก่อต้ัง บจก.อาชิมา 
(บริษัทย่อย)

บริษัทได้ร่วมทุนกับ GLOBECO 
S.P.A. แห่งอิตาลี หนึ่งในบริษัทชั้น
นำาของโลกด้านการจัดการของเสีย

ทางนำ้า ก่อต้ังบริษัท Ecomarine 
Co., Ltd. (บริษัทย่อย)

บริษัทลงนามในสัญญาต่อเรือบรรทุก
สินค้าขนาด 442 TEU ซึ่งใหญ่ที่สุด 

เท่าที่เคยมีมาในประเทศไทย 
สำาหรับ GATI LIMITED ของอินเดีย

บริษัทฯ ลงนามสัญญาต่อเรอืสำารวจปิโตเลียม 
ALMANSOORI PRODUCTION SERVICE LLC 

ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

บริษัทฯ ส่งมอบเรือบรรทุกสินค้า
ขนาด 442 TEU ลงนามสัญญา
ต่อเรือลากจูง ของการท่าเรือ 
แห่งประเทศไทย

ลงนามในสัญญาต่อเรือ Transhipment 
Barge Inter จำานวน 1 ลำา ของบริษัท 
อินเตอร์ สตีวีโดริ่ง 7 จำากัด

บริษัทลงนามสัญญางานต่อเรือ 
Lighter Barge จำานวน 6 ลำา ของ
บริษัท อ่างทองชูการ์ เทอร์มินัล จำากัด 
และส่งมอบเรือ Transhipment Barge 
จำานวน 1 ลำา

เปิดอู่ต่อเรือแห่งที่ 2 ในจังหวัด
สุราษฎร์ธานี เพื่อขยายการดำาเนิน
งานไปยังภาคใต้ของประเทศไทย

บริษัทฯ ส่งมอบเรือลากจูง  
50 ตัน TARUE 304

1981 1995 2003

2005

20062009

2011

2013 2016

2007

2017

ประวัติความเป็นมา 
และการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญ
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	 ปี	2539 บรษิทัได้รับความไว้วางใจจากส่วนราชการโดยกองทัพเรอืให้ต่อเรอืตรวจการณ์ปืน จำานวน 3 ลำา มลูค่างาน 808 
ล้านบาท นอกจากน้ี หุน้สามญัของบรษิทั ได้รับการอนมัุติให้เป็นหลักทรัพย์ทีจ่ดทะเบยีน และซือ้ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยได้ ต่อมาบรษิทั ได้จดทะเบียนยกเลกิสาขาท่ี ซอยสขุสวสัดิ ์49 และย้ายอูล่อย 1 มารวมกบัอูล่อย 2 ณ สำานกังาน
ปัจจุบัน

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

	 ปี	2545 บริษัทได้รับการว่าจ้างให้ต่อเรือโดยสารกึ่งดำานำ้าพัทยาปะการัง และเรือโดยสารคาตามาราน มูลค่างานรวม
ประมาณ 50 ล้านบาท และซ่อมคืนสภาพเรือตรวจการณ์ขนาดใหญ่ 3 ลำา ของสำานักงานตำารวจแห่งชาติ มูลค่างาน 256 
ล้านบาท

	 ปี	2546 บริษัท ได้ออกใบสำาคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อายุไม่เกิน 3 ปี ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม จำานวน 119 ล้าน
หน่วย และบรษิทัได้รบัดำาเนนิการก่อสร้างโครงเหลก็ทางเดนิระหว่างอาคารผูโ้ดยสารบางส่วน (Steel Work and Fabrication) 
ภายในสนามบินสุวรรณภูมิ มูลค่า 159 ล้านบาท และจัดหาอู่ลอยเพิ่ม 1 อู่ มูลค่า 30 ล้านบาท แทนอู่ลอย 1 เดิมที่จำาหน่าย
ออกไป

	 ปี	2547 บริษัทได้ทำาการก่อตั้งบริษัท อาชิมา มารีน จำากัด (บริษัทย่อย) เพื่อดำาเนินธุรกิจรับเหมาช่วงงานโดยช่างฝีมือ
เฉพาะทาง ในปีน้ีบริษัทได้ซ่อมทำาเรือจุฬาภรณ์ของกรมประมงมูลค่า 42 ล้านบาท และเรือสู้ไพรินทร์ของกรมอู่ทหารเรือ 
มูลค่า 28.5 ล้านบาท ซ่อมเรือ KALAMINJA MT401 จากประเทศมัลดีฟส์ มูลค่า 42 ล้านบาท

	 ปี	2548 บริษัทได้จดทะเบียนร่วมทุนกับบริษัท GLOBECO S.p.A. จากประเทศอิตาลี ซึ่งเป็นบริษัทดำาเนินธุรกิจด้าน
เรือกำาจัดมลภาวะทางนำ้าชั้นนำาของโลก เพื่อก่อตั้งบริษัท อีโคมารีน จำากัด (บริษัทย่อย) โดยมีธุรกิจหลักคือ การให้บริการ
กำาจัดมลภาวะทางนำ้า เช่น ผักตบชวา, ขยะ, และคราบนำ้ามัน เป็นต้น ให้แก่ลูกค้าภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและแถบ
ภูมิภาคเอเชีย โดยบริษัท เป็นผู้ดำาเนินการต่อเรือเพื่อใช้ในกิจการดังกล่าว

	 ปี	2549 บรษิทัลงนามในสญัญาต่อเรอืบรรทกุสนิค้า ขนาด 442 TEU มลูค่า 13.4 ล้านเหรยีญสหรฐัอเมรกิา ให้กบั GATI 
LIMITED ประเทศอนิเดยี และบรษิทั ได้เพิม่งบประมาณในการจัดซือ้อปุกรณ์เคร่ืองจกัรต่างๆ พร้อมทัง้ปรับปรุงพืน้ทีบ่รเิวณ
โรงงานให้เหมาะสม ให้สามารถรองรับตลาดต่างประเทศ และในประเทศได้เพิ่มมากขึ้น พร้อมทั้งได้ทำาการปรับปรุงสลิปเวย์
ด้านทิศเหนือใหม่ ขนาด 120 ม. X 30 ม. พร้อมติดตั้งเครนขนาดใหญ่ เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพรองรับการซ่อมเรือและ
ต่อเรือ
 ในเดือนพฤษภาคม 2549 ได้มีการจดทะเบียนลดทุนตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2549 เนื่องจากการ 
Ex-Warrant ครั้งทีผ่่านมาเปน็ครั้งสดุทา้ย มผีู้ไม่มาใชส้ทิธจิำานวน 3,189,900 หนว่ย ทำาให้ต้องมกีารจดทะเบียนลดทนุชำาระ
แล้วของบริษัทจาก 238,000,000 บาท เป็น 234,810,100 บาท

	 บรษิทั	อโีค	มารีน	จ�ากดั ได้ซือ้เรือเพลิแกน จากประเทศอิตาลีและต่อเรือขึน้ใหม่อีกจำานวน 3 ลำา เพือ่ให้บริการด้านเกบ็ขยะ  
และกำาจดัคราบนำา้มนั และดำาเนนิการต่อเรอืกำาจดัมลภาวะทางนำา้ และได้รบัสญัญาจ้างระยะสัน้จากจงัหวดัสมทุรปราการและ
องค์การบริหารส่วนตำาบลเทพารักษ์

	 ปี	2550 บริษัทได้เริ่มดำาเนินการโครงการต่อเรือบรรทุกสินค้าขนาด 442 TEU ซึ่งเป็นเรือบรรรทุกตู้สินค้าขนาดใหญ่
ที่สุดเท่าที่เคยมีการต่อเรือขึ้นในประเทศไทยให้กับ GATI LIMITED ประเทศอินเดีย โดยมีระยะเวลาการทำางานตั้งแต่ปี 2549 
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สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
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 บริษัท	อาชิมา	มารีน	จ�ากัด ได้ดำาเนินการจดทะเบียนลดทุนเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2550 จากทุนจดทะเบียนจำานวน 
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 บริษัท	อีโค	มารีน	จ�ากัด ได้รับสัญญาจ้าง 1 ปี จากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในงานปรับปรุงสภาพนำ้าโดยการใช้สาร
ชีวภาพในแม่นำ้าเจ้าพระยา ซ่ึงมีปัญหานำ้าเน่าเสีย และกระทบต่อการเลี้ยงปลาในกระชัง โดยมีชื่อโครงการ คือ “โครงการ
เจ้าพระยาสดใสเทิดไท้องค์ราชนัย์” โดยเฝ้าระวงัคุณภาพ และบำารงุรักษาแม่นำา้เจ้าพระยาและแม่นำา้น้อยในช่วงที่ไหลผ่านพืน้ที่
จังหวัดพระนครศรีอยธุยา ให้ปราศจากขยะมลูฝอย วชัพืช และผักตบชวา โดยลงนามในสัญญา เมือ่วนัที ่30 พฤศจกิายน 2550  
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PACIFIK SDN.BHD จากประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2551 และดำาเนินการต่อเรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
แท่นขุดเจาะนำ้ามันกับ ALMANSOORI PRODUCTION SERVICE LLC. จากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์กำาหนดส่งมอบ
ในปี 2552 นอกจากน้ี บริษัทได้ลงนามในสญัญางานต่อเรอืสนบัสนนุงานใต้นำา้นอกชายฝ่ัง ขนาดความยาว 60 เมตร กับ K.A. 
AL-GOSAIBI DIVING AND MARINE SERVICES COMPANY จากราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย
 บริษัทได้เริ่มดำาเนินการจัดทำามาตรฐานระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS 18001 ซ่ึงอยู่ในระหว่างการ
ดำาเนินการตามกฎเกณฑ์ต่างๆ ของระบบ

 บริษัท	อีโค	มารีน	จ�ากัด ได้ดำาเนินงาน “โครงการเจ้าพระยาสดใสเทิดไท้องค์ราชันย์ ” โดยเฝ้าระวังคุณภาพและบำารุง
รกัษาแม่นำา้เจ้าพระยา และแม่นำา้น้อย ในช่วงที่ไหลผ่านพืน้ทีจ่งัหวดัพระนครศรีอยธุยาให้ปราศจากขยะมลูฝอย วชัพชื และผกั
ตบชวา ของจังหวัด โดยใช้เครื่องตรวจวัดคุณภาพนำ้าเป็นประจำาทุกวัน และทุกสามเดือนจะมีการตรวจวัดค่านำ้าอย่างละเอียด 
28 พารามิเตอร์ และยังได้ร่วมกับหน่วยงานกรมพฒันาท่ีดนิ เพือ่นำาผกัตบชวาและวชัพชืทางนำา้ นำาไปทำาปุย๋ชวีภาพเพือ่แจก
จ่ายเกษตรกร ทำาให้วัชพืชนั้นมีประโยชน์ต่อชุมชนมากกว่าการทิ้งแบบสูญเปล่า เริ่มงานตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2550 – 30 
พฤศจิกายน 2551 เป็นสัญญาจ้าง 1 ปี ส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว

 ปี	2552 วันที่ 12 มกราคม 2552 มีการส่งมอบโครงการต่อเรือบรรทุกตู้สินค้าขนาด 442 TEU ของ GATI LIMITED 
ประเทศอินเดีย ส่วนวันที่ 2 มีนาคม 2552 มีการปล่อยเรือสนับสนุนการปฏิบัติงานแท่นขุดเจาะนำ้ามัน ของ ALMANSOORI 
PRODUCTION SERVICE LLC. จากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ลงนำ้าพร้อมทั้งมีการส่งมอบเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 
2552 และ วันที่ 30 มีนาคม 2552 มีการวางกระดูกงูเรือสนับสนุนงานใต้นำ้านอกชายฝั่ง ขนาดความยาว 60 เมตร ของK.A. 
AL-GOSAIBI DIVING AND MARINE SERVICES COMPANY จากราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย 
 วันที่ 28 กันยายน 2552 ได้ลงนามในสัญญางานซ่อมใหญ่เรือสำารวจประมงมหิดล ของกรมประมง
 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2552 ได้ลงนามในสัญญางานต่อเรือลากจูงขนาดกำาลังฉุดไม่น้อยกว่า 30 เมตริกตัน จำานวน 1 ลำา 
และเรือลากจูงขนาดกำาลังฉุดไม่น้อยกว่า 40 เมตริกตัน จำานวน 1 ลำา ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย ระยะเวลาโครงการ
ประมาณ 730 วัน

	 ปี	2553 วันที่ 17 มีนาคม 2553 ส่งมอบเรือสำารวจประมงมหิดลของกรมประมง ที่เข้าซ่อมใหญ่รวมระยะเวลา 6 เดือน
 วนัที ่1 เมษายน 2553 มกีารวางกระดูกงเูรอืลากจูงขนาดกำาลังฉดุไม่น้อยกว่า 30 เมตริกตนั จำานวน 1 ลำา และเรือลากจงู 
ขนาดกำาลังฉุดไม่น้อยกว่า 40 เมตริกตัน จำานวน 1 ลำา ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย
 เดือนมีนาคม บริษัทได้ทำาการปรับปรุงอู่ ASIMAR 1 (อู่ลอย) เพิ่มขนาดอู่เป็น 3,951 ตันกรอส สามารถรองรับขนาด
เรือสูงสุดได้ 5,000 DWT ซึ่งจะทำาให้บริษัทสามารถเพิ่มปริมาณในการรับการซ่อมเรือในขนาดที่ใหญ่ขึ้น และสร้างรายได้ที่
เพิ่มขึ้น
 บรษิทัเริม่โครงการการวจัิยและพฒันา Innovation โดยมุง่เน้นในเรือ่งการลดมลภาวะจากการใช้วตัถดุบิ การปรบัเปล่ียน
เครื่องมือ อุปกรณ์ และกระบวนการผลิต รวมทั้งการใช้กระแสไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อไม่ก่อให้เกิดผลกระทบด้าน 
สิ่งแวดล้อมกับชุมชนใกล้เคียง รวมทั้งการลดมลภาวะเพื่อประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม

งบการเงิน เอกสารแนบการประกอบธุุรกิจและผลการดำำานิินิงานิ การกำากับดููแลกิจการ
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2552 และ วันที่ 30 มีนาคม 2552 มีการวางกระดูกงูเรือสนับสนุนงานใต้นำ้านอกชายฝั่ง ขนาดความยาว 60 เมตร ของK.A. 
AL-GOSAIBI DIVING AND MARINE SERVICES COMPANY จากราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย 
 วันที่ 28 กันยายน 2552 ได้ลงนามในสัญญางานซ่อมใหญ่เรือสำารวจประมงมหิดล ของกรมประมง
 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2552 ได้ลงนามในสัญญางานต่อเรือลากจูงขนาดกำาลังฉุดไม่น้อยกว่า 30 เมตริกตัน จำานวน 1 ลำา 
และเรือลากจูงขนาดกำาลังฉุดไม่น้อยกว่า 40 เมตริกตัน จำานวน 1 ลำา ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย ระยะเวลาโครงการ
ประมาณ 730 วัน

	 ปี	2553 วันที่ 17 มีนาคม 2553 ส่งมอบเรือสำารวจประมงมหิดลของกรมประมง ที่เข้าซ่อมใหญ่รวมระยะเวลา 6 เดือน
 วนัที ่1 เมษายน 2553 มกีารวางกระดูกงูเรือลากจงูขนาดกำาลังฉดุไม่น้อยกว่า 30 เมตรกิตนั จำานวน 1 ลำา และเรอืลากจงู 
ขนาดกำาลังฉุดไม่น้อยกว่า 40 เมตริกตัน จำานวน 1 ลำา ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย
 เดือนมีนาคม บริษัทได้ทำาการปรับปรุงอู่ ASIMAR 1 (อู่ลอย) เพิ่มขนาดอู่เป็น 3,951 ตันกรอส สามารถรองรับขนาด
เรือสูงสุดได้ 5,000 DWT ซึ่งจะทำาให้บริษัทสามารถเพิ่มปริมาณในการรับการซ่อมเรือในขนาดที่ใหญ่ขึ้น และสร้างรายได้ที่
เพิ่มขึ้น
 บรษิทัเริม่โครงการการวจิยัและพฒันา Innovation โดยมุง่เน้นในเรือ่งการลดมลภาวะจากการใช้วตัถดุบิ การปรบัเปลีย่น
เครื่องมือ อุปกรณ์ และกระบวนการผลิต รวมทั้งการใช้กระแสไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อไม่ก่อให้เกิดผลกระทบด้าน 
สิ่งแวดล้อมกับชุมชนใกล้เคียง รวมทั้งการลดมลภาวะเพื่อประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม
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CONTENTS

	 บริษัท	อีโค	มารีน	จ�ากัด ได้ดำาเนินงาน โครงการรักษ์เจ้าพระยา/ป่าสัก กิจกรรมจัดเก็บผักตบชวา วัชพืชลอยนำ้ารวมทั้ง
ขยะมูลฝอย การเฝ้าระวงัและตรวจสอบคณุภาพนำา้ในแม่นำา้เจ้าพระยาพีน้ที ่จ.พระนครศรอียธุยา จ.ปทมุธาน ีและ จ.นนทบรีุ 
ระยะเวลาโครงการประมาณ 7 เดือน

	 ปี	2554 วันที่ 23 มิถุนายน 2554ได้ลงนามในสัญญางานต่อเรือ Transhipment Barge Inter 7 จำานวน 1 ลำา ของบริษัท 
อินเตอร์ สตีวีโดริ่ง 7 จำากัด ระยะเวลาโครงการ 240 วัน มูลค่างาน 70.00 ล้านบาท

 วันที่ 18 กรกฎาคม 2554 มีพิธีวางกระดูกงูเรือ Transhipment Barge Inter 7 ของบริษัท อินเตอร์สตีวีโดริ่ง 7 จำากัด

 วันที่ 21 กรกฎาคม 2554 ได้ลงนามในสัญญางานดัดแปลงเรือ Transhipment Barge พรปิยะฌาน 2 จำานวน 1 ลำา ของ
บริษัท พรปิยะฌานทรานสปอร์ต จำากัด ระยะเวลาโครงการ 120 วัน มูลค่างาน 23.25 ล้านบาท

 วันที่ 8 สิงหาคม 2554 บริษัทรับงานจาก บริษัท เบสท์ เพอฟอร์แมนซ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด เพื่อซ่อมเรือบรรทุกนำ้ามัน
ดิบ ชื่อ Benchamas Explorer ของบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำารวจและผลิต จำากัด

 วันที่ 15 ตุลาคม 2554 ลงนามในสัญญากับบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำารวจและผลิต จำากัด และบริษัท เชฟรอน
ออฟชอร์ ประเทศไทย จำากัด ทำาโครงการ Typhoon Evacuation ในการให้บริการท่าเทียบเรือ และขนส่งที่ท่าเทียบ กรณีมี
เหตุภัยฉุกเฉิน

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

 วันที่ 22 ธันวาคม 2554 จัดพิธีการปล่อยเรือลากจูงขนาดกำาลังฉุดไม่น้อยกว่า 30 เมตริกตัน จำานวน 1 ลำา และ เรือ
ลากจูงขนาดกำาลังฉุดไม่น้อยกว่า 40 เมตริกตัน จำานวน 1 ลำา ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย ลงนำ้า

 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2554 บริษัท อีโค มารีน จำากัดได้ลดทุนโดยการลดมูลค่าหุ้น จากหุ้นละ 100 บาท คงเหลือ หุ้น
ละ25บาท มีผลให้มีทุนจดทะเบียนและทุนชำาระแล้วจำานวน 6.25 ล้านบาท แบ่งเป็น 250,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 25 บาท 
และเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2554 ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจาก 6.25 ล้านบาท เป็น 18.25 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน  
480,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 25 บาท จำานวนเงิน 12.00 ล้านบาท ซึ่งบริษัท GLOBECO S.p.A ผู้ถือหุ้นเดิมไม่ประสงค์ 
ทีจ่ะเพิม่ทนุ ทำาให้สดัส่วนการถอืครองหุน้เปลีย่นแปลง โดย บริษทั เอเชยีน มารีน เซอร์วสิส์ จำากดั(มหาชน) ถอืหุน้ในสดัส่วน 
93.15% และบริษัท GLOBECO S.p.A สัดส่วน 6.85%

 ในเดือนมีนาคม 2554ได้ส่งมอบงาน โครงการรักษ์เจ้าพระยา/ป่าสัก กิจกรรมจัดเก็บผักตบชวา วัชพืชลอยนำ้ารวมทั้ง
ขยะมูลฝอย การเฝ้าระวงัและตรวจสอบคณุภาพนำา้ในแม่นำา้เจ้าพระยาพีน้ที ่จ.พระนครศรอียธุยา จ.ปทมุธาน ีและ จ.นนทบรุี 
เรียบร้อยแล้ว 

	 บริษัท	 อีโค	 มารีน	 จ�ากัดได้งานจากหน่วยพัฒนาเคลื่อนท่ี 51สำานักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา  
ให้เข้าดำาเนินการพฒันาพืน้ท่ีบรเิวณคลองหกวา อำาเภอลำาลูกกา จงัหวัดปทมุธานอีย่างเร่งด่วนโดยการนำาเรือที่ใช้ในการจดัเกบ็  
วัชพืช ผกัตบชวาและขยะมลูฝอย เข้าใช้งานในพืน้ทีด่งักล่าวในระหว่างวนัที ่4-6 พฤศจกิายน2554 มลูค่างาน 130,000 บาท 
โครงการดังกล่าวเป็นการช่วยให้นำ้าในคลองหกวาสามารถระบายได้สะดวกมากยิ่งขึ้น และขจัดปัญหาการเน่าเหม็นของขยะ
มูลฝอย บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

 ปี	2555 วันที่ 4 กรกฏาคม 2555 ได้ลงนามในสัญญางานต่อเรือ Lighter Barge จำานวน 2 ลำา ของบริษัท ทะเลไทย 
ขนส่ง 2 จำากัด ระยะเวลาโครงการ 5 เดือน มูลค่างาน 35.70 ล้านบาท

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

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

 เดือน ธันวาคม 2555 ได้รับการรับรองอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มาตรฐาน OHSAS 18001 Version 2007 จาก 
Lloyd’s Register Quality Assurance

CONTENTS
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CONTENTS

	 บริษัท	อีโค	มารีน	จ�ากัด วันที่ 14 พฤษภาคม 2555 ได้รับงานจ้างเหมาขุดลอกคลองบ้านใหม่ มูลค่า 1,841,000 บาท 
และงานขุดลอกคู นายกิมสาย 1 มูลค่างาน 197,800 บาท ของสำานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 วันที่ 18 สิงหาคม 2555 ได้รับงานลอกหน้าเลนในบ่อสระนำ้า ของคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มูลค่า
งาน 300,000 บาท

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

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

	 ปี	2557	วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 ลงนามในสัญญาต่อเรือลากจูง จำานวน 1 ลำา ของท่าเรือสีหนุวิลล์ ประเทศกัมพูชา 
ระยะเวลาโครงการ 18 เดือน มูลค่างาน 6.30 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
 วันที่ 12 มีนาคม 2557 ลงนามในสัญญาต่อเรือวางทุ่นพร้อมเครนขนาดยกนำ้าหนักได้ไม่น้อกยว่า 12 เมตริกตัน จำานวน 
1 ลำา ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย ระยะเวลาโครงการ 15 เดือน มูลค่างาน 349.60 ล้านบาท

 บริษัท	อีโค	มารีน	จ�ากัด ได้รับงานซ่อมแซมระบบไฮดริอลิคและระบบขับเคลื่อนเรือกำาจัดผักตบชวา 12 ลำาของ กรม
โยธาธิการและผังเมือง มูลค่างาน 5.91 ล้านบาท ระยะเวลาโครงการวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 ถึง 24 ตุลาคม 2557 โดย
ได้ดำาเนินการส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว

	 ปี	2558 วันที่ 4 สิงหาคม 2558 ส่งมอบเรือลากจูง จำานวน 1 ลำา ของท่าเรือสีหนุวิลล์ ประเทศกัมพูชา มูลค่างาน 6.30 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ

 วันที่ 7 สิงหาคม 2558 พิธีปล่อยเรือวางทุ่นพร้อมเครนฯ “เรือท่าเรือ 123” ของการท่าเรือแห่งประเทศไทยลงนำ้า

 วันที่ 17 สิงหาคม 2558 พิธีขึ้นระวางเรือลากจูง ณ ท่าเรือสีหนุวิลล์ ประเทศกัมพูชา

 วันที่ 3 กันยายน 2558 ส่งมอบเรือวางทุ่นพร้อมเครนขนาดยกนำ้าหนักได้ไม่น้อกยว่า 12 เมตริกตัน จำานวน 1 ลำา ของ
การท่าเรือแห่งประเทศไทย มูลค่างาน 349.60 ล้านบาท

 วนัที ่26 กนัยายน 2558 รบัรางวลัผลติภณัฑ์ยอดเย่ียมของประเทศไทยประจำาปี 2558 ประเภทต่อเรือเดนิทะเลมาตรฐาน
สากลจากกระทรวงอุตสาหกรรม

 บรษัิท	อโีค	มารนี	จ�ากดั วนัที ่5 กมุภาพนัธ์ 2558 ลงนามในสัญญาต่อเรือกำาจดัผักตบชวาและวชัพชื จำานวน 4 ลำา ของ
กรมโยธาธิการและผังเมือง ระยะเวลาโครงการ 241 วัน มูลค่างาน 45.90 ล้านบาท

 วันที่ 21 สิงหาคม 2558 ส่งมอบเรือกำาจัดผักตบชวาและวัชพืช จำานวน 4 ลำา ของกรมโยธาธิการและผังเมือง มูลค่า
งาน 45.90 ล้านบาท

 วันท่ี 30 ธันวาคม 2558 ลงนามในสญัญาต่อเรอืกำาจดัผกัตบชวาและวชัพชื จำานวน 3 ลำา ของกรมโยธาธกิารและผงัเมอืง 
กรุงเทพมหานคร ระยะเวลาโครงการ 8 เดือน มูลค่างาน 37.48 ล้านบาท

งบการเงิน เอกสารแนบการประกอบธุุรกิจและผลการดำำานิินิงานิ การกำากับดููแลกิจการ
CONTENTS
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	 บริษัท	อีโค	มารีน	จ�ากัด วันที่ 14 พฤษภาคม 2555 ได้รับงานจ้างเหมาขุดลอกคลองบ้านใหม่ มูลค่า 1,841,000 บาท 
และงานขุดลอกคู นายกิมสาย 1 มูลค่างาน 197,800 บาท ของสำานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 วันที่ 18 สิงหาคม 2555 ได้รับงานลอกหน้าเลนในบ่อสระนำ้า ของคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มูลค่า
งาน 300,000 บาท

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

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

	 ปี	2557	วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 ลงนามในสัญญาต่อเรือลากจูง จำานวน 1 ลำา ของท่าเรือสีหนุวิลล์ ประเทศกัมพูชา 
ระยะเวลาโครงการ 18 เดือน มูลค่างาน 6.30 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
 วันที่ 12 มีนาคม 2557 ลงนามในสัญญาต่อเรือวางทุ่นพร้อมเครนขนาดยกนำ้าหนักได้ไม่น้อกยว่า 12 เมตริกตัน จำานวน 
1 ลำา ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย ระยะเวลาโครงการ 15 เดือน มูลค่างาน 349.60 ล้านบาท

 บริษัท	อีโค	มารีน	จ�ากัด ได้รับงานซ่อมแซมระบบไฮดริอลิคและระบบขับเคลื่อนเรือกำาจัดผักตบชวา 12 ลำาของ กรม
โยธาธิการและผังเมือง มูลค่างาน 5.91 ล้านบาท ระยะเวลาโครงการวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 ถึง 24 ตุลาคม 2557 โดย
ได้ดำาเนินการส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว

	 ปี	2558 วันที่ 4 สิงหาคม 2558 ส่งมอบเรือลากจูง จำานวน 1 ลำา ของท่าเรือสีหนุวิลล์ ประเทศกัมพูชา มูลค่างาน 6.30 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ

 วันที่ 7 สิงหาคม 2558 พิธีปล่อยเรือวางทุ่นพร้อมเครนฯ “เรือท่าเรือ 123” ของการท่าเรือแห่งประเทศไทยลงนำ้า

 วันที่ 17 สิงหาคม 2558 พิธีขึ้นระวางเรือลากจูง ณ ท่าเรือสีหนุวิลล์ ประเทศกัมพูชา

 วันที่ 3 กันยายน 2558 ส่งมอบเรือวางทุ่นพร้อมเครนขนาดยกนำ้าหนักได้ไม่น้อกยว่า 12 เมตริกตัน จำานวน 1 ลำา ของ
การท่าเรือแห่งประเทศไทย มูลค่างาน 349.60 ล้านบาท

 วนัที ่26 กนัยายน 2558 รับรางวลัผลิตภณัฑ์ยอดเยีย่มของประเทศไทยประจำาปี 2558 ประเภทต่อเรอืเดนิทะเลมาตรฐาน
สากลจากกระทรวงอุตสาหกรรม

 บริษทั	อโีค	มารีน	จ�ากดั วนัที ่5 กมุภาพนัธ์ 2558 ลงนามในสัญญาต่อเรอืกำาจดัผักตบชวาและวชัพชื จำานวน 4 ลำา ของ
กรมโยธาธิการและผังเมือง ระยะเวลาโครงการ 241 วัน มูลค่างาน 45.90 ล้านบาท

 วันที่ 21 สิงหาคม 2558 ส่งมอบเรือกำาจัดผักตบชวาและวัชพืช จำานวน 4 ลำา ของกรมโยธาธิการและผังเมือง มูลค่า
งาน 45.90 ล้านบาท

 วนัที ่30 ธนัวาคม 2558 ลงนามในสญัญาต่อเรอืกำาจดัผกัตบชวาและวชัพชื จำานวน 3 ลำา ของกรมโยธาธกิารและผังเมือง 
กรุงเทพมหานคร ระยะเวลาโครงการ 8 เดือน มูลค่างาน 37.48 ล้านบาท
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 บริษัท	เจนเนอรัล	มารีน	จ�ากัด วันที่ 21 ธันวาคม 2558 ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัท จากเดิมชื่อ บริษัท เจนเนอรัล 
คลงัสนิค้า จำากดั เป็น บรษิทั เจนเนอรลั มารนี จำากดั และเพิม่วตัถปุระสงค์ เพือ่ดำาเนนิธรุกจิเป็นตวัแทนจำาหน่ายเครือ่งจกัร 
เครื่องกล อะไหล่และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกประเทศ

	 ปี	2559 วันที่ 4 พฤษภาคม 2559 ลงนามในสัญญาต่อเรือลากจูงขนาดกำาลังฉุดไม่น้อยกว่า 50 เมตริกตัน จำานวน 1 ลำา 
ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย ระยะเวลาโครงการ 18 เดือน มูลค่างาน 398.30 ล้านบาท

 วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 โอนกรรมสิทธิ์ซื้อทรัพย์สิน ประกอบด้วยที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพิ่ม
สาขาเพื่อขยายงานและรองรับงานในภาคใต้ มูลค่ารวม 130 ล้านบาท

 วันที ่26 สงิหาคม 2559 ลงนามในสญัญาต่อเรอืลำาเลียง ขนาด 2500 เดทเวทตนั จำานวน 6 ลำา ของบริษทั วรีวรรณ จำากดั  
ระยะเวลาโครงการ 1 ปี มูลค่างาน 99.00 ล้านบาท

 วนัที ่6 กนัยายน 2559 พธิวีางกระดกูงเูรอืลากจงูขนาดกำาลังฉดุไม่น้อยกว่า 50 เมตริกตนัของการท่าเรือแห่งประเทศไทย

 วันที่ 28 กันยายน 2559 พิธีวางกระดูกงูเรือลำาเลียง ขนาด 2500 เดทเวทตัน เรือ VC 23 และ VC 24 ของบริษัท  
วีรวรรณ จำากัด

 วันที่ 29 ธันวาคม 2559 พิธีวางกระดูกงูเรือลำาเลียง ขนาด 2500 เดทเวทตัน เรือ VC 25 และ VC 26 ของบริษัท  
วีรวรรณ จำากัด

	 บริษัท	อีโค	มารีน	จ�ากัด วันที่ 29 มีนาคม 2559 ลงนามในสัญญาต่อเรือกำาจัดผักตบชวาและวัชพืช จำานวน 1 ลำา ของ
กรมโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดนครปฐม ระยะเวลาโครงการ 240 วัน มูลค่างาน 13.90 ล้านบาท

 วันที ่28 เมษายน 2559 ลงนามในสญัญาต่อเรอืกำาจดัผกัตบชวาและวชัพชื จำานวน 1 ลำา ขององค์การบรหิารส่วนจังหวดั
ฉะเชิงเทรา ระยะเวลาโครงการ 180 วัน มูลค่างาน 9.94 ล้านบาท

 วันท่ี 14 มิถุนายน 2559 ส่งมอบเรือกำาจัดผักตบชวาและวัชพืช จำานวน 3 ลำา ของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
กรุงเทพมหานคร มูลค่างาน 37.48 ล้านบาท

 วันที่ 15 กันยายน 2559 ส่งมอบเรือกำาจัดผักตบชวาและวัชพืช จำานวน 1 ลำา ของกรมโยธาธิการและผังเมือง จังหวัด
นครปฐม มูลค่างาน 13.90 ล้านบาท

 วันที ่19 กนัยายน 2559 ส่งมอบเรอืกำาจดัผกัตบชวาและวชัพชื จำานวน 1 ลำา ขององค์การบรหิารส่วนจังหวดัฉะเชงิเทรา 
มูลค่างาน 9.94 ล้านบาท

 วันที่ 3 ตุลาคม 2559 ส่งมอบงานซ่อมใหญ่เปลี่ยนอุปกรณ์เรือกำาจัดผักตบชวาและวัชพืช จำานวน 15 ลำา ของกรมโยธา
ธิการและผังเมือง กรุงเทพฯ มูลค่างาน 25.40 ล้านบาท

 ปี	2560 วนัที ่19 มกราคม 2560 มีพิธีส่งมอบเรือโครงการต่อเรือลำาเลียง ( Lighter 2,500 DWT ) ของบริษทั วรีวรรณ จำากดั  
ชุดที่ 1 VC 23 และ VC 24 และทำาพิธีวางกระดูกงูสำาหรับชุดที่ 3 เรือ VC 27 และ VC 28

 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 ได้รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำาเนินงานยอดเยี่ยม Market Capitalization ไม่เกิน 
3,000 ล้านบาท จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 วันที่ 8 เมษายน 2560 มีพิธีส่งมอบเรือลำาเลียง ขนาด 2,500 เดทเวทตัน ชุดที่ 2 VC 25 และ VC 26 ของ บริษัท วีร
วรรณ จำากัด

 วันที่ 31 สิงหาคม 2560 ส่งมอบงานโครงการต่อเรือลำาเลียง ขนาด 2,500 เดทเวทตัน ชุดที่ 3 VC 27 และ VC 28 ของ
บริษัท วีรวรรณ จำากัด

 วันที่ 15 กันยายน 2560 พิธีเปิดอู่สาขาสุราษฎร์ธานีอย่างเป็นทางการ

 วันที่ 20 กันยายน 2560 ได้รับการรับรองระบบจัดการสิ่งแวดล้อม มาตรฐาน ISO 14001 Version 2004 จาก Lloyd’s 
Register Quality Assurance

CONTENTS
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 วันที่ 28 กันยายน 2560 มีพิธีการปล่อยเรือลงนำ้าสำาหรับงานโครงการเรือทักลากจูงขนาดกำาลังฉุด 50 เมตริกตัน(เรือ
ท่าเรือ 304) ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย

 วันที่ 24 ตุลาคม 2560 ส่งมอบเรือทักลากจูงขนาดกำาลังฉุด 50 เมตริกตัน (เรือท่าเรือ 304) ของการท่าเรือแห่ง
ประเทศไทย มูลค่างาน 398.30 ล้านบาท

 บริษัท	อีโค	มารีน	จ�ากัด	วันที่ 25 เมษายน 2560 ลงนามในสัญญาต่อเรือกำาจัดผักตบชวาและวัชพืช พร้อมเครื่องช่วย
ย่อยสับ จำานวน 2 ลำา ของโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดสกลนคร ระยะเวลาโครงการ 180 วัน มูลค่างานทั้งสิ้น 20.57 ล้าน
บาท

 วันที่ 14 มิถุนายน 2560 พิธีวางกระดูกงู สำาหรับต่อเรือกำาจัดผักตบชวาและวัชพืช จำานวน 2 ลำา ของโยธาธิการและ
ผังเมือง จังหวัดสกลนคร

 วันที่ 23 ตุลาคม 2560 ส่งมอบเรือกำาจัดผักตบชวาและวัชพืชขนาด 60 ตัน/ชั่วโมง พร้อมเครื่องช่วยย่อย จำานวน 2 ลำา 
ต่อโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดสกลนคร

 วันที่ 25 เมษายน 2560 ลงนามในสัญญาต่อเรือกำาจัดผักตบชวาและวัชพืช พร้อมเครื่องช่วยย่อยสับ จำานวน 2 ลำา ของ
โยธาธิการและผังเมือง จังหวัดสกลนคร ระยะเวลาโครงการ 180 วัน มูลค่างานทั้งสิ้น 20.57 ล้านบาท

 วันที่ 14 มิถุนายน 2560 พิธีวางกระดูกงู สำาหรับต่อเรือกำาจัดผักตบชวาและวัชพืช จำานวน 2 ลำา ของโยธาธิการและ
ผังเมือง จังหวัดสกลนคร

 วันที่ 23 ตุลาคม 2560 ส่งมอบเรือกำาจัดผักตบชวาและวัชพืชขนาด 60 ตัน/ชั่วโมง พร้อมเครื่องช่วยย่อย จำานวน 2 ลำา 
ต่อโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดสกลนคร

	 ปี	2561 วันที่ 25 มกราคม 2561 ลงนามในสัญญารับเหมางานโครงเหล็ก โครงการก่อสร้างด่านศุลกากรสะเดา จังหวัด
สงขลา กับบริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด (มหาชน) มูลค่างาน 27.63 ล้านบาท

 วันที ่6 กรกฎาคม 2561 ลงนามในสญัญาดำาเนนิการตดิตัง้โครงสร้างเหล็กสำาหรบัส่วนขยายสนามบนิสวุรรณภมู ิโครงการ 
CC1/2 กับ บริษัท ไชน่า สเตท คอนสตรัคชั่น เอนจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำากัด ระยะเวลาโครงการ 9 เดือน มูลค่างาน 
35.59 ล้านบาท

 บริษัท	อีโค	มารีน	จ�ากัด วันที่ 19 มกราคม 2561 ลงนามในสัญญาต่อเรือกำาจัดผักตบชวาและวัชพืช จำานวน 1 ลำา ของ
โยธาธิการและผังเมือง จังหวัดสกลนคร ระยะเวลาโครงการ 180 วัน มูลค่างานทั้งสิ้น 6.70 ล้านบาท 

 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ลงนามในสัญญาต่อเรือกำาจัดผักตบชวาและวัชพืช จำานวน 3 ลำา ของโยธาธิการและผังเมือง 
กรุงเทพมหานคร ระยะเวลาโครงการ 240 วัน มูลค่างานทั้งสิ้น 25.30 ล้านบาท

 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 261 พิธีวางกระดูกงูเรือกำาจัดผักตบชวาและวัชพืช ของโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดสกลนคร 
จำานวน 1 ลำา และของกรุงเทพมหานคร จำานวน 3 ลำา

 วนัที ่19 กรกฎาคม 2561 ส่งมอบเรอืกำาจัดผกัตบชวาและวชัพชื จำานวน 1 ลำา ต่อโยธาธกิารและผงัเมอืง จงัหวดัสกลนคร

เดือน กนัยายน-ตุลาคม 2561 ส่งมอบเรอืกำาจดัผกัตบชวาและวชัพชื จำานวน 3 ลำา ต่อโยธาธกิารและผงัเมอืง กรงุเทพมหานคร

	 ปี2562 วันที ่26 กมุภาพนัธ์ 2562 ลงนามสญัญาต่อเรอืเกบ็ขยะ จำานวน 1 ลำา ของบรษิทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำากดั  
ระยะเวลา 135 วัน มูลค่างาน 5.80 ล้านบาท

 วันท่ี 30 เมษายน 2562 ลงนามสญัญาต่อเรอืโดยสารอลมูเินยีมปรบัอากาศ จำานวน 4 ลำา ของบรษิทั เรอืด่วนเจ้าพระยา จำากดั  
ระยะเวลาโครงการ 140 วัน มูลค่างาน 58.20 ล้านบาท

งบการเงิน เอกสารแนบการประกอบธุุรกิจและผลการดำำานิินิงานิ การกำากับดููแลกิจการ
CONTENTS



14 แบบแสดงรายงานข้อมูลประจำาปี/รายงานประจำาปี 2564
บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำากัด (มหาชน)
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 วันที่ 28 กันยายน 2560 มีพิธีการปล่อยเรือลงนำ้าสำาหรับงานโครงการเรือทักลากจูงขนาดกำาลังฉุด 50 เมตริกตัน(เรือ
ท่าเรือ 304) ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย

 วันที่ 24 ตุลาคม 2560 ส่งมอบเรือทักลากจูงขนาดกำาลังฉุด 50 เมตริกตัน (เรือท่าเรือ 304) ของการท่าเรือแห่ง
ประเทศไทย มูลค่างาน 398.30 ล้านบาท

 บริษัท	อีโค	มารีน	จ�ากัด	วันที่ 25 เมษายน 2560 ลงนามในสัญญาต่อเรือกำาจัดผักตบชวาและวัชพืช พร้อมเครื่องช่วย
ย่อยสับ จำานวน 2 ลำา ของโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดสกลนคร ระยะเวลาโครงการ 180 วัน มูลค่างานทั้งสิ้น 20.57 ล้าน
บาท

 วันที่ 14 มิถุนายน 2560 พิธีวางกระดูกงู สำาหรับต่อเรือกำาจัดผักตบชวาและวัชพืช จำานวน 2 ลำา ของโยธาธิการและ
ผังเมือง จังหวัดสกลนคร

 วันที่ 23 ตุลาคม 2560 ส่งมอบเรือกำาจัดผักตบชวาและวัชพืชขนาด 60 ตัน/ชั่วโมง พร้อมเครื่องช่วยย่อย จำานวน 2 ลำา 
ต่อโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดสกลนคร

 วันที่ 25 เมษายน 2560 ลงนามในสัญญาต่อเรือกำาจัดผักตบชวาและวัชพืช พร้อมเครื่องช่วยย่อยสับ จำานวน 2 ลำา ของ
โยธาธิการและผังเมือง จังหวัดสกลนคร ระยะเวลาโครงการ 180 วัน มูลค่างานทั้งสิ้น 20.57 ล้านบาท

 วันที่ 14 มิถุนายน 2560 พิธีวางกระดูกงู สำาหรับต่อเรือกำาจัดผักตบชวาและวัชพืช จำานวน 2 ลำา ของโยธาธิการและ
ผังเมือง จังหวัดสกลนคร

 วันที่ 23 ตุลาคม 2560 ส่งมอบเรือกำาจัดผักตบชวาและวัชพืชขนาด 60 ตัน/ชั่วโมง พร้อมเครื่องช่วยย่อย จำานวน 2 ลำา 
ต่อโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดสกลนคร

	 ปี	2561 วันที่ 25 มกราคม 2561 ลงนามในสัญญารับเหมางานโครงเหล็ก โครงการก่อสร้างด่านศุลกากรสะเดา จังหวัด
สงขลา กับบริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด (มหาชน) มูลค่างาน 27.63 ล้านบาท

 วนัที ่6 กรกฎาคม 2561 ลงนามในสัญญาดำาเนนิการตดิตัง้โครงสร้างเหลก็สำาหรบัส่วนขยายสนามบนิสวุรรณภมู ิโครงการ 
CC1/2 กับ บริษัท ไชน่า สเตท คอนสตรัคชั่น เอนจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำากัด ระยะเวลาโครงการ 9 เดือน มูลค่างาน 
35.59 ล้านบาท

 บริษัท	อีโค	มารีน	จ�ากัด วันที่ 19 มกราคม 2561 ลงนามในสัญญาต่อเรือกำาจัดผักตบชวาและวัชพืช จำานวน 1 ลำา ของ
โยธาธิการและผังเมือง จังหวัดสกลนคร ระยะเวลาโครงการ 180 วัน มูลค่างานทั้งสิ้น 6.70 ล้านบาท 

 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ลงนามในสัญญาต่อเรือกำาจัดผักตบชวาและวัชพืช จำานวน 3 ลำา ของโยธาธิการและผังเมือง 
กรุงเทพมหานคร ระยะเวลาโครงการ 240 วัน มูลค่างานทั้งสิ้น 25.30 ล้านบาท

 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 261 พิธีวางกระดูกงูเรือกำาจัดผักตบชวาและวัชพืช ของโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดสกลนคร 
จำานวน 1 ลำา และของกรุงเทพมหานคร จำานวน 3 ลำา

 วนัที ่19 กรกฎาคม 2561 ส่งมอบเรอืกำาจดัผกัตบชวาและวชัพชื จำานวน 1 ลำา ต่อโยธาธกิารและผงัเมือง จงัหวดัสกลนคร

เดอืน กนัยายน-ตลุาคม 2561 ส่งมอบเรอืกำาจดัผกัตบชวาและวชัพชื จำานวน 3 ลำา ต่อโยธาธกิารและผงัเมอืง กรงุเทพมหานคร

	 ปี2562 วนัที ่26 กมุภาพนัธ์ 2562 ลงนามสญัญาต่อเรอืเกบ็ขยะ จำานวน 1 ลำา ของบรษิทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำากดั  
ระยะเวลา 135 วัน มูลค่างาน 5.80 ล้านบาท

 วนัที ่30 เมษายน 2562 ลงนามสญัญาต่อเรอืโดยสารอลมูเินยีมปรบัอากาศ จำานวน 4 ลำา ของบรษิทั เรอืด่วนเจ้าพระยา จำากดั  
ระยะเวลาโครงการ 140 วัน มูลค่างาน 58.20 ล้านบาท

15แบบแสดงรายงานข้อมูลประจำาปี/รายงานประจำาปี 2564
บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำากัด (มหาชน)

CONTENTS

 วันที ่23 พฤษภาคม 2562 ส่งมอบงานติดตัง้โครงสร้างเหล็กสำาหรับส่วนขยายสนามบนิสุวรรณภมู ิโครงการ CC1/2 กับ
บริษัท ไชน่า สเตท คอนสตรัคชั่น เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำากัด

 วันที่ 9 สิงหาคม 2562 ส่งมอบเรือเก็บขยะ จำานวน 1 ลำา ของบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำากัด

 วนัที ่25 สงิหาคม 2562 พิธวีางกระดูกงูเรือโดยสารอลมูเินยีมปรบัอากาศ จำานวน 4 ลำา ของ บรษัิท เรอืด่วน เจ้าพระยา จำากดั

 บริษัท	 อีโค	 มารีน วันที่ 14 สิงหาคม 2562 ลงนามในสัญญาต่อเรือกำาจัดผักตบชวาและวัชพืช จำานวน 2 ลำา  
ของกรมโยธาธิการและผังเมือง กรุงเทพมหานคร ระยะเวลาโครงการ 240 วัน มูลค่างาน 15.65 ล้านบาท

 วันที่ 11 กันยายน 2562 ลงนามสัญญาต่อเรือกำาจัดผักตบชวาและวัชพืช จำานวน 1 ลำา ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ ระยะเวลาโครงการ 90 วัน มูลค่างาน 6.99 ล้านบาท

 วันที่ 17 กันยายน 2562 พิธีวางกระดูกงูเรือกำาจัดผักตบชวาและวัชพืช ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

 วันที่ 17 ตุลาคม 2562 พิธีวางกระดูกงูเรือกำาจัดผักตบชวาและวัชพืช ของโยธาธิการและผังเมือง กรุงเทพมหานคร

 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ลงนามในสัญญาจัดหารถกระเช้าไฟฟ้าชนิด 6 ล้อ จำานวน 1 คัน ให้กับเทศบาลตำาบลคลอง 
ตำาหรุ มูลค่างาน 3.89 ล้านบาท

 วันที่ 9 ธันวาคม 2562 ส่งมอบเรือกำาจัดผักตบชวาและวัชพืช ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

 ปี	2563	วันที่ 5 มีนาคม 2563 จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท กิจการร่วมค้า เอเชียน มารีน จำากัด เพื่อรองรับงานต่อเรือ 
อลูมิเนียมขนาดใหญ่

 วนัที ่9 มีนาคม 2563 ลงนามในสญัญาต่อเรอืโดยสารพลังงานไฟฟ้า จำานวน 5 ลำา ของ บริษทั ไมน์โมบลิิต ีรีเสิร์ช จำากดั  
มูลค่างาน 66.57 ล้านบาท

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

 วนัท่ี 29 พฤษภาคม 2563 ลงนามในสญัญาต่อเรือเกบ็ขยะ ความยาวไม่น้อยกว่า 35 ฟตุ จำานวน 2 ลำาของกรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง ระยะเวลาโครงการ 180 วัน มูลค่างาน 42.58 ล้านบาท

 วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 พิธีวางกระดูกงูเรือเก็บขยะ ความยาวไม่น้อยกว่า 35 ฟุต ของกรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง

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

	 บริษัท	อีโค	มารีน	วันที่ 10 เมษายน 2563 ส่งมอบเรือกำาจัดผักตบชวาและวัชพืช จำานวน 2 ลำา ของกรมโยธาธิการและ
ผังเมือง จังหวัดราชบุรี และของจังหวัดสุพรรณบุรี

 วันที ่28 พฤษภาคม 2563 ลงนามในสญัญาต่อเรอืกำาจดัผกัตบชวาและวชัพชื ตดิตัง้เครนพร้อมเครือ่งบบีอัด จำานวน 2 ลำา  
ของกรมโยธาธิการและผังเมือง ระยะเวลาโครงการ 350 วัน มูลค่างาน 27.18 ล้านบาท

 วันที่ 15 ตุลาคม 2563 พิธีวางกระดูกงูเรือกำาจัดผักตบชวาและวัชพืช ติดตั้งเครนพร้อมเครื่องบีบอัด จำานวน 2 ลำา ของ
กรมโยธาธิการและผังเมือง

 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ลงนามในสัญญาต่อเรือกำาจัดผักตบชวาและวัชพืช ติดตั้งเครนพร้อมเครื่องบีบอัด จำานวน 
5 ลำา ของกรมโยธาธิการและผังเมือง ระยะเวลาโครงการ 340 วัน มูลค่างาน 46.00 ล้านบาท
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16 แบบแสดงรายงานข้อมูลประจำาปี/รายงานประจำาปี 2564
บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำากัด (มหาชน)

CONTENTS

ผลงานและเหตุการณ์ส�าคัญของบริษัทในปี	2564

บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จ�ากัด(มหาชน)

25 กุมภาพันธ์ 2564
ส่งมอบเรือเก็บขยะความยาวไม่น้อยกว่า 35 ฟุต จำานวน 2 ลำา ของกรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง

25 พฤษภาคม 2564
ลงนามในสัญญาต่อเรือลากจูง ขนาดกลาง จำานวน 1 ลำา ของกองทัพเรือ ระยะเวลา
โครงการ 540 วัน มูลค่างาน 284.62 ล้านบาท

13 กันยายน 2564 พิธีวางกระดูกงูเรือลากจูง ขนาดกลาง ของกองทัพเรือ

พฤศจิกายน 2564 ส่งมอบเรือโดยสารพลังงานไฟฟ้า จำานวน 5 ลำา ของบริษัท ไมน์โมบิลิตี้ รีเสิร์ช จำากัด

บริษัท อีโค มารีน จ�ากัด

29 มีนาคม 2564
ส่งมอบเรือกำาจัดผัดตบชวาและวัชพืช ติดตั้งเครนพร้อมเครื่องบีบอัด จำานวน 1 ลำาของ
กรมโยธาธิการและผังเมือง จ.สุพรรณบุรี

12 พฤษภาคม 2564
ส่งมอบเรือกำาจัดผัดตบชวาและวัชพืช ติดตั้งเครนพร้อมเครื่องบีบอัด จำานวน 1 ลำาของ
กรมโยธาธิการและผังเมือง จ.ราชบุรี

17 กันยายน 2564
ส่งมอบเรือเก็บผักตบชวา พร้อมเครื่องบีบอัด จำานวน 5 ลำา ของกรมโยธาธิการและ
ผังเมือง ณ แม่น้ำาท่าจีน จ.สุพรรณบุรี

18 ตุลาคม 2564
ลงนามในสัญญาต่อเรือกำาจัดผักตบชวาและวัชพืช ติดตั้งเครนพร้อมเครื่องบีบอัด 
จำานวน 1 ลำา ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำาพูน ระยะเวลา 120 วัน มูลค่างาน 6.89 
ล้านบาท

11 พฤศจิกายน 2564 พิธีวางกระดูกงูเรือเก็บผักตบชวา ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำาพูน

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย

 บริษัท	เอเชียน	มารีน	เซอร์วิสส์	จ�ากัด	(มหาชน)

 บรษิทั เอเชียน มารีน เซอร์วสิส์ จำากดั (มหาชน) หรือ ASIMAR ดำาเนนิธรุกจิหลักด้านการต่อเรือและซ่อมเรือ รวมทัง้งาน
ก่อสร้างวศิวกรรมต่างๆ และเป็นอู่เรือชัน้นำาเพียงแห่งเดยีวของประเทศทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย
มผีูถ้อืหุน้รายใหญ่คือ กลุม่ตณัฑ์ไพบูลย์ และกลุ่มผาณิตวงศ์ นอกจากนี ้ยงัมกีลุ่มผู้ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
อกีจำานวนหน่ึงด้วย บรษิทั ได้ขยายธรุกจิเพิม่เตมิโดยการตัง้บรษิทัย่อยรองรบัความต้องการเฉพาะด้าน ได้แก่ บริษทั อาชมิา 
มารนี จำากัด เพ่ือจดัหาแรงงานฝีมอืสำาหรบังานซ่อมเรอืและต่อเรอืให้กบับรษัิท บรษิทั อโีคมารนี จำากดั ทีด่ำาเนนิธรุกจิรบัจ้าง
กำาจดัมลภาวะในแหล่งนำา้ และบรษิทั เจนเนอรลั มารนี จำากดั ดำาเนนิธรุกจิเป็นตวัแทนจำาหน่าย เครือ่งจกัร เครือ่งกล อะไหล่
และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกประเทศ

 ปัจจบุนับรษิทัได้รบัการรับรองคณุภาพมาตรฐาน ISO 9001 ครอบคลุมทัง้ด้านการต่อเรือใหม่และการซ่อมเรือ ได้รับการ
รบัรองอาชวีอนามยัและความปลอดภยัมาตรฐาน ISO 45001 และได้รับการรับรองการจดัการด้านส่ิงแวดล้อม มาตรฐาน ISO 
14001 ปัจจุบันบริษัทมีอู่ลอยทั้งหมด 2 อู่ ซึ่งรองรับเรือขนาด 5,000 เดทเวทตัน ถึง 20,000 เดทเวทตัน ตามลำาดับ โดยมุ่ง
เน้นการซ่อมเรือขนาดกลางขึ้นไป หรือลูกค้าที่ต้องการคุณภาพสูงและส่งมอบตรงเวลา บริษัทมีกำาลังการผลิตโดยประมาณ
ของงานซอ่มเรอื 75 ลำา/ปี และงานต่อเรือขนาด 7,000-10,000 เดทเวทตัน 2 ลำา/ปี นอกจากนี้บรษิัทยงัสามารถกอ่สร้างงาน
ทางวิศวกรรมอื่นๆ เช่น โครงสร้างเหล็กภายในทางเดินผู้โดยสารสนามบินสุวรรณภูมิ การสร้างแท่นขุดเจาะนำ้ามัน เป็นต้น

 บรษิทัได้ขยายสาขาทีจั่งหวดัสรุาษฎร์ธาน ีเพือ่รองรบัการซ่อมเรอื ต่อเรอื รวมทัง้งานวศิวกรรมโครงสร้างเหลก็ต่างๆใน
ภาคใต้และภูมิภาคใกล้เคียง 

งบการเงิน เอกสารแนบการประกอบธุุรกิจและผลการดำำานิินิงานิ การกำากับดููแลกิจการ
CONTENTS



16 แบบแสดงรายงานข้อมูลประจำาปี/รายงานประจำาปี 2564
บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำากัด (มหาชน)

CONTENTS

ผลงานและเหตุการณ์ส�าคัญของบริษัทในปี	2564

บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จ�ากัด(มหาชน)

25 กุมภาพันธ์ 2564
ส่งมอบเรือเก็บขยะความยาวไม่น้อยกว่า 35 ฟุต จำานวน 2 ลำา ของกรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง

25 พฤษภาคม 2564
ลงนามในสัญญาต่อเรือลากจูง ขนาดกลาง จำานวน 1 ลำา ของกองทัพเรือ ระยะเวลา
โครงการ 540 วัน มูลค่างาน 284.62 ล้านบาท

13 กันยายน 2564 พิธีวางกระดูกงูเรือลากจูง ขนาดกลาง ของกองทัพเรือ

พฤศจิกายน 2564 ส่งมอบเรือโดยสารพลังงานไฟฟ้า จำานวน 5 ลำา ของบริษัท ไมน์โมบิลิตี้ รีเสิร์ช จำากัด

บริษัท อีโค มารีน จ�ากัด

29 มีนาคม 2564
ส่งมอบเรือกำาจัดผัดตบชวาและวัชพืช ติดตั้งเครนพร้อมเครื่องบีบอัด จำานวน 1 ลำาของ
กรมโยธาธิการและผังเมือง จ.สุพรรณบุรี

12 พฤษภาคม 2564
ส่งมอบเรือกำาจัดผัดตบชวาและวัชพืช ติดตั้งเครนพร้อมเครื่องบีบอัด จำานวน 1 ลำาของ
กรมโยธาธิการและผังเมือง จ.ราชบุรี

17 กันยายน 2564
ส่งมอบเรือเก็บผักตบชวา พร้อมเครื่องบีบอัด จำานวน 5 ลำา ของกรมโยธาธิการและ
ผังเมือง ณ แม่น้ำาท่าจีน จ.สุพรรณบุรี

18 ตุลาคม 2564
ลงนามในสัญญาต่อเรือกำาจัดผักตบชวาและวัชพืช ติดตั้งเครนพร้อมเครื่องบีบอัด 
จำานวน 1 ลำา ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำาพูน ระยะเวลา 120 วัน มูลค่างาน 6.89 
ล้านบาท

11 พฤศจิกายน 2564 พิธีวางกระดูกงูเรือเก็บผักตบชวา ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำาพูน

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย

 บริษัท	เอเชียน	มารีน	เซอร์วิสส์	จ�ากัด	(มหาชน)

 บริษทั เอเชียน มารีน เซอร์วสิส์ จำากดั (มหาชน) หรือ ASIMAR ดำาเนนิธรุกจิหลกัด้านการต่อเรอืและซ่อมเรอื รวมทัง้งาน
ก่อสร้างวศิวกรรมต่างๆ และเป็นอู่เรือชัน้นำาเพียงแห่งเดยีวของประเทศทีจ่ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย โดย
มผีูถ้อืหุน้รายใหญ่คือ กลุ่มตณัฑ์ไพบลูย์ และกลุ่มผาณติวงศ์ นอกจากนี ้ยงัมกีลุม่ผู้ลงทุนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย
อกีจำานวนหนึง่ด้วย บรษิทั ได้ขยายธรุกจิเพิม่เตมิโดยการตัง้บรษิทัย่อยรองรบัความต้องการเฉพาะด้าน ได้แก่ บริษทั อาชมิา 
มารีน จำากดั เพือ่จดัหาแรงงานฝีมอืสำาหรบังานซ่อมเรอืและต่อเรอืให้กบับรษัิท บรษิทั อโีคมารนี จำากดั ทีด่ำาเนินธุรกิจรบัจ้าง
กำาจัดมลภาวะในแหล่งนำา้ และบรษิทั เจนเนอรลั มารนี จำากดั ดำาเนนิธรุกจิเป็นตวัแทนจำาหน่าย เครือ่งจกัร เครือ่งกล อะไหล่
และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกประเทศ

 ปัจจบุนับริษทัได้รับการรับรองคณุภาพมาตรฐาน ISO 9001 ครอบคลุมทัง้ด้านการต่อเรอืใหม่และการซ่อมเรอื ได้รบัการ
รบัรองอาชวีอนามยัและความปลอดภยัมาตรฐาน ISO 45001 และได้รับการรับรองการจัดการด้านสิง่แวดล้อม มาตรฐาน ISO 
14001 ปัจจุบันบริษัทมีอู่ลอยทั้งหมด 2 อู่ ซึ่งรองรับเรือขนาด 5,000 เดทเวทตัน ถึง 20,000 เดทเวทตัน ตามลำาดับ โดยมุ่ง
เน้นการซ่อมเรือขนาดกลางขึ้นไป หรือลูกค้าที่ต้องการคุณภาพสูงและส่งมอบตรงเวลา บริษัทมีกำาลังการผลิตโดยประมาณ
ของงานซอ่มเรอื 75 ลำา/ปี และงานต่อเรือขนาด 7,000-10,000 เดทเวทตัน 2 ลำา/ปี นอกจากนี้บรษิัทยงัสามารถกอ่สร้างงาน
ทางวิศวกรรมอื่นๆ เช่น โครงสร้างเหล็กภายในทางเดินผู้โดยสารสนามบินสุวรรณภูมิ การสร้างแท่นขุดเจาะนำ้ามัน เป็นต้น

 บรษิทัได้ขยายสาขาทีจั่งหวดัสรุาษฎร์ธาน ีเพือ่รองรบัการซ่อมเรอื ต่อเรอื รวมทัง้งานวศิวกรรมโครงสร้างเหลก็ต่างๆใน
ภาคใต้และภูมิภาคใกล้เคียง 

17แบบแสดงรายงานข้อมูลประจำาปี/รายงานประจำาปี 2564
บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำากัด (มหาชน)

CONTENTS

 บริษัท	เจนเนอรัล	มารีน	จ�ากัด

 บริษัท เจนเนอรัล มารีน จำากัด ดำาเนินธุรกิจเป็นตัวแทนจำาหน่ายเกี่ยวกับเคร่ืองจักร เครื่องกล อะไหล่และอุปกรณ ์
ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

 บริษัท	อาชิมา	มารีน	จ�ากัด

 บรษิทั อาชมิา มารนี จำากดั ดำาเนินธรุกจิเป็นผูรั้บเหมางานซ่อมเรือ ให้กับบริษทั เอเชยีน มารีน เซอร์วสิส์ จำากดั (มหาชน)  
เน่ืองจากตลาดมีความต้องการบุคลากรด้านนี้เป็นจำานวนมาก และบริษัท มีความประสงค์จะพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อให้ได้ 
ผลงานตามมาตรฐานของสมาคมจัดชั้นเรือ (Classification Society)

 บริษัท	อีโค	มารีน	จ�ากัด

 บริษัท อีโคมารีน จำากัด เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำากัด (มหาชน) ซึ่งถือหุ้น ร้อยละ  
93.15 และบริษัท ITALMARE S.P.A. (ชื่อเดิม บริษัท GLOBECO S.p.A.) จากประเทศอิตาลี ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 6.85 เพื่อ
ดำาเนินธุรกิจด้านการให้บริการเรือกำาจัดมลภาวะทางนำ้า ได้แก่ การเก็บขยะมูลฝอยจากแหล่งนำ้า การกำาจัดคราบนำ้ามัน  
การกำาจัดผักตบชวาและวัชพืช เป็นต้น โดยจะให้บริการแก่หน่วยงานภาคเอกชนและภาครัฐ

 นอกจากนี้ บริษัท อีโคมารีน จำากัด ยังได้รับการสนับสนุนลิขสิทธิ์ด้านแบบเรือ และการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนา
อุตสาหกรรมด้านนี้ จากบริษัท ITALMARE S.P.A. อีกส่วนหนึ่งด้วย

 บริษัท	กิจการร่วมค้า	เอเชียนมารีน	จ�ากัด

 บริษัท กิจการร่วมค้า เอเชียนมารีน จำากัด เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำากัด (มหาชน) 
ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 79.00 และบริษัท ดอลฟิน ชุมพร มารีน จำากัด ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 20 ดำาเนินธุรกิจต่อเรือ เนื่องจากในตลาด
มีความต้องการเรืออลูมิเนียมมากขึ้น

1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
1.2.1 โครงสร้างรายได้ ณ 31 ธันวาคม 2564

โครงสร้างรายได้	2564
หน่วย : ล้านบาท

  รายได้ซ่อมเรือ = 370.85       รายได้ต่อเรือ =  75.14       รายได้จากการจัดหาเรือ = 60.62      

  รายได้รับจ้างของบริษัทย่อย = 5.56       รายได้อื่น = 16.05

60.62

5.56
16.05

75.14

370.85
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18 แบบแสดงรายงานข้อมูลประจำาปี/รายงานประจำาปี 2564
บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำากัด (มหาชน)

CONTENTS

โครงสร้างรายได้รวมของบริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำากัด (มหาชน) บริษัทย่อยและบริษัทร่วม มีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทรายได้ 2564 2563 2562

จ�านวน % จ�านวน % จ�านวน %

รายได้ซ่อมเรือ 370.85 70.21 373.28 75.60 364.92 82.79

รายได้ต่อเรือ 75.14 14.22 86.39 17.49 44.70 10.14

รายได้จากการจัดหาเรือ 60.62 11.48 22.80 4.61 - -

รายได้รับจ้างของบริษัทย่อย 5.56 1.05 13.62 2.75 21.00 4.77

รายได้อื่น * 16.05 3.04 (2.40) (0.49) 10.15 2.30

รวม 528.22 100.00 493.69 100.00 440.77 100.00

หมายเหตุ: * รายได้อื่น คือ ดอกเบี้ยรับ กำาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน รายได้ค่าเศษเหล็ก และอื่นๆ ของบริษัทและบริษัทย่อย

1.2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ

 ประเภทหรือชนิดของสินค้าหรือบริการ สามารถแบ่งได้เป็น 4 ประเภท ดังนี้

	 1.	ซ่อมเรือ	:	(Ship	Repair)	บริษัท มีอุปกรณ์หลักเพื่อใช้ซ่อมทำาเรือขนาดตั้งแต่ 5,000 เดทเวทตัน ถึง 20,000 เดท
เวทตัน ได้แก่ อู่ลอยรูปตัวยู (U Groove) จำานวน 2 อู่ สามารถรองรับความต้องการของลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
นอกจากนี้ ยังมีอุปกรณ์สนับสนุนอ่ืนๆ อาทิ โรงงาน เครนขนาดใหญ่ และช่างฝีมือที่ผ่านการฝึกอบรมเป็นอย่างดี ทำาให้ 
ผลงานได้มาตรฐาน

 2.	ต่อเรือ	:	(Shipbuilding) บริษัท มีพื้นที่ทำางาน Slipway และอุปกรณ์ เครื่องจักรขนาดใหญ่ ที่สามารถรองรับการ 
ต่อเรือขนาดใหญ่ ความยาวไม่เกิน 120 เมตร นำ้าหนักไม่เกิน 20,000 เดทเวทตัน โดยที่ผ่านมาบริษัทได้รับความไว้วางใจ
จากลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศให้ต่อเรือที่มีคุณสมบัติพิเศษ อาทิ

ตัวอย่างผลงาน

ประเภท จ�านวน เจ้าของเรือ

1. เรือขจัดคราบน้ำามัน 4 ลำา บริษัท เอสโซ่ สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จำากัด, บริษัท เชลล์ 
(ประเทศไทย) จำากัด, กรมขนส่งทางน้ำาและพาณิชยนาวี

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

3. เรือสำารวจสายเคเบิ้ลใต้น้ำา 1 ลำา บริษัท คาลิฟา อัลโกไซบิ ไดวิ่ง แอนด์ มารีน เซอร์วิสส์ จำากัด

4. เรือตรวจการณ์ปืนขนาด 64 เมตร 3 ลำา กองทัพเรือ

5. เรือโดยสารแบบคาตามาราน 3 ลำา บริษัท เขาหลัก เอ็นเตอร์ไพรส์ จำากัด

6. เรือโดยสารท่องเที่ยวชนิดต่างๆ 6 ลำา บริษัท อควา จำากัด , บริษัท ซีทราน ทราเวิล จำากัด, บริษัท พัทยา 
ปะการัง เซมิซับมารีน จำากัด

7. เรือบรรทุกตู้สินค้าขนาด 442 TEU 1 ลำา GATI LIMITED

8.  เรือสนับสนุนการปฏิบัติงานแท่นขุด
เจาะน้ำามันขนาด 50 เมตร

1 ลำา ALMANSOORI PRODUCTION SERVICE LLC.

9.  เรือลากจูงขนาดกำาลังฉุดไม่น้อยกว่า 
30 เมตริกตัน

1 ลำา การท่าเรือแห่งประเทศไทย

งบการเงิน เอกสารแนบการประกอบธุุรกิจและผลการดำำานิินิงานิ การกำากับดููแลกิจการ
CONTENTS
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บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำากัด (มหาชน)

CONTENTS

โครงสร้างรายได้รวมของบริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำากัด (มหาชน) บริษัทย่อยและบริษัทร่วม มีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทรายได้ 2564 2563 2562

จ�านวน % จ�านวน % จ�านวน %

รายได้ซ่อมเรือ 370.85 70.21 373.28 75.60 364.92 82.79

รายได้ต่อเรือ 75.14 14.22 86.39 17.49 44.70 10.14

รายได้จากการจัดหาเรือ 60.62 11.48 22.80 4.61 - -

รายได้รับจ้างของบริษัทย่อย 5.56 1.05 13.62 2.75 21.00 4.77

รายได้อื่น * 16.05 3.04 (2.40) (0.49) 10.15 2.30

รวม 528.22 100.00 493.69 100.00 440.77 100.00

หมายเหตุ: * รายได้อื่น คือ ดอกเบี้ยรับ กำาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน รายได้ค่าเศษเหล็ก และอื่นๆ ของบริษัทและบริษัทย่อย

1.2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ

 ประเภทหรือชนิดของสินค้าหรือบริการ สามารถแบ่งได้เป็น 4 ประเภท ดังนี้

	 1.	ซ่อมเรือ	:	(Ship	Repair)	บริษัท มีอุปกรณ์หลักเพื่อใช้ซ่อมทำาเรือขนาดตั้งแต่ 5,000 เดทเวทตัน ถึง 20,000 เดท
เวทตัน ได้แก่ อู่ลอยรูปตัวยู (U Groove) จำานวน 2 อู่ สามารถรองรับความต้องการของลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
นอกจากนี้ ยังมีอุปกรณ์สนับสนุนอื่นๆ อาทิ โรงงาน เครนขนาดใหญ่ และช่างฝีมือที่ผ่านการฝึกอบรมเป็นอย่างดี ทำาให้ 
ผลงานได้มาตรฐาน

 2.	ต่อเรือ	:	(Shipbuilding) บริษัท มีพื้นที่ทำางาน Slipway และอุปกรณ์ เครื่องจักรขนาดใหญ่ ที่สามารถรองรับการ 
ต่อเรือขนาดใหญ่ ความยาวไม่เกิน 120 เมตร นำ้าหนักไม่เกิน 20,000 เดทเวทตัน โดยที่ผ่านมาบริษัทได้รับความไว้วางใจ
จากลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศให้ต่อเรือที่มีคุณสมบัติพิเศษ อาทิ

ตัวอย่างผลงาน

ประเภท จ�านวน เจ้าของเรือ

1. เรือขจัดคราบน้ำามัน 4 ลำา บริษัท เอสโซ่ สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จำากัด, บริษัท เชลล์ 
(ประเทศไทย) จำากัด, กรมขนส่งทางน้ำาและพาณิชยนาวี

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

3. เรือสำารวจสายเคเบิ้ลใต้น้ำา 1 ลำา บริษัท คาลิฟา อัลโกไซบิ ไดวิ่ง แอนด์ มารีน เซอร์วิสส์ จำากัด

4. เรือตรวจการณ์ปืนขนาด 64 เมตร 3 ลำา กองทัพเรือ

5. เรือโดยสารแบบคาตามาราน 3 ลำา บริษัท เขาหลัก เอ็นเตอร์ไพรส์ จำากัด

6. เรือโดยสารท่องเที่ยวชนิดต่างๆ 6 ลำา บริษัท อควา จำากัด , บริษัท ซีทราน ทราเวิล จำากัด, บริษัท พัทยา 
ปะการัง เซมิซับมารีน จำากัด

7. เรือบรรทุกตู้สินค้าขนาด 442 TEU 1 ลำา GATI LIMITED

8.  เรือสนับสนุนการปฏิบัติงานแท่นขุด
เจาะน้ำามันขนาด 50 เมตร

1 ลำา ALMANSOORI PRODUCTION SERVICE LLC.

9.  เรือลากจูงขนาดกำาลังฉุดไม่น้อยกว่า 
30 เมตริกตัน

1 ลำา การท่าเรือแห่งประเทศไทย
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ประเภท จ�านวน เจ้าของเรือ

10.  เรือลากจูงขนาดกำาลังฉุดไม่น้อย
กว่า 40 เมตริกตัน

1 ลำา การท่าเรือแห่งประเทศไทย

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

12. เรือ Lighter Barge 2 ลำา
6 ลำา
6 ลำา

บริษัททะเลไทยขนส่ง 2 จำากัด
บริษัท อ่างทองชูการ์เทอร์มินัล จำากัด
บริษัท วีรวรรณ จำากัด

13. เ รือสนับสนุนงานใต้น้ำานอกชายฝั่ง
ขนาด 60 เมตร

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

14.  เรือลากจูงขนาดกำาลังฉุดไม่น้อย
กว่า 40 เมตริกตัน

1 ลำา การท่าเรือสีหนุวิลล์แห่งประเทศกัมพูชา

15.  เรือวางทุ่นพร้อมเครนขนาดยกน้ำา
หนักไม่น้อยกว่า 12 เมตริกตัน

1 ลำา การท่าเรือแห่งประเทศไทย

16.  เรือลากจูงขนาดกำาลังฉุดไม่น้อย
กว่า 50 เมตริกตัน

1 ลำา การท่าเรือแห่งประเทศไทย/ท่าเรือแหลมฉบัง

17. เรือกำาจัดผักตบชวาและวัชพืช 27 ลำา กรมโยธาธิการและผังเมือง กรุงเทพมหานคร, กรมโยธาธิการและ
ผังเมือง จังหวัดสกลนคร, กรมโยธาธิการและผังเมือง จังหวัด
นครปฐม, กรมโยธาธิการและผังเมือง สุพรรณบุรี, กรมโยธาธิการ
และผังเมือง ราชบุรี, องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา, 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ รับสัญญาต่อเรือจาก  
บริษัท อีโค มารีน จำากัด

18. เรือเก็บขยะ 1 ลำา
2 ลำา 

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำากัด
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

19. เรือโดยสารอลูมิเนียมปรับอากาศ 4 ลำา บริษัท เรือด่วนเจ้าพระยา จำากัด

20. เรือโดยสารพลังงานไฟฟ้า 5 ลำา บริษัท ไมน์โมบิลิตี รีเสิร์ช จำากัด

	 3.	งานดัดแปลงเรือ	:	(Ship	Conversion	Upgrading) บริษัทมีความเชี่ยวชาญในการดัดแปลงเรือที่ต้องใช้ประสบการณ์
และเทคนิคพิเศษ อาทิเช่น ดัดแปลงเรือบรรทุกนำ้ามันให้เป็นแบบเปลือกเรือสองช้ัน (Double Hull), เรือห้องเย็น, เรือ
ตรวจการณ์, เรือบรรทุกสินค้าเทกองให้เป็นเรือบรรทุกคอนเทนเนอร์, งานขยายตัวเรือ และเรือสนับสนุนที่พักสำาหรับแท่น
ขุดเจาะนำ้ามัน

	 4.	งานก่อสร้างวิศวกรรมต่างๆ	:	(Engineering	Works) บริษัทสามารถก่อสร้างและซ่อมแซมอุปกรณ์ประเภทลอยนำ้า  
สิง่ก่อสร้างในทะเล การก่อสร้างโครงสร้างเหลก็ซ่ึงเป็นส่วนประกอบของการก่อสร้างสะพาน โรงงานอตุสาหกรรม แท่นขดุเจาะ 
นำ้ามันในทะเล และส่วนประกอบของเครื่องจักรในโรงงาน เป็นต้น

 อุปกรณ์ที่ส�าคัญ

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

อู่ลอย ขนาดอู่ การยกตัว ขนาดเรือสูงสุด เครนอู่

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

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

2 x Dock-knight
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บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำากัด (มหาชน)

CONTENTS

 2.  สำานักงานใหญ่ พืน้ทีต่่อเรอืพร้อมสลปิเวย์ 2 แห่ง ด้านทศิเหนอืและทิศใต้ของบรษิทัรวมพืน้ทีป่ระมาณ 20,000 ตารางเมตร
สาขาสุราษฎร์ธานี พื้นที่ซ่อมเรือพร้อมสลิปเวย์ 1 แห่ง รวมพื้นที่ประมาณ 37,000 ตารางเมตร

 3. อปุกรณ์อืน่ๆ เช่น เครนขนาดใหญ่ และโรงงาน ช่วยทำาให้งานซ่อมสร้างสะดวกรวดเร็วขึน้ โดยมอีปุกรณ์ทีส่ำาคญัดงันี้

ชนิดอุปกรณ์ จ�านวน

1. เครื่องตัดเหล็ก CNC 2 ชุด

2. Gantry Crane ขนาด 100 ตัน สำาหรับงานต่อเรือด้านทิศเหนือ 1 ตัว

3. Gantry Crane ขนาด 10 ตัน สำาหรับงานต่อเรือด้านทิศเหนือ 3 ตัว

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

5. ปั้นจั่นเคลื่อนที่ (Dock knight) ในอู่ลอย 2 สำาหรับงานพ่นสี พ่นทราย 1 ชุด

6. Gantry Crane ขนาด 5 ตัน สำาหรับระบบโลจิสติกส์ของชิ้นงานเหล็กในโรงประกอบ 6 ตัว

7. เครื่องฉีดน้ำาแรงดันสูง (Hydro Blast) 2 ชุด

8. Tower Crane ขนาด 15 ตัน สำาหรับระบบโลจิสติกส์ 1 ตัว

9. เครื่องตัดอลูมิเนียม CNC 1 ชุด

	 อุปกรณ์ต่างๆ	ข้างต้นน�ามาให้บริการงานโดยทั่วไปดังนี้

งานตัวเรือ งานเครื่องกล/งานไฟฟ้า งานทดสอบโดยไม่ท�าลาย

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

งานเครื่องจักรใหญ่/เครื่องไฟฟ้า
งานซ่อมหม้อน้ำา
งานใบจักร
งานเพลาใบจักร
งานท่อ
งานไฟฟ้าและอีเล็กโทรนิกส์

งานทดสอบโดยไม่ทำาลาย (NDT)
- งานวัดความหนาแน่นแผ่นเหล็ก
- การทดสอบด้วยผงเหล็ก
- การทดสอบด้วยคลื่นวิทยุ
- การทดสอบด้วยสารแทรกซึม
-  งานทดสอบกำาลังการยก (ที่มีน้ำาหนัก 

350 ตันขึ้นไป)

 4. สำานกังานใหญ่ พ้ืนท่ีในการทำางาน 33,280 ตารางเมตร มคีวามยาวตดิแม่นำา้ถงึ 300 เมตร ระดบัความลกึหน้าท่า 9 เมตร  
และสาขาสุราษฎร์ธานี พื้นที่ในการทำางาน 38,352 ตารางเมตร มีความยาวติดคลองท่าทองใหม่ 87 เมตร

ปัจจัยที่มีผลต่อโอกาสหรือข้อจ�ากัดในการประกอบธุรกิจ

	 •	 สถานที่ตั้ง

 ที่ตั้งของบริษัทตั้งอยู่บริเวณปากแม่นำ้าเจ้าพระยา มีพื้นที่อู่เรือกว่า 20 ไร่ มีท่าเทียบเรือระดับความลึกหน้าท่า 9 เมตร 
ซึ่งพอเพียงกับงานซ่อมเรือขนาดใหญ่พร้อมกันหลายลำา เหมาะสำาหรับดำาเนินธุรกิจอู่ต่อซ่อมเรือ

	 •	 คลังสินค้าทัณฑ์บน

 บรษัิทได้รบัอนมุติัให้จัดตัง้คลงัสนิค้าทณัฑ์บนจากกรมศลุกากร ซึง่ทำาให้บรษิทัได้รับผลประโยชน์จากภาษนีำาเข้าวตัถดิุบ
โดยได้รบัยกเว้นอากรนำาเข้าวสัดอุุปกรณ์ เพ่ือใช้ในการซ่อมเรอืและต่อเรอืสำาหรบัเรอืเดนิทะเลทีม่ขีนาดเกนิ 15 ตนักรอสขึน้ไป  
โดยในปี 2548 บริษัทได้ทำาการต่ออายุสัญญาแบบตลอดถาวร

	 •	 องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ	International	Maritime	Organization	(IMO)

 เป็นผู้กำาหนดมาตรฐาน และแนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการเดินเรือและคุ้มครองสิ่งแวดล้อมทางทะเลมีส่วนทำาให้
เจ้าของกองเรือต่างๆ ต้องปรับปรุง หรือดัดแปลงสภาพเรือให้ได้มาตรฐานที่กำาหนด

งบการเงิน เอกสารแนบการประกอบธุุรกิจและผลการดำำานิินิงานิ การกำากับดููแลกิจการ
CONTENTS
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 2.  สำานกังานใหญ่ พืน้ทีต่่อเรอืพร้อมสลปิเวย์ 2 แห่ง ด้านทศิเหนอืและทิศใต้ของบรษิทัรวมพืน้ทีป่ระมาณ 20,000 ตารางเมตร
สาขาสุราษฎร์ธานี พื้นที่ซ่อมเรือพร้อมสลิปเวย์ 1 แห่ง รวมพื้นที่ประมาณ 37,000 ตารางเมตร

 3. อปุกรณ์อืน่ๆ เช่น เครนขนาดใหญ่ และโรงงาน ช่วยทำาให้งานซ่อมสร้างสะดวกรวดเรว็ขึน้ โดยมอีปุกรณ์ทีส่ำาคญัดงัน้ี

ชนิดอุปกรณ์ จ�านวน

1. เครื่องตัดเหล็ก CNC 2 ชุด

2. Gantry Crane ขนาด 100 ตัน สำาหรับงานต่อเรือด้านทิศเหนือ 1 ตัว

3. Gantry Crane ขนาด 10 ตัน สำาหรับงานต่อเรือด้านทิศเหนือ 3 ตัว

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

5. ปั้นจั่นเคลื่อนที่ (Dock knight) ในอู่ลอย 2 สำาหรับงานพ่นสี พ่นทราย 1 ชุด

6. Gantry Crane ขนาด 5 ตัน สำาหรับระบบโลจิสติกส์ของชิ้นงานเหล็กในโรงประกอบ 6 ตัว

7. เครื่องฉีดน้ำาแรงดันสูง (Hydro Blast) 2 ชุด

8. Tower Crane ขนาด 15 ตัน สำาหรับระบบโลจิสติกส์ 1 ตัว

9. เครื่องตัดอลูมิเนียม CNC 1 ชุด

	 อุปกรณ์ต่างๆ	ข้างต้นน�ามาให้บริการงานโดยทั่วไปดังนี้

งานตัวเรือ งานเครื่องกล/งานไฟฟ้า งานทดสอบโดยไม่ท�าลาย

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

งานเครื่องจักรใหญ่/เครื่องไฟฟ้า
งานซ่อมหม้อน้ำา
งานใบจักร
งานเพลาใบจักร
งานท่อ
งานไฟฟ้าและอีเล็กโทรนิกส์

งานทดสอบโดยไม่ทำาลาย (NDT)
- งานวัดความหนาแน่นแผ่นเหล็ก
- การทดสอบด้วยผงเหล็ก
- การทดสอบด้วยคลื่นวิทยุ
- การทดสอบด้วยสารแทรกซึม
-  งานทดสอบกำาลังการยก (ที่มีน้ำาหนัก 

350 ตันขึ้นไป)

 4. สำานกังานใหญ่ พืน้ทีใ่นการทำางาน 33,280 ตารางเมตร มคีวามยาวตดิแม่นำา้ถึง 300 เมตร ระดบัความลกึหน้าท่า 9 เมตร  
และสาขาสุราษฎร์ธานี พื้นที่ในการทำางาน 38,352 ตารางเมตร มีความยาวติดคลองท่าทองใหม่ 87 เมตร

ปัจจัยที่มีผลต่อโอกาสหรือข้อจ�ากัดในการประกอบธุรกิจ

	 •	 สถานที่ตั้ง

 ที่ตั้งของบริษัทตั้งอยู่บริเวณปากแม่นำ้าเจ้าพระยา มีพื้นที่อู่เรือกว่า 20 ไร่ มีท่าเทียบเรือระดับความลึกหน้าท่า 9 เมตร 
ซึ่งพอเพียงกับงานซ่อมเรือขนาดใหญ่พร้อมกันหลายลำา เหมาะสำาหรับดำาเนินธุรกิจอู่ต่อซ่อมเรือ

	 •	 คลังสินค้าทัณฑ์บน

 บรษัิทได้รบัอนมุติัให้จัดตัง้คลงัสนิค้าทณัฑ์บนจากกรมศลุกากร ซึง่ทำาให้บรษิทัได้รับผลประโยชน์จากภาษนีำาเข้าวัตถดุบิ
โดยได้รบัยกเว้นอากรนำาเข้าวสัดอุปุกรณ์ เพือ่ใช้ในการซ่อมเรอืและต่อเรอืสำาหรบัเรอืเดนิทะเลท่ีมีขนาดเกิน 15 ตนักรอสขึน้ไป  
โดยในปี 2548 บริษัทได้ทำาการต่ออายุสัญญาแบบตลอดถาวร

	 •	 องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ	International	Maritime	Organization	(IMO)

 เป็นผู้กำาหนดมาตรฐาน และแนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการเดินเรือและคุ้มครองสิ่งแวดล้อมทางทะเลมีส่วนทำาให้
เจ้าของกองเรือต่างๆ ต้องปรับปรุง หรือดัดแปลงสภาพเรือให้ได้มาตรฐานที่กำาหนด
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	 •	 การพัฒนากองเรือไทย

 เน่ืองจากกองเรอืไทยส่วนใหญ่มเีรอืเก่าทีม่อีายมุาก ทำาให้ต้องมกีารซ่อมทำา หรือดดัแปลงเรือ ให้ได้มาตรฐานของ IMO 
รวมทั้ง ความต้องการในการต่อเรือใหม่ เพื่อมาทดแทนเรือเก่า

	 •	 การขนส่งทางน�้า

 ปัจจบุนัภาครฐัมนีโยบายสนบัสนนุการขนส่งทางนำา้จากโครงการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานทางนำา้ มคีวามต้องการใช้เรอื
ในการลำาเลียงสินค้าเพิ่มขึ้นเป็นโอกาสของบริษัทในการรับงานซ่อมเรือ และต่อเรือ เพิ่มขึ้น

	 •	 สิ่งแวดล้อม

 เรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องสำาคัญ และต้องเฝ้าระวังอย่างมาก ซึ่งมีกฎระเบียบและขั้นตอนการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และ
ต้องติดตามกฎระเบียบที่ออกใหม่ตลอดเวลา

	 •	 นโยบายของภาครัฐ

 ปัจจบุนัภาครฐัมีนโยบายทีช่ดัเจนในการสนบัสนุน การลดต้นทนุโลจสิตกิส์ ซึง่การขนส่งทางนำา้เป็นต้นทนุทีป่ระหยดัมาก
ที่สุด โดยมีนโยบายซึ่งอยู่ระหว่างทำาแผนดำาเนินงานแยกตามส่วนผู้เกี่ยวข้องในแต่ละด้าน

	 •	 เทคโนโลยี

 บริษัทมีการค้นคว้านวัตกรรมโดยการนำาเทคโนโลยีมาพัฒนาการทำางานให้มีความทันสมัย ลดการใช้พลังงาน และใส่ใจ
สิ่งแวดล้อม

1.2.3 การตลาดและภาวะการแข่งขัน

นโยบายและลักษณะการตลาดของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ส�าคัญ

	 1)	กลยุทธ์การแข่งขัน

 บรษิทัเน้นนโยบายคณุภาพและเวลา ในการให้บริการแก่ลูกค้า ซึง่บริษทัมคีวามสามารถในการซ่อมและสร้างเรือเฉพาะทาง  
ส่วนในเรือ่งของการตัง้ราคาท่ีสามารถแข่งขนัได้ โดยการตัง้ราคาจะมรีาคามาตรฐาน (TARIFF) เป็นเกณฑ์ในการกำาหนดราคา  
การส่งมอบตรงเวลา มีการรับประกันหลังส่งมอบ นอกจากน้ีในด้านการบริหารที่มีมาตรฐานทัดเทียมกับ ต่างประเทศ 
โดยมีระบบปฏิบัติงานตามมาตรฐาน ISO 9001 มาตรฐาน OHSAS 18001 และ มาตรฐาน ISO 14001 และการนำาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการบรหิารให้ มีประสิทธภิาพและรวดเร็ว ทัง้ยงัได้เพิม่ศักยภาพและพฒันาเทคโนโลยใีนการผลติ  
เพื่อการสร้างผลงานเป็นที่ยอมรับของสมาคมจัดชั้นเรือ และลูกค้าทั่วไป

	 ข้อได้เปรียบและข้อเสียเปรียบด้านการซ่อมและต่อเรือเทียบกับผู้ประกอบการรายอื่น

 ข้อได้เปรียบ

 1. ขนาดและทำาเลที่ตั้งของบริษัท มีพื้นที่อู่เรือกว่า 20 ไร่ และมีท่าเทียบเรือ ซึ่งเพียงพอกับงานซ่อมเรือขนาดใหญ่
พร้อมกันหลายลำา อีกทั้งอยู่ติดปากแม่นำ้าเจ้าพระยา ซึ่งระดับนำ้าลึกหน้าท่าประมาณ 9 เมตร ทำาให้สะดวกในการนำาเรือเข้า
ตรวจซ่อมและทดสอบเรือ

 2. บรษิัทมกีารพฒันาเพิม่ขีดความสามารถในการผลติ โดยมุง่เนน้คุณภาพของงานให้มีมาตรฐานสงูอย่างต่อเนือ่ง เช่น 
การพฒันากระบวนการผลติให้ได้มาตรฐานสากล การจดัตัง้ระบบควบคุมคณุภาพ, ใช้ระบบเคร่ืองตดั CNC เพือ่ตดัแผ่นโลหะ
ได้รวดเร็วและแม่นยำาและการได้รับการรับรอง ISO 9001 ครอบคลุมทั้งด้านการต่อเรือและการซ่อมเรือ

 3. บริษัทได้สร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการเสนอราคาและควบคุมต้นทุน ทำาให้บริการลูกค้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
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 4. บริษัทดำาเนินธุรกิจทั้งต่อเรือและซ่อมเรือ จึงสามารถให้บริการหลังการขายแบบครบวงจรแก่ลูกค้าต่อเรือในการ
ซ่อมแซมบำารุงรักษาหรือดัดแปลงเรือหลังส่งมอบด้วย

 5. บริษัทมีประสบการณ์ในการต่อเรือและการดัดแปลงเรือ (Conversion) หลากหลายประเภทมายาวนาน นอกจากนี้
บริษัทยังมีพันธมิตรอู่เรือต่างประเทศในการพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัย

 6. บริษัทมีบุคลากรและวิศวกรเป็นจำานวนมากที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงในการซ่อมและต่อเรือ และ 
เคยผ่านการฝึกอบรมจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและนอกประเทศ

 7. บริษัทมีความพร้อมในด้านอุปกรณ์ และเครื่องมือต่างๆ สำาหรับการประกอบธุรกิจเป็นที่ยอมรับ

 8. บริษัทเปิดสาขาเพิ่มที่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อรองรับลูกค้าทางภาคใต้ที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต มีขนาดและทำาเลที่ตั้ง
ของสาขา มีพี้นที่อู่เรือกว่า 23 ไร่ โดยมีพื้นที่ซ่อมเรือพร้อมสลิปเวย์ 1 แห่ง พื้นที่ในการทำางาน 38,352 ตารางเมตร มีความ
ยาวติดคลองท่าทองใหม่ 87 เมตร

 9. บรษิทัมุ่งเน้นด้านการพฒันาเทคโนโลยีในการผลติ มกีารนำาอปุกรณ์ทีท่นัสมยัเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพและลดผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อม เช่น เครื่องฉีดนำ้าแรงดันสูง (Hydro Blast) มาใช้แทนการพ่นทราย เพื่อลดเวลาทำางาน และลดฝุ่นละออง
จากการพ่นทราย เป็นต้น

 10. บริษทัมโีปรแกรมออกแบบเรอืทีท่นัสมยั รองรับการออกแบบเรือได้หลายประเภท รวมท้ังมคีวามรู้ เทคโนโลย ีและ
ประสบการณ์ด้านการเรือต่อเรือที่ใช้พลังงานไฟฟ้า

 ข้อเสียเปรียบ

 สามารถรองรับเรือซ่อมได้ไม่เกิน 20,000 เดทเวทตันและความยาวเรือไม่เกิน 160 เมตร เนื่องจากข้อจำากัดด้วยขนาด
ของอู่ลอยและความลึกของแม่นำ้า

 นโยบายราคา

 การซ่อมเรือ

 การกำาหนดราคาสำาหรับการรับงานซ่อมเรือน้ันบริษัทมีการกำาหนดราคามาตรฐานของรายการซ่อม แต่ละรายการเป็น
ราคาเบือ้งต้น หากราคาวตัถดุบิเปลีย่นแปลงราคาขายกจ็ะเปล่ียนแปลงตาม ทัง้นีบ้ริษทัจะพจิารณาภาวะการแข่งขนัในตลาด
ขณะนั้นควบคู่ไปด้วย

 การต่อเรือ

 บริษัทกำาหนดราคาให้มีความเหมาะสมกับท้องตลาด และตรงตามความต้องการของลูกค้า โดยให้ลูกค้าเป็นผู้กำาหนด 
งบประมาณเบือ้งต้น และวตัถปุระสงค์ของการออกแบบ ในกรณีท่ีลกูค้าเป็นบริษัทเอกชนหรือท่ัวไป ส่วนในกรณีของงานราชการนัน้  
จะดำาเนินการศึกษาข้อมูลด้านเทคนิคเพื่อกำาหนดต้นทุนและราคาเพื่อให้สามารถประมูลงานได้

	 2)	ลูกค้า

	 ลักษณะลูกค้าและความสัมพันธ์

 ลกูค้าซ่อมเรอืของบรษิทัส่วนใหญ่เป็นลกูค้าทีท่ำาสญัญาว่าจ้างให้ซ่อมเป็นประจำา หรอืลกูค้าที่ได้รบัการแนะนำาจากลกูค้า
ในประเทศ และต่างประเทศของบริษัท ส่วนใหญ่ได้จากการประมูล ซึ่งการพิจารณาเข้าประมูลงานของบริษัทจะขึ้นอยู่กับ 
ข้อเสนอทางด้านราคา ณ ระดบัทีส่ามารถแข่งขนัได้และสร้างกำาไรให้กบับริษทั รวมทัง้ความสามารถของอูเ่รือในการเสนอเรือ 
ที่มีคุณลักษณะครบถ้วน เป็นที่พึงพอใจของลูกค้าในราคาที่เหมาะสมเป็นหลัก

	 กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย	แบ่งได้เป็น	3	กลุ่มดังนี้

 1. กลุ่มลูกค้าในประเทศ
 2. กลุ่มลูกค้าต่างประเทศ

งบการเงิน เอกสารแนบการประกอบธุุรกิจและผลการดำำานิินิงานิ การกำากับดููแลกิจการ
CONTENTS
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 4. บริษัทดำาเนินธุรกิจทั้งต่อเรือและซ่อมเรือ จึงสามารถให้บริการหลังการขายแบบครบวงจรแก่ลูกค้าต่อเรือในการ
ซ่อมแซมบำารุงรักษาหรือดัดแปลงเรือหลังส่งมอบด้วย

 5. บริษัทมีประสบการณ์ในการต่อเรือและการดัดแปลงเรือ (Conversion) หลากหลายประเภทมายาวนาน นอกจากนี้
บริษัทยังมีพันธมิตรอู่เรือต่างประเทศในการพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัย

 6. บริษัทมีบุคลากรและวิศวกรเป็นจำานวนมากที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงในการซ่อมและต่อเรือ และ 
เคยผ่านการฝึกอบรมจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและนอกประเทศ

 7. บริษัทมีความพร้อมในด้านอุปกรณ์ และเครื่องมือต่างๆ สำาหรับการประกอบธุรกิจเป็นที่ยอมรับ

 8. บริษัทเปิดสาขาเพิ่มที่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อรองรับลูกค้าทางภาคใต้ที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต มีขนาดและทำาเลที่ตั้ง
ของสาขา มีพี้นที่อู่เรือกว่า 23 ไร่ โดยมีพื้นที่ซ่อมเรือพร้อมสลิปเวย์ 1 แห่ง พื้นที่ในการทำางาน 38,352 ตารางเมตร มีความ
ยาวติดคลองท่าทองใหม่ 87 เมตร

 9. บรษิทัมุง่เน้นด้านการพฒันาเทคโนโลยีในการผลติ มกีารนำาอปุกรณ์ทีท่นัสมยัเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพและลดผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อม เช่น เครื่องฉีดนำ้าแรงดันสูง (Hydro Blast) มาใช้แทนการพ่นทราย เพื่อลดเวลาทำางาน และลดฝุ่นละออง
จากการพ่นทราย เป็นต้น

 10. บริษทัมโีปรแกรมออกแบบเรือทีท่นัสมยั รองรับการออกแบบเรือได้หลายประเภท รวมท้ังมคีวามรู ้เทคโนโลย ีและ
ประสบการณ์ด้านการเรือต่อเรือที่ใช้พลังงานไฟฟ้า

 ข้อเสียเปรียบ

 สามารถรองรับเรือซ่อมได้ไม่เกิน 20,000 เดทเวทตันและความยาวเรือไม่เกิน 160 เมตร เนื่องจากข้อจำากัดด้วยขนาด
ของอู่ลอยและความลึกของแม่นำ้า

 นโยบายราคา

 การซ่อมเรือ

 การกำาหนดราคาสำาหรับการรับงานซ่อมเรือน้ันบริษัทมีการกำาหนดราคามาตรฐานของรายการซ่อม แต่ละรายการเป็น
ราคาเบือ้งต้น หากราคาวตัถดุบิเปล่ียนแปลงราคาขายกจ็ะเปล่ียนแปลงตาม ทัง้นีบ้รษิทัจะพจิารณาภาวะการแข่งขนัในตลาด
ขณะนั้นควบคู่ไปด้วย

 การต่อเรือ

 บริษัทกำาหนดราคาให้มีความเหมาะสมกับท้องตลาด และตรงตามความต้องการของลูกค้า โดยให้ลูกค้าเป็นผู้กำาหนด 
งบประมาณเบ้ืองต้น และวตัถุประสงค์ของการออกแบบ ในกรณีท่ีลกูค้าเป็นบริษทัเอกชนหรอืทัว่ไป ส่วนในกรณขีองงานราชการนัน้  
จะดำาเนินการศึกษาข้อมูลด้านเทคนิคเพื่อกำาหนดต้นทุนและราคาเพื่อให้สามารถประมูลงานได้

	 2)	ลูกค้า

	 ลักษณะลูกค้าและความสัมพันธ์

 ลกูค้าซ่อมเรอืของบรษิทัส่วนใหญ่เป็นลกูค้าทีท่ำาสญัญาว่าจ้างให้ซ่อมเป็นประจำา หรอืลกูค้าที่ได้รบัการแนะนำาจากลกูค้า
ในประเทศ และต่างประเทศของบริษัท ส่วนใหญ่ได้จากการประมูล ซึ่งการพิจารณาเข้าประมูลงานของบริษัทจะขึ้นอยู่กับ 
ข้อเสนอทางด้านราคา ณ ระดบัทีส่ามารถแข่งขนัได้และสร้างกำาไรให้กบับริษทั รวมทัง้ความสามารถของอู่เรอืในการเสนอเรือ 
ที่มีคุณลักษณะครบถ้วน เป็นที่พึงพอใจของลูกค้าในราคาที่เหมาะสมเป็นหลัก

	 กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย	แบ่งได้เป็น	3	กลุ่มดังนี้

 1. กลุ่มลูกค้าในประเทศ
 2. กลุ่มลูกค้าต่างประเทศ
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 3. กลุ่มหน่วยงานราชการ

 ทั้งนี้ บริษัทไม่ได้กำาหนดสัดส่วนการให้บริการแก่กลุ่มเรือราชการ และกลุ่มเรือเอกชนไว้อย่างชัดเจน เพราะบริษัท
พิจารณาถึงความสามารถในการสร้างผลกำาไร และความสามารถในการชำาระเงินของลูกค้าในแต่ละงานเป็นหลัก

	 3)	การจ�าหน่ายและช่องทางการจ�าหน่าย

	 •	 การซ่อมเรือ

 1. ติดต่อลูกค้าโดยตรง คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 80 ของลูกค้าซ่อมเรือทั้งหมด โดยแบ่งเขตการตลาด (Market 
Territory) ไว้อย่างชัดเจน เช่น เขตลูกค้าเอกชน เขตลูกค้าราชการ เป็นต้น เจ้าหน้าที่การตลาดจะออกไปพบเจ้าของเรือ 
หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยตรง ซึ่งจะเป็นลูกค้าในประเทศ โดยทั่วไปบริษัทจะเน้นการติดต่อลูกค้าโดยตรงเป็นหลัก

 2. ติดต่อลูกค้าโดยผ่านตัวแทน คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 20 โดยนายหน้าตัวแทนจะติดต่อกับบริษัทเพื่อขอราย
ละเอยีดของอู ่ขดีความสามารถ ราคามาตรฐาน และศกึษาคณุภาพการซ่อมและคณุภาพทมีงานของบรษิทั โดยเสนอเข้าเป็น
ตัวแทนในการหาลูกค้าให้กับบริษัท หลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งตัวแทนมีดังนี้

 - ความน่าเชื่อถือในธุรกิจตัวแทน
 - ตลาดและฐานลูกค้าของตัวแทน
 - ผลการดำาเนินงานและประสิทธิภาพที่ผ่านมาของตัวแทน

	 •	 การต่อเรือ

 งานโครงการต่อเรือส่วนใหญ่เป็นการเปิดประมูล ซึ่งพิจารณาทั้งข้อเสนอทางเทคนิค (คุณสมบัติของลักษณะเรือ) และ
ข้อเสนอทางด้านราคา ดงันัน้บรษิทัจึงต้องเสนอเรอืทีม่คีณุลักษณะครบถ้วน และเป็นทีพ่งึพอใจต่อลูกค้าในราคาที ่เหมาะสม  
ซึ่งต้องอาศัยความสามารถในการประเมินราคาและการออกแบบตัวเรือ รวมถึงการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เครื่องจักร 
เครื่องยนต์ และส่วนประกอบต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ

ภาวะการแข่งขันและแนวโน้มอุตสาหกรรม

ผลกระทบของโควิด-19	ต่อระบบเศรษฐกิจ

 ในปี 2564 ที่ผ่านมา ทุกประเทศทั่วโลกเผชิญหน้ากับความท้าทายสองเรื่องสำาคัญด้วยกันคือ การแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโควิด-19 และวิกฤตเศรษฐกิจท่ีเป็นผลพวงตามมาจากมาตรการเพื่อควบคุมการระบาด ทุกประเทศต่างต้องบริหาร
จัดการกับความท้าทายทั้งสองประการให้เกิดความสมดุลและมีประสิทธิภาพ หลายประเทศใช้นโยบายสนับสนุนด้านการเงิน
และงบประมาณ ขณะเดยีวกนักพ็ยายามสร้างสภาพคล่องอย่างต่อเนือ่งเพ่ือสนบัสนนุกจิกรรมทางเศรษฐกจิให้เดนิหน้าต่อไป  
ประเด็นท้าทายดังกล่าวจึงเป็นประเด็นที่น่าสนใจว่าในท่ามกลางวิกฤตที่เกิดขึ้น ประเทศต่างๆทั่วโลกประคองตัวเองผ่านมา 
ได้ดีมากน้อยแค่ไหนยงัคงรกัษาอตัราการเตบิโตทางเศรษฐกจิและความความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้อยูห่รือไม่ 
ซึ่งการแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้กระทบต่อห่วงโซ่มูลค่าโลก (Global Value Chains: GVCs) แบ่งเป็น 4 ด้าน

 1. ผลกระทบทางตรง (Direct Impact) ทีเ่กดิจากการออกมาตรการด้านสาธารณสุขเพือ่ป้องกันการแพร่ระบาดของภาครฐั  
ซึ่งส่งผลต่อการประกอบธุรกิจ อาทิ มาตรการปิดประเทศ หรือจำากัดการเดินทาง

 2. ผลกระทบทางอ้อม (Indirect Impact) กระทบต่อการผลิตสินค้า โดยเฉพาะวัตถุดิบและสินค้ากลางนำ้าจากประเทศ 
ทีเ่ป็น supplier กระทบต่อการนำาเข้าเพือ่มาผลติในอกีประเทศ รวมถงึหยดุชะงักของการขนส่งระหว่างประเทศจากมาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของแต่ละประเทศ

 3. ผลกระทบด้านอุปสงค์ (Demand Impact) ความต้องการใช้สินค้าที่มีความจำาเป็นเพิ่มสูงขึ้นมาก โดยเฉพาะกลุ่ม
อาหาร ยา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์การแพทย์

 4. ผลกระทบจากนโยบายลดความเสีย่งด้านการค้าและการลงทุนของภาครฐั (Trade and Investment Policy Risk) จาก
ที่รัฐบาลหลายประเทศ ออกมาตรการควบคุมการส่งออก โดยเฉพาะสินค้าในกลุ่ม ยา เวชภัณฑ์ ตลอดจนการออกมาตรการ 
lock down ต่างๆ ได้ส่งผลกระทบต่อ Supply Chain ในประเทศ
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CONTENTS

 ซึง่ผลกระทบต่อภาคการผลิตมแีรงฉดุจากห่วงโซ่อปุทานหยดุชะงกั ทำาให้อตัราการขยายตวัของเศรษฐกจิโลกในปี 2564 
เป็นไปตามระยะการแพร่ระบาดของโควิด-19 แบ่งเป็น 3 ระยะคอืระยะวกิฤต (Crisis) ในช่วงระหว่างการแพร่ระบาด ระยะฟ้ืนตัว  
(Recovery) ภายหลังการแพร่ระบาดเพิ่งยุติลง และวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ระยะที่หมดสิ้นการแพร่ระบาด ไปจนถึง 
การเตรียมความพร้อมที่จะรับมือกับแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่ หรือสายพันธุ์ใหม่ๆต่อไป

 แม้ทั่วโลกยังเผชิญความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดรอบใหม่ รวมถึงการกลายพันธุ์ของเชื้อไวรัสอย่าง Omicron แต่ด้วย
ความคบืหน้าในการเร่งระดมฉดีวคัซนีให้ครอบคลมุประชากร ตลอดจนบทเรียนจากการรับมอืกบัเชือ้ COVID-19 กลายพนัธุ์
ในช่วงที่ผ่านมาทำาให้คาดว่าอุปสงค์โดยรวมจะยังฟื้นตัวได้ต่อเนื่อง และส่งผลให้ปริมาณการค้าโลก (Containerized Trade 
Volume) ขยายตัวได้ในปีหน้า

เศรษฐกิจไทยกับสถานการณ์การแพร่ระบาด 
โควิด-19

 เศรษฐกจิไทยในช่วง 3 ไตรมาสแรกของปี 2564 
ขยายตัวในระดับตำ่าที่ 1.3%YOY โดยเฉพาะ ใน
ไตรมาสที่ 3 ที่ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของ 
โควิด-19 อย่างรุนแรง การบริโภคและการลงทุน 
หดตัวต่อเนื่อง สะท้อนภาวะเศรษฐกิจในประเทศท่ี
ยังเปราะบางและซบเซา ในขณะที่ข้อมูลเศรษฐกิจ
ในไตรมาส 4 มแีนวโน้มการฟ้ืนตวัทีด่ขีึน้ จากภาวะ
การระบาดที่เริ่มคลี่คลาย จำานวนผู้ได้รับวัคซีนเพิ่ม
มากขึน้ มาตรการกระตุน้เศรษฐกจิของภาครัฐ และ
การผ่อนคลายมาตรการควบคุมโรค ทำาให้กิจกรรม
ทางเศรษฐกจิกลบัมาดำาเนนิการได้อกีครัง้เศรษฐกจิ
เริม่ฟ้ืนตวัแบบช้าๆ โดยมแีรงขบัเคลือ่นหลกัมาจาก
การจับจ่ายใช้สอยของประชาชนในประเทศ ทั้งการ
บริโภค การลงทุน และการท่องเที่ยวภายในประเทศ 
หลงัมอีตัราการฉดีวคัซนีกระจายทัว่ถงึมากขึน้ ขณะ

งบการเงิน เอกสารแนบการประกอบธุุรกิจและผลการดำำานิินิงานิ การกำากับดููแลกิจการ
CONTENTS
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เดียวกนัความจำาเป็นด้านการเร่งฟ้ืนฟเูศรษฐกจิ รวมถงึการเร่งปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไทยให้พร้อมรับกบักระแสโลกอนาคต
จะมีมากขึ้น โดยบางส่วนอาจต้องอาศัยแรงกระตุ้นจากภาครัฐไทยจึงต้องเตรียมพร้อมรับมือกับโครงสร้างการค้า การส่งออก 
และการลงทุน ที่มีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงไป ทั้งจากความต้องการสินค้าและบริการรูปแบบใหม่ๆ รวมถึงเงื่อนไขทางการค้าที่
อาจเพิ่มขึ้น

ทิศทางอุตสาหกรรม

 อุตสาหกรรมต่อเรือของจีนยังคงครองตำาแหน่งผู้นำาโลกในปี 2564 ขณะที่การขนส่งทางทะเลปริมาณมากทั่วโลกกระตุ้น
ความต้องการเรือเพิ่มขึ้น ข้อมูลจากกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศจีนระบุว่า ผลผลิตในการต่อเรือของ
ประเทศในปี 2564 ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้การเติบโตของอุตสาหกรรมนี้ อยู่ที่ 39.7 ล้านเดดเวทตัน (Deadweight Tonnage : dwt)  
เพิม่ขึน้ 3% เมือ่เทยีบเป็นรายปี โดยตวัเลขข้างต้นคดิเป็น 47.2% ของผลผลิตเรอืทัง้หมดทัว่โลก ซึง่เพิม่ขึน้ 4.1% จากปี 2563 
คำาสั่งต่อเรือใหม่ในปี 2564 ซึ่งเป็นอีกหนึ่งตัวบ่งชี้สำาคัญ เพิ่มขึ้น 131.8% เมื่อเทียบเป็นรายปี อยู่ที่ 67.07 ล้านเดดเวทตัน  
โดยครองส่วนแบ่งตลาดทั่วโลก 53.8% ส่วนปริมาณคำาสั่งซื้อคงค้างอยู่ที่ 95.84 ล้านเดดเวทตัน เมื่อนับถึงสิ้นเดือนธันวาคม 
2564 เพิม่ขึน้ 34.8% จากสิน้ปี 2563 และครองส่วนแบ่งตลาดทัว่โลก 47.6% ซึง่ความสามารถในการแข่งขนัระดบันานาชาติ
ของบริษัทต่อเรือสัญชาติจีนยังคงเพิ่มขึ้นในปี 2564 โดยมีบริษัทต่อเรือของจีน 6 ราย ติด 10 อันดับแรกของโลกในด้าน
ผลผลิต คำาสั่งซื้อใหม่ และคำาสั่งซื้อคงค้าง

ปี	2564	สัดส่วนปริมาณค�าสั่งต่อเรือใหม่ต่อปริมาณกองเรือ	อยู่ในจุดต�่าสุดในรอบ	20	ปี

 ซึ่งหมายความว่าแม้ว่าจะมีการปลดระวางเรือในปริมาณน้อย แต่การต่อเรือใหม่ก็มีไม่มากซึ่งส่งผลให้กองเรือโลกจะยัง
คงขยายตัวในระดับตำ่า
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ปี 2546-2552 ปี 2553-2563 ปี 2564

สัดส่วนปริมาณการสั่งต่อเรือใหม่ต่อกองเรือต่อปี +36.02% +26.23% +7.03%

ร้อยละต่อปีของปริมาณเรือที่มีอายุ 20 ปี (ปริมาณ ณ ต้นปี) +18.38% +11.27% +6.25%

การเติบโตของกองเรือเฉลี่ยต่อปี +6.8% +6.4% +3.55%

ที่มา: Clarksons and Clarksons January DBTO report

 • มีการรีไซเคิลเรือปริมาณ 5.47 ล้านเดทเวทตันในปี 2564 เมื่อเทียบกับการรีไซเคิลที่ปริมาณ 5.56 ล้านเดทเวทตัน
ในปี 2551

 • มีอัตราส่วนคำาสั่งต่อเรือใหม่เฉลี่ยต่อกองเรือสูงสุดในปี 2546 ถึงปี 2552 โดยลดลงร้อยละ 27 ในปี 2553 ถึงปี 2563 
และลดลงร้อยละ 80 ในปี 2564 อัตราส่วนคำาสั่งต่อเรือใหม่ต่อกองเรือคือ 2 เท่าของกองเรืออายุ20 ปี ในปี 2546 ถึงปี 2552 
เป็น 2.3 เท่า ในปี 2553 ถึงปี 2563 และเหลือเพียง 1.1 เท่าในปี 2564 ซึ่งสะท้อนถึงคำาสั่งต่อเรือใหม่ที่มีแนวโน้มลดลงใน
อนาคต

 • คาดว่าเรอืสัง่ต่อใหม่จะลดลงในอกีสองสามปี ข้างหน้า โดยเริม่ต้นปี 2564 อยูท่ี ่906.99 ล้านเดทเวทตนัและจนถงึส้ินปี  
เพิ่มขึ้นเป็น 939.15 ล้านเดทเวทตัน ในระหว่างปี เรือปริมาณ 5.47 ล้านเดทเวทตันได้ถูกรีไซเคิล และมีการส่งมอบเรือ 
37.62 ล้านเดทเวทตัน ส่งผลให้กองเรือขยายตัวร้อยละ 3.55 ปริมาณการสั่งต่อเรือใหม่อยู่ที่ 64.66 ล้านเดทเวทตัน (กำาหนด
ส่งมอบจนถึงสิ้นปี 2567)

งบการเงิน เอกสารแนบการประกอบธุุรกิจและผลการดำำานิินิงานิ การกำากับดููแลกิจการ
CONTENTS
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ในปี 2551

 • มีอัตราส่วนคำาสั่งต่อเรือใหม่เฉลี่ยต่อกองเรือสูงสุดในปี 2546 ถึงปี 2552 โดยลดลงร้อยละ 27 ในปี 2553 ถึงปี 2563 
และลดลงร้อยละ 80 ในปี 2564 อัตราส่วนคำาสั่งต่อเรือใหม่ต่อกองเรือคือ 2 เท่าของกองเรืออายุ20 ปี ในปี 2546 ถึงปี 2552 
เป็น 2.3 เท่า ในปี 2553 ถึงปี 2563 และเหลือเพียง 1.1 เท่าในปี 2564 ซึ่งสะท้อนถึงคำาสั่งต่อเรือใหม่ที่มีแนวโน้มลดลงใน
อนาคต

 • คาดว่าเรอืสัง่ต่อใหม่จะลดลงในอกีสองสามปี ข้างหน้า โดยเริม่ต้นปี 2564 อยูท่ี ่906.99 ล้านเดทเวทตนัและจนถึงสิน้ปี  
เพิ่มขึ้นเป็น 939.15 ล้านเดทเวทตัน ในระหว่างปี เรือปริมาณ 5.47 ล้านเดทเวทตันได้ถูกรีไซเคิล และมีการส่งมอบเรือ 
37.62 ล้านเดทเวทตัน ส่งผลให้กองเรือขยายตัวร้อยละ 3.55 ปริมาณการสั่งต่อเรือใหม่อยู่ที่ 64.66 ล้านเดทเวทตัน (กำาหนด
ส่งมอบจนถึงสิ้นปี 2567)
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สรุปข้อมูลกองเรือโลก	ณ	สิ้นปี	2564	และประมาณการจ�านวนกองเรือ	ภายในปี	2566

ขนาดเรือ

จ�านวนเรือ
ณ สิ้นปี 2564

เรือต่อใหม่
ส่งมอบภายในปี 2567

เรือที่อายุเกิน 20 ปี
ปลดระวาง ช่วงปี 2565 -  

ปี 2567

ล�า ล้านเดทเวทตัน ล�า ล้านเดทเวทตัน ล�า ล้านเดทเวทตัน

เคปไซส์
(มากกว่า 90,000 เดทเวทตัน)

2,236 407.12 143 27.62 145 23.72

ปานาแมกซ์
(70,000-90,000 เดทเวทตัน)

2,540 201.93 218 18.04 474 35.54

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

3,879 218.25 263 15.25 640 32.12

แฮนดี้ไซส์
(10,000-40,000 เดทเวทตัน)

4,129 111.86 137 3.75 813 20.20

ที่มา: Clarksons Research

ภาวะการแข่งขันและแนวโน้มอุตสาหกรรมในประเทศ

 ภาพรวมของอุตสาหกรรมต่อเรือและซ่อมเรือในประเทศไทย หดตัวลงอย่างมาก ซึ่งเป็นแนวโน้มที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง 
ตั้งแต่ปี 2559 โดยตลาดซ่อมเรือในประเทศลดลงจากผลกระทบด้านเศรษฐกิจที่ยังคงชะลอตัว แรงกดดันจากสงครามการค้า 
และราคานำา้มันท่ีผนัผวน มผีลให้เจ้าของเรอืควบคมุต้นทนุค่าใช้จ่าย จำากดังบประมาณการซ่อมบำารงุเรอื เลอืกทำาเฉพาะงาน
ที่จำาเป็น หรือตามกฎเกณฑ์ ข้อบังคับของกรมเจ้าท่าหรือองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO) รวมทั้งปริมาณเรือต่าง
ประเทศที่เดินทางเข้ามาซ่อมทำาในประเทศที่ลดลง ทั้งกลุ่มเรือบรรทุกสินค้าและกลุ่มเรือสนับสนุนการปฏิบัติงานสำารวจและ
ขุดเจาะนำ้ามัน ที่เกิดจากภาวะซบเซาของธุรกิจการสำารวจและขุดเจาะนำ้ามันในทะเล (Off shore vessel) ก่อให้เกิดภาวะการ
แข่งขันทางด้านราคา ระหว่างอู่ต่อเรือเพิ่มขึ้น

ผลกระทบของการแพร่ระบาดของโควิด-19

 จากมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่เข้มงวดทั่วโลก และผลกระทบการระบาดระลอกที่ 3 ที่กลับมา
รุนแรงเพิ่มขึ้นอีกครั้งหลังเริ่มต้นเดือนกรกฎาคมเป็นต้นมา ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆหยุดชะงัก การค้าระหว่าง
ประเทศผ่านทางเรือก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน รวมทั้งกระทบต่อกิจกรรมต่างๆในการซ่อมเรือหรือต่อเรือ อาทิเช่น มาตรการ
การกักตัวเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของ โควดิ-19 ส่งผลต่อการตรวจเรอืทีม่คีวามล่าช้าออกไป รวมทัง้ขาดแคลนแรงงานใน
ส่วนการผลิต ทั้งจากการกักตัว เฝ้าระวัง การแพร่ระบาด และการสั่งปิดด่านชายแดน งดการนำาเข้าแรงงานต่างด้าวชั่วคราว 
ทำาให้เกิดปัญหาขาดแคลนแรงงาน ต้องจ้างผู้รับเหมาทดแทนส่งผลให้ต้นทุนผลิตปรับสูงขึ้นมาก การนำาเข้า การสั่งซื้อ นำา
เข้าอะไหล่ เครื่องจักร ที่ติดปัญหาการส่งของ โรงงานผลิตที่จีนปิดตัวชั่วคราว หรือลดกำาลังการผลิตทำาให้ไม่สามารถส่งออก
ได้ตามกำาหนด รวมทั้งปัญหาจากการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์มีผลให้การสั่งซื้อวัตถุดิบจากต่างประเทศล่าช้าออกไป มีผล
ให้อู่เรือต้องเลื่อนระยะเวลาส่งมอบเรือให้ลูกค้า หรือจำาเป็นต้องหาผู้ผลิตจากประเทศอ่ืน ส่งผลให้มีต้นทุนทั้งค่าเครื่องจักร 
อะไหล่และค่าขนส่งทีเ่พิม่ขึน้ มหีลายๆอูท่ีร่อดสูถานการณ์ ปรับลดกำาลังการผลิต และชะลอการลงทนุเพือ่ป้องกนัความเสีย่ง

แต่เริ่มมีการฟื้นตัวหลังมาตรการผ่อนคลายในช่วงต้นเดือนกันยายน และต้นเดือนตุลาคมการแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่
เริ่มคลี่คลายจากการฉีดวัคซีน การผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์และการเปิดประเทศ นำาไปสู่การฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อย
ไปรวมทั้งการส่งออกสินค้ายังมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง ตามการเติบโตเศรษฐกิจโลก ทำาให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจหลาย
ประเภทกลับมาดำาเนินการได้อีกครั้ง ส่งผลให้แนวโน้มอุตสาหกรรมฟื้นตัวดีขึ้นตามลำาดับ
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กลยุทธ์การแข่งขันของอุตสาหกรรมต่อเรือและซ่อมเรือ

 เนื่องด้วยการสภาวะการแข่งขันของการต่อเรือใหม่มิใช่เพียงการแข่งขันกันเองของอู่เรือในประเทศเท่าน้ัน แต่เป็น 
การแข่งขันกับอู่เรือในต่างประเทศที่มีอุตสาหกรรมต่อเรือขนาดใหญ่ อาทิ จีน เกาหลี รวมทั้งต้องแข่งขันกับผู้ประกอบการ
ที่สามารถนำาเข้าเรือเก่าใช้แล้วจากต่างประเทศในราคาถูกโดยได้รับการส่งเสริมด้วยมาตรการด้านภาษีจากภาครัฐอีกด้วย 
กลยุทธ์ในการแข่งขันของอู่เรือในประเทศจึงจำาเป็นต้องดำาเนินการในสภาวะอยู่รอด (Survival Mode) ดังนี้

 1. รกัษาฐานธุรกิจด้านการซ่อมเรอื (Ship repairing) ซึง่เป็นแหล่งรายได้ทีส่มำา่เสมอและค่อนข้างต่อเนือ่ง โดยการบริหาร
ต้นทนุอย่างมปีระสทิธภิาพเพือ่รกัษาอตัราการทำากำาไรให้เท่าเดมิในสภาวะทีต่ลาดหดตวัลง อาท ิการควบคมุความสญูเสียจาก
การผลิตที่ไม่จำาเป็น (LEAN) การบริหารทรัพยากรที่มีอยู่อย่างเต็มประสิทธิภาพ เพื่อลดต้นทุนคงที่ (Fixed Cost) ปรับปรุง
กระบวนการ/ลดขั้นตอนการทำางานที่ไม่เกิดคุณค่า (Non-Productive Activities)

 2. การส่งเสรมินวัตกรรมในด้านการต่อเรอืเพือ่เสรมิสร้างความสามารถในการแข่งขนั อาท ิแบบเรอืทีมี่ประสิทธิภาพสงูขึน้  
กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม การนำาเทคโนโลยีใหม่ๆมาติดตั้งในเรือ การพัฒนาแบบเรือใหม่ๆ 
เพื่อปฏิบัติภารกิจพิเศษ อาทิ เรือกำาจัดผักคบชวาและวัชพืชทางนำ้า เรือผู้โดยสารความเร็วสูง เรือไฟฟ้า

 3. การตดิตามระเบยีบ/ขอ้บังคบัใหม่ๆขององค์การทางทะเลโลก (International Maritime Organization : IMO) สถาบนั
จัดชั้นเรือ (Classification Society) รวมทั้งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อแสวงหาโอกาสในการขายรวมทั้งการปรับตัวให้
สอดคล้องกับกฎหมาย/กฎระเบียบใหม่ๆที่กำาลังจะประกาศใช้

 4. การแสวงหาโอกาสทางธุรกิจทางด้านการต่อเรือในต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศที่มีความจำาเป็นต้องใช้เรือแต่
อตุสาหกรรมต่อเรอืในประเทศนัน้ๆยงัไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้ในช่วงระยะเวลาอนัใกล้นี ้ได้แก่ ประเทศศรลีงักา 
ประเทศฟิลปิินส์ ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศโอมาน เป็นต้น ทัง้นีอู้เ่รอืจำาเป็นต้องประสานความร่วมมอือย่างใกล้ชดิกบัภาครฐั 
เพื่อให้เกิดความสนับสนุนจากภาครัฐอย่างจริงจังเพื่อแข่งขันกับนานาชาติ

 5. การแสวงหาโอกาสในตลาดใหม่ท่ีใช้ความสามารถหลักขององค์กร (Diversification) อาทิ งานโครงสร้างเหล็ก 
ในงานก่อสร้างระบบสาธารณปูโภคของภาครฐั เช่น งานอาคารผู้โดยสารสนามบนิสุวรรณภมิู งานก่อสร้างระบบขนส่งทางราง/ 
รถไฟฟ้าสายต่างๆงานโครงสร้างพื้นฐานที่เก่ียวเนื่องกับโครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic 
Corridor : EEC)

 อุตสาหกรรมต่อเรือและซ่อมเรือมีแนวโน้มเติบโต จากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางนำ้า หากได้รับการสนับสนุนจาก
ภาครฐั อตุสาหกรรมต่อเรอืเป็นอตุสาหกรรมขนาดใหญ่ซึง่สามารถสร้างรายได้จำานวนมากให้กบัประเทศ เช่น จนี ญีปุ่น่ และ
เกาหลีใต้ อย่างไรกด็ ีในปัจจบัุน อู่ต่อเรอืในไทยมขีีดความสามารถในการต่อเรอืขนาดเลก็ที่ใช้ขนสนิค้าได้ไม่เกนิ 20,000 ตัน 
หรอื ขนตูส้นิค้าได้ราว 1,300 ทอียีเูท่านัน้ ต่างจากประเทศเพือ่นบ้าน เช่น เวยีดนามทีมี่ขดีความสามารถในการต่อเรือขนาดใหญ่ 
ที่สามารถขนสินค้าได้ตั้งแต่ 30,000 ถึง 100,000 ตัน หรือขนตู้สินค้าได้มากถึง 2,000-7,000 ทีอียูต่อครั้ง อู่ต่อเรือและ 
ซ่อมเรือในประเทศ ควรมุ่งเน้นเจาะตลาดใน 3 ด้าน เพื่อสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก ได้แก่

 1) ตลาดซ่อมเรอื เนือ่งจากมแีรงงานทีเ่ชีย่วชาญด้านการซ่อมเรือมากกว่าการต่อเรือขนาดใหญ่ อกีทัง้การต่อเรือขนาด
ใหญ่จำาเป็นต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ซึ่งอาจเสียเปรียบอู่เรือต่างประเทศที่มีความพร้อมทางเทคโนโลยีมากกว่า

 2) ในอตุสาหกรรมต่อ เรอื ควรมุง่เน้นตลาดเรอืเฉพาะทางเป็นหลกั เช่น เรอืสนบัสนนุตรวจการณ์ไกลฝ่ัง และเรอืขนส่ง
นำ้ามันชายฝั่ง ซึ่งเป็นเรือที่ใช้อย่างแพร่หลายในการขนส่งนำ้ามันภายในประเทศและอู่ต่อเรือในไทยมีศักยภาพอยู่แล้ว

 3) การต่อเรือขนาดเล็กเพื่อ ใช้ในการขนส่งทางลำานำ้าในประเทศ เนื่องจากสอดคล้องกับศักยภาพของแรงงานและอู่ต่อ
เรือไทย ซึ่งในระยะยาว หากภาครัฐให้การสนับสนุนเชิงนโยบายและออกมาตรการผลักดันอย่างเป็นรูปธรรม เช่น การจัด 
Roadshow เพื่อประชาสัมพันธ์ศักยภาพของอู่ต่อเรือและซ่อมเรือไทย รวมถึงสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในการ
ซ่อมบำารุงเรือแก่ภาคเอกชนอย่างต่อเนื่อง ก็จะเป็นอีกปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมให้ไทยสามารถแข่งขันในอุตสาหกรรมน้ีได้อย่าง
ยั่งยืน

งบการเงิน เอกสารแนบการประกอบธุุรกิจและผลการดำำานิินิงานิ การกำากับดููแลกิจการ
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กลยุทธ์การแข่งขันของอุตสาหกรรมต่อเรือและซ่อมเรือ

 เน่ืองด้วยการสภาวะการแข่งขันของการต่อเรือใหม่มิใช่เพียงการแข่งขันกันเองของอู่เรือในประเทศเท่านั้น แต่เป็น 
การแข่งขันกับอู่เรือในต่างประเทศที่มีอุตสาหกรรมต่อเรือขนาดใหญ่ อาทิ จีน เกาหลี รวมทั้งต้องแข่งขันกับผู้ประกอบการ
ที่สามารถนำาเข้าเรือเก่าใช้แล้วจากต่างประเทศในราคาถูกโดยได้รับการส่งเสริมด้วยมาตรการด้านภาษีจากภาครัฐอีกด้วย 
กลยุทธ์ในการแข่งขันของอู่เรือในประเทศจึงจำาเป็นต้องดำาเนินการในสภาวะอยู่รอด (Survival Mode) ดังนี้

 1. รกัษาฐานธรุกจิด้านการซ่อมเรือ (Ship repairing) ซึง่เป็นแหล่งรายได้ทีส่มำา่เสมอและค่อนข้างต่อเน่ือง โดยการบริหาร
ต้นทนุอย่างมีประสิทธภิาพเพือ่รักษาอัตราการทำากำาไรให้เท่าเดมิในสภาวะทีต่ลาดหดตวัลง อาท ิการควบคมุความสญูเสยีจาก
การผลิตที่ไม่จำาเป็น (LEAN) การบริหารทรัพยากรที่มีอยู่อย่างเต็มประสิทธิภาพ เพื่อลดต้นทุนคงที่ (Fixed Cost) ปรับปรุง
กระบวนการ/ลดขั้นตอนการทำางานที่ไม่เกิดคุณค่า (Non-Productive Activities)

 2. การส่งเสรมินวัตกรรมในด้านการต่อเรอืเพือ่เสรมิสร้างความสามารถในการแข่งขนั อาท ิแบบเรอืทีมี่ประสิทธิภาพสงูขึน้  
กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อชุมชนและส่ิงแวดล้อม การนำาเทคโนโลยีใหม่ๆมาติดตั้งในเรือ การพัฒนาแบบเรือใหม่ๆ 
เพื่อปฏิบัติภารกิจพิเศษ อาทิ เรือกำาจัดผักคบชวาและวัชพืชทางนำ้า เรือผู้โดยสารความเร็วสูง เรือไฟฟ้า

 3. การตดิตามระเบยีบ/ขอ้บังคบัใหม่ๆขององค์การทางทะเลโลก (International Maritime Organization : IMO) สถาบนั
จัดชั้นเรือ (Classification Society) รวมทั้งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อแสวงหาโอกาสในการขายรวมทั้งการปรับตัวให้
สอดคล้องกับกฎหมาย/กฎระเบียบใหม่ๆที่กำาลังจะประกาศใช้

 4. การแสวงหาโอกาสทางธุรกิจทางด้านการต่อเรือในต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศที่มีความจำาเป็นต้องใช้เรือแต่
อตุสาหกรรมต่อเรอืในประเทศนัน้ๆยงัไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้ในช่วงระยะเวลาอนัใกล้นี ้ได้แก่ ประเทศศรลีงักา 
ประเทศฟิลปิินส์ ประเทศอนิโดนีเซยี ประเทศโอมาน เป็นต้น ทัง้นีอู้เ่รอืจำาเป็นต้องประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชดิกบัภาครฐั 
เพื่อให้เกิดความสนับสนุนจากภาครัฐอย่างจริงจังเพื่อแข่งขันกับนานาชาติ

 5. การแสวงหาโอกาสในตลาดใหม่ท่ีใช้ความสามารถหลักขององค์กร (Diversification) อาทิ งานโครงสร้างเหล็ก 
ในงานก่อสร้างระบบสาธารณปูโภคของภาครัฐ เช่น งานอาคารผู้โดยสารสนามบนิสวุรรณภมู ิงานก่อสร้างระบบขนส่งทางราง/ 
รถไฟฟ้าสายต่างๆงานโครงสร้างพื้นฐานที่เก่ียวเน่ืองกับโครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic 
Corridor : EEC)

 อุตสาหกรรมต่อเรือและซ่อมเรือมีแนวโน้มเติบโต จากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางนำ้า หากได้รับการสนับสนุนจาก
ภาครฐั อตุสาหกรรมต่อเรอืเป็นอตุสาหกรรมขนาดใหญ่ซึง่สามารถสร้างรายได้จำานวนมากให้กบัประเทศ เช่น จนี ญีปุ่น่ และ
เกาหลีใต้ อย่างไรกด็ ีในปัจจบุนั อูต่่อเรอืในไทยมขีีดความสามารถในการต่อเรอืขนาดเลก็ที่ใช้ขนสนิค้าได้ไม่เกนิ 20,000 ตัน 
หรอื ขนตูสิ้นค้าได้ราว 1,300 ทอีียูเท่าน้ัน ต่างจากประเทศเพือ่นบ้าน เช่น เวยีดนามทีม่ขีดีความสามารถในการต่อเรอืขนาดใหญ่ 
ที่สามารถขนสินค้าได้ตั้งแต่ 30,000 ถึง 100,000 ตัน หรือขนตู้สินค้าได้มากถึง 2,000-7,000 ทีอียูต่อครั้ง อู่ต่อเรือและ 
ซ่อมเรือในประเทศ ควรมุ่งเน้นเจาะตลาดใน 3 ด้าน เพื่อสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก ได้แก่

 1) ตลาดซ่อมเรือ เนือ่งจากมแีรงงานทีเ่ชีย่วชาญด้านการซ่อมเรือมากกว่าการต่อเรอืขนาดใหญ่ อกีทัง้การต่อเรอืขนาด
ใหญ่จำาเป็นต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ซึ่งอาจเสียเปรียบอู่เรือต่างประเทศที่มีความพร้อมทางเทคโนโลยีมากกว่า

 2) ในอตุสาหกรรมต่อ เรอื ควรมุง่เน้นตลาดเรอืเฉพาะทางเป็นหลกั เช่น เรอืสนบัสนนุตรวจการณ์ไกลฝ่ัง และเรอืขนส่ง
นำ้ามันชายฝั่ง ซึ่งเป็นเรือที่ใช้อย่างแพร่หลายในการขนส่งนำ้ามันภายในประเทศและอู่ต่อเรือในไทยมีศักยภาพอยู่แล้ว

 3) การต่อเรือขนาดเล็กเพื่อ ใช้ในการขนส่งทางลำานำ้าในประเทศ เนื่องจากสอดคล้องกับศักยภาพของแรงงานและอู่ต่อ
เรือไทย ซึ่งในระยะยาว หากภาครัฐให้การสนับสนุนเชิงนโยบายและออกมาตรการผลักดันอย่างเป็นรูปธรรม เช่น การจัด 
Roadshow เพื่อประชาสัมพันธ์ศักยภาพของอู่ต่อเรือและซ่อมเรือไทย รวมถึงสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในการ
ซ่อมบำารุงเรือแก่ภาคเอกชนอย่างต่อเน่ือง ก็จะเป็นอีกปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมให้ไทยสามารถแข่งขันในอุตสาหกรรมนี้ได้อย่าง
ยั่งยืน
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นโยบายและแนวทางเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเรือและซ่อมเรือของภาครัฐ

 ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเรือ ซ่อมเรือและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการต่อเรือและซ่อมเรือจำาเป็นต้อง
ให้การส่งเสริมอย่างครบวงจร และมีความต่อเนื่องจนสามารถมีอุตสาหกรรมอู่เรือของตนเอง รวมถึงการยกระดับศักยภาพ  
ความสามารถในการแข่งขนั จากการทีร่ฐับาลมนีโยบายต่อเนือ่งในการพฒันากจิการพาณชิยนาวไีทย โดยเฉพาะกฎกระทรวง
คมนาคม พ.ศ. 2558 ที่ได้มีการกำาหนดให้กรมเจ้าท่ามีหน้าที่ในการกำากับดูแล การส่งเสริม การพัฒนาระบบการขนส่งทาง
นำ้าและการพาณิชยนาวี ให้มีการเชื่อมต่อกับระบบการขนส่งอื่นๆทั้งการขนส่งผู้โดยสารและสินค้า ท่าเรือ อู่เรือ กองเรือไทย 
และกิจการเก่ียวเนื่องจึงได้มีการจำาแนกนโยบายเพื่อการสนับสนุนอุตสาหกรรมอู่เรือ รวมถึงอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องต่างๆ
ออกได้เป็น 4 ประเด็น ได้แก่

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

 นอกจากนีน้โยบายทีเ่ก่ียวข้องกับผูใ้ช้บรกิาร เช่น ผูใ้ช้เรอื และลกูค้าของอูเ่รอืถอืเป็นอีกส่วนหนึง่ท่ีสำาคญั เนือ่งจากเป็น
อุตสาหกรรมที่มีส่วนในการกำาหนดทิศทางของตลาดการขนส่งทางทะเล

 โดยมีปัจจัยต่างๆ อาทิ ปัจจัยสภาพเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ สภาพการณ์อุตสาหกรรมอู่เรือในระดับนานาชาติ 
นโยบายและพัฒนาการของอุตสาหกรรมอู่เรือในต่างประเทศ สภาพการณ์อุตสาหกรรมอู่เรือไทย ขีดความสามารถของอู่ต่อ
เรอืและซ่อมเรอืไทย และการวเิคราะห์ประเดน็นโยบายและยทุธศาสตร์และความสามารถในการแข่งขนัด้านอูเ่รอืของประเทศ
ชั้นนำาในระดับโลกเพื่อนำามาปรับใช้กับประเทศไทยน้ันสามารถนำามาพิจารณาถึงเหตุและผลได้ว่า อุปสงค์ของอุตสาหกรรม
อู่เรือขึ้นกับปริมาณการค้าและความต้องการขนส่งสินค้าโดยเฉพาะสินค้าที่ผ่านท่าเรือ หากเศรษฐกิจเฟื่องฟูทำาให้ปริมาณ 
การค้ามาก ส่งผลให้มีความต้องการต่อเรอืและซ่อมเรือมากตามไปด้วย น่ันคอือุปสงค์การต่อเรือและซ่อมเรือเป็นอุปสงค์ต่อเนือ่ง 
จากความต้องการขนส่งสินค้า (Derived Demand) ในทางกลับกันภาวะชะลอตัวของเศรษฐกิจทำาให้ความต้องการต่อเรือ
ลดลง ประกอบกับข้อมูลจากการวิเคราะห์โดย United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) 
ใน Maritime Review 2017 แสดงให้เห็นว่าความต้องการขนส่งสินค้าทางทะเล แปรผันโดยตรงกับอัตราเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกจิ โดยสามารถอธบิายได้ว่าเศรษฐกิจของประเทศมีความสัมพนัธ์กบัการค้าระหว่างประเทศซึง่อาศยัการขนส่งส่วนใหญ่ 
ทางทะเล สิ่งนี้เองเป็นอุปสงค์ที่แท้จริง (Real Demand) ของความต้องการเรือเพื่อการขนส่งสินค้าแม้ว่าราคาของเหล็ก
เป็นอุปสรรคต่ออุตสาหกรรมต่อเรือส่งผลต่อการสั่งจอง แต่ราคาเหล็กโลกนั้นค่อนข้างคงที่ ดังนั้นการต่อเรือจะเพิ่มขึ้นหรือ 
ลดลงจะเป็นไปตามความต้องการการใช้เรอืเป็นหลกั ในขณะทีด้่านอุปทานคอื ต้นทนุการต่อเรือและซ่อมเรือจากอู่เรอืในประเทศ  
หากส่งเสริมการลงทุนและสนับสนุนการรวมกลุ่มในอุตสาหกรรมเก่ียวเนื่อง และพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการ
อู่เรือให้ตรงกับความต้องการและเกิดความไว้ใจในคุณภาพเรือ จะส่งผลให้ผู้ประกอบการอู่เรือสามารถแข่งขันในตลาดได้

 ในส่วนของนโยบายและพฒันาการของอุตสาหกรรมอู่เรือของประเทศช้ันนำา สรุปได้ว่าการแข่งขันของอตุสาหกรรมอูเ่รอื 
ในระดับโลกในช่วงปี ค.ศ. 1950 - 1959 ประเทศญี่ปุ่นใช้การพัฒนาโปรแกรมการเดินเรือและอู่เรือควบคู่กันซึ่งสามารถ 
แข่งขันกับประเทศฝั่งยุโรปได้ ต่อมาช่วงปี ค.ศ. 1970 ประเทศเกาหลีใต้เข้ามาแข่งขันในอุตสาหกรรมอู่เรือกับประเทศญี่ปุ่น
ด้วยต้นทุนแรงงานที่ตำ่ากว่า และใช้กลยุทธ์ที่เน้นการผลิตเรือเพื่อตลาดส่งออก รวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่ง
อำานวยความสะดวกสำาหรับอู่เรือ ตลอดจนการรวมกลุ่มอุตสาหกรรม (Clusters) ทำาให้ลดต้นทุนการผลิตได้

 อย่างไรกต็ามในปี ค.ศ. 2006 ประเทศจนีสามารถแซงญีปุ่น่ได้ และในปี ค.ศ. 2018 มขีนาดเรอืทีต่่อเท่ากบั 93.2 Million 
DWT เป็นอันดับ 1 ของโลก โดยความสำาเร็จของประเทศจีนเกิดจากการเรียนรู้เทคโนโลยีผลิตเรือจากประเทศเยอรมันและ
อาศัยวิศวกรรมย้อนกลับ (Reverse Engineering) นอกจากนี้ ปัจจัยแห่งความสำาเร็จของอุตสาหกรรมอู่เรือในต่างประเทศ 
ได้แก่ โครงสร้างพื้นฐานที่ดี บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ ได้รับการสนับสนุนด้านการจัดหาเงินทุน ความต้องการสินค้าของ
ตลาดภายในประเทศจำานวนมากทำาให้ปริมาณการค้าและความต้องการขนส่งมีมาก และการมีอุตสาหกรรมเก่ียวเน่ืองและ
อุตสาหกรรมสนับสนุนและการรวมกลุ่มอุตสาหกรรม ตลอดจนยุทธศาสตร์สร้างความสามารถในการแข่งขันของศูนย์กลาง
การขนส่งทางทะเลของประเทศชั้นนำาที่มีการวางยุทธศาสตร์การพัฒนาอู่เรือในด้านมาตรการทางการเงินและการลงทุน เช่น 
การยกเว้นภาษี และการจัดหาเงินกู้ดอกเบี้ยตำ่า เป็นต้น ด้านการสร้างแรงงานทักษะ เช่น การจัดหลักสูตรการศึกษา และ
การตั้งศูนย์วิจัยและศูนย์ความเป็นเลิศ เป็นต้น ด้านการสนับสนุนกลุ่มอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง เช่น อุตสาหกรรมเหล็กต้นนำ้า 
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เป็นต้นและด้านการกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม นโยบายและยุทธศาสตร์ที่ใช้ในการ
แข่งขันและปัจจัยแห่งความสำาเร็จข้างต้นเป็นบทเรียนที่สามารถนำามาปรับใช้กับประเทศไทยได้

 อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมต่อเรือและซ่อมเรือในประเทศชะลอตามภาวะเศรษฐกิจซึ่งเป็นเหตุให้ในช่วงนี้เป็นเวลาที่ไม่
เหมาะในการมุ่งเน้นเข้าแข่งขนักบัประเทศชัน้นำาในระดบัโลก รวมถงึจากสถานการณ์ในปัจจุบนัอตุสาหกรรมต่อเรือและซ่อมเรือ 
ไม่ได้สร้างขนาดเศรษฐกิจใหญ่ แม้ว่ามูลค่าของอุตสาหกรรมต่อและซ่อมเรือในประเทศจะไม่มีการเก็บข้อมูลสถิติ แต่จาก
ข้อมูลของกรมเจ้าท่าซึ่งประมาณมูลค่าอุตสาหกรรมต่อเรือและซ่อมเรือในประเทศไว้ 39,783 ล้านบาท (กรมเจ้าท่า, 2563) 
รวมถึงธุรกิจการต่อเรือและซ่อมเรือของประเทศชะลอตามภาวะเศรษฐกิจและไม่มีคำาสั่งซื้อจากลูกค้าประมาณว่าในปัจจุบัน
อุตสาหกรรมต่อเรือและซ่อมเรือมีมูลค่าไม่เกิน 4,000 ล้านบาท (จากการสัมภาษณ์สมาคมต่อเรือและซ่อมเรือไทย, 2562)  
ท้ังนี ้อตุสาหกรรมต่อเรอืและซ่อมเรือในประเทศส่วนใหญ่เป็นสถานประกอบการขนาดเล็ก อูต่่อเรือทีม่ขีนาดตัง้แต่ 100 ตนักรอส  
(GRT) ขึ้นไป (ตามมาตรา 25 แห่ง พ.ร.บ. ส่งเสริมพาณิชยนาวี พ.ศ. 2521) มีจำานวน 30 อู่ ดังนั้นการก้าวเข้าสู่ 
อตุสาหกรรมต่อเรอืและซ่อมเรือนัน้ควรวางตำาแหน่งเชิงกลยทุธ์ไว้ทีก่ารซ่อมเรอืคณุภาพสงู และการต่อเรอืเพือ่การท่องเทีย่ว
และการขนส่งทางลำานำา้ รวมถึงการพัฒนาวทิยาการซ่อมเรอืและต่อเรอืเพือ่ให้มต้ีนทนุทีแ่ข่งขนัได้และเกดิการยอมรบัคณุภาพ
เรือที่ต่อภายในประเทศ ควบคู่กับการดำาเนินนโยบายของภาครัฐที่สนับสนุนให้เกิดการเข้าสู่ตลาดและเสริมความสามารถ
ในการแข่งขันโดยมาตรการทางภาษี เครื่องมือทางกฎหมาย และเครื่องมือทางการเงิน ตลอดจนนโยบายสนับสนุนการยก
ระดับทักษะแรงงาน และการกำาหนดบทบาทหลักของอู่เรือคือการมีส่วนช่วยสนับสนุนพาณิชยนาวีให้เป็นศูนย์กลางการให้
บริการการขนส่งทางทะเลของภูมิภาคที่มีศักยภาพและความน่าเชื่อถือ (Reliability) การสร้างความน่าเชื่อถือด้วยเศรษฐกิจ
ของความไว้ใจ (Trust Economy) โดยบริการซ่อมเรือและต่อเรืออย่างมีคุณภาพและส่งมอบได้ตามเวลาที่กำาหนดซึ่งจะสร้าง
ความวางใจในคุณภาพและบริการให้กับเจ้าของเรือ ทั้งนี้ ได้วางเป้าหมายการพัฒนาอู่เรือไว้ 3 เป้าหมาย คือ

 ผูป้ระกอบการมคีวามสามารถด้านการซ่อมเรอืและต่อเรือทีส่อดคล้องกบัความต้องการและได้รับการยอมรับในคณุภาพ
และบริการ (ด้านอุปสงค์)

 การลดต้นทุนการซ่อมและต่อเรอืในประเทศและเสริมรากฐานทีจ่ำาเป็นเพือ่ป้องกนัและรักษาฐานธรุกจิ(ด้านอุปทาน) และ
ผู้ประกอบการอู่เรือไทยเป็นศูนย์บริการของบริษัทต่อเรือชั้นนำาในระดับโลก

 รวมถงึได้แบ่งช่วงการดำาเนินมาตรการเป็น 2 ช่วง คือ มาตรการระยะเร่งด่วน ประกอบด้วย มาตรการสนบัสนนุการสร้าง 
แรงงานที่มีทักษะและฝีมือ และการศึกษาและวิจัย มาตรการสนับสนุนการต่อเรือและซ่อมเรือในประเทศ มาตรการยก 
ระดับภาพลักษณ์ของเรือและชิ้นส่วนเรือที่ผลิตในประเทศ และมาตรการส่งเสริมการลงทุนและการใช้เคร่ืองมือทางการเงิน 
และมาตรการระยะกลางและระยะยาวประกอบด้วย มาตรการแสวงหาความร่วมมือกับพันธมิตรที่เป็นบริษัทต่อเรือชั้นนำาใน
ระดับโลก โดยอู่เรือไทยขอสิทธิเป็นตัวแทนในการบำารุงรักษาและซ่อมแซมเรือ

มาตรการด้านอู่เรือเพื่อจัดทำายุทธศาสตร์การพัฒนาพาณิชย์นาวี

ระยะ ยุทธศาสตร์ โครงการ

ระยะสั้น
(5 ปี)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ

โครงการศึกษาความเหมาะสมเพื่อ
พัฒนาพื้นที่ตั้งอู่ซ่อมเรือสำาราญ 
(ยอร์ช)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาระบบ
บริหารและจัดการ

โครงการปรับปรุงสิทธิประโยชน์
สนับสนุนอู่เรือ

โครงการสนับสนุนการรวมกลุ่ม
อุตสาหกรรมด้านอู่เรือ (Cluster 
ด้านอู่เรือ)

โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ของอู่เรือและเทคโนโลยีการต่อเรือ
และซ่อมเรือ

งบการเงิน เอกสารแนบการประกอบธุุรกิจและผลการดำำานิินิงานิ การกำากับดููแลกิจการ
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เป็นต้นและด้านการกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม นโยบายและยุทธศาสตร์ที่ใช้ในการ
แข่งขันและปัจจัยแห่งความสำาเร็จข้างต้นเป็นบทเรียนที่สามารถนำามาปรับใช้กับประเทศไทยได้

 อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมต่อเรือและซ่อมเรือในประเทศชะลอตามภาวะเศรษฐกิจซึ่งเป็นเหตุให้ในช่วงนี้เป็นเวลาที่ไม่
เหมาะในการมุง่เน้นเข้าแข่งขนักบัประเทศชัน้นำาในระดบัโลก รวมถงึจากสถานการณ์ในปัจจุบันอุตสาหกรรมต่อเรือและซ่อมเรอื 
ไม่ได้สร้างขนาดเศรษฐกิจใหญ่ แม้ว่ามูลค่าของอุตสาหกรรมต่อและซ่อมเรือในประเทศจะไม่มีการเก็บข้อมูลสถิติ แต่จาก
ข้อมูลของกรมเจ้าท่าซึ่งประมาณมูลค่าอุตสาหกรรมต่อเรือและซ่อมเรือในประเทศไว้ 39,783 ล้านบาท (กรมเจ้าท่า, 2563) 
รวมถึงธุรกิจการต่อเรือและซ่อมเรือของประเทศชะลอตามภาวะเศรษฐกิจและไม่มีคำาสั่งซื้อจากลูกค้าประมาณว่าในปัจจุบัน
อุตสาหกรรมต่อเรือและซ่อมเรือมีมูลค่าไม่เกิน 4,000 ล้านบาท (จากการสัมภาษณ์สมาคมต่อเรือและซ่อมเรือไทย, 2562)  
ทัง้นี ้อตุสาหกรรมต่อเรือและซ่อมเรือในประเทศส่วนใหญ่เป็นสถานประกอบการขนาดเลก็ อู่ต่อเรอืทีมี่ขนาดตัง้แต่ 100 ตนักรอส  
(GRT) ขึ้นไป (ตามมาตรา 25 แห่ง พ.ร.บ. ส่งเสริมพาณิชยนาวี พ.ศ. 2521) มีจำานวน 30 อู่ ดังน้ันการก้าวเข้าสู่ 
อตุสาหกรรมต่อเรอืและซ่อมเรอืน้ันควรวางตำาแหน่งเชิงกลยทุธ์ไว้ทีก่ารซ่อมเรอืคณุภาพสงู และการต่อเรอืเพ่ือการท่องเทีย่ว
และการขนส่งทางลำานำา้ รวมถงึการพฒันาวทิยาการซ่อมเรอืและต่อเรอืเพือ่ให้มีต้นทุนทีแ่ข่งขนัได้และเกิดการยอมรบัคณุภาพ
เรือที่ต่อภายในประเทศ ควบคู่กับการดำาเนินนโยบายของภาครัฐที่สนับสนุนให้เกิดการเข้าสู่ตลาดและเสริมความสามารถ
ในการแข่งขันโดยมาตรการทางภาษี เครื่องมือทางกฎหมาย และเครื่องมือทางการเงิน ตลอดจนนโยบายสนับสนุนการยก
ระดับทักษะแรงงาน และการกำาหนดบทบาทหลักของอู่เรือคือการมีส่วนช่วยสนับสนุนพาณิชยนาวีให้เป็นศูนย์กลางการให้
บริการการขนส่งทางทะเลของภูมิภาคที่มีศักยภาพและความน่าเชื่อถือ (Reliability) การสร้างความน่าเชื่อถือด้วยเศรษฐกิจ
ของความไว้ใจ (Trust Economy) โดยบริการซ่อมเรือและต่อเรืออย่างมีคุณภาพและส่งมอบได้ตามเวลาที่กำาหนดซึ่งจะสร้าง
ความวางใจในคุณภาพและบริการให้กับเจ้าของเรือ ทั้งนี้ ได้วางเป้าหมายการพัฒนาอู่เรือไว้ 3 เป้าหมาย คือ

 ผูป้ระกอบการมคีวามสามารถด้านการซ่อมเรือและต่อเรือทีส่อดคล้องกบัความต้องการและได้รบัการยอมรบัในคณุภาพ
และบริการ (ด้านอุปสงค์)

 การลดต้นทุนการซ่อมและต่อเรือในประเทศและเสริมรากฐานทีจ่ำาเป็นเพือ่ป้องกนัและรกัษาฐานธรุกจิ(ด้านอปุทาน) และ
ผู้ประกอบการอู่เรือไทยเป็นศูนย์บริการของบริษัทต่อเรือชั้นนำาในระดับโลก

 รวมถงึได้แบ่งช่วงการดำาเนนิมาตรการเป็น 2 ช่วง คือ มาตรการระยะเร่งด่วน ประกอบด้วย มาตรการสนับสนนุการสร้าง 
แรงงานที่มีทักษะและฝีมือ และการศึกษาและวิจัย มาตรการสนับสนุนการต่อเรือและซ่อมเรือในประเทศ มาตรการยก 
ระดับภาพลักษณ์ของเรือและชิ้นส่วนเรือที่ผลิตในประเทศ และมาตรการส่งเสริมการลงทุนและการใช้เครื่องมือทางการเงิน 
และมาตรการระยะกลางและระยะยาวประกอบด้วย มาตรการแสวงหาความร่วมมือกับพันธมิตรท่ีเป็นบริษัทต่อเรือชั้นนำาใน
ระดับโลก โดยอู่เรือไทยขอสิทธิเป็นตัวแทนในการบำารุงรักษาและซ่อมแซมเรือ

มาตรการด้านอู่เรือเพื่อจัดทำายุทธศาสตร์การพัฒนาพาณิชย์นาวี

ระยะ ยุทธศาสตร์ โครงการ

ระยะสั้น
(5 ปี)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ

โครงการศึกษาความเหมาะสมเพื่อ
พัฒนาพื้นที่ตั้งอู่ซ่อมเรือสำาราญ 
(ยอร์ช)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาระบบ
บริหารและจัดการ

โครงการปรับปรุงสิทธิประโยชน์
สนับสนุนอู่เรือ

โครงการสนับสนุนการรวมกลุ่ม
อุตสาหกรรมด้านอู่เรือ (Cluster 
ด้านอู่เรือ)

โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ของอู่เรือและเทคโนโลยีการต่อเรือ
และซ่อมเรือ
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CONTENTS

ระยะ ยุทธศาสตร์ โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาบุ
คลากรพาณิชยนาวี

โครงการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศ
ทางด้านอู่เรือ

ระยะกลาง
(10 ปี)

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การสร้างเครือ
ข่ายธุรกิจพาณิชยนาวี

โครงการแสวงหาความร่วมมือกับ
บริษัทต่อเรือชั้นนำาในระดับโลก เพื่อ
ขอสิทธิเป็นตัวแทนในการบำารุง
รักษาและซ่อมแซมเรือ

ระยะกลาง
(10 ปี)

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การสร้างเครือ
ข่ายธุรกิจพาณิชยนาวี

โครงการสนับสนุนการซ่อมเรือและ
ต่อเรือเพื่อใช้ในราชการและ
รัฐวิสาหกิจซึ่งใช้เทคโนโลยีขั้นสูงที่
ต้องผลิตจากต่างประเทศต้อง
กำาหนดให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยี
และสัดส่วนการใช้วัตถุดิบภายใน
ประเทศ

รวบรวมโดย : โครงการศึกษาเพื่อยกระดับศักยภาพกองเรือพาณิชย์ไทยรองรับตลาดการขนส่งทางทะเลร่วมอาเซียน 
ที่มา : กรมเจ้าท่า

รัฐบาลวางแผนดันไทยเป็นศูนย์กลางด้านพาณิชยนาวีของอาเซียน

 โดยมนีโยบายทีจ่ะปรบัปรงุแนวทางมาตรการในการพฒันาพาณชิยนาวีให้เหมาะสมกบัปัจจบุนั เพ่ือเพิม่ขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของผู้ประกอบการด้านพาณิชยนาวีที่จะช่วยสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ทั้งนี้ได้ดำาเนินการผลักดันมาตรการและแนวทางการพัฒนากิจการพาณิชยนาวีไทย โดยได้จัดทำาร่างแผนปฏิบัติการด้านการ
ยกระดับศักยภาพกองเรือพาณิชย์ไทยเพื่อผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางด้านพาณิชยนาวีของอาเซียน มีเป้าหมายเพื่อการ
เพิ่มอัตราการเติบโตของระวางบรรทุกของกองเรือพาณิชย์ไทย เพ่ิมสัดส่วนการขนส่งสินค้าของประเทศไทยโดยเรือไทย 
ซึ่งจะช่วยส่งผลให้ ขีดความสามารถในการแข่งขันของเรือไทยในระดับโลกเพิ่มขึ้น รวมไปถึงการจ้างแรงงานบุคลากรด้าน 
พาณิชยนาวีเพิ่มขึ้นด้วย

 รวมทั้งได้ประสานกับผู้ประกอบการพาณิชยนาวี ซึ่งประกอบด้วย กิจการขนส่งทางทะเล กิจการท่าเรือ กิจการอู่เรือ 
กิจการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านพาณิชยนาวี และกิจการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบรวมไปถึงกิจการขนส่งสินค้าทาง
ทะเลระหว่างประเทศ เพื่อติดตามข้อมูล ข้อเท็จจริง ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ สำาหรับประกอบการพิจารณากำาหนด
มาตรการพัฒนาส่งเสริมพาณิชยนาวีและกิจการเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยง เพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆของผู้ประกอบการ และ
ร่วมผลักดันการพัฒนาพาณิชยนาวีและแก้ไขปัญหาต่างๆที่เก่ียวข้อง เช่น การผลักดันร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการ 
พาณชิยนาวี ของคณะกรรมาธกิารการคมนาคม วุฒสิภา การแก้ไขปัญหาตูค้อนเทนเนอร์ขาดแคลน ปัญหาค่าระวางสงู ของ
กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงคมนาคม การอำานวยความสะดวกเพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการถ่ายลำาของอาเซียน 
ของคณะอนุกรรมการ การขนส่งทางนำ้าและพาณิชยนาวี สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เป็นต้น

 สำาหรับการพาณิชยนาวี มีลักษณะเป็นระบบประกอบด้วยกิจการที่เก่ียวเนื่องเชื่อมโยงกันจำานวนมาก การที่จะทำาให้
กิจการต่างๆเหล่านั้น มีขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม การส่งเสริมพัฒนากิจการพาณิชยนาวีต้อง
มีการดำาเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมในการส่งเสริมพาณิชยนาวี
และส่งเสริมให้มีการพัฒนาการขนส่งสินค้าทางนำ้าเพื่อลดต้นทุนการขนส่งโลจิสติกส์สนับสนุนการส่งออกและนำาเข้า เพื่อให้
ไทยมีกองเรือพาณิชย์นาวีที่สามารถขนส่งผลิตภัณฑ์ของประเทศไทยออกไปสู่ตลาดโลก จะช่วยลดต้นทุนของสินค้าและเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

 รัฐบาลได้ศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งสายการเดินเรือแห่งชาติ ซึ่งผลการศึกษาเบื้องต้นระบุว่า ควรจัดตั้งสายการ
เดินเรือแห่งชาติ 2 เส้นทาง คือ 1.การเดินเรือภายในประเทศ (Domestic Marine Line) เชื่อมโยงการเดินทางอ่าวไทย ซึ่ง
เป็นการร่วมมอืกับภาคเอกชนทัง้ในประเทศและต่างประเทศ โดยกระทรวงคมนาคมจะสนบัสนุนเก่ียวกบัโครงสร้างพืน้ฐานและ
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CONTENTS

ท่าเทียบเรือ เพื่อรองรับการดำาเนินการดังกล่าว รวมทั้งการพิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับสายการเดินเรือ 2.การเดินเรือในระดับ 
International แบ่งเป็นสายการเดินเรือฝั่งตะวันออก ตั้งแต่กัมพูชา เวียดนาม เกาหลีใต้ จีน ญี่ปุ่น และฝั่งตะวันตก ได้แก่ 
แอฟริกา ยุโรป กลุ่ม BIMSTEC นอกจากนี้ ยังให้ความสำาคัญกับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ เพื่อเชื่อมโยงการขนส่ง
ระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน (แลนด์บริดจ์) ระหว่างเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)-ชุมพร-ระนอง ให้เป็นเส้นทาง
หลักในการขนส่งสินค้าเชื่อมโยงมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิก

 รฐับาลควรมนีโยบาย ยทุธศาสตร์ และมาตรการต่างๆในการส่งเสรมิธรุกิจเดนิเรือ ท่าเรือ และ อูซ่่อมและสร้างเรือ ด้วย
การสร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เอื้อให้ผู้ประกอบการไทยแข่งขันได้ในระดับระหว่างประเทศ เพื่อใช้ภาคเอกชนเป็นกลไก
หลักในการดำาเนินการ เนื่องจาก ภาคเอกชนมีความคล่องตัวกว่าภาครัฐเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ และเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศได้อย่างยั่งยืน

	 4)	การตลาด

 4.1 ตลาดในประเทศ

 ตลาดภาคเอกชน ภาคเอกชนนิยมซื้อเรือเก่าจากต่างประเทศ โดยเฉพาะเรือ Tanker ด้วยภาครัฐสนับสนุน โดยการ
ยกเว้นอากรนำาเข้าเรือ ขนาดเกิน 1,000 ตันกรอสขึ้นไป แต่ทั้งนี้จะต้องมีการซ่อมทำา ปรับปรุงเรือให้ได้ตามข้อกำาหนดของ
ภาครัฐก่อนนำาไปใช้งาน

 ตลาดภาคราชการ แม้ว่าจะยังมีความต้องการใช้เรอืด้านต่างๆ เป็นจำานวนมาก แต่รฐับาลจดัสรรงบประมาณให้น้อยและ
ไม่สมำ่าเสมอ อย่างไรก็ดีหน่วยงานราชการได้ปรับเปลี่ยนนโยบายและส่งเสริมให้การต่อเรือของราชการต้องทำาโดยอู่เรือไทย
มากขึ้น

 4.2 ตลาดต่างประเทศ: ได้รบัการตอบสนองจากลกูค้าต่างประเทศโดยเฉพาะตลาดเรือซ่อม เนือ่งจากเจ้าของเรือจะเลอืก
อู่เรือที่เน้นด้านคุณภาพ เวลาส่งมอบ และอยู่ในเส้นทางที่เรือวิ่งให้บริการในภูมิภาคเอเซีย ในปัจจุบันเรือที่ให้บริการแท่นขุด
เจาะนำ้ามันในอ่าวไทยก็เป็นตลาดหลักที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

 ส่วนตลาดต่อเรือ ลูกค้าต่างประเทศจะมีความต้องการต่อเรือที่เป็นเรือเฉพาะกิจโดยเน้นงานที่มีคุณภาพ รวมทั้งเป็น
ลูกค้าที่มีความไว้วางใจในผลงานบริษัท และมีงานสั่งต่อเรือต่อเนื่อง ซึ่งจะต่างกับคู่แข่งขันจากประเทศจีนที่เน้นเฉพาะราคา
ในการแข่งขัน

	 5)	อตุสาหกรรมทีเ่กีย่วเนือ่ง รัฐบาลโดยกระทรวงอตุสาหกรรมมโีครงการพฒันาอตุสาหกรรมการผลิตซึง่เป็นอตุสาหกรรม
เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมต่อและซ่อมเรือ เพื่อลดการนำาเข้าวัสดุจากต่างประเทศ

1.2.4 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

	 ลักษณะการจัดให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์เพื่อจ�าหน่าย

	 1)	การผลิต

 ปัจจุบันบริษัทมีอู่ลอย 2 ขนาด โดยอู่ลอย 1 ขนาด 5,000 เดทเวทตัน และอู่ลอย 2 ขนาด 20,000 เดทเวทตัน

ขั้นตอนการซ่อมเรือ ต่อเรือ และกำาลังการผลิตรวมของบริษัทสรุปได้ดังนี้

	 งานซ่อมเรือ

 • ขั้นตอนการผลิต
 1. การนำาเรือขึ้นซ่อมบนอู่ลอย
 2. การซ่อมทำาตามวัตถุประสงค์ลูกค้า
 - งานเหล็กและงานเชื่อม
 - งานเตรียมพื้นผิวและพ่นสี
 - งานโซ่สมอและตัวสมอ

งบการเงิน เอกสารแนบการประกอบธุุรกิจและผลการดำำานิินิงานิ การกำากับดููแลกิจการ
CONTENTS
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แอฟริกา ยุโรป กลุ่ม BIMSTEC นอกจากนี้ ยังให้ความสำาคัญกับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ เพื่อเชื่อมโยงการขนส่ง
ระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน (แลนด์บริดจ์) ระหว่างเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)-ชุมพร-ระนอง ให้เป็นเส้นทาง
หลักในการขนส่งสินค้าเชื่อมโยงมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิก

 รฐับาลควรมนีโยบาย ยทุธศาสตร์ และมาตรการต่างๆในการส่งเสรมิธรุกจิเดนิเรอื ท่าเรอื และ อูซ่่อมและสร้างเรอื ด้วย
การสร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เอื้อให้ผู้ประกอบการไทยแข่งขันได้ในระดับระหว่างประเทศ เพื่อใช้ภาคเอกชนเป็นกลไก
หลักในการดำาเนินการ เนื่องจาก ภาคเอกชนมีความคล่องตัวกว่าภาครัฐเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ และเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศได้อย่างยั่งยืน

	 4)	การตลาด

 4.1 ตลาดในประเทศ

 ตลาดภาคเอกชน ภาคเอกชนนิยมซื้อเรือเก่าจากต่างประเทศ โดยเฉพาะเรือ Tanker ด้วยภาครัฐสนับสนุน โดยการ
ยกเว้นอากรนำาเข้าเรือ ขนาดเกิน 1,000 ตันกรอสขึ้นไป แต่ทั้งนี้จะต้องมีการซ่อมทำา ปรับปรุงเรือให้ได้ตามข้อกำาหนดของ
ภาครัฐก่อนนำาไปใช้งาน

 ตลาดภาคราชการ แม้ว่าจะยังมีความต้องการใช้เรอืด้านต่างๆ เป็นจำานวนมาก แต่รฐับาลจดัสรรงบประมาณให้น้อยและ
ไม่สมำ่าเสมอ อย่างไรก็ดีหน่วยงานราชการได้ปรับเปลี่ยนนโยบายและส่งเสริมให้การต่อเรือของราชการต้องทำาโดยอู่เรือไทย
มากขึ้น

 4.2 ตลาดต่างประเทศ: ได้รับการตอบสนองจากลูกค้าต่างประเทศโดยเฉพาะตลาดเรอืซ่อม เน่ืองจากเจ้าของเรือจะเลอืก
อู่เรือที่เน้นด้านคุณภาพ เวลาส่งมอบ และอยู่ในเส้นทางที่เรือวิ่งให้บริการในภูมิภาคเอเซีย ในปัจจุบันเรือที่ให้บริการแท่นขุด
เจาะนำ้ามันในอ่าวไทยก็เป็นตลาดหลักที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

 ส่วนตลาดต่อเรือ ลูกค้าต่างประเทศจะมีความต้องการต่อเรือที่เป็นเรือเฉพาะกิจโดยเน้นงานที่มีคุณภาพ รวมทั้งเป็น
ลูกค้าที่มีความไว้วางใจในผลงานบริษัท และมีงานสั่งต่อเรือต่อเนื่อง ซึ่งจะต่างกับคู่แข่งขันจากประเทศจีนที่เน้นเฉพาะราคา
ในการแข่งขัน

	 5)	อตุสาหกรรมทีเ่กีย่วเนือ่ง รัฐบาลโดยกระทรวงอตุสาหกรรมมโีครงการพฒันาอตุสาหกรรมการผลติซึง่เป็นอตุสาหกรรม
เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมต่อและซ่อมเรือ เพื่อลดการนำาเข้าวัสดุจากต่างประเทศ

1.2.4 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

	 ลักษณะการจัดให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์เพื่อจ�าหน่าย

	 1)	การผลิต

 ปัจจุบันบริษัทมีอู่ลอย 2 ขนาด โดยอู่ลอย 1 ขนาด 5,000 เดทเวทตัน และอู่ลอย 2 ขนาด 20,000 เดทเวทตัน

ขั้นตอนการซ่อมเรือ ต่อเรือ และกำาลังการผลิตรวมของบริษัทสรุปได้ดังนี้

	 งานซ่อมเรือ

 • ขั้นตอนการผลิต
 1. การนำาเรือขึ้นซ่อมบนอู่ลอย
 2. การซ่อมทำาตามวัตถุประสงค์ลูกค้า
 - งานเหล็กและงานเชื่อม
 - งานเตรียมพื้นผิวและพ่นสี
 - งานโซ่สมอและตัวสมอ
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CONTENTS

 - งานท่อ
 - งานไม้และงานปูน
 3. งานเครื่องกล
 - งานเครื่องจักร
 - งานเพลาใบจักรและหางเสือ
 - งานระบบไฟฟ้า
 - งานวาล์วต่างๆ

 • กำาลังการผลิต
 - มีกำาลังการผลิตรวม 75 ลำา/ปี (อู่ลอย 2 ขนาด 20,000 เดทเวทตัน และ 5,000 เดทเวทตัน) Capacity 100%

 สมมติฐาน เรือขนาดใหญ่ 4,000 – 20,000 เดทเวทตัน

 ทั้งนี้ บริษัทสามารถซ่อมเรือได้หลายขนาด และสามารถซ่อมได้หลายลำาพร้อมกัน

 งานต่อเรือ

 • ขั้นตอนการผลิต
 1. การออกแบบเรือ
 2. การขยายแบบลายเส้นเรือ
 3. การประกอบตัวเรือและส่วนประกอบต่างๆของตัวเรือ
 4. การติดตั้งเครื่องจักรและงานระบบต่างๆ ไฟฟ้า และท่อทาง เป็นต้น
 5. การปล่อยเรือลงนำ้า
 6. การติดตั้งและเก็บงานในส่วนที่เหลือในนำ้า
 7. การตรวจสอบงานระบบต่างๆ และทดลองเรือ

 • กำาลังการผลิต
 - มีกำาลังการผลิตรวม 3 ลำา/ปี
 สมมติฐาน เรือขนาด 7,000-10,000 เดทเวทตัน หรือขนาดความยาวสูงสุด 100 เมตร

	 2)	วัตถุดิบ	และผู้จ�าหน่ายวัตถุดิบ	(Supplier)

  ประเภทของวัตถุดิบที่ใช้ในการซ่อมและต่อเรือมีความแตกต่างกันแหล่งวัสดุที่ใช้ในการต่อเรือส่วนใหญ่ส่ังซื้อจาก 
ต่างประเทศ เช่น เยอรมัน ฟินด์แลนด์ สเปน ญี่ปุ่น จีน สิงคโปร์ เป็นต้น ส่วนวัตถุดิบสำาหรับการซ่อมเรือส่วนใหญ่สั่งซื้อจาก 
ในประเทศ โดยมีสัดส่วนการซื้อวัตถุดิบในประเทศและต่างประเทศ ในปี 2564 ประมาณ 59% และ 41% ตามลำาดับ ปี 2563 
ประมาณ 95% และ 5% ตามลำาดับ และมีจำานวนผู้จำาหน่ายวัตถุดิบประมาณ 1,228 ราย ซึ่งมีรายละเอียดประเภทและแหล่ง
ที่มาของวัตถุดิบที่สำาคัญ ดังนี้

วัตถุดิบสำาหรับการซ่อมเรือ วัตถุดิบส่วนใหญ่สามารถสั่งซื้อจากในประเทศ เช่น เหล็ก ท่อประเภทต่างๆ ลม แก๊ส 
ลวดเชื่อม วาล์ว ฯลฯ

วัตถุดิบสำาหรับการต่อเรือ ประเภทของวัตถุดิบที่ซื้อจากต่างประเทศ เช่น เหล็กคุณภาพต่อเรือ (Ship Plate) 
อุปกรณ์ที่ต้องได้รับการรับรองจากสมาคมจัดชั้นเรือต่างๆ

ซ่อมเรือโครงการใหญ่ อุปกรณ์ที่ซื้อจากต่างประเทศ เช่น เครื่องจักร และอุปกรณ์ที่ติดตั้งในเรือ เช่น เครื่อง
กำาเนิดไฟฟ้า เครื่องยนต์เดินเรือ และมีการสั่งซื้อจาก Supplier หลายรายขึ้นอยู่กับ 
Specification ที่ต้องการ ส่วนอุปกรณ์ที่ซื้อในประเทศ ได้แก่ อุปกรณ์สื่อสาร 
อุปกรณ์เดินเรือ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศและอุปกรณ์อะไหล่เชื่อมติด

CONTENTS
FINANCIAL STATEMENTS ATTACHMENTSBUSINESS AND PERFORMANCE CORPORATE GOVERNANCE
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 ทั้งนี้ ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีการพึ่งพิงผู้จัดจำาหน่ายวัตถุดิบรายใดรายหนึ่งเกินกว่าร้อยละ 30 ของรายได้รวม

 วัตถุดิบสำาหรับการต่อเรือส่วนใหญ่ ถ้าเป็นวัสดุที่ไม่จำาเป็นต้องมี Class Certificate บริษัท สามารถซื้อได้ในประเทศ 
ยกเว้นในส่วนที่ต้องการ Class Certificate จำาเป็นต้องนำาเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งได้แก่ เครื่องจักรใหญ่ เครื่องไฟฟ้า เป็นต้น

	 3)	ผลของฤดูกาลที่กระทบต่อการด�าเนินธุรกิจ

 ลักษณะการดำาเนินงานของบริษัทในฤดูฝน อาจทำาให้การซ่อมเรือและต่อเรือมีอุปสรรคบ้าง ซึ่งอาจมีผลทำาให้โครงการ
ล่าช้า อย่างไรก็ตาม บริษัทได้วางแผนและกำาหนดตารางเวลาการดำาเนินงานในช่วงเวลาดังกล่าวแล้ว ดังนั้น ฤดูฝนจึงไม่มี
ผลกระทบอย่างมีนัยสำาคัญต่อการดำาเนินงาน

1.2.5 งานที่ยังไม่ ได้ส่งมอบ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

 งานซ่อมเรือ มูลค่ารวม 10.62 ล้านบาท
 งานต่อเรือ มูลค่ารวม 237.90 ล้านบาท

1.2.6 ทรัพย์สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ

	 1.	สินทรัพย์ของบริษัท	เอเชียน	มารีน	เซอร์วิสส์	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย	ณ	31	ธันวาคม	2564

ประเภท
สินทรัพย์

ที่ตั้ง
เนื้อที่

(ไร่-งาน-
ตรว.)

มูลค่า
ตามบัญชี
(ล้านบาท)

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์

ภาระผูกผัน

- อู่ลอย 1, 2

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

- 99.56 บริษัท อู่ลอย 1 และ2 มี
ภาระจำานองกับ

ธนาคาร

- อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - 145.73 บริษัท ไม่มี

- เครื่องจักรและอุปกรณ์ - 49.28 บริษัท ไม่มี

- สิทธิการเช่าที่ดิน 20 ไร่ - เช่าระยะยาว ไม่มี

- ที่ดิน 142/1 หมู่ 4  
ถ.สายบ้านท่าทองใหม่ -  
บ้านบางสำาโรง ต.ท่าทองใหม่ 
อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฏร์ธานี

23 ไร่ 83.35 บริษัท ภาระจำานองกับ
ธนาคาร

	 วงเงินของภาระหลักประกันของทรัพย์สิน	มีดังนี้

 - วงเงินเบิกเกินบัญชี จำานวนเงิน  20.00 ล้านบาท
 - วงเงินกู้ระยะสั้น จำานวนเงิน 160.00 ล้านบาท
 - วงเงินทรัสต์รีซีท จำานวนเงิน 120.00 ล้านบาท
 - วงเงินกู้ยืมระยะยาว จำานวนเงิน 105.00 ล้านบาท

งบการเงิน เอกสารแนบการประกอบธุุรกิจและผลการดำำานิินิงานิ การกำากับดููแลกิจการ
CONTENTS
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(ล้านบาท)

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์

ภาระผูกผัน

- อู่ลอย 1, 2

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

- 99.56 บริษัท อู่ลอย 1 และ2 มี
ภาระจำานองกับ

ธนาคาร

- อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - 145.73 บริษัท ไม่มี

- เครื่องจักรและอุปกรณ์ - 49.28 บริษัท ไม่มี

- สิทธิการเช่าที่ดิน 20 ไร่ - เช่าระยะยาว ไม่มี

- ที่ดิน 142/1 หมู่ 4  
ถ.สายบ้านท่าทองใหม่ -  
บ้านบางสำาโรง ต.ท่าทองใหม่ 
อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฏร์ธานี

23 ไร่ 83.35 บริษัท ภาระจำานองกับ
ธนาคาร

	 วงเงินของภาระหลักประกันของทรัพย์สิน	มีดังนี้

 - วงเงินเบิกเกินบัญชี จำานวนเงิน  20.00 ล้านบาท
 - วงเงินกู้ระยะสั้น จำานวนเงิน 160.00 ล้านบาท
 - วงเงินทรัสต์รีซีท จำานวนเงิน 120.00 ล้านบาท
 - วงเงินกู้ยืมระยะยาว จำานวนเงิน 105.00 ล้านบาท
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	 2.	สินทรัพย์ที่เช่ามาประกอบธุรกิจ

 สัญญาเช่าช่วงที่ดินพร้อมท่าเรือและคลังสินค้า
 ผู้เช่า  บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำากัด(มหาชน)
 ผู้ให้เช่า  กรมธนารักษ์
 อายุของสัญญา  มีกำาหนดระยะเวลา 30 ปี เริ่ม 22 เมษายน 2555 ถึง 21 เมษายน 2585
  ค่าตอบแทนในการเช่า  - ชำาระค่าสิทธิการเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง จำานวน 32,036,250 บาท
    - ชำาระเงินค่าเช่าเป็นรายปี
   ปีที่ 1 ถึงปีที่ 5 เป็นเงินปีละ 1,467,139 บาท
   ปีที่ 6 ถึงปีที่ 10 เป็นเงินปีละ 1,687,210 บาท
   ปีที่ 11 ถึงปีที่ 15 เป็นเงินปีละ 1,940,290 บาท
   ปีที่ 16 ถึงปีที่ 20 เป็นเงินปีละ 2,231,335 บาท
   ปีที่ 21 ถึงปีที่ 25 เป็นเงินปีละ 2,566,035 บาท
   ปีที่ 26 ถึงปีที่ 30 เป็นเงินปีละ 2,950,940 บาท
   รวมค่าเช่าตลอดระยะเวลาตามสัญญาเป็นเงิน 64,214,745 บาท

 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561 สำานักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ มีหนังสือขอให้บริษัทชำาระค่าเช่า ค่าธรรมเนียม
การจัดให้เช่า และค่าเสียหายเพิ่มเติมกรณีปลูกสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้างโดยไม่ได้รับอนุญาต ค่าเสียหายจากการรื้อถอน
อาคารและสิ่งปลูกสร้างตามสัญญาเช่าเดิม และกรณีนำาที่ราชพัสดุไปจัดหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาต รวมเป็นเงิน 
222.17 ล้านบาท

 ต่อมาในวันที่ 12 กันยายน 2561 บริษัทได้ทำาหนังสือขอคัดค้านการเรียกเก็บค่าเช่า ค่าธรรมเนียมการ จัดให้เช่าและค่า
เสียหายจำานวนดังกล่าว โดยมีเหตุผลสำาคัญว่า เป็นสัญญาเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่ ถูกต้องตามกฎหมายจากกระทรวง
การคลัง ซึ่งได้ดำาเนินการตามมติที่ราชพัสดุ ครั้งที่ 1/2555 ตลอดจนได้แจ้งอัตราค่าเช่า ค่าธรรมเนียมการจัดให้เช่า และ
เง่ือนไขอืน่ๆ ซึง่บรษิทัได้พจิารณาและตกลงทำาสญัญาเช่า โดยบรษิทัได้ชำาระค่าเช่าและปฏบิตัติามสญัญาอย่างถกูต้องมาโดย
ตลอด จงึเป็นการเรยีกร้องที่ไม่อยู่ใน ข้อกำาหนดของสญัญา รวมทัง้การเรยีกร้องค่าเสยีหายต่างๆ เป็นเร่ือง ระหว่างกระทรวง
การคลังและคู่สัญญาเช่าขณะนั้นคือชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย ต่อมาเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 และ วันที่ 4 
สิงหาคม 2564 บริษัทได้รับหนังสือจากสำานักงานธนารกษ์ พื้นที่สมุทรปราการ ยังคงให้บริษัทจ่ายชำาระค่าเช่า ค่าธรรมเนียม
การจัดให้เช่าและค่าเสียหายเพิ่มเติมดังกล่าว โดยพิจารณาเรียกเก็บใหม่จำานวน 206.46 ล้านบาท (จากเดิม 222.17 ล้าน
บาท)

 อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564 และ วันที่ 26 สิงหาคม 2564 บริษัทได้ทำาหนังสือคัดค้านการเรียกเก็บค่า
เช่า ค่าธรรมเนยีมการจดัให้เช่า และค่าเสยีหายเพิม่เตมิดงักล่าวและยนืยนัการปฏบิตัติามสญัญาเช่าโดยถกูต้องครบถ้วนตาม
หลักเกณฑ์ หรือคำาสั่งของสำานักงานธนารักษ์พื้นที่ฯ มาโดยตลอดตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น

 ดังนั้นด้วยข้อเท็จจริงดังกล่าวบริษัทจึงยังไม่บันทึกค่าเช่าและค่าธรรมเนียมเพ่ิมเติมตามข้อเรียกร้องของกรมธนารักษ์
ในงบการเงิน

CONTENTS
FINANCIAL STATEMENTS ATTACHMENTSBUSINESS AND PERFORMANCE CORPORATE GOVERNANCE
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1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

1.3.1 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

บริษัท เจนเนอรัล มารีน จ�ากัด
ทุนชำาระแล้ว 10.00 ล้านบาท

ดำาเนินธุรกิจเป็นตัวแทน 
จำาหน่ายเครื่องจักร เครื่องกล  

อะไหล่ และอุปกรณ์

บริษัท อีโค มารีน จ�ากัด
ทุนชำาระแล้ว 18.25 ล้านบาท

ดำาเนินธุรกิจให้บริการเรือควบคุม
มลพิษทางนำ้า

บริษัท อาชิมา มารีน จ�ากัด
ทุนชำาระแล้ว 5.00 ล้านบาท

ดำาเนินธุรกิจรับเหมางาน 
ซ่อมเรือ

บริษัท กิจการร่วมค้า  
เอเชียนมารีน จ�ากัด

ทุนชำาระแล้ว 1.00 ล้านบาท
ดำาเนินธุรกิจต่อเรือ

99.99%

93.15%

99.90%

79.00%

โครงสร้างของกลุ่มบริษัท
เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จ�ากัด (มหาชน)
ทุนชำาระแล้ว 258.29 ล้านบาท
ดำาเนินธุรกิจซ่อมแซมและต่อเรือ

	 นโยบายการลงทุนและการควบคุมดูแลบริษัทย่อย

 บริษัทมีนโยบายลงทุนในธุรกิจที่เอื้อประโยชน์และเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

 บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทย่อย คือ บริษัท เจนเนอรัล มารีน จำากัด จำานวน 4.83 ล้านบาท บริษัท อาชิมา มารีน จำากัด 
จำานวน 5.94 ล้านบาท บริษัท อีโค มารีน จำากัด จำานวน 19.52 ล้านบาท และบริษัท กิจการร่วมค้า เอเชียน มารีน จำากัด 
จำานวน 0.12 ล้านบาท

 ในส่วนของนโยบายในการควบคุมดูแลบริษัทย่อย โดยบริษัทมีอำานาจควบคุมดูแลการบริหารงาน คือ

 - บริษัท เจนเนอรัล มารีน จำากัด บริษัทมีสัดส่วนเงินลงทุน ร้อยละ 0.69
  ของสินทรัพย์รวมของบริษัท
 - บริษัท อาชิมา มารีน จำากัด บริษัทมีสัดส่วนเงินลงทุน ร้อยละ 1.22
  ของสินทรัพย์รวมของบริษัท
 - บริษัท อีโค มารีน จำากัด บริษัทมีสัดส่วนเงินลงทุน ร้อยละ 3.58
  ของสินทรัพย์รวมของบริษัท

งบการเงิน เอกสารแนบการประกอบธุุรกิจและผลการดำำานิินิงานิ การกำากับดููแลกิจการ
CONTENTS
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 - บริษัท กิจการร่วมค้า เอเชียน มารีน จำากัด บริษัทมีสัดส่วนเงินลงทุน ร้อยละ 0.02
  ของสินทรัพย์รวมของบริษัท
 (สัดส่วนเงินลงทุนบริษัทย่อยทุกบริษัทคิดตามวิธีการบันทึกบัญชีโดยวิธีราคาทุน)

1.3.2 บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

 -ใม่มี-

1.3.3 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นรายใหญ่

 -ไม่มี-

1.3.4 ผู้ถือหุ้น

 บริษัทมีรายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุดวันที่ 10 มีนาคม 2564 ดังนี้

ชื่อ/สกุล
ณ วันที่ 10 มีนาคม 2564

จ�านวนหุ้นที่ถือ สัดส่วนการถือหุ้น (%)

1. กลุ่มผาณิตวงศ์ 54,113,841 20.95

2. กลุ่มตัณฑ์ไพบูลย์ 47,051,020 18.22

3. นายเกียรติ ศรีจอมขวัญ 11,000,000 4.26

4. นายทวี ช่างเพชร 5,500,000 2.13

5. นายวิโรจน์ ตันศิริคงคล 5,330,000 2.06

6. นายประวัติ จันทร์เรือง 5,209,700 2.02

7. นายธนกร ยอดเพชร 5,000,000 1.94

8. นายวิเชียร ศรีมุนินทร์นิมิต 4,992,900 1.93

9. นายสุวิทย์ อดิศัยธรรม 4,398,100 1.70

10. น.ส.สมจิตต์ ธาราอมรรัตน์ 3,957,770 1.53

รวม 146,553,331 56.74

ที่มา : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำากัด

หมายเหตุ : 1 กลุ่มผาณิตวงศ์ ประกอบด้วย

  1. นายวิบูลย์ ผาณิตวงศ์ ถือหุ้น 23,313,841 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 9.03 ของจำานวนหุ้นทั้งหมด

  2. นายนณณ์ ผาณิตวงศ์ ถือหุ้น  5,500,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 2.13 ของจำานวนหุ้นทั้งหมด

  3. นางสาวลลยา ผาณิตวงศ์ ถือหุ้น  5,500,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 2.13 ของจำานวนหุ้นทั้งหมด

  4. นางสาววิวัณณ์ ผาณิตวงศ์ ถือหุ้น  5,500,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 2.13 ของจำานวนหุ้นทั้งหมด

  5. นายวิณณ์ ผาณิตวงศ์ ถือหุ้น  5,500,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 2.13 ของจำานวนหุ้นทั้งหมด

  6. นางอิราวัณณ์ ผาณิตวงศ์ ถือหุ้น  8,800,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 3.41 ของจำานวนหุ้นทั้งหมด

  2 กลุ่มตัณฑ์ไพบูลย์ ประกอบด้วย

  1. บริษัท ตัณฑ์ไพบูลย์ จำากัด ถือหุ้น 45,980,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 17.80 ของจำานวนหุ้นทั้งหมด

  2. นายธีรพงษ์ ตัณฑ์ไพบูลย์ ถือหุ้น 1,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ  0.39 ของจำานวนหุ้นทั้งหมด

  3. นายสุธรรม ตัณฑ์ไพบูลย์ ถือหุ้น 28,644 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ  0.01 ของจำานวนหุ้นทั้งหมด

  4. นางสาวเบญจวรรณ ตัณฑ์ไพบูลย์ ถือหุ้น 42,310 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ  0.02 ของจำานวนหุ้นทั้งหมด

  5. นายธนันท์ ตัณฑ์ไพบูลย์ ถือหุ้น 66 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ  0.00 ของจำานวนหุ้นทั้งหมด
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1.4 จ�านวนทุนจดทะเบียนและทุนช�าระแล้ว
 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 258,291,110 บาท เรียกชำาระแล้ว 258,291,087 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 258,291,087 หุ้น 
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

1.5 การออกหลักทรัพย์อื่น
 -ไม่มี-

1.6 นโยบายการจ่ายปันผล
 บริษัท	เอเชียน	มารีน	เซอร์วิสส์	จ�ากัด	(มหาชน)	: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผล ไม่น้อยกว่า 40% ของกำาไรสุทธิของ
งบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละงวดบัญชีหลังจากหักสำารองตามกฎหมายและขาดทุนสะสมยกมาแล้ว (ถ้ามี) ทั้งนี้ การจ่าย
เงินปันผลดังกล่าว จะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไข และข้อกำาหนดในสัญญาต่างๆ ที่บริษัทผูกพันอยู่ รวม
ถึงความจำาเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

	 บริษัทย่อย	: บริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผล ไม่น้อยกว่า 60% ของกำาไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการของ
บริษัทย่อยแต่ละบริษัท ในแต่ละงวดบัญชีหลังจากหักสำารองตามกฎหมาย และขาดทุนสะสมยกมาแล้ว (ถ้ามี) ทั้งนี้ การจ่าย
เงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไข และข้อกำาหนด ในสัญญาต่างๆที่บริษัทผูกพันอยู่ รวม
ถึงความจำาเป็นและความเหมาะสมอื่นๆในอนาคต

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง (งบการเงินเฉพาะกิจการ)

2563 2562 2561

อัตรากำาไรสุทธิต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) 0.118 0.046 0.083

อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) 0.10 0.05 0.10

อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำาไรสุทธิ (%) 84.89 109.68 121.26

งบการเงิน เอกสารแนบการประกอบธุุรกิจและผลการดำำานิินิงานิ การกำากับดููแลกิจการ
CONTENTS
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1.4 จ�านวนทุนจดทะเบียนและทุนช�าระแล้ว
 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 258,291,110 บาท เรียกชำาระแล้ว 258,291,087 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 258,291,087 หุ้น 
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

1.5 การออกหลักทรัพย์อื่น
 -ไม่มี-

1.6 นโยบายการจ่ายปันผล
 บริษัท	เอเชียน	มารีน	เซอร์วิสส์	จ�ากัด	(มหาชน)	: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผล ไม่น้อยกว่า 40% ของกำาไรสุทธิของ
งบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละงวดบัญชีหลังจากหักสำารองตามกฎหมายและขาดทุนสะสมยกมาแล้ว (ถ้ามี) ทั้งนี้ การจ่าย
เงินปันผลดังกล่าว จะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไข และข้อกำาหนดในสัญญาต่างๆ ที่บริษัทผูกพันอยู่ รวม
ถึงความจำาเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

	 บริษัทย่อย	: บริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผล ไม่น้อยกว่า 60% ของกำาไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการของ
บริษัทย่อยแต่ละบริษัท ในแต่ละงวดบัญชีหลังจากหักสำารองตามกฎหมาย และขาดทุนสะสมยกมาแล้ว (ถ้ามี) ทั้งนี้ การจ่าย
เงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไข และข้อกำาหนด ในสัญญาต่างๆที่บริษัทผูกพันอยู่ รวม
ถึงความจำาเป็นและความเหมาะสมอื่นๆในอนาคต

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง (งบการเงินเฉพาะกิจการ)

2563 2562 2561

อัตรากำาไรสุทธิต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) 0.118 0.046 0.083

อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) 0.10 0.05 0.10

อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำาไรสุทธิ (%) 84.89 109.68 121.26
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2. การบริหารจัดการความเสี่ยง
2.1 นโยบายและแผนการบริหารความเส่ียง 

 บริษัทกำาหนดนโยบายและขั้นตอนการบริหารความเส่ียงทั่วท้ังองค์กร โดยเน้นความเชื่อมโยงสอดคล้องของแผน
กลยุทธ์ งบประมาณ และการบริหารความเสี่ยง มีการระบุและประเมินปัจจัยความเสี่ยงเพื่อจัดวางระบบบริหารความเสี่ยงให้
มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับกิจกรรมของหน่วยงาน โดยคณะทำางานบริหารความเส่ียงทบทวนและติดตามเป็นประจำา
และต่อเนื่องทุกเดือน เพื่อปรับปรุงมาตรการต่างๆให้เหมาะสมกับความเสี่ยงที่แปรเปลี่ยนไป รวมถึงการสื่อสารให้พนักงาน
ทุกระดับตระหนักและนำาหลักการบริหารความเสี่ยงไปใช้ในการทำางานประจำาวัน โดยมี

คณะท�างานบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้อำานวยการสายงาน ผู้จัดการฝ่าย ผู้จัดการแผนก
ตรวจสอบภายใน มีหน้าที่
• จัดทำาแผนบริหารความเสี่ยง
• ดำาเนินการบริหารความเสี่ยง
• สื่อสารและจัดฝึกอบรมให้พนักงานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง
• จัดให้มีการประเมินและควบคุมความเสี่ยงในงานที่ปฏิบัติ
• บริหารความเสี่ยงโดยการประเมิน ควบคุม ทบทวน กำากับดูแล และทำารายงานผลเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ
•  คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พจิารณาแผนบรหิารความเสีย่งก่อนนำาเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัเพือ่อนมุตั ิและติดตาม

ผลการดำาเนินงานโดยผ่านการรายงานของผู้ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน

2.2 ปัจจัยความเสี่ยงต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัท

2.2.1 ความเสี่ยงต่อการดำาเนินธุรกิจของบริษัท

1. ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ

 ความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของการประกอบธุรกิจ ซึ่งจะขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจโลก อัตราค่าระวางเรือมีผลต่อ
จำานวนเรือที่เข้าซ่อมทำา มูลค่าซ่อมทำาเรือที่ไม่แน่นอน ทำาให้รายได้ของบริษัทอาจมีความผันผวน แต่บริษัทสามารถจัดหา
งานเรือต่อจากลูกค้าต่างประเทศ นอกจากนั้นบริษัทยังมีงานดัดแปลงเรือ งานโครงสร้างเหล็ก และงานแท่นขุดเจาะนำ้ามัน
มาทดแทนกำาลงัการผลติทีเ่หลอือยู ่บรษิทัยงัคงมคีวามเส่ียงในการส่งมอบเรือให้ทันตามกำาหนดในสัญญา ซึง่บริษทัได้จดัทำา
แผนงานเฉพาะโครงการเพื่อให้งานแล้วเสร็จตามสัญญา

2. ความเสี่ยงด้านการขาดแคลนบุคลากร

 การดำาเนินธรุกจิของบรษิทั จำาเป็นต้องอาศยับคุลากรทีม่คีวามชำานาญทางด้านช่างฝีมอืและวศิวกรด้านการซ่อมเรือ ต่อ
เรือเป็นสำาคัญ บริษัทมีนโยบายจูงใจทั้งในด้านค่าตอบแทน, สวัสดิการและส่งเสริมให้พนักงานได้รับการฝึกอบรมให้มีทักษะ
ความรูเ้พ่ิมเติมตลอดเวลา เพือ่ให้พนกังานผกูพนักบัองค์กร นอกจากนีบ้รษิทั ยงัได้ร่วมมอืกบัสถาบนัการศกึษาต่างๆ พฒันา
ความรู้เพ่ือให้พนักงานได้มีโอกาสศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานเชื่อมโลหะ ซึ่งจะทำาให้พนักงานได้มีความรู้และวุฒิการศึกษา 
ทำาให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น บริษัทเชื่อว่าการดำาเนินการดังกล่าวจะลดปัญหาการขาดแคลนบุคลากรของบริษัทได้

3. ความเสี่ยงด้านสถานที่ตั้งในการประกอบธุรกิจ

 ทีด่นิซึง่เป็นทีต่ัง้ของบรษิทัในปัจจบุนั บริษทัได้เชา่มาจากกรมธนารกัษ ์ซึ่งมรีะยะเวลาสัญญา 30 ปี ซึง่ผูใ้หเ้ช่าสามารถ
บอกเลิกสัญญาได้ตามเงื่อนไขปกติของสัญญาระหว่างหน่วยงานราชการกับบริษัทเอกชน ทำาให้บริษัทอาจต้องจัดหาสถาน
ที่ประกอบธุรกิจใหม่หากสัญญาเช่าสิ้นสุดลง อย่างไรก็ตามหากมีการยกเลิกสัญญา บริษัทสามารถเคลื่อนย้ายอู่ลอยซึ่งเป็น
อุปกรณ์หลักในการดำาเนินงานไปยังสถานที่ตั้งแห่งใหม่ได้
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4. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

 รายได้และต้นทุนการผลิตของบริษัทบางส่วนอ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน โดยเฉพาะงานต่อเรือ และงานซ่อมคืนสภาพ
เรือ จะต้องมีการนำาเข้าเครื่องจักรมูลค่าสูงจากต่างประเทศ เช่น เครื่องกำาเนิดไฟฟ้า เครื่องจักรเดินเรือ เครน กว้าน ในขณะ
ทีง่านซ่อมเรอืจะมกีารซ้ืออุปกรณ์ภายในประเทศเป็นส่วนใหญ่ บริษัทจงึให้ความสำาคญัในการบริหารความเส่ียง โดยการจัดทำา
สัญญาซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า สำาหรับภาระผูกพันที่เป็นเงินสกุลต่างประเทศ

5. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาของวัสดุการผลิต

 วัสดุหลักที่บริษัทนำามาใช้ คือ เหล็กแผ่น สี ท่อ วาล์ว และลวดเชื่อม รวมทั้งต้นทุนการผลิตอื่นๆ ที่มีแนวโน้มการปรับ
เพิม่ ตามความผนัผวนของปัจจยัภายนอก เช่น ราคานำา้มนั อปุสงค์และอปุทานของวสัดบุางชนดิ หรอืสภาวะเศรษฐกจิ อาจ
ส่งผลต่อราคาวัสดุการผลิตทำาให้บริษัทมีต้นทุนเพิ่มขึ้น ดังนั้นบริษัทมีแผนป้องกันความเสี่ยงโดยการวางแผนการจัดซื้อวัสดุ
ล่วงหน้า เพื่อลดการสั่งซื้อเร่งด่วน ขยายฐานผู้ขายในการสั่งซื้อวัสดุ ติดตามความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิด และยืนราคาวัสดุ
โดยใช้ความสัมพันธ์ที่ดีและสร้างอำานาจต่อรองกับผู้ขาย

6. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

 บริษัทมีนโยบายการให้เงื่อนไขการชำาระเงินเป็นเครดิตเทอมให้กับลูกค้า โดยส่วนใหญ่จะให้เวลาประมาณ 3 – 4 เดือน 
ดังนั้นจึงมีความเสี่ยงจากการที่ลูกค้าอาจไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่มีกับบริษัทภายใต้เงื่อนไขปกติได้ ดังนั้นบริษัท
จำาเป็นต้องจำากัดขอบเขตความเสี่ยงโดยพยายามให้มีการชำาระเงินค่าซ่อมทำาเรือให้มากที่สุดก่อนเรือออกจากอู่

7. ความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุและอุบัติภัย

 ในการทำาธุรกิจซ่อมเรือและต่อเรือ มีโอกาสการเกิดอุบัติเหตุ ดังนั้นทางบริษัทจึงทำากรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองความ
เสี่ยงด้านสิ่งปลูกสร้าง เครื่องจักร สต็อกสินค้า อู่ลอย รวมทั้งความสูญเสียและความเสียหายต่อตัวเรือที่กำาลังสร้างหรือกำาลัง
ซ่อมและอู่ลอย 2 อู่

8. ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

 ความเสีย่งด้านการให้สนิเชือ่ทีเ่กีย่วเนือ่งกบัลูกหนีก้ารค้า เงินให้กูย้มืและลูกหนีอ้ืน่ ฝ่ายบริหารควบคมุความเส่ียงนี้โดย
การกำาหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อ บริษัทไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระสำาคัญจากการให้
สินเชื่อ จำานวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯ อาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้ เงินให้กู้ยืมและลูกหนี้อื่น
ที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน

 การกระจกุตวัของความเสีย่งด้านการให้สนิเชือ่เกดิจากการทีบ่รษิทัให้บรกิารรบัจ้างต่อเรอืและซ่อมเรือให้แก่ลกูค้าทัว่ไป
ทัง้ภาคเอกชนและหน่วยงานราชการ ความสามารถในการปฏิบติัตามภาระผูกพนัของลกูหนีเ้หล่านีมี้ความสมัพนัธ์เกีย่วเนือ่ง
กับสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ

9. ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบ้ียที่สำาคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากกับสถาบันการเงิน เงินกู้ยืมแก่บริษัทย่อย เงินเบิกเกิน
บัญชีธนาคาร เจ้าหน้ีทรัสต์รีซีท เงินกู้ยืมที่มีดอกเบ้ีย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มี
อตัราดอกเบีย้ทีป่รบัขึน้ลงตามอัตราตลาด หรอืมอัีตราดอกเบีย้คงทีซ่ึง่ใกล้เคยีงกบัอตัราตลาดในปัจจบุนั ความเส่ียงจากอัตรา
ดอกเบี้ยของบริษัทจึงอยู่ในระดับตำ่า

10. ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลกระทบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม

 10.1 ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลกระทบต่อชุมชน สังคม บริษัทฯจึงได้ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง  
เพื่อให้ดำาเนินงานได้อย่างปลอดภัยและไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชุนและสังคม โดยมีการพัฒนาระบบอาชีวอนามัยและ 
ความปลอดภยัอย่างต่อเน่ือง โดยบรษิทัฯ สนับสนุนและสร้างความสมัพนัธ์ทีด่กีบัชมุชม สนบัสนุนกจิกรรมต่างๆ ทีม่ปีระโยชน์
ชุมชนในบริเวณใกล้เคียงบริษัท

งบการเงิน เอกสารแนบการประกอบธุุรกิจและผลการดำำานิินิงานิ การกำากับดููแลกิจการ
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4. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

 รายได้และต้นทุนการผลิตของบริษัทบางส่วนอ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน โดยเฉพาะงานต่อเรือ และงานซ่อมคืนสภาพ
เรือ จะต้องมีการนำาเข้าเครื่องจักรมูลค่าสูงจากต่างประเทศ เช่น เครื่องกำาเนิดไฟฟ้า เครื่องจักรเดินเรือ เครน กว้าน ในขณะ
ทีง่านซ่อมเรือจะมกีารซือ้อุปกรณ์ภายในประเทศเป็นส่วนใหญ่ บริษัทจงึให้ความสำาคญัในการบรหิารความเสีย่ง โดยการจดัทำา
สัญญาซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า สำาหรับภาระผูกพันที่เป็นเงินสกุลต่างประเทศ

5. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาของวัสดุการผลิต

 วัสดุหลักที่บริษัทนำามาใช้ คือ เหล็กแผ่น สี ท่อ วาล์ว และลวดเชื่อม รวมทั้งต้นทุนการผลิตอื่นๆ ที่มีแนวโน้มการปรับ
เพิม่ ตามความผันผวนของปัจจยัภายนอก เช่น ราคานำา้มนั อปุสงค์และอปุทานของวสัดบุางชนดิ หรอืสภาวะเศรษฐกจิ อาจ
ส่งผลต่อราคาวัสดุการผลิตทำาให้บริษัทมีต้นทุนเพิ่มขึ้น ดังนั้นบริษัทมีแผนป้องกันความเสี่ยงโดยการวางแผนการจัดซื้อวัสดุ
ล่วงหน้า เพื่อลดการสั่งซื้อเร่งด่วน ขยายฐานผู้ขายในการสั่งซื้อวัสดุ ติดตามความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิด และยืนราคาวัสดุ
โดยใช้ความสัมพันธ์ที่ดีและสร้างอำานาจต่อรองกับผู้ขาย

6. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

 บริษัทมีนโยบายการให้เงื่อนไขการชำาระเงินเป็นเครดิตเทอมให้กับลูกค้า โดยส่วนใหญ่จะให้เวลาประมาณ 3 – 4 เดือน 
ดังนั้นจึงมีความเสี่ยงจากการที่ลูกค้าอาจไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่มีกับบริษัทภายใต้เงื่อนไขปกติได้ ดังนั้นบริษัท
จำาเป็นต้องจำากัดขอบเขตความเสี่ยงโดยพยายามให้มีการชำาระเงินค่าซ่อมทำาเรือให้มากที่สุดก่อนเรือออกจากอู่

7. ความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุและอุบัติภัย

 ในการทำาธุรกิจซ่อมเรือและต่อเรือ มีโอกาสการเกิดอุบัติเหตุ ดังนั้นทางบริษัทจึงทำากรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองความ
เสี่ยงด้านสิ่งปลูกสร้าง เครื่องจักร สต็อกสินค้า อู่ลอย รวมทั้งความสูญเสียและความเสียหายต่อตัวเรือที่กำาลังสร้างหรือกำาลัง
ซ่อมและอู่ลอย 2 อู่

8. ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

 ความเส่ียงด้านการให้สินเชือ่ทีเ่กีย่วเนือ่งกบัลูกหนีก้ารค้า เงินให้กูย้มืและลกูหนีอ้ืน่ ฝ่ายบรหิารควบคมุความเสีย่งนี้โดย
การกำาหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อ บริษัทไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระสำาคัญจากการให้
สินเชื่อ จำานวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯ อาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้ เงินให้กู้ยืมและลูกหนี้อื่น
ที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน

 การกระจกุตวัของความเสีย่งด้านการให้สนิเชือ่เกดิจากการทีบ่รษิทัให้บรกิารรบัจ้างต่อเรอืและซ่อมเรือให้แก่ลกูค้าทัว่ไป
ท้ังภาคเอกชนและหน่วยงานราชการ ความสามารถในการปฏิบติัตามภาระผูกพนัของลกูหนีเ้หล่านีมี้ความสมัพันธ์เกีย่วเน่ือง
กับสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ

9. ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

 ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำาคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากกับสถาบันการเงิน เงินกู้ยืมแก่บริษัทย่อย เงินเบิกเกิน
บัญชีธนาคาร เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท เงินกู้ยืมที่มีดอกเบ้ีย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่มี
อตัราดอกเบีย้ทีป่รับขึน้ลงตามอตัราตลาด หรือมอีตัราดอกเบีย้คงทีซ่ึง่ใกล้เคยีงกบัอัตราตลาดในปัจจุบัน ความเสีย่งจากอัตรา
ดอกเบี้ยของบริษัทจึงอยู่ในระดับตำ่า

10. ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลกระทบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม

 10.1 ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลกระทบต่อชุมชน สังคม บริษัทฯจึงได้ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง  
เพื่อให้ดำาเนินงานได้อย่างปลอดภัยและไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชุนและสังคม โดยมีการพัฒนาระบบอาชีวอนามัยและ 
ความปลอดภยัอย่างต่อเนือ่ง โดยบรษิทัฯ สนบัสนนุและสร้างความสมัพนัธ์ทีด่กัีบชุมชม สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ทีม่ปีระโยชน์
ชุมชนในบริเวณใกล้เคียงบริษัท
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 10.2 ความเส่ียงท่ีเกี่ยวกับผลกระทบสิ่งแวดล้อมความเส่ียง ด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ การเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมชัดเจนขึ้น เช่น ภาวะฝุ่น PM 2.5 ภาวะโลกร้อนจากก๊าซเรือกระจกเป็นต้น ถือ
เป็นประเดน็ทีท่ัว่โลกให้ความสำาคญัและพยายามผลกัดันให้มกีารลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกอย่างเป็นรปูธรรม ทำาให้บริษัท
มีความเสี่ยงในประเด็นของกฎระเบียบภาคบังคับให้ธุรกิจควบคุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

 บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของพนักงาน รวมทั้งการปรับปรุง
กระบวนการทำางานอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันมลพิษและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
ลดการใช้พลังงานสิ้นเปลือง

11. ความเสี่ยงจากโรคระบาดร้ายแรง

 การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 ที่มีการแพร่ระบาดไปทั่วโลกอย่างรวดเร็วส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจ และระบบ
เศรษฐกิจทั่วโลก บริษัทต้องปรับตัวโดยมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้การดำาเนินธุรกิจให้สอดคล้อง กับสภาวะเศรษฐกิจท่ี 
ตกตำ่าทั่วโลก ลูกค้าบางส่วนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์นี้ ซึ่งส่งผลกระทบต่อปริมาณงานลดน้อยลง โดยบริษัทฯมีการ
มาตราการดูแลพนักงานและลูกค้าร่วมทั้งบุคคลที่เข้ามาติดต่อ โดยจัดการทำางาน Work from home บางหน่วยงาน ดูแล
ผู้ที่เข้า-ออกบริษัทไม่ว่าจะเป็น พนักงาน ลูกค้า และคู่ค้า มีการจัดให้มีจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ การพ่นยาฆ่าเชื้อใน
สำานักงานและเรือของลูกค้าให้ทุกคนสวมหน้ากากตลอดเวลา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดอย่างจริงจังและเข้มงวด

2.2.2 ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

-ไม่มี-

2.2.3 ความเสี่ยงต่อการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ

-ไม่มี-
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3. การขับเคล่ือนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
3.1 นโยบายและเป้าหมายการจดัการด้านความยัง่ยนื 

 บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำากัด (มหาชน) ยึดมั่นการเป็นบริษัทที่รับผิดชอบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม จึงได้กำาหนดแนวทางสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ขององค์การ
สหประชาชาตทิีเ่กีย่วข้องมาเป็นทศิทาง การดำาเนินงาน พร้อมเสริมสร้างโครงสร้างและระบบบริหารจดัการเพือ่พฒันาสู่ความ
ยั่งยืน โดยอ้างอิงตามกรอบการดำาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำากับดูแลกิจการที่ดี (Environment, Social and 
Governance Framework : ESG Framework)

        Good Corporate governance

การสร้าง
ประสบการณ์
ที่ดีให้แก่
ลูกค้า

Sustainable
Development

การมุ่งมั่นพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์

การลด 
ผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อม

พัฒนาความสัมพันธ ์
ที่ย่ังยืนกับพันธมิตร

CSR

แนวทางสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

 แนวทางสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนของ ASIMAR ประกอบด้วยปัจจัยหลัก 4 ประการ คือ

• การมุ่งมั่นพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

  มุ่งมั่นพัฒนาความเป็นอยู่และความรู้ ความสามารถของพนักงาน ส่งเสริมให้มีศักยภาพในการทำางานมีสภาพแวดล้อม
ในการทำางานที่ดีและปลอดภัย รวมทั้งให้ความสำาคัญต่อการสร้างจิตสำานึกรับผิดชอบต่อสังคม

• การสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้า

  คำานงึถงึความต้องการของลกูค้า ส่งมอบผลติภณัฑ์และบริการท่ีดท่ีีสุด โดยคำานงึถงึผลกระทบด้านสังคมและสิง่แวดล้อม 
เพื่อให้เกิดความพอใจและความคุ้มค่าสูงสุด

งบการเงิน เอกสารแนบการประกอบธุุรกิจและผลการดำำานิินิงานิ การกำากับดููแลกิจการ
CONTENTS
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3. การขับเคล่ือนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
3.1 นโยบายและเป้าหมายการจดัการด้านความยัง่ยนื 

 บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำากัด (มหาชน) ยึดมั่นการเป็นบริษัทที่รับผิดชอบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม จึงได้กำาหนดแนวทางสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ขององค์การ
สหประชาชาตทิีเ่กีย่วข้องมาเป็นทศิทาง การดำาเนนิงาน พร้อมเสริมสร้างโครงสร้างและระบบบรหิารจัดการเพือ่พฒันาสูค่วาม
ยั่งยืน โดยอ้างอิงตามกรอบการดำาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำากับดูแลกิจการที่ดี (Environment, Social and 
Governance Framework : ESG Framework)

        Good Corporate governance

การสร้าง
ประสบการณ์
ท่ีดีให้แก่
ลูกค้า

Sustainable
Development

การมุ่งมั่นพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์

การลด 
ผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อม

พัฒนาความสัมพันธ ์
ที่ยั่งยืนกับพันธมิตร

CSR

แนวทางสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

 แนวทางสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนของ ASIMAR ประกอบด้วยปัจจัยหลัก 4 ประการ คือ

• การมุ่งมั่นพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

  มุ่งมั่นพัฒนาความเป็นอยู่และความรู้ ความสามารถของพนักงาน ส่งเสริมให้มีศักยภาพในการทำางานมีสภาพแวดล้อม
ในการทำางานที่ดีและปลอดภัย รวมทั้งให้ความสำาคัญต่อการสร้างจิตสำานึกรับผิดชอบต่อสังคม

• การสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้า

  คำานงึถงึความต้องการของลกูค้า ส่งมอบผลิตภณัฑ์และบริการท่ีดท่ีีสุด โดยคำานึงถงึผลกระทบด้านสงัคมและสิง่แวดล้อม 
เพื่อให้เกิดความพอใจและความคุ้มค่าสูงสุด
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• พัฒนาความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับพันธมิตร

  มุ่งมั่นเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับพันธมิตรทางธุรกิจและผู้มีส่วนได้เสีย ที่ทำาให้เกิดประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่าย อย่างยั่งยืน
สร้างความมั่นใจกับพันธมิตรทางธุรกิจว่าจะเติบโตพร้อมไปด้วยกัน

• การลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

  มุ่งมั่นในการบริหารจัดการและรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อม นำาเทคโนโลยีมาพัฒนาการทำางานเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่ง
แวดล้อม รวมทั้งบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

 ปัจจัยเหล่านี้ได้รับการสนับสนุนจากปัจจัยเสริมอีก 2 ประการ คือ การกำากับดูแลกิจการที่ดีในองค์กรและการส่งเสริม
การทำาให้เกิดจิตสำานึกรับผิดชอบต่อสังคม

จิตส�านึกในการรับผิดชอบต่อสังคม

 สนับสนุนและส่งเสริมพนักงานและพันธมิตรทางธุรกิจให้มีจิตสำานึกในการรับผิดชอบต่อสังคม ปลูกฝังเป็นวัฒนธรรม
องค์กรส่งเสริมกิจกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

การก�ากับดูแลกิจการที่ดี

 วางรากฐานที่แข็งแกร่งสำาหรับองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยการกำากับดูแลกิจการที่ดีในทุกด้าน

การมีส่วนร่วมในเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน	(SDGs)

 บรษิทัฯ มุง่มัน่ทีจ่ะบรรลเุป้าหมายการพฒันาอย่างย่ังยนืของโลก (SDGs) โดยนำาเสนอแนวทางการบริหารจดัการและผล
การดำาเนนิงาน ทีค่รอบคลมุถงึนโยบายและการดำาเนินงานภายในบริษทัทัง้ทางเศรษฐกจิ สังคม และสิง่แวดล้อม ให้สอดคล้อง
กับแนวทางการรายงานของ (GRI) และสะท้อนที่ใส่ใจกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย

มิติความยั่งยืน
ประเด็นด้านความ

ยั่งยืน

ผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย เป้าหมายการ
พัฒนาพนักงาน ลูกค้า ผู้ถือหุ้น ชุมชน คู่ค้า ราชการ

เศรษฐกิจ

การกำากับดูแลกิจการ √ √ √ √ √ √

ห่วงโซ่อุปทาน √ √ √ √

การต่อต้านทุจริต √ √ √ √

ผลการประกอบการ √ √ √ √

สังคม

ความปลอดภัยและอาชีว
อนามัย

√ √ √ √ √

การพัฒนา ฝึกอบรม √ √

การปฏิบัติต่อแรงงาน
อย่างเป็นธรรม

√ √

สิ่งแวดล้อม

การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
ด้านสิ่งแวดล้อม

√ √ √

เทคโนโลยีและพลังงาน
สะอาด

√ √ √

น้ำาทิ้งและของเสีย √ √ √ √ √
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3.2 การจดัการผลกระทบต่อผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียในห่วงโซ่คณุค่าของธุรกจิ 

3.2.1 ห่วงโซ่คุณค่าทางธุรกิจ

 เป็นการบริหารเชิงกลยุทธ์เพื่อที่จะสร้างความร่วมมือระหว่างบริษัท และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้สามารถขับเคลื่อนธุรกิจ
ให้เกดิประสทิธภาพสงูสดุ ในสภาวะการแข่งขนัทางธรุกิจทีท้่าท้าย และการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมต่างๆมากมาย ดงั
นั้นการบริหารห่วงโซ่ทางธุรกิจจึงมีความจำาเป็นที่ต้องพึงพากันไปทิศทางเดียวกัน โดยเน้นการร่วมมือและการประสานงาน
ร่วมกัน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัท โดยเริ่มตั้งแต่การติดต่อหาลูกค้า การจัดซื้อ จัดจ้าง การซ่อมเรือ ต่อเรือ รวมไป
ถึงการรับประกันหลังการขาย เพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า โดยมีขั้นตอนของกระบวนการสร้างคุณค่าที่ต่อเนื่องเป็น
ทอดๆ เหมือนห่วงโซ่ของกจิกรรมทีม่คีวามเกีย่วเนือ่งกนัเพือ่สร้างประโยชน์สูงสุดให้กบับริษทัและผูมี้ส่วนได้เสียทุกส่วนทีอ่ยู่
ในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

การวางแผนการผลิต : ควบคุมการผลิต พัฒนาเทคนิค มีความปลอดภัยตามข้อกำาหนดการตรวจเรือ

การจัดซ้ือ จัดจ้าง : การปฏิบัติต่อคู่ค้าด้วยความเป็นธรรม

การส่งมอบ 
มีระบบ 

ตรวจสอบคุณภาพ 
และอบรมวิธีการใช้งาน

การต่อเรือ/ซ่อมเรือ
ด้วยระบบมาตรฐาน 

พร้อมคำานึง 
ถึงสิ่งแวดล้อม

การออกแบบ 
ด้วยแนวคิด 

ประหยัดต้นทุน
และพลังงาน

ลูกค้า
• คำาสั่งต่อเรือใหม่
• คำาสั่งซ่อมเรือ

การรับประกัน 
การซ่อมบำารุง 

และบริการ 
หลังการส่งแบบ

3.2.2 การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

 บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำาคัญของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งภายใน คือ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ผู้บริหารหรือผู้มีส่วน
ได้เสียภายนอก กล่าวคือ เจ้าหนี้ คู่ค้า ลูกค้า ผู้ลงทุน ชุมชน หน่วยงานราชการ และมีผลกระทบต่อการดำาเนินธุรกิจของ 
บริษัทฯ 

 บริษัทฯ แบ่งประเภทและจัดลำาดับความสำาคัญของผู้มีส่วนได้เสียออกเป็น 8 กลุ่ม ดังแสดงในตารางต่อไปนี้

ล�าดับ ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย หลักปฏิบัติที่บริษัทฯ ตอบสนอง

1. พนักงาน • ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม
• ความมั่นคงและความก้าวหน้าทางอาชีพ
• การพัฒนาความรู้ความสามารถ
• สภาพแวดล้อมการทำางานที่ดี
• ความปลอดภัยในการทำางาน

•  ทบทวนโครงสร้างผลตอบแทน สวัสดิการ
เป็นประจำาทุกปี

•  สื่อสาร นโยบาย แนวทางและกลยุทธ์ ให้รับ
ทราบอย่างเหมาะสม รวมทั้งมีช่องทางใน
การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

•  พัฒนาแผนการอบรมพนักงานทุกระดับ
•  นโยบายว่าด้วยความปลอดภัยอาชีวอนามัย

และสภาพแวดล้อมในการทำางาน

งบการเงิน เอกสารแนบการประกอบธุุรกิจและผลการดำำานิินิงานิ การกำากับดููแลกิจการ
CONTENTS
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3.2 การจดัการผลกระทบต่อผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียในห่วงโซ่คณุค่าของธุรกจิ 

3.2.1 ห่วงโซ่คุณค่าทางธุรกิจ

 เป็นการบริหารเชิงกลยุทธ์เพื่อที่จะสร้างความร่วมมือระหว่างบริษัท และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้สามารถขับเคลื่อนธุรกิจ
ให้เกดิประสิทธภาพสูงสุด ในสภาวะการแข่งขนัทางธรุกิจทีท้่าท้าย และการเปลีย่นแปลงของสภาพแวดล้อมต่างๆมากมาย ดงั
นั้นการบริหารห่วงโซ่ทางธุรกิจจึงมีความจำาเป็นที่ต้องพึงพากันไปทิศทางเดียวกัน โดยเน้นการร่วมมือและการประสานงาน
ร่วมกัน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัท โดยเริ่มตั้งแต่การติดต่อหาลูกค้า การจัดซื้อ จัดจ้าง การซ่อมเรือ ต่อเรือ รวมไป
ถึงการรับประกันหลังการขาย เพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า โดยมีขั้นตอนของกระบวนการสร้างคุณค่าที่ต่อเนื่องเป็น
ทอดๆ เหมอืนห่วงโซ่ของกจิกรรมทีม่คีวามเกีย่วเนือ่งกนัเพือ่สร้างประโยชน์สงูสดุให้กบับรษิทัและผูมี้ส่วนได้เสยีทุกส่วนทีอ่ยู่
ในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

การวางแผนการผลิต : ควบคุมการผลิต พัฒนาเทคนิค มีความปลอดภัยตามข้อกำาหนดการตรวจเรือ

การจัดซ้ือ จัดจ้าง : การปฏิบัติต่อคู่ค้าด้วยความเป็นธรรม

การส่งมอบ 
มีระบบ 

ตรวจสอบคุณภาพ 
และอบรมวิธีการใช้งาน

การต่อเรือ/ซ่อมเรือ
ด้วยระบบมาตรฐาน 

พร้อมคำานึง 
ถึงสิ่งแวดล้อม

การออกแบบ 
ด้วยแนวคิด 

ประหยัดต้นทุน
และพลังงาน

ลูกค้า
• คำาสั่งต่อเรือใหม่
• คำาสั่งซ่อมเรือ

การรับประกัน 
การซ่อมบำารุง 

และบริการ 
หลังการส่งแบบ

3.2.2 การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

 บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำาคัญของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งภายใน คือ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ผู้บริหารหรือผู้มีส่วน
ได้เสียภายนอก กล่าวคือ เจ้าหนี้ คู่ค้า ลูกค้า ผู้ลงทุน ชุมชน หน่วยงานราชการ และมีผลกระทบต่อการดำาเนินธุรกิจของ 
บริษัทฯ 

 บริษัทฯ แบ่งประเภทและจัดลำาดับความสำาคัญของผู้มีส่วนได้เสียออกเป็น 8 กลุ่ม ดังแสดงในตารางต่อไปนี้

ล�าดับ ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย หลักปฏิบัติที่บริษัทฯ ตอบสนอง

1. พนักงาน • ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม
• ความมั่นคงและความก้าวหน้าทางอาชีพ
• การพัฒนาความรู้ความสามารถ
• สภาพแวดล้อมการทำางานที่ดี
• ความปลอดภัยในการทำางาน

•  ทบทวนโครงสร้างผลตอบแทน สวัสดิการ
เป็นประจำาทุกปี

•  สื่อสาร นโยบาย แนวทางและกลยุทธ์ ให้รับ
ทราบอย่างเหมาะสม รวมทั้งมีช่องทางใน
การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

•  พัฒนาแผนการอบรมพนักงานทุกระดับ
•  นโยบายว่าด้วยความปลอดภัยอาชีวอนามัย

และสภาพแวดล้อมในการทำางาน
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2. ลูกค้า •  ได้รับบริการที่มีคุณภาพ ความปลอดภัยและ
อัตราค่าบริการที่ยุติธรรม

•  ส่งมอบงานได้ตามกำาหนด
•  ได้รับการสื่อสารข้อมูลงานระหว่างทำาได้

อย่างรวดเร็ว และถูกต้อง ครบถ้วน
•  มีช่องทางการติดต่อสื่อสารที่สะดวกและ

รวดเร็ว

•  ให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ เชื่อถือได้ และ
รวดเร็วทันเวลา

•  พัฒนาการให้บริการให้หลากหลาย ด้วย
เทคโนโลยีที่เหมาะสม

•  ตอบสนองความต้องการได้ทันทีและนำาเสนอ
ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เพิ่ม

•  จัดทำาแบบสอบถามความพึงพอใจลูกค้า

3. ผู้ถือหุ้น •  ผลประกอบการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
•  จ่ายเงินปันผลได้ตามนโยบาย
•  มีการกำากับดูแลกิจการที่ดี โปร่งใส
•  ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม
•  มีช่องทางในการแสดงความคิดเห็น

•  งบกำาไร/ขาดทุนและเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
อย่างครบถ้วนถูกต้อง

•  ผลตอบแทนในการลงทุนอย่างยั่งยืน
•  การกำากับดูแลกิจการที่ดี
•  การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม
•  การรับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะและสื่อสาร

ผ่านช่องทางต่างๆ อย่างเหมาะสม

4.  ชุมชน สังคมและ 
สิ่งแวดล้อม

•  การดำาเนินการด้านสิ่งแวดล้อมสอดคล้อง
กับข้อกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ

•  การดำาเนินธุรกิจ สนับสนุนชุมชนและสังคม
•  ดำาเนินการระหว่างผลิตด้วยความปลอดภัย

และส่งผลกระทบต่อชุมชนน้อยที่สุด
•  การปฏิบัติตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระ

ทบทางสิ่งแวดล้อม

•  นโยบายด้านชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม
•  กิจกรรมและประชาสัมพันธ์ ด้านสังคมและ 

สิ่งแวดล้อม
•  ช่องทาง/วิธีการรับแจ้งข้อร้องเรียนต่างๆ 

จากชุมชน
•   การป้องกันเสียง ฝุ่น และผลกระทบจากการ

ทำางาน
•  ปฏิบัติตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ

ทางสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด

5. ผู้รับเหมา •  การสั่งจ้างที่เป็นธรรม
•  การจ้างงานอย่างต่อเนื่อง
•  การคัดเลือกและประเมินผลอย่างเป็นธรรม

และโปร่งใส
•  มีขั้นตอนการสั่งงานที่ชัดเจน
•  สื่อสารกฎระเบียบ และสนับสนุนการทำางาน

ให้ไม่ติดขัด

•  นโยบายการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม 
เสมอภาค

•  วางแผนและบริหารการสั่งจ้างล่วงหนา้
•  การคัดเลือกและประเมินผลผู้รับเหมา
•  มีช่องทางการติดต่อสื่อสารหรือรับเรื่องร้อง

เรียน
•  จัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านฝึมือ

แรงงาน

6. คู่ค้า •  มีกระบวนการในการจัดซื้ออย่างเป็นธรรม
และเท่าเทียมกัน

•  กำาหนดราคาที่ยุติธรรม
•  รักษาชื่อเสียงที่ดีและความน่าเชื่อถือ
•  ปฏิบัติตามเงื่อนไขการชำาระเงิน

•  นโยบายการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม 
เสมอภาค

•  ชำาระเงินตามกำาหนด ครบถ้วนตรงเวลา
•  ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำาหนดในสัญญา
•  มีช่องทางการติดต่อสื่อสารเพื่อเปิดรับคู่ค้า

รายใหม่หรือรับเรื่องร้องเรียน

7. หน่วยงานราชการ •  ดำาเนินการให้ถูกต้องตามข้อกำาหนด
กฎหมาย/กฎระเบียบ

•  ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
•  ให้ความร่วมมือต่อหน่วยงานราชการ

•  ศึกษาและอบรม สำาหรับข้อกฎหมายที่เกี่ยว
กับธุรกิจในด้านต่าง ๆ

•  กำาหนดมาตรการและคณะทำางานเพื่อศึกษา
และปฏิบัติให้ถูกต้อง 

•  สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานราชการ

CONTENTS
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8.  หน่วยงานกำากับ
ภายนอก

•  ดำาเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและมี 
ธรรมาภิบาล

•  ปฏิบัติตามข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์
อย่างเคร่งครัด

•  การแสดงความเคารพด้านสิทธิมนุษยชน

•  นโยบายกำากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณ
ธุรกิจ

•  ปฏิบัติตามเรื่องที่ตลาดหลักทรัพย์กำาหนด
•  การแสดงความเคารพด้านสิทธิมนุษยชน

3.3 การจดัการด้านความยัง่ยนืในมิตส่ิิงแวดล้อม 

3.3.1 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม

 บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ มีเจตนารมณ์ที่จะดำาเนินธุรกิจให้เจริญเติบโต บน
พื้นฐานของธรรมาภิบาลและการดูแลรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน รวมทั้งคำานึงถึงผลประโยชน์ของผู้มี
ส่วนได้เสยีทกุกลุม่เป็นสำาคญั ทัง้นีด้้วยความมุง่หวงัให้ภาคอตุสาหกรรมอยูร่่วมกบัชมุชนและสังคมได้อย่างเป็นสุข ตลอดจน
พัฒนายกระดับความเจริญก้าวหน้าไปพร้อมกัน
 เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์และแนวคิดดังกล่าวข้างต้น บริษัทจึงกำาหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ง
แวดล้อม ดังต่อไปนี้
 1.  ดำาเนินธุรกิจด้วยสุจริต โปร่งใส เป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้ โดยมุ่งเน้นการเจริญเติบโตขอบริษัทควบคู่ไป

กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน ชุมชน และคุณภาพของสังคม และสิ่งแวดล้อมในทุกมิติ รวมทั้งดูแลผล
ประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท

 2.  ส่งเสรมิและให้ความรูด้้านสงัคมและสิง่แวดล้อมกบัพนกังานทกุระดบั เพือ่ให้เป็นแนวทางร่วมกนั ในการพฒันาและ
ดูแลรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้ทั่วถึงทั้งองค์กร

 3.  ส่งเสรมิให้มโีครงการหรอืกจิกรรมเพิอ่สงัคม และสิง่แวดล้อม โดยใช้ศกัยภาพและทรพัยกรของบรษิทัดำาเนนิการการ
ให้ประสบผลสำาเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ

 4.  ให้มีการสื่อสาร และประชาสัมพันธ์โครงการ หรือ กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมแบบสองทาง (Two Ways 
Communication) กับชุมชน สังคมและผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสีย ได้มีส่วนร่วมโครงการ
หรือกิจกรรมนั้นๆตามความเหมาะสม

 5. บริษัทสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
 6.  ให้ผู้บริหารทุกสายงานให้ความร่วมมือ และส่งเสริมให้พนักงานร่วมกันดำาเนินงานตามนโยบายน้ี ให้ประสบความ

สำาเร็จ
 นอกจากนีบ้ริษทัยังดำาเนินธรุกิจภายใต้กรอบของคูมื่อจรรยาบรรณธรุกิจ ทีก่ำาหนดเป็นหน้าทีข่องคณะกรรมการ ผูบ้รหิาร 
และพนักงานทุกคน ต้องยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อเนื่อง ซื่งมีข้อปฏิบัติที่ครอบคลุมความรับผิดชอบต่อสังคมทุกด้านตาม
แนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 บริษัทมีความเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่า การดำาเนินธุรกิจโดยยึดถือแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม จะเป็นการพัฒนาของ
บริษัทให้เติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคตต่อไป

3.3.2 ผลการดำาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
 การดำาเนินธุรกิจของบริษัทให้ความสำาคัญ และเฝ้าระวังผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม โดยปฏิบัติตามกฎระเบียบ และขั้น
ตอนการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ตามบริษัทมีการดำาเนินการเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ดังนี้
 1.  โดยกำาหนดเป็นนโยบายในการดูแลสิ่งแวดล้อมและได้มีการนำาระบบจัดการสิ่งแวดล้อมมาตรฐาน ISO 14001 เข้า

มาใช้ในบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม คือบริษัทมุ่งมั่นดำาเนินการควบคุมดัชนีช้ีวัดความสามารถของ
กระบวนการ (KPI) ข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมจากชุมชนรอบข้างต้องเป็นศูนย์

งบการเงิน เอกสารแนบการประกอบธุุรกิจและผลการดำำานิินิงานิ การกำากับดููแลกิจการ
CONTENTS
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CONTENTS

ล�าดับ ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย หลักปฏิบัติที่บริษัทฯ ตอบสนอง

8.  หน่วยงานกำากับ
ภายนอก

•  ดำาเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและมี 
ธรรมาภิบาล

•  ปฏิบัติตามข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์
อย่างเคร่งครัด

•  การแสดงความเคารพด้านสิทธิมนุษยชน

•  นโยบายกำากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณ
ธุรกิจ

•  ปฏิบัติตามเรื่องที่ตลาดหลักทรัพย์กำาหนด
•  การแสดงความเคารพด้านสิทธิมนุษยชน

3.3 การจดัการด้านความยัง่ยนืในมิตส่ิิงแวดล้อม 

3.3.1 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม

 บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ มีเจตนารมณ์ที่จะดำาเนินธุรกิจให้เจริญเติบโต บน
พื้นฐานของธรรมาภิบาลและการดูแลรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน รวมทั้งคำานึงถึงผลประโยชน์ของผู้มี
ส่วนได้เสียทกุกลุ่มเป็นสำาคญั ทัง้นีด้้วยความมุง่หวงัให้ภาคอตุสาหกรรมอยูร่่วมกบัชมุชนและสงัคมได้อย่างเป็นสขุ ตลอดจน
พัฒนายกระดับความเจริญก้าวหน้าไปพร้อมกัน
 เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์และแนวคิดดังกล่าวข้างต้น บริษัทจึงกำาหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ง
แวดล้อม ดังต่อไปนี้
 1.  ดำาเนินธุรกิจด้วยสุจริต โปร่งใส เป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้ โดยมุ่งเน้นการเจริญเติบโตขอบริษัทควบคู่ไป

กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน ชุมชน และคุณภาพของสังคม และสิ่งแวดล้อมในทุกมิติ รวมทั้งดูแลผล
ประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท

 2.  ส่งเสริมและให้ความรู้ด้านสังคมและสิง่แวดล้อมกบัพนกังานทกุระดบั เพือ่ให้เป็นแนวทางร่วมกนั ในการพฒันาและ
ดูแลรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้ทั่วถึงทั้งองค์กร

 3.  ส่งเสรมิให้มโีครงการหรอืกจิกรรมเพิอ่สงัคม และสิง่แวดล้อม โดยใช้ศกัยภาพและทรพัยกรของบรษิทัดำาเนินการการ
ให้ประสบผลสำาเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ

 4.  ให้มีการสื่อสาร และประชาสัมพันธ์โครงการ หรือ กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมแบบสองทาง (Two Ways 
Communication) กับชุมชน สังคมและผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสีย ได้มีส่วนร่วมโครงการ
หรือกิจกรรมนั้นๆตามความเหมาะสม

 5. บริษัทสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
 6.  ให้ผู้บริหารทุกสายงานให้ความร่วมมือ และส่งเสริมให้พนักงานร่วมกันดำาเนินงานตามนโยบายนี้ ให้ประสบความ

สำาเร็จ
 นอกจากนีบ้ริษทัยงัดำาเนนิธรุกิจภายใต้กรอบของคูมื่อจรรยาบรรณธรุกิจ ท่ีกำาหนดเป็นหน้าท่ีของคณะกรรมการ ผูบ้รหิาร 
และพนักงานทุกคน ต้องยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อเนื่อง ซื่งมีข้อปฏิบัติที่ครอบคลุมความรับผิดชอบต่อสังคมทุกด้านตาม
แนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 บริษัทมีความเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่า การดำาเนินธุรกิจโดยยึดถือแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม จะเป็นการพัฒนาของ
บริษัทให้เติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคตต่อไป

3.3.2 ผลการดำาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
 การดำาเนินธุรกิจของบริษัทให้ความสำาคัญ และเฝ้าระวังผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม โดยปฏิบัติตามกฎระเบียบ และขั้น
ตอนการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ตามบริษัทมีการดำาเนินการเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ดังนี้
 1.  โดยกำาหนดเป็นนโยบายในการดูแลสิ่งแวดล้อมและได้มีการนำาระบบจัดการสิ่งแวดล้อมมาตรฐาน ISO 14001 เข้า

มาใช้ในบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์ด้านส่ิงแวดล้อม คือบริษัทมุ่งมั่นดำาเนินการควบคุมดัชนีช้ีวัดความสามารถของ
กระบวนการ (KPI) ข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมจากชุมชนรอบข้างต้องเป็นศูนย์

47แบบแสดงรายงานข้อมูลประจำาปี/รายงานประจำาปี 2564
บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำากัด (มหาชน)

CONTENTS

 2.  โครงการจัดการขยะ ทำาการคัดแยกขยะโดยแยกสีถังขยะแต่ละประเภทไว้อย่างชดัเจน บริษัทได้จดัให้มภีาชนะรองรบั
ขยะอย่างเพียงพอในบริเวณอู่ และเรือที่ทำาการซ่อม และกำาจัดขยะอย่างถูกวิธี ซึ่งขึ้นอยู่กับประเภทของขยะ มีการ
แยกขยะและบำาบัด

 3.  ใช้นำ้ายาขจัดคราบนำ้ามันชีวภาพซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในกรณีที่มีนำ้ามันจากที่อื่นรั่วไหลเข้ามาในบริเวณอู่
 4.  การเตรียมผิวงานของแผ่นเหล็กต่างๆ เช่น ตัวเรือ หรือแผ่นเหล็กอื่นๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดฝุ่นละอองรบกวนผู้ท่ีอยู่

อาศัยใกล้เคียงบริเวณอู่ได้ ปัจจุบันบริษัทมีวิธีป้องกันดังนี้
  • การพ่นกริดสำาหรับแผ่นเหล็กใหม่เพื่อช่วยลดปริมาณฝุ่นละออง
  • การทำาม่านนำ้าสเปรย์และขึงตาข่ายกันทราย เพื่อป้องกันฝุ่นทรายออกสู่ภายนอก
  •  ซื้อเครื่องฉีดนำ้าแรงดันสูง (Hydro Blast) เป็นอุปกรณ์ทำาความสะอาดเตรียมพื้นผิวเหล็กด้วยนำ้าแรงดันสูงเพื่อ

ทดแทนการพ่นทราย ซึ่งจะช่วยลดมลภาวะทางอากาศและมลภาวะทางนำ้า เช่น ไม่มีฝุ่นทรายเกิดขึ้น เศษเม็ด
ทรายไม่ตกลงในแม่นำ้า รวมทั้งเป็นการป้องกันการเกิดฝุ่นละอองรบกวนชุมชนใกล้เคียงบริเวณบริษัท

 5.  การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก บริษัทมีการจัดทำาโครงการหลายอย่างในการลดการใช้พลังงาน เช่น ลด
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าลงได้จะเป็นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมผ่านการปรับอุณหภูมิเคร่ืองปรับอากาศ
ที่ 25 องศาเซลเซียส รวมทั่งให้ปิดเครื่องปรับอากาศก่อนเวลาเลิกงาน 30 นาที โครงการติดตั้งแผงโซลาร์เซลบน
หลังคาโรงประกอบเพื่อนำาพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์

 6.  บริษัท อีโค มารีน จำากัด(บริษัทย่อย) ได้ร่วมกับทาง The Ocean Cleanup (TOC) จากเนเธอร์แลนด์ ทำาโครงการ
วิจัยขยะพลาสติกในแม่นำ้า และดัดเก็บขยะพลาสติกในแม่นำ้า โดยใช้เรือ Interceptors ของ The Ocean Cleanup 
(TOC) เพื่อได้นำาพลาสติกไปทำาการรีไซเคิล หรือกำาจัดให้ถูกวิธี เพื่อไม่ให้พลาสติกเหล่านี้ไปสู่ท้องทะล เป็นปัญหา
กับสัตว์นำ้าในทะเลต่อไป

 7.  บรษิทั อีโค มารนี จำากัด (บรษัิทย่อย) ได้ทดลองและพฒันานำาผกัตบชวามาตากแห้ง เพือ่นำาไปทดแทนการใช้พลากสตกิ 
ในการห่อกันกระแทก เพื่อแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ลดการใช้พลาสติก และสร้างรายได้ให้กับชุมชน ให้ชุมชน
ได้เห็นค่าของผักตบชวาสามารถสร้างรายได้ได้ ภายใต้แบรนด์ YAYAWA (ยะยะวา)

 8.  บริษัทได้ว่าจ้างบริษัทภายนอกเป็นผู้ตรวจสอบและศึกษาคุณภาพนำ้าทิ้งเป็นประจำาทุกปี ปีละ 2 ครั้ง จากการตรวจ
สอบคณุภาพนำา้ทิง้ทีผ่่านมาพบว่าดชันคีณุภาพนำา้ทิง้ทีต่รวจวเิคราะห์อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (ดงัตาราง) ทัง้นี ้บรษัิท
ไม่มีประวัติการกระทำาผิดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

ดัชนีคุณภาพน้�า มาตรฐาน * คุณภาพน้�าทิ้งของบริษัท

ค่าความเป็นกรดด่าง (pH) 5.5-9.0 7.5

สารแขวงลอยทั้งหมด (Mg/1) <50 <5.0

BOD (Mg/l) <20 18

Grease & Oil ( Mg/l) <5 1.3

   หมายเหตุ	:  อ้างอิง มาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำาหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนำ้าทิ้ง
จากโรงงาน พ.ศ. 2560 

  ที่มา	:  รายงานผลการตรวจวเิคราะห์คณุภาพนำา้เสียเดอืน ธนัวาคม 2564 โดย Environment Research & Technology 
Co., Ltd.

CONTENTS
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3.4 การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสังคม

3.4.1 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม

 สามารถดูรายละเอียดได้จากหัวข้อ 3.3.1

3.4.2 ผลการดำาเนินงานด้านสังคม

 บรษิทัฯช่วยเหลือสงัคมและให้โอกาสสำาหรบับุคคลด้อยโอกาส เพือ่ส่งเสรมิคณุค่าบคุคลด้อยโอกาส โดยบรษิทั มจีำานวน
พนักงานผู้ก้อยโอกาสดังนี้ 

 - พนักงานผู้สูงอายุ  10 คน
 - พนักงานผู้พิการ  4 คน
  รวม 14 คน

 บรษิทัยงัให้ความสำาคญัเรือ่งของการพฒันาชมุชนและสังคม จงึมกีจิกรรมดแูลสังคมเป็นประจำาในทกุๆปี โดยในปี 2564 
มีกิจกรรมดูแลและพัฒนาสังคมดังนี้

 -  บรษิทัฯ มอบโต๊ะพบัให้กบัโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพตำาบลแหลมฟ้าผ่า จำานวน 5 ตวัเพือ่ช่วยเหลือทางโรงพยาบาล
ในกิจกรรมการการตรวจหาเชื้อไวรัส COVID-19

 -  บริษัทฯ สนับสนุนผลิตภัณฑ์ bioQ Germ Killer ใช้ทำาความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคอเนกประสงค์ให้กับโรงพยาบาล
ยะรัง จ.ปัตตานี

 -  จัดตั้งศูนย์พักคอยของบริษัทฯ ช่วยเหลือพนักงานท่ีไม่สามารถกักตัวที่บ้านได้ ระหว่างประสานงานจัดส่งไป 
โรงพยาบาล

 -  บรษิทัฯ มอบเครือ่งนอน (ทีน่อนและมุง้) ให้กบัโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลแหลมฟ้าผ่า เพือ่สำาหรับใช้ในศูนย์
พักคอยผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19

 -  บริษัทฯ ให้การสนับสนุนรถยนต์เพื่อช่วยรับส่งช้าวบ้านในชุมชนซอยวัดแหลมฟ้าผ่า ไป X-RAY ปอด ที่สนามกีฬา
เทศบาลแหลมฟ้าผ่า 
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3.4 การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสังคม

3.4.1 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม

 สามารถดูรายละเอียดได้จากหัวข้อ 3.3.1

3.4.2 ผลการดำาเนินงานด้านสังคม

 บรษิทัฯช่วยเหลือสงัคมและให้โอกาสสำาหรบับคุคลด้อยโอกาส เพือ่ส่งเสรมิคณุค่าบุคคลด้อยโอกาส โดยบรษิทั มีจำานวน
พนักงานผู้ก้อยโอกาสดังนี้ 

 - พนักงานผู้สูงอายุ  10 คน
 - พนักงานผู้พิการ  4 คน
  รวม 14 คน

 บริษทัยงัให้ความสำาคญัเร่ืองของการพฒันาชมุชนและสังคม จงึมกีจิกรรมดแูลสงัคมเป็นประจำาในทกุๆปี โดยในปี 2564 
มีกิจกรรมดูแลและพัฒนาสังคมดังนี้

 -  บริษทัฯ มอบโต๊ะพบัให้กบัโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลแหลมฟ้าผ่า จำานวน 5 ตวัเพือ่ช่วยเหลอืทางโรงพยาบาล
ในกิจกรรมการการตรวจหาเชื้อไวรัส COVID-19

 -  บริษัทฯ สนับสนุนผลิตภัณฑ์ bioQ Germ Killer ใช้ทำาความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคอเนกประสงค์ให้กับโรงพยาบาล
ยะรัง จ.ปัตตานี

 -  จัดตั้งศูนย์พักคอยของบริษัทฯ ช่วยเหลือพนักงานท่ีไม่สามารถกักตัวที่บ้านได้ ระหว่างประสานงานจัดส่งไป 
โรงพยาบาล

 -  บริษทัฯ มอบเคร่ืองนอน (ทีน่อนและมุง้) ให้กบัโรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพตำาบลแหลมฟ้าผ่า เพ่ือสำาหรบัใช้ในศูนย์
พักคอยผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19

 -  บริษัทฯ ให้การสนับสนุนรถยนต์เพื่อช่วยรับส่งช้าวบ้านในชุมชนซอยวัดแหลมฟ้าผ่า ไป X-RAY ปอด ที่สนามกีฬา
เทศบาลแหลมฟ้าผ่า 
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 -  บริษัทฯ ได้มอบพลาสเตอร์ยา จำานวน 10,000 แผ่น เพื่ออำานวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ฉีดวัคซีน ให้กับหน่วย
บริการฉัดวัคซีน อำาเภอพระสมุทรเจดีย์ ณ อาคารเอนกประสงค์สนามกีฬาแหลมฟ้าผ่า

  
 -  บริษัทฯ บริจาคนำ้าดื่มให้กับหน่วยบรรเทาสาธารณภัย อำาเภอพระสมุทรเจดีย์ จำานวน 20 โหล

 -  บริษัทฯ ได้บริจาคทราย จำานวน 500 กระสอบ ให้แก่ สส.ไพรินทร์ เทียนสุวรรณ และ เทศบาลตำาบลแหลมฟ้าผ่า 
จำานวน 14 เที่ยวรถบรรทุก เพื่อนำาไปช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการที่นำ้าทะเลหนุนสูง
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 -  บริษัทเข้าร่วมเก็บขยะและบริจาคนำ้าดื่มให้กับเทศบาลแหลมฟ้าผ่าเพ่ือนำาไปแจกให้กับผู้ร่วมกิจกรรม “คลองสวย 
นำ้าใส ใส่ใจแหล่งนำ้า”

 -  บริษัทจัดกิจกรรมโครงการหน้าบ้านหน้ามองใส่ใจแหล่งนำ้า ร่วมกับเทศบาลแหลมฟ้าผ่า ณ บริเวณปากคลอง 
สรรพาสามิต และหน้าท่าเทียบเรืออู่อาชิม่า
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 -  บริษัทเข้าร่วมเก็บขยะและบริจาคนำ้าดื่มให้กับเทศบาลแหลมฟ้าผ่าเพ่ือนำาไปแจกให้กับผู้ร่วมกิจกรรม “คลองสวย 
นำ้าใส ใส่ใจแหล่งนำ้า”

 -  บริษัทจัดกิจกรรมโครงการหน้าบ้านหน้ามองใส่ใจแหล่งนำ้า ร่วมกับเทศบาลแหลมฟ้าผ่า ณ บริเวณปากคลอง 
สรรพาสามิต และหน้าท่าเทียบเรืออู่อาชิม่า
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4. การวิเคราะห์และค�าอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A)

4.1 การวิเคราะห์และค�าอธบิายของฝ่ายจดัการ 

 ในปี 2564 ที่ผ่านมา ทุกประเทศทั่วโลกเผชิญหน้ากับความท้าทายสองเรื่องสำาคัญด้วยกัน คือ การแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรสัโควดิ-19 และวกิฤตเศรษฐกิจท่ีเป็นผลพวงตามมาจากมาตรการเพือ่ควบคมุการระบาด ทกุประเทศต่างต้องบริหารจดัการ
กับความท้าทายทั้งสองประการให้เกิดความสมดุลและมีประสิทธิภาพ

 เศรษฐกิจไทยในช่วง 3 ไตรมาสแรกของปี 2564 ขยายตัวในระดับตำ่าที่ 1.3%YOY โดยเฉพาะในไตรมาสที่ 3 ที่ได้รับ
ผลกระทบการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างรุนแรง การบริโภคและการลงทุน หดตัวต่อเนื่อง สะท้อนภาวะเศรษฐกิจใน
ประเทศที่ยังเปราะบางและซบเซา ในขณะที่ข้อมูลเศรษฐกิจในไตรมาส 4 มีแนวโน้มการฟื้นตัวที่ดีขึ้น จากภาวะการระบาด
ที่เริ่มคลี่คลาย จำานวนผู้ได้รับวัคซีนเพิ่มมากขึ้น มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ และการผ่อนคลายมาตรการควบคุม
โรค ทำาให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจกลับมาดำาเนินการได้อีกคร้ังเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวแบบช้าๆ โดยมีแรงขับเคลื่อนหลักมาจาก
การจับจ่ายใช้สอยของประชาชนในประเทศ ทั้งการบริโภค การลงทุน และการท่องเที่ยวภายในประเทศ หลังมีอัตราการฉีด
วัคซนีกระจายทัว่ถงึมากขึน้ ขณะเดยีวกนัความจำาเป็นด้านการเร่งฟ้ืนฟเูศรษฐกจิ รวมถงึการเร่งปรับโครงสร้างเศรษฐกจิไทย
ให้พร้อมรบักับกระแสโลกอนาคตจะมมีากขึน้ โดยบางส่วนอาจต้องอาศยัแรงกระตุน้จากภาครฐัไทยจึงต้องเตรยีมพร้อมรับมอื
กับโครงสร้างการค้า การส่งออก และการลงทุน ที่มีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงไป ทั้งจากความต้องการสินค้าและบริการรูปแบบ
ใหม่ๆ รวมถึงเงื่อนไขทางการค้าที่อาจเพิ่มขึ้น

 ภาพรวมของอุตสาหกรรมต่อเรือและซ่อมเรือในประเทศไทย หดตัวลงอย่างมาก ซึ่งเป็นแนวโน้มที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง 
ตั้งแต่ปี 2559 โดยตลาดซ่อมเรือในประเทศลดลงจากผลกระทบด้านเศรษฐกิจที่ยังคงชะลอตัว แรงกดดันจากสงครามการค้า 
และราคานำา้มันท่ีผนัผวน มผีลให้เจ้าของเรอืควบคมุต้นทนุค่าใช้จ่าย จำากดังบประมาณการซ่อมบำารงุเรอื เลอืกทำาเฉพาะงาน
ที่จำาเป็น หรือตามกฎเกณฑ์ ข้อบังคับของกรมเจ้าท่าหรือองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO) รวมทั้งปริมาณเรือต่าง
ประเทศที่เดินทางเข้ามาซ่อมทำาในประเทศที่ลดลง ทั้งกลุ่มเรือบรรทุกสินค้าและกลุ่มเรือสนับสนุนการปฏิบัติงานสำารวจและ
ขุดเจาะนำ้ามัน ที่เกิดจากภาวะซบเซาของธุรกิจการสำารวจและขุดเจาะนำ้ามันในทะเล (Off shore vessel) ก่อให้เกิดภาวะการ
แข่งขันทางด้านราคา ระหว่างอู่ต่อเรือเพิ่มขึ้น

	 ผลการด�าเนินงาน	ปี	2564	ณ	31	ธันวาคม	2564

โครงสร้างรายได้	2564
หน่วย : ล้านบาท

  รายได้ซ่อมเรือ = 370.85       รายได้ต่อเรือ =  75.14       รายได้จากการจัดหาเรือ = 60.62      

  รายได้รับจ้างของบริษัทย่อย = 5.56       รายได้อื่น = 16.05

60.62

5.56
16.05

75.14

370.85
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 ผลการดำาเนินงานของบริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำากัด (มหาชน) บริษัทย่อย มีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทรายได้ 2564 2563 2562

จ�านวน % จ�านวน % จ�านวน %

รายได้ซ่อมเรือ 370.85 70.21 373.28 75.60 364.92 82.79

รายได้ต่อเรือ 75.14 14.22 86.39 17.49 44.70 10.14

รายได้จากการจัดหาเรือ 60.62 11.48 22.80 4.61 - -

รายได้รับจ้างของบริษัทย่อย 5.56 1.05 13.62 2.75 21.00 4.77

รายได้อื่น * 16.05 3.04 (2.40) (0.49) 10.15 2.30

รวม 528.22 100.00 493.69 100.00 440.77 100.00

หมายเหตุ: *  รายได้อื่น คือ รายได้ค่าเทียบเรือ ดอกเบี้ยรับ กำาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน รายได้ค่าเศษเหล็ก และอื่นๆ ของ
บริษัทและบริษัท

 ผลการดำาเนินงานประจำาปี 2564 เปรียบเทียบกับปีก่อน รายได้จากการรับจ้างเพิ่มขึ้น 32.11 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อย
ละ 6.69 บริษัทฯ สามารถวิเคราะห์ถึงการเปลี่ยนแปลงในด้านรายได้ ต้นทุน และค่าใช้จ่าย ของบริษัทฯได้ดังนี้

	 ด้านรายได้

 รายได้มาจากงานซ่อมเรือเท่ากับ 370.85 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อน 2.43 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อย
ละ 0.65 เน่ืองจากผลกระทบจากการแพร่ระบาด COVID 19 ของทัง้จากสำานกังานใหญ่ และสาขาสุราษฎร์ธาน ีลกูค้าบางราย
ยกเลิก เลื่อน และชะลอการเข้าซ่อมจากการกังวลสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID 19 ในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี ทำาให้
ปริมาณเรือที่ต้องการซ่อมลดลง จึงเกิดการแข่งขันด้านราคาระหว่างอู่เรือสูงขึ้น

 รายได้จากงานต่อเรือเท่ากับ 75.14 ล้านบาท ลดลง 11.25 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 13.02 โดยในปี 2564 มีการส่ง
มอบเรือเก็บขยะของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จำานวน 2 ลำา และเรือโดยสารปรับอากาศพลังงานไฟฟ้าของบริษัท 
ไมน์โมบิลิตี้ รีเสิร์ช จำากัด จำานวน 5 ลำา ถึงแม้ในปี 2564 ส่งมอบงานต่อเรือจำานวนหลายโครงการ แต่การรับรู้รายได้ส่วน
ใหญ่เกิดขึ้นในปี 2563 ซึ่งทุกโครงการสามารถควบคุมต้นทุนได้ดีกว่างบประมาณ และระหว่างปี 2564 รับรู้รายได้สะสมของ
โครงการต่อเรือลากจูงของกองทัพเรือ จำานวน 1 ลำา ที่ร้อยละ 9.85

 รายได้จากการจัดหาเรือเท่ากับ 60.62 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 37.80 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 225.21 ในปี 2564 มี
การส่งมอบเรือกำาจัดผักตบชวาอลูมิเนียม ให้ลูกค้าจำานวน 2 โครงการ จำานวน 7 ลำา ของกรมโยธาธิการและผังเมือง รวมทั้ง
ระหว่างปี 2564 รับรู้รายได้สะสมของเรือกำาจัดผักตบชวาอลูมิเนียม จำานวน 1 ลำา ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำาพูน ที่
ร้อยละ 39.20 ซึ่งรับงานผ่านบริษัท อีโค มารีน จำากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย

	 ด้านต้นทุนและค่าใช้จ่าย

 บรษิทัมีอตัรากำาไรขัน้ต้นลดลง คดิเป็นร้อยละ 2.88 เมือ่เทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีก่อนโดยมต้ีนทนุในการรับจ้างเท่ากบั 
371.61 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 37.11 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.09 เนื่องจากปีนี้มีการกระจุกตัวของงานซ่อมเรือ ไม่สมำ่าเสมอ 
มีเรือซ่อมเข้าพร้อมๆ กัน รวมทั้งมีการรักษาและกักตัวพนักงานที่มีความเสี่ยง ทำาให้กำาลังพลไม่เพียงพอ จึงมีการจ้างผู้รับ
เหมาเพิม่ขึน้เพือ่ทดแทนแรงงานอู่ รวมทัง้ในช่วงครึง่ปีแรกเหล็กซึง่เป็นวตัถดุบิหลักในการซ่อมเรือและต่อเรือมกีารขึน้ราคา
อย่างมากทำาให้ส่งผลกระทบต่อต้นทุน ทำาให้กำาไรขั้นต้นต่องานลดลง

 ค่าใช้จ่ายในการจัดจำาหน่ายเท่ากับ 7.88 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.19 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.47 และในส่วนของค่าใช้
จ่ายในการบริหาร เท่ากับ 94.86 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.00 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.56 มาจากการตั้งสำารองลูกหนี้เรือซ่อม 
10.20 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายจากการควาบคุมสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID 19 ในบริษัทฯ

งบการเงิน เอกสารแนบการประกอบธุุรกิจและผลการดำำานิินิงานิ การกำากับดููแลกิจการ
CONTENTS
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CONTENTS

 ผลการดำาเนินงานของบริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำากัด (มหาชน) บริษัทย่อย มีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทรายได้ 2564 2563 2562

จ�านวน % จ�านวน % จ�านวน %

รายได้ซ่อมเรือ 370.85 70.21 373.28 75.60 364.92 82.79

รายได้ต่อเรือ 75.14 14.22 86.39 17.49 44.70 10.14

รายได้จากการจัดหาเรือ 60.62 11.48 22.80 4.61 - -

รายได้รับจ้างของบริษัทย่อย 5.56 1.05 13.62 2.75 21.00 4.77

รายได้อื่น * 16.05 3.04 (2.40) (0.49) 10.15 2.30

รวม 528.22 100.00 493.69 100.00 440.77 100.00

หมายเหตุ: *  รายได้อื่น คือ รายได้ค่าเทียบเรือ ดอกเบี้ยรับ กำาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน รายได้ค่าเศษเหล็ก และอื่นๆ ของ
บริษัทและบริษัท

 ผลการดำาเนินงานประจำาปี 2564 เปรียบเทียบกับปีก่อน รายได้จากการรับจ้างเพิ่มขึ้น 32.11 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อย
ละ 6.69 บริษัทฯ สามารถวิเคราะห์ถึงการเปลี่ยนแปลงในด้านรายได้ ต้นทุน และค่าใช้จ่าย ของบริษัทฯได้ดังนี้

	 ด้านรายได้

 รายได้มาจากงานซ่อมเรือเท่ากับ 370.85 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อน 2.43 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อย
ละ 0.65 เนือ่งจากผลกระทบจากการแพร่ระบาด COVID 19 ของทัง้จากสำานกังานใหญ่ และสาขาสุราษฎร์ธาน ีลกูค้าบางราย
ยกเลิก เลื่อน และชะลอการเข้าซ่อมจากการกังวลสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID 19 ในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี ทำาให้
ปริมาณเรือที่ต้องการซ่อมลดลง จึงเกิดการแข่งขันด้านราคาระหว่างอู่เรือสูงขึ้น

 รายได้จากงานต่อเรือเท่ากับ 75.14 ล้านบาท ลดลง 11.25 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 13.02 โดยในปี 2564 มีการส่ง
มอบเรือเก็บขยะของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จำานวน 2 ลำา และเรือโดยสารปรับอากาศพลังงานไฟฟ้าของบริษัท 
ไมน์โมบิลิตี้ รีเสิร์ช จำากัด จำานวน 5 ลำา ถึงแม้ในปี 2564 ส่งมอบงานต่อเรือจำานวนหลายโครงการ แต่การรับรู้รายได้ส่วน
ใหญ่เกิดขึ้นในปี 2563 ซึ่งทุกโครงการสามารถควบคุมต้นทุนได้ดีกว่างบประมาณ และระหว่างปี 2564 รับรู้รายได้สะสมของ
โครงการต่อเรือลากจูงของกองทัพเรือ จำานวน 1 ลำา ที่ร้อยละ 9.85

 รายได้จากการจัดหาเรือเท่ากับ 60.62 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 37.80 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 225.21 ในปี 2564 มี
การส่งมอบเรือกำาจัดผักตบชวาอลูมิเนียม ให้ลูกค้าจำานวน 2 โครงการ จำานวน 7 ลำา ของกรมโยธาธิการและผังเมือง รวมทั้ง
ระหว่างปี 2564 รับรู้รายได้สะสมของเรือกำาจัดผักตบชวาอลูมิเนียม จำานวน 1 ลำา ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำาพูน ที่
ร้อยละ 39.20 ซึ่งรับงานผ่านบริษัท อีโค มารีน จำากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย

	 ด้านต้นทุนและค่าใช้จ่าย

 บริษทัมีอตัรากำาไรขัน้ต้นลดลง คดิเป็นร้อยละ 2.88 เมือ่เทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีก่อนโดยมต้ีนทนุในการรับจ้างเท่ากบั 
371.61 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 37.11 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.09 เนื่องจากปีนี้มีการกระจุกตัวของงานซ่อมเรือ ไม่สมำ่าเสมอ 
มีเรือซ่อมเข้าพร้อมๆ กัน รวมทั้งมีการรักษาและกักตัวพนักงานที่มีความเสี่ยง ทำาให้กำาลังพลไม่เพียงพอ จึงมีการจ้างผู้รับ
เหมาเพิม่ขึน้เพือ่ทดแทนแรงงานอู่ รวมทัง้ในช่วงคร่ึงปีแรกเหล็กซึง่เป็นวตัถดุบิหลกัในการซ่อมเรอืและต่อเรอืมีการขึน้ราคา
อย่างมากทำาให้ส่งผลกระทบต่อต้นทุน ทำาให้กำาไรขั้นต้นต่องานลดลง

 ค่าใช้จ่ายในการจัดจำาหน่ายเท่ากับ 7.88 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.19 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.47 และในส่วนของค่าใช้
จ่ายในการบริหาร เท่ากับ 94.86 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.00 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.56 มาจากการตั้งสำารองลูกหนี้เรือซ่อม 
10.20 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายจากการควาบคุมสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID 19 ในบริษัทฯ
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CONTENTS

 ต้นทุนทางการเงินเท่ากับ 6.61 ล้านบาท ลดลง 0.90 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.98 เนื่องจากมีจ่ายชำาระคืนเงนิกู้ระยะ
ยาวจากสถาบันการเงินก่อนกำาหนดบางส่วน จึงทำาให้มีภาระจากการจ่ายดอกเบี้ยที่ลดลง

วิเคราะห์ฐานะการเงิน

	 1.	การวิเคราะห์สินทรัพย์

 สินทรัพย์รวมของบริษัทเท่ากับ 712.00 ล้านบาท ลดลงเท่ากับ 6.29 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.89 สินทรัพย์หมุนเวียน 
เพิ่มขึ้น 24.74 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13.52 ส่วนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ลดลง 31.03 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.80 โดย
มีรายละเอียดที่สำาคัญดังนี้

 •  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง 5.32 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 21.39 เนื่องจากในปี 2564 นำาเงินสดบาง
ส่วนชำาระเงนิกูย้มืเงนิระยะสัน้ จำานวน 1.91 ล้านบาท ชำาระเงนิกูร้ะยะยาวก่อนกำาหนด จำานวน 8.08 ล้านบาท และ
จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น จำานวน 25.83 ล้านบาท ทำาให้ยอดคงเหลือในบัญชีเงินฝากลดลง

 •  ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 10.38 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20.10 มาจากลูกหนี้หมุนเวียนอื่นของกิจการ
ที่ไม่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น 37.65 คิดเป็นร้อยละ 412.38 มากจากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้าของโครงการต่อเรือลาก
จูงของกองทัพเรือ

 •  รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำาระเพิ่มขึ้น 24.50 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 38.07 ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นของงานระหว่างทำา
ของงานเรือซ่อม จำานวน 33.75 ล้านบาท โดยงานเรือซ่อมส่วนใหญ่ครบกำาหนดวางบิลและวางบิลเรียบร้อยแล้ว

 •  สินค้าคงเหลือลดลง 4.14 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.93 ในช่วงสิ้นปี 2564 โครงการต่อเรือบางโครงการได้ส่ง
มอบเรียบร้อยแล้ว เหลือเพียงโครงการต่อเรือลากจูงของกองทัพเรือ ซึ่งวัตถุดิบที่สั่งเข้ามานำาเอาไปใช้ในการต่อ
เรือทันทีทำาให้วัตถุดิบไม่คงค้างอยู่ในคลังพัสดุ และส่วนใหญ่อยู่ในระหว่างจัดซื้อ

 •  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิลดลง 33.50 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.87 โดยในปี 2564 มีการขายที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้างที่ไม่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินธุรกิจบางส่วนไป และส่วนที่เหลือเป็นการบันทึกค่าเสื่อมราคาประจำาปี

2.	การวิเคราะห์หนี้สิน

 หนี้สินรวมของบริษัทเท่ากับ 272.91 ล้านบาท ลดลงเท่ากับ 1.99 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.72 โดยมีรายละเอียดที่
สำาคัญดังนี้

 •  เงนิเบกิเกนิบัญชแีละเงินกูย้มืระยะสัน้จากสถาบันการเงิน ลดลง 1.91 ล้านบาท เนือ่งจากปี 2564 บริษทัได้รบัชำาระ
หนี้จากงานต่อเรือที่ส่งมอบแล้ว ทำาให้มีความสามารถในการชำาระเงินกู้ยีมระยะสั้นจากสถาบันการเงินได้บางส่วน

 •  เจ้าหนีก้ารค้า เพิม่ขึน้เลก็น้อยเพยีง 0.23 ล้านบาท เน่ืองจากบริษัทฯ ยงัมงีานต่อเรือโครงการต่อเรือลากจูงของกอง
ทัพเรือ จึงมีการซื้อวัตถุดิบเพื่อเตรียมสำาหรับงานต่อเรือต่อเนื่องในปี 2565

 •  เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารลดลง 18.36 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 30.78 เนื่องจากในระหว่างปี 2564 มีการจ่าย
ชำาระคืนกู้ยืมระยะยาวก่อนกำาหนดบางส่วน จำานวน 8.80 ล้านบาท

3.	การวิเคราะห์ส่วนของผู้ถือหุ้น

 ส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 439.08 ล้านบาท ลดลง 4.29 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.97 จากปี 2563 เนื่องจากส่วนของ
กำาไรเบ็ดเสร็จรวมลดลง 9.06 ล้านบาท และมีการจ่ายเงินปันผลจากผลดำาเนินงานปี 2563 จำานวน 25.83 ล้านบาท

4.	การวิเคราะห์สภาพคล่อง

 อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน ณ 31 ธันวาคม 2564 เท่ากับ 1.15 เท่า เพิ่มขึ้นจาก ณ 31 ธันวาคม 2563 ที่เท่ากับ 1.12 
เท่า โดยสินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 24.74 ล้านบาท มาจาก ลูกหนี้อื่น-เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อสินค้า เป็นการจ่ายชำาระเงิน
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CONTENTS

มดัจำาของการซือ้วสัดแุละอุปกรณ์ของงานโครงการต่อเรือลากจงูของกองทพัเรือ และรายได้ท่ียงัไม่ได้เรียกชำาระ ซึง่เป็นงานที่
อยู่ในระหว่างซ่อมทำา ในขณะทีม่หีนีส้นิหมนุเวยีนเพิม่ขึน้ 17.79 ล้านบาท ประมาณการหนีสิ้นจากการรับประกนัผลงานของ
โครงการต่อเรือที่ส่งมอบระหว่างปี เพิ่มขึ้น 2.30 และ เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าเรือต่อ เพิ่มขึ้น 28.18 ล้านบาท

อัตรากำาไรขั้นต้น ประจำาปี 2564 เท่ากับร้อยละ 27.44 ลดลงร้อยละ 2.88 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยมีต้นทุนในการรับจ้างเพิ่ม
ขึ้น เนื่องจากปีนี้มีการกระจุกตัวของงานซ่อมเรือไม่สมำ่าเสมอ มีเรือซ่อมเข้าพร้อมๆ กัน ทำาให้กำาลังพลในบางกลุ่มงานไม่
เพียงพอจึงมีการจ้างผู้รับเหมาเพิ่มขึ้น ทำาให้กำาไรขั้นต้นต่องานลดลง

 •  กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำาเนินงาน ปี 2564 จำานวน 60.51 ล้านบาท ลดลง 39.70 ล้านบาท จากปี 2563 
โดยรายการหลักที่มีผลให้กระแสเงินสดลดลง บริษัทฯ มีการจ่ายภาษีเงินได้มากขึ้น

 •  กระแสเงินสดใช้ไปในจากกิจกรรมลงทุน 2.65 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 จำานวน 23.03 ล้านบาท ซึ่งในปี 2564 
ไม่มกีารซือ้สนิทรัพย์แบบมีนัยสำาคญั มีเพียงการปรบัปรงุอูล่อย ซึง่เป็นการปรบัปรุงทรพัย์สนิเพือ่รองรับและพฒันา
งานให้มีประสิทธิภาพในการดำาเนินธุรกิจ

 •  กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 63.31 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทได้มีการจ่ายดอกเบี้ย จำานวน 6.30 ล้าน
บาท จ่ายชำาระคนืเงนิกูย้มืระยะสัน้ เงนิกูยื้มระยะยาว จำานวน 29.16 ล้านบาท และจ่ายปันผลให้แก่ผูถ้อืหุน้ จำานวน 
25.83 ล้านบาท

การวิเคราะห์งบกระแสเงินสด

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จำานวน 19.55 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 2563 จำานวน 
5.32 ล้านบาท ซึ่งประกอบไปด้วย

  (หน่วย : ล้านบาท)
 เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำาเนินงาน 60.51
 เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (2.65)
 เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (63.31)
 กำาไรจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน 0.13
 เงินสดลดลงสุทธิ (5.32)

 สำาหรับอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2564 เท่ากับ 0.62 เท่า ซึ่งมีอัตราที่เท่ากับปี 2563 เนื่อง
จากบริษัทฯ มีหนี้สินเงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินลดลง และที่ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง 4.29 ล้าน
บาท จากกำาไรที่เกิดขึ้นในปี 2564

 ด้านอัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำากำาไรลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2563 มีอัตรากำาไรสุทธิเท่ากับ 4.08 เท่า 
ลดลง จาก 6.20 เท่า ส่วนความสามารถในการชำาระดอกเบี้ยเท่ากับ 10.89 เท่า อัตราส่วนที่ลดลงมาจากมีกระแสเงินสดจาก
การดำาเนินงานลดลง และบริษัทมีต้นทุนทางการเงินลดลงเพียงเล็กน้อย โดยบริษัทฯ มีเงินกู้ระยะสั้นลดลง และมีการจ่าย
ชำาระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินก่อนกำาหนดบางส่วน ความสามารถในการชำาระหนี้ เท่ากับ 3.91 เท่า เพิ่มขึ้น 
2.99 เท่า จากการที่บริษัทสามารถชำาระหนี้หนี้ระยะยาวก่อนกำาหนดบางส่วน และชำาระเงินกู้ระยะสั้น จำานวน 1.91 ล้านบาท 
แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการชำาระหนี้ที่ดีได้ในอนาคต และบริษัทสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่สัญญาเงินกู้กำาหนดใน
เรื่องที่สำาคัญ ได้แก่ บริษัทต้องไม่นำาเงินกู้ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในสัญญาและต้องไม่
ทำาการโอน ขาย ให้เช่า จำาหน่าย หรือก่อให้เกิดการติดพันใดๆ กับทรัพย์สินและจะไม่ก่อข้อผูกพันหนี้ หรือภาระใดๆ โดย
การกู้ยืมหรอืคำา้ประกนับคุคลใดๆ จนทำาให้อตัราส่วนหนีส้นิรวมต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เกนิกว่า 1.30 ต่อ 1 บรษิทัตกลงทีจ่ะดำารง
อัตราส่วนความสามารถในการชำาระหนี้ไว้ในอัตราส่วนไม่น้อยกว่า 1.5 เท่า

5.	แหล่งที่มาของเงินทุน

 ปี 2564 บริษัทมีหนี้สินรวม 274.92 ล้านบาท ลดลง 2.00 ล้านบาท ประกอบด้วยหนี้สินหมุนเวียน 180.88 ล้านบาท 
และหน้ีสนิไม่หมุนเวยีน 92.03 ล้านบาท โดยหนีส้นิหมุนเวยีนเพิม่ขึน้ จากเงนิรบัล่วงหน้าจากลกูค้าเพิม่ขึน้ 28.18  ล้านบาท 
ส่วนใหญ่เป็นของลูกค้างานต่อเรือ ส่วนหนี้สินไม่หมุนเวียนลดลง 19.79 ล้านบาท เนื่องจากมีการจ่ายชำาระคืนกู้ยืมระยะยาว

งบการเงิน เอกสารแนบการประกอบธุุรกิจและผลการดำำานิินิงานิ การกำากับดููแลกิจการ
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มดัจำาของการซือ้วสัดแุละอุปกรณ์ของงานโครงการต่อเรือลากจงูของกองทพัเรือ และรายได้ท่ียงัไม่ได้เรยีกชำาระ ซึง่เป็นงานที่
อยู่ในระหว่างซ่อมทำา ในขณะทีม่หีนีสิ้นหมนุเวยีนเพิม่ขึน้ 17.79 ล้านบาท ประมาณการหนีส้นิจากการรบัประกนัผลงานของ
โครงการต่อเรือที่ส่งมอบระหว่างปี เพิ่มขึ้น 2.30 และ เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าเรือต่อ เพิ่มขึ้น 28.18 ล้านบาท

อัตรากำาไรขั้นต้น ประจำาปี 2564 เท่ากับร้อยละ 27.44 ลดลงร้อยละ 2.88 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยมีต้นทุนในการรับจ้างเพิ่ม
ขึ้น เนื่องจากปีนี้มีการกระจุกตัวของงานซ่อมเรือไม่สมำ่าเสมอ มีเรือซ่อมเข้าพร้อมๆ กัน ทำาให้กำาลังพลในบางกลุ่มงานไม่
เพียงพอจึงมีการจ้างผู้รับเหมาเพิ่มขึ้น ทำาให้กำาไรขั้นต้นต่องานลดลง

 •  กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำาเนินงาน ปี 2564 จำานวน 60.51 ล้านบาท ลดลง 39.70 ล้านบาท จากปี 2563 
โดยรายการหลักที่มีผลให้กระแสเงินสดลดลง บริษัทฯ มีการจ่ายภาษีเงินได้มากขึ้น

 •  กระแสเงินสดใช้ไปในจากกิจกรรมลงทุน 2.65 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 จำานวน 23.03 ล้านบาท ซึ่งในปี 2564 
ไม่มกีารซือ้สนิทรัพย์แบบมีนยัสำาคญั มีเพยีงการปรบัปรงุอูล่อย ซ่ึงเป็นการปรบัปรุงทรพัย์สนิเพ่ือรองรับและพฒันา
งานให้มีประสิทธิภาพในการดำาเนินธุรกิจ

 •  กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 63.31 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทได้มีการจ่ายดอกเบี้ย จำานวน 6.30 ล้าน
บาท จ่ายชำาระคนืเงนิกูย้มืระยะสัน้ เงนิกูยื้มระยะยาว จำานวน 29.16 ล้านบาท และจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น จำานวน 
25.83 ล้านบาท

การวิเคราะห์งบกระแสเงินสด

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จำานวน 19.55 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 2563 จำานวน 
5.32 ล้านบาท ซึ่งประกอบไปด้วย

  (หน่วย : ล้านบาท)
 เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำาเนินงาน 60.51
 เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (2.65)
 เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (63.31)
 กำาไรจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน 0.13
 เงินสดลดลงสุทธิ (5.32)

 สำาหรับอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2564 เท่ากับ 0.62 เท่า ซึ่งมีอัตราที่เท่ากับปี 2563 เนื่อง
จากบริษัทฯ มีหนี้สินเงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินลดลง และที่ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง 4.29 ล้าน
บาท จากกำาไรที่เกิดขึ้นในปี 2564

 ด้านอัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำากำาไรลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2563 มีอัตรากำาไรสุทธิเท่ากับ 4.08 เท่า 
ลดลง จาก 6.20 เท่า ส่วนความสามารถในการชำาระดอกเบี้ยเท่ากับ 10.89 เท่า อัตราส่วนที่ลดลงมาจากมีกระแสเงินสดจาก
การดำาเนินงานลดลง และบริษัทมีต้นทุนทางการเงินลดลงเพียงเล็กน้อย โดยบริษัทฯ มีเงินกู้ระยะสั้นลดลง และมีการจ่าย
ชำาระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินก่อนกำาหนดบางส่วน ความสามารถในการชำาระหนี้ เท่ากับ 3.91 เท่า เพิ่มขึ้น 
2.99 เท่า จากการที่บริษัทสามารถชำาระหนี้หนี้ระยะยาวก่อนกำาหนดบางส่วน และชำาระเงินกู้ระยะสั้น จำานวน 1.91 ล้านบาท 
แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการชำาระหนี้ที่ดีได้ในอนาคต และบริษัทสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่สัญญาเงินกู้กำาหนดใน
เรื่องที่สำาคัญ ได้แก่ บริษัทต้องไม่นำาเงินกู้ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในสัญญาและต้องไม่
ทำาการโอน ขาย ให้เช่า จำาหน่าย หรือก่อให้เกิดการติดพันใดๆ กับทรัพย์สินและจะไม่ก่อข้อผูกพันหนี้ หรือภาระใดๆ โดย
การกูยื้มหรอืคำา้ประกนับคุคลใดๆ จนทำาให้อตัราส่วนหนีส้นิรวมต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เกนิกว่า 1.30 ต่อ 1 บรษิทัตกลงทีจ่ะดำารง
อัตราส่วนความสามารถในการชำาระหนี้ไว้ในอัตราส่วนไม่น้อยกว่า 1.5 เท่า

5.	แหล่งที่มาของเงินทุน

 ปี 2564 บริษัทมีหนี้สินรวม 274.92 ล้านบาท ลดลง 2.00 ล้านบาท ประกอบด้วยหนี้สินหมุนเวียน 180.88 ล้านบาท 
และหนีส้นิไม่หมุนเวยีน 92.03 ล้านบาท โดยหนีส้นิหมุนเวยีนเพิม่ขึน้ จากเงนิรบัล่วงหน้าจากลกูค้าเพิม่ขึน้ 28.18  ล้านบาท 
ส่วนใหญ่เป็นของลูกค้างานต่อเรือ ส่วนหนี้สินไม่หมุนเวียนลดลง 19.79 ล้านบาท เนื่องจากมีการจ่ายชำาระคืนกู้ยืมระยะยาว
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กำาหนดเวลาบางส่วน เนื่องจากในปีนี้ ได้รับชำาระหนี้จากงานต่อเรือทั้งที่ส่งมอบแล้วหลายโครงการ ทำาให้มีความสามารถใน
การชำาระหนี้บางส่วน
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นโยบายการรับรู้รายได้	และการวิเคราะห์คุณภาพลูกหนี้
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เพิ่มขึ้น (ลดลง) %

ยังไม่ครบกำาหนด 3.40 30.60 -27.2 -88.89%

ไม่เกิน 3 เดือน 11.26 6.55 4.71 71.91%

มากกว่า 3 เดือนถืง 6 เดือน 1.71 3.12 (1.41) -45.19%

มากกว่า 6 เดือนถืง 12 เดือน 10.82 2.02 8.80 435.64%

มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป 10.24 9.50 0.74 7.79%

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
37.43
22.19

51.78
11.37

-14.35
10.82 

-27.71%
95.16%

ลูกหนี้การค้า – สุทธิ 15.24 40.41 (25.17) -62.29%
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ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นมีการเปลี่ยนแปลง	ดังนี้

2564 2563
เปลี่ยนแปลง

เพิ่มขึ้น (ลดลง) %

ยอดต้นปี
ผลกระทบจากการใช้มาตรฐานในรายงานทางการ

เงินฉบับที่ 9 เป็นครั้งแรก

(11.37)

-

(12.52)

(1.94)

1.15

1.94

-9.19%

-100.00%

ยอดคงเหลือหลังปรับปรุง
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นได้รับคืน
ตัดหนี้สูญ
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (เพิ่มขึ้น) 

ลดลง

(11.37)

-

(10.82)

(14.46)

3.00

0.10

3.09 

-3.00

(10.92)

-21.37%

-100.00%

-11140.82%

ยอดปลายปี (22.19) (11.36) (10.83) 95.30%

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมียอดลูกหนี้การค้าซึ่งมียอดคงค้างเป็นระยะเวลานาน รวมเป็นจำานวนเงินประมาณ 
10.2 ล้านบาท (ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 : 9.5 ล้านบาท) บริษทัได้ตัง้ค่าเผ่ือผลขาดทนุด้านเครดติทีว่่าจะเกดิขึน้ไว้แล้วเป็น
จำานวนเงินประมาณ 22.2 ล้านบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 : 11.4 ล้านบาท) ขณะนี้บริษัทกำาลังอยู่ระหว่างการดำาเนิน
การติดตามลูกหนี้ดังกล่าว

สิทธิการเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2531 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ทำาสัญญาเช่าช่วงที่ดินราชพัสดุพร้อมท่าเรือและคลังสินค้าต่อจากผู้
ให้เช่าช่วงรายหนึ่ง มีระยะเวลาตามสัญญา 24 ปี และได้สิ้นสุดระยะเวลาเช่าลงในเดือนมกราคม 2555 ซึ่งบริษัทได้ขอเจรจา
เช่าทรัพย์สินดังกล่าวต่อเนื่องจากสัญญาเดิมแทนบริษัทย่อย ทั้งนี้ ในปี 2556 บริษัทได้รับสิทธิในการเช่าโดยตรงจากกรม
ธนารักษ์ต่อจากสัญญาเดิม โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขตามที่ระบุในสัญญาเช่าฉบับใหม่ลงวันที่ 26 เมษายน 2556

 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556 บริษัทได้ทำาสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุพร้อมสิ่งปลูกสร้างกับกรมธนารักษ์ โดยมีระยะเวลา
ตามสัญญาเช่า 30 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2555 สิ้นสุดวันที่ 21 เมษายน 2585 โดยบริษัทต้องชำาระค่าสิทธิการเช่า
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว ณ วันทำาสัญญาและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นเงิน 32,036,250 บาท และต้องชำาระค่า
เช่าเป็นรายปีตลอดระยะเวลาตามสัญญาเช่า โดยมีรายละเอียดอัตราค่าเช่ารายปีตามที่กำาหนดในสัญญาดังนี้

 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

 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561 สำานักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ มีหนังสือขอให้บริษัทชำาระค่าเช่า ค่าธรรมเนียม
การจัดให้เช่า และค่าเสียหายเพิ่มเติมกรณีปลูกสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้างโดยไม่ได้รับอนุญาต ค่าเสียหายจากการรื้อถอน
อาคารและสิ่งปลูกสร้างตามสัญญาเช่าเดิม และกรณีนำาที่ราชพัสดุไปจัดหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาต รวมเป็นเงิน 
222.17 ล้านบาท

 ต่อมาในวันที่ 12 กันยายน 2561 บริษัทได้ทำาหนังสือขอคัดค้านการเรียกเก็บค่าเช่า ค่าธรรมเนียมการ จัดให้เช่าและค่า
เสียหายจำานวนดังกล่าว โดยมีเหตุผลสำาคัญว่า เป็นสัญญาเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่ ถูกต้องตามกฎหมายจากกระทรวง

งบการเงิน เอกสารแนบการประกอบธุุรกิจและผลการดำำานิินิงานิ การกำากับดููแลกิจการ
CONTENTS
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การคลัง ซึ่งได้ดำาเนินการตามมติที่ราชพัสดุ ครั้งที่ 1/2555 ตลอดจนได้ แจ้งอัตราค่าเช่า ค่าธรรมเนียมการจัดให้เช่า และ
เง่ือนไขอืน่ๆ ซึง่บรษิทัได้พจิารณาและตกลงทำาสญัญาเช่า โดยบรษิทัได้ชำาระค่าเช่าและปฏบิตัติามสญัญาอย่างถกูต้องมาโดย
ตลอด จงึเป็นการเรยีกร้องที่ไม่อยู่ใน ข้อกำาหนดของสญัญา รวมทัง้การเรยีกร้องค่าเสยีหายต่างๆ เป็นเร่ือง ระหว่างกระทรวง
การคลังและคู่สัญญาเช่าขณะนั้นคือชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย ต่อมาเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 และวันที่ 4 
สิงหาคม 2564 บริษัทได้รับหนังสือจากสำานักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ ยังคงให้บริษัทจ่ายชำาระค่าเช่า ค่าธรรมเนียม
การจัดให้เช่าและค่าเสียหายเพิ่มเติมดังกล่าว โดยพิจารณาเรียกเก็บใหม่จำานวน 206.46 ล้านบาท (จากเดิม 222.17 ล้าน
บาท)

 อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564 และวันที่ 26 สิงหาคม 2564 บริษัทได้ทำาหนังสือคัดค้านการเรียกเก็บค่าเช่า 
ค่าธรรมเนียมการจดัให้เช่า และค่าเสยีหายเพิม่เตมิดงักล่าวและยนืยนัการปฏบิตัติามสญัญาเช่าโดยถกูต้องครบถ้วนตามหลกั
เกณฑ์ หรอืคำาสัง่ของสำานกังานธนารกัษ์พืน้ทีฯ่ มาโดยตลอดตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นดงันัน้ด้วยข้อเทจ็จรงิดงักล่าว บรษิทัจงึ
ยังไม่บันทึกค่าเช่าและค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมตามข้อเรียกร้องของกรมธนารักษ์ในงบการเงิน

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย

 ณ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทไม่มีเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย เนื่องจากบริษัทยังไม่มีนโยบายในการนำาเงินไปลงทุน 
โดยจะนำาเงินมาเป็นทุนหมุนเวียนในการดำาเนินงานเป็นส่วนใหญ่

การบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

 โครงการต่อเรอืของบรษิทัมคีวามจำาเป็นทีจ่ะต้องนำาเข้าวตัถดุบิจากต่างประเทศ เช่น Ship Plate, เครือ่งจกัร และอปุกรณ์
ที่ใช้ติดตั้งในเรือ โดยการนำาเข้าวัตถุดิบดังกล่าวอาจได้รับผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนซึ่งเป็นผลทำาให้
ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นได้ ดังนั้นบริษัทจึงมีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจเกิดขึ้น โดยการซื้อเงิน
ตราต่างประเทศล่วงหน้าเต็มจำานวน ทั้งนี้ ปัจจัยต่างๆ ที่บริษัทที่ใช้ในการพิจารณาซื้อเงินตราต่างประเทศเพื่อบริหารความ
เสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน คือ

 • มีปริมาณสั่งซื้อวัตถุดิบจากต่างประเทศที่มีจำานวนมาก
 • มีระยะเวลาในการดำาเนินการสั่งซื้อหรือส่งมอบสินค้าเป็นเวลานาน
 • ความผันผวนของตลาดเงินและแนวโน้มค่าเงินบาท
 • ต้นทุนในการป้องกันความเสี่ยง

วิเคราะห์ผลการประเมินความพึงพอใจลูกค้า

 นอกเหนือจากการวัดผลการดำาเนินงานประจำาปีของบริษัทแล้ว บริษัทยังมุ่งที่จะสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าที่เข้า
มาใช้บริการ เพื่อปรับปรุงและยกระดับมาตรฐานการบริการให้เกิดความประทับใจและความพึงพอใจสูงสุด โดยมีการจัดทำา
แบบสอบถามความคดิเหน็ลกูค้า ผู้ใช้บรกิารเน้นเร่ืองคณุภาพงาน และการส่งมอบตามกำาหนดในแต่ละรายการทีเ่ข้ามาซ่อมทำา 
รวมทัง้ประเมินเรือ่งของสิง่อำานวยความสะดวกระหว่างควบคมุงาน และการประสานงานของฝ่ายการตลาด โดยมีการกำาหนด
ระดับคะแนนที่ใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อนำาผลคะแนน การประเมินในแต่ละลูกค้า มาทำาการวางแผนปรับปรุงและพัฒนา
ต่อไป

 ในปี 2564 บริษัทมีผลคะแนนความพึงพอใจลูกค้าเฉลี่ยในแต่ละเดือน ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่ 90 คะแนน ตามราย
ละเอียดดังนี้

เดือน คะแนนที่ได้ (%)

มกราคม 91.49

กุมภาพันธ์ 94.80

มีนาคม 93.14

เมษายน 93.32

CONTENTS
FINANCIAL STATEMENTS ATTACHMENTSBUSINESS AND PERFORMANCE CORPORATE GOVERNANCE



58 แบบแสดงรายงานข้อมูลประจำาปี/รายงานประจำาปี 2564
บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำากัด (มหาชน)

CONTENTS

เดือน คะแนนที่ได้ (%)

พฤษภาคม 95.69

มิถุนายน 94.58

กรกฎาคม 89.68

สิงหาคม 100.00

กันยายน 94.54

ตุลาคม 83.33

พฤศจิกายน 89.67

ธันวาคม 91.17

รวมคะแนน 94.45

4.2 ข้อมูลทางการเงินที่ส�าคัญ
	 1)	ตารางสรุปงบการเงินรวมเปรียบเทียบ	(งบรวม)

บริษัท	เอเชียน	มารีน	เซอร์วิสส์	จ�ากัด(มหาชน)	และบริษัทย่อย

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2564

รายการ
2564 2563 2562

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

งบแสดงฐานะการเงิน
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
รายการที่ยังไม่ได้เรียกชำาระ
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธิ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์รวม

 
19.56
62.01
88.85
30.56

6.77
392.44
111.80
711.98

 
2.75
8.71

12.48
4.29
0.95

55.12
15.70

100.00

 
24.87
51.63
64.35
34.70

7.47
425.94
109.33
718.29

 
3.46
7.19
8.95
4.83
1.04

59.30
15.22

100.00

 
66.80
64.78
46.61
49.32
11.09

443.26
73.30

755.16

 
8.85
8.58
6.17
6.53
1.47

58.70
9.71

100.00

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้า
ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินไม่หมุนเวียน
หนี้สินรวม

73.09
29.47
13.85
64.47
92.03

272.91

10.27
4.14
1.95
9.06

12.93
38.33

75.00
29.24
22.62
36.23

111.83
274.91

10.44
4.07
3.15
5.04

15.67
38.27

140.00
34.82
20.60
24.73

106.07
326.22

18.54
4.61
2.73
3.27

14.05
43.20

ทุนที่ออกและเรียกชำาระแล้ว
กำาไร (ขาดทุน) สะสม
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

258.29
179.33

1.46
439.08

36.28
25.19

0.21
61.67

258.29
183.60

1.48
443.37

35.96
25.56

0.21
61.73

258.29
169.24

1.41
428.94

34.20
22.41

0.19
56.80

งบการเงิน เอกสารแนบการประกอบธุุรกิจและผลการดำำานิินิงานิ การกำากับดููแลกิจการ
CONTENTS
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เดือน คะแนนที่ได้ (%)

พฤษภาคม 95.69

มิถุนายน 94.58

กรกฎาคม 89.68

สิงหาคม 100.00

กันยายน 94.54

ตุลาคม 83.33

พฤศจิกายน 89.67

ธันวาคม 91.17

รวมคะแนน 94.45

4.2 ข้อมูลทางการเงินที่ส�าคัญ
	 1)	ตารางสรุปงบการเงินรวมเปรียบเทียบ	(งบรวม)

บริษัท	เอเชียน	มารีน	เซอร์วิสส์	จ�ากัด(มหาชน)	และบริษัทย่อย

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2564

รายการ
2564 2563 2562

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

งบแสดงฐานะการเงิน
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
รายการที่ยังไม่ได้เรียกชำาระ
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธิ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์รวม

 
19.56
62.01
88.85
30.56

6.77
392.44
111.80
711.98

 
2.75
8.71

12.48
4.29
0.95

55.12
15.70

100.00

 
24.87
51.63
64.35
34.70

7.47
425.94
109.33
718.29

 
3.46
7.19
8.95
4.83
1.04

59.30
15.22

100.00

 
66.80
64.78
46.61
49.32
11.09

443.26
73.30

755.16

 
8.85
8.58
6.17
6.53
1.47

58.70
9.71

100.00

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้า
ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินไม่หมุนเวียน
หนี้สินรวม

73.09
29.47
13.85
64.47
92.03

272.91

10.27
4.14
1.95
9.06

12.93
38.33

75.00
29.24
22.62
36.23

111.83
274.91

10.44
4.07
3.15
5.04

15.67
38.27

140.00
34.82
20.60
24.73

106.07
326.22

18.54
4.61
2.73
3.27

14.05
43.20

ทุนที่ออกและเรียกชำาระแล้ว
กำาไร (ขาดทุน) สะสม
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

258.29
179.33

1.46
439.08

36.28
25.19

0.21
61.67

258.29
183.60

1.48
443.37

35.96
25.56

0.21
61.73

258.29
169.24

1.41
428.94

34.20
22.41

0.19
56.80
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รายการ
2564 2563 2562

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รายได้จากการรับจ้าง
รายได้รวม
ต้นทุนในการรับจ้าง
กำาไรขั้นต้น
ต้นทุนในการจัดจำาหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าตอบแทนผู้บริหาร

 
512.17
528.22
371.61
140.56

7.88
94.86
20.79

 
96.96

100.00
70.35
26.61

1.49
17.96

3.94

 
480.06
493.70
334.50
145.56

7.69
89.86
14.70

 
97.24

100.00
67.75
29.48

1.56
18.20

2.98

 
430.62
440.77
302.87
127.75

7.44
104.75

15.22

 
97.70

100.00
68.71
28.98

1.69
23.77

3.45

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ต้นทุนทางการเงิน
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม
กำาไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่

 
6.62
4.92

(0.02)
21.56

 
1.25
0.93

-
4.08

 
7.51
8.73
0.08

30.62

 
1.52
1.77
0.02
6.20

 
8.42
1.01
0.05
1.01

 
1.91
0.23
0.01
0.23

งบกระแสเงินสด
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำาเนินงาน
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ

 
60.51
(2.65)

(63.31)
(5.45)

 
100.21
(25.68)

(116.82)
(42.27)

 
64.15

(35.92)
(3.24)
24.99

2) ตารางสรุปอัตราส่วนทางการเงิน

รายการ 2564 2563 2562

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)
   อัตราส่วนสภาพคล่อง
   อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
   อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด
   อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า
   ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย
   อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ
   ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย
   อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้
   ระยะเวลาชำาระหนี้
   Cash Cycle

 
(เท่า)
(เท่า)
(เท่า)
(เท่า)
(วัน)
(เท่า)
(วัน)
(เท่า)
(วัน)
(วัน)

 
1.15
0.94
0.35
9.01

40
11.39

32
12.61

29
44

 
1.12
0.86
0.52
8.25

44
7.96

46
11.44

32
58

 
1.08
0.76
0.32
7.27

50
6.73

54
8.70

42
63

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำาไร (Profitability Ratio)
   อัตรากำาไรขั้นต้น
   อัตรากำาไรจากการดำาเนินงาน
   อัตรากำาไรอื่น
   อัตราส่วนเงินสดต่อการทำากำาไร
   อัตรากำาไรสุทธิ
   อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

%
%
%
%
%
%

27.44
2.03
3.04
582

4.08
4.89

30.32
5.37
2.76
388

6.20
7.02

29.67
(1.88)
2.30
(794)
0.23
0.23
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CONTENTS

รายการ 2564 2563 2562

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำาเนินงาน (Efficiency Ratio)
   อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
   อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร
   อัตราการหมุนของสินทรัพย์

 
(%)
(%)

(เท่า)

 
3.01

16.44
0.74

 
4.16

16.79
0.67

 
0.13
8.62
0.58

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)
   อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
   อัตราส่วนความสามารถชำาระดอกเบี้ย
   อัตราส่วนความสามารถชำาระภาระผูกผัน (Cash Basis)
   อัตราการจ่ายเงินปันผล

 
(เท่า)
(เท่า)
(เท่า)

%

 
0.62

10.89
0.89

113.32

 
0.62

15.50
1.33

84.89

 
0.76
8.74
0.71

109.68

4.3 ปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อการด�าเนินงานในอนาคต 
 เศรษฐกิจไทยในไตรมาสสุดท้ายของปี 2564 เริ่มฟื้นตัวจากการระบาดของโควิด 19 โดยขยายตัวที่ 1.90% เมื่อเทียบ
กับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า และหากเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าที่มีการระบาดของโควิด 19 เศรษฐกิจไทยกลับมาขยาย
ตัวถึง 1.80% ทำาให้ทั้งปี 2564 เศรษฐกิจไทยกลับมาเติบโตที่ 1.60% สูงกว่าคาดการณ์จากอุปสงค์สินค้าและบริการที่ปรับ
ตัวดีขึ้น ประกอบกับการผ่อนคลายมาตรการควบคุมโรคและการฟื้นตัวของการท่องเที่ยวและส่งออกในช่วงปลายปี โดยการ
ฟื้นตัวทางเศรษฐกิจในแต่ละภาคส่วนยังแตกต่างกัน ตลาดแรงงานที่ยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่ ยังไม่สามารถนำาเข้าแรงงานต่างด้าว
อย่างถูกกฎหมายได้ ทำาให้มีผลกระทบต่อบริษัทฯ ที่ยังต้องใช้แรงงานฝีมือ ในการซ่อมเรือและต่อเรือ ส่งผลให้แนวโน้ม
ต้นทุนค่าแรงสูงขึ้น จากการขาดแคลนกำาลังพล และต้องจ้างผู้รับเหมาเพิ่ม รวมทั้งต้นทุนวัตถุดิบที่ปรับตัวสูงขึ้น โดยเฉพาะ
กลุ่มเหล็กแผ่น และเหล็กรูปพรรณ ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการซ่อมเรือและต่อเรือ จากปัจจัยราคานำ้ามันที่สูงขึ้นและแนวโน้ม
อุตสาหกรรมก่อสร้าง ทั้งในประเทศและประเทศจีน ซึ่งกลับมาฟื้นตัวหลังสถานการณ์การระบาดของโควิด 19 เริ่มคลี่คลาย 
ทำาให้มีความต้องการใช้เหล็กในการก่อสร้างเพิ่มขึ้น

 ในสถานการณ์ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจในประเทศและท่ัวโลก นอกเหนือจากการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างเข้มงวดและ
การเพ่ิมประสทิธิภาพของระบบการทำางาน บรษิทัฯ ยงัคงต่อยอดธุรกจิอย่างต่อเนือ่ง เพิม่โอกาสในการลงทนุ ในกลุม่บรษัิทฯ 
มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และเพิ่มพันธมิตรในระดับสากล กับธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลัก เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดี 
และเติบโตอย่างมั่นคงต่อไปในระยะยาว

 โอกาสจากนโยบายของรัฐบาล ในการพัฒนาอุตสาหกรรมพาณิชย์นาวี ปัจจุบัน รัฐบาลมีนโยบายที่จะปรับปรุงแนวทาง
มาตรการในการพัฒนาพาณิชย์นาวีให้สอดรับกับสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยได้จัดทำาร่างแผนปฏิบัติการด้านการยกระดับ
ศักยภาพกองเรือพาณิชย์ไทยเพื่อผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางด้านพาณิชยนาวีของอาเซียน โดยมีเป้าหมายเพื่อการเพ่ิม
อัตราการเติบโตของระวางบรรทุกของกองเรือพาณิชย์ไทย เพิ่มสัดส่วนการขนส่งสินค้าของประเทศไทยโดยเรือไทย ซึ่งจะ
ช่วยส่งผลให้ ขีดความสามารถในการแข่งขันของเรือไทยในระดับโลกเพิ่มขึ้น ซึ่งรวมถึงอุตสาหกรรมซ่อมเรือและต่อเรือ ซึ่ง
เป็นอุตสาหกรรมต้นนำ้าของอุตสาหกรรมพาณิชย์นาวี ที่เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมอื่นๆ จำานวนมาก มาตรการของ
ภาครัฐ ในการส่งเสริมให้มีการพัฒนาการขนส่งสินค้าทางนำ้าเพื่อลดต้นทุนการขนส่งโลจิสติกส์สนับสนุนการส่งออกและนำา
เข้า ช่วยลดต้นทุนของสินค้าและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ รวมทั้งมาตรการด้านภาษีต่างๆ จะเป็น
แรงสนับสนุนช่วยให้เจ้าของเรือตัดสินใจที่จะขยายกองเรือ หรือทดแทนเรือเดิม ด้วยการสั่งต่อเรือใหม่ในประเทศเพิ่มขึ้น

งบการเงิน เอกสารแนบการประกอบธุุรกิจและผลการดำำานิินิงานิ การกำากับดููแลกิจการ
CONTENTS
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รายการ 2564 2563 2562

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำาเนินงาน (Efficiency Ratio)
   อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
   อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร
   อัตราการหมุนของสินทรัพย์

 
(%)
(%)

(เท่า)

 
3.01

16.44
0.74

 
4.16

16.79
0.67

 
0.13
8.62
0.58

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)
   อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
   อัตราส่วนความสามารถชำาระดอกเบี้ย
   อัตราส่วนความสามารถชำาระภาระผูกผัน (Cash Basis)
   อัตราการจ่ายเงินปันผล

 
(เท่า)
(เท่า)
(เท่า)

%

 
0.62

10.89
0.89

113.32

 
0.62

15.50
1.33

84.89

 
0.76
8.74
0.71

109.68

4.3 ปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อการด�าเนินงานในอนาคต 
 เศรษฐกิจไทยในไตรมาสสุดท้ายของปี 2564 เริ่มฟื้นตัวจากการระบาดของโควิด 19 โดยขยายตัวที่ 1.90% เมื่อเทียบ
กับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า และหากเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าที่มีการระบาดของโควิด 19 เศรษฐกิจไทยกลับมาขยาย
ตัวถึง 1.80% ทำาให้ทั้งปี 2564 เศรษฐกิจไทยกลับมาเติบโตที่ 1.60% สูงกว่าคาดการณ์จากอุปสงค์สินค้าและบริการที่ปรับ
ตัวดีขึ้น ประกอบกับการผ่อนคลายมาตรการควบคุมโรคและการฟื้นตัวของการท่องเที่ยวและส่งออกในช่วงปลายปี โดยการ
ฟื้นตัวทางเศรษฐกิจในแต่ละภาคส่วนยังแตกต่างกัน ตลาดแรงงานที่ยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่ ยังไม่สามารถนำาเข้าแรงงานต่างด้าว
อย่างถูกกฎหมายได้ ทำาให้มีผลกระทบต่อบริษัทฯ ที่ยังต้องใช้แรงงานฝีมือ ในการซ่อมเรือและต่อเรือ ส่งผลให้แนวโน้ม
ต้นทุนค่าแรงสูงขึ้น จากการขาดแคลนกำาลังพล และต้องจ้างผู้รับเหมาเพิ่ม รวมทั้งต้นทุนวัตถุดิบที่ปรับตัวสูงขึ้น โดยเฉพาะ
กลุ่มเหล็กแผ่น และเหล็กรูปพรรณ ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการซ่อมเรือและต่อเรือ จากปัจจัยราคานำ้ามันที่สูงขึ้นและแนวโน้ม
อุตสาหกรรมก่อสร้าง ทั้งในประเทศและประเทศจีน ซึ่งกลับมาฟื้นตัวหลังสถานการณ์การระบาดของโควิด 19 เริ่มคลี่คลาย 
ทำาให้มีความต้องการใช้เหล็กในการก่อสร้างเพิ่มขึ้น

 ในสถานการณ์ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจในประเทศและท่ัวโลก นอกเหนือจากการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างเข้มงวดและ
การเพิม่ประสทิธภิาพของระบบการทำางาน บรษิทัฯ ยงัคงต่อยอดธุรกจิอย่างต่อเนือ่ง เพิม่โอกาสในการลงทนุ ในกลุม่บรษัิทฯ 
มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และเพิ่มพันธมิตรในระดับสากล กับธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลัก เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดี 
และเติบโตอย่างมั่นคงต่อไปในระยะยาว

 โอกาสจากนโยบายของรัฐบาล ในการพัฒนาอุตสาหกรรมพาณิชย์นาวี ปัจจุบัน รัฐบาลมีนโยบายที่จะปรับปรุงแนวทาง
มาตรการในการพัฒนาพาณิชย์นาวีให้สอดรับกับสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยได้จัดทำาร่างแผนปฏิบัติการด้านการยกระดับ
ศักยภาพกองเรือพาณิชย์ไทยเพื่อผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางด้านพาณิชยนาวีของอาเซียน โดยมีเป้าหมายเพ่ือการเพ่ิม
อัตราการเติบโตของระวางบรรทุกของกองเรือพาณิชย์ไทย เพิ่มสัดส่วนการขนส่งสินค้าของประเทศไทยโดยเรือไทย ซึ่งจะ
ช่วยส่งผลให้ ขีดความสามารถในการแข่งขันของเรือไทยในระดับโลกเพิ่มขึ้น ซึ่งรวมถึงอุตสาหกรรมซ่อมเรือและต่อเรือ ซึ่ง
เป็นอุตสาหกรรมต้นนำ้าของอุตสาหกรรมพาณิชย์นาวี ที่เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมอื่นๆ จำานวนมาก มาตรการของ
ภาครัฐ ในการส่งเสริมให้มีการพัฒนาการขนส่งสินค้าทางนำ้าเพื่อลดต้นทุนการขนส่งโลจิสติกส์สนับสนุนการส่งออกและนำา
เข้า ช่วยลดต้นทุนของสินค้าและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ รวมทั้งมาตรการด้านภาษีต่างๆ จะเป็น
แรงสนับสนุนช่วยให้เจ้าของเรือตัดสินใจที่จะขยายกองเรือ หรือทดแทนเรือเดิม ด้วยการสั่งต่อเรือใหม่ในประเทศเพิ่มขึ้น
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5. ข้อมูลท่ัวไปและข้อมูลท่ีส�าคัญอื่น
5.1 ข้อมูลท่ัวไป 

ชื่อบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ :  บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำากัด (มหาชน) หรือ ชื่อภาษาอังกฤษ   
“Asian Marine Services Public Company Limited”

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : ASIMAR

ทุนจดทะเบียน : 258,291,110.00 บาท

ทุนจดทะเบียนชำาระแล้ว : 258,291,087.00 บาท

ประเภทธุรกิจ : ซ่อมเรือและต่อเรือ รวมถึงกิจการก่อสร้างงานด้านวิศวกรรมอื่นๆ

   เช่น งานโครงสร้างเหล็กทางเดินผู้โดยสารสนามบิน การสร้างแท่นขุดเจาะนำ้ามัน 
เป็นต้น

เลขทะเบียนบริษัท : 0107538000185

Home Page : http://www.asimar.com

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

  โทรศัพท์ : 02-815-2060-7

  โทรสาร  : 02-453-7213-4

สาขาสุราษฎร์ธานี : 142/1 หมู่ 4 ถ.สายบ้านท่าทองใหม่ - บ้านบางสำาโรง

  ต.ท่าทองใหม่ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84290

  โทรศัพท์ : 077-961-238

  โทรสาร  : 077-961-239
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62 แบบแสดงรายงานข้อมูลประจำาปี/รายงานประจำาปี 2564
บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำากัด (มหาชน)

CONTENTS

บุคคลอ้างอิงอื่นๆ

นายทะเบียนหลักทรัพย์ : ฝ่ายนายทะเบียนหลักทรัพย์

  93 อ.ตลาดหลักทรัพย์ ชั้น 1

  ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.

  โทรศัพท์ 02-009-9000

สำานักงานสอบบัญชี : บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำากัด

  267/1 ถ.ประชาราษฏร์ สาย 1

  แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.

  โทรศัพท์ 02-587-8080

- ผู้สอบบัญชี : นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์

- เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี : ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4752

ผู้ตรวจสอบภายใน : ห้างหุ้นส่วนจำากัด ศรีฤกษ์

  208/132 อาคารโพธิ์ทองทาวเวอร์

  ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม.

  โทรศัพท์ 02-973-4908

ที่ปรึกษากฎหมาย : CROSSROADS SOLUTION PTE LIMITED

  1055/828-829 อาคารสเตท ทาวเวอร์ ชั้น 36

  ถ.สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500

  โทรศัพท์ 02-630-8120-1

5.2 ข้อมูลส�าคัญอื่น
 -ไม่มี-

5.3 ข้อพิพาททางกฎหมาย
 ในปี 2564 บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมาย ส่วนกรณีที่บริษัทถูกกรมธนารักษ์เรียกร้องให้ชำาระค่าเช่าและค่าความ
ธรมเนียมเพิ่มเติม บริษัทได้ชี้แจงไว้แล้วในหัวข้อ 4.2 สินทรัพย์ที่เช่ามาประกอบธุรกิจ

5.4 ตลาดรอง
 -ไม่มี-

งบการเงิน เอกสารแนบการประกอบธุุรกิจและผลการดำำานิินิงานิ การกำากับดููแลกิจการ
CONTENTS
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  267/1 ถ.ประชาราษฏร์ สาย 1

  แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.

  โทรศัพท์ 02-587-8080

- ผู้สอบบัญชี : นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์
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6. นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ
6.1 นโยบายการก�ากับดแูลกิจการ 

 คณะกรรมการบริษทัได้พจิารณานโยบายการกำากับดแูลกิจการ และประกาศเป็นนโยบายการกำากบัดแูลกิจการของบริษทั 
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2550

1.  จดัให้มีการบรหิารงานและดำาเนนิงานโดยยดึหลกัการกำากบัดแูลกจิการทีด่ ี(Good Corporate Governance) ขจดัปัญหา
ความขัดแย้งของผลประโยชน์ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างรอบคอบ มีเหตุผล และเป็นอิสระภายในกรอบจริยธรรมที่ดี 

2.  จัดให้มีระบบควบคุมทางการเงิน การดำาเนินงาน การกำากับดูแลการปฏิบัติงาน การตรวจสอบภายใน การควบคุมและ
การบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและมีการทบทวนระบบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

3.  ส่งเสริม กำากับ ดูแล เพื่อให้มั่นใจว่ามีการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศที่สำาคัญของบริษัทอย่างถูกต้อง ทันเวลา และ
โปร่งใส

4.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ตามหลักการของบริษัทมหาชนจำากัด

5.  ส่งเสริม กำากับดูแลให้มั่นใจว่าสิทธิตามกฎหมายของผู้มีส่วนได้เสีย อาทิ ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน เจ้า
หนี้ คู่แข่ง ผู้สอบบัญชีอิสระ ภาครัฐ และชุมชนที่บริษัท ตั้งอยู่ ได้รับการดูแลและปฏิบัติด้วยความเป็นธรรม 

นอกจากนี้เพื่อการมีส่วนร่วมในการบริหารงานและเป็นกลไกให้สามารถติดตาม กำากับดูแล ปรับปรุง และประเมินผลการ
ดำาเนินงานให้บรรลผุลสำาเรจ็ตามวสิยัทศัน์ ภารกจิ และนโยบายดงักล่าวข้างต้น บรษิทัได้มอบหมายให้ คณะกรรมการบรหิาร
ทำาหน้าที่ในการศึกษาและพจิารณาหลกัเกณฑ์ทีเ่กีย่วข้อง เพือ่นำาเสนอผลการศกึษาและข้อเสนอแนะแนวทางปฏบิตั ิรวมท้ัง
การนำาแนวทางปฏิบัติที่ได้รับความเห็นชอบแล้วมาปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

 บริษัทได้กำาหนดนโยบายหลักการกำากับดูแลกิจการของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

บริษัท เคารพในสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น และดูแลรักษาสิทธิดังกล่าวอย่างเคร่งครัด โดยบริษัทจะต้องทำาให้ผู้ถือหุ้นได้รับ
ข่าวสารอย่างเพยีงพอและเหมาะสม รวมทัง้สนบัสนนุให้ใช้สิทธใินการเข้าประชมุและออกเสียงในท่ีประชุม และไม่กระทำาการใดๆ  
อันเป็นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิ์ของผู้ถือหุ้น ตามนโยบายที่ประชุมกรรมการบริษัทอนุมัติเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2550

การประชุมผู้ถือหุ้น

 บรษิทั กำาหนดให้จัดส่งหนงัสอืเชญิประชมุ หนงัสอืมอบฉนัทะ ซึง่สามารถมอบอำานาจให้กรรมการอสิระ โดยระบสุถานท่ี  
วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุ ให้ชัดเจนว่า
เป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ 
ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม พร้อมทั้งเผยแพร่ข้อมูลประกอบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
ผ่านเว็บไซต์ของบรษิทั ก่อนจดัส่งเอกสาร และเปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้ส่วนน้อยสามารถเสนอรายชือ่บคุคลทีเ่หน็ว่ามคีณุสมบติั
เหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการ รวมทั้งการเสนอระเบียบวาระต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

บริษทัมีนโยบายในการอำานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถอืหุน้ และได้จดัสรรเวลาในการประชมุอย่างเพยีงพอ พร้อมทัง้เปิดโอกาส
ให้ผูถ้อืหุน้ตัง้คำาถามและแสดงความคดิเหน็ได้ โดยมกีรรมการและผู้บรหิารทีเ่กีย่วข้องร่วมประชมุเพ่ือตอบคำาถามในทีป่ระชมุ 
รวมทั้งได้บันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำาคัญไว้ในรายงานการประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วันนับจาก
วันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นตรวจสอบได้ โดยไม่ต้องรอให้ถึงการประชุมครั้งต่อไป

•  บริษัทได้จัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำาปี 2564 วันท่ี 1 เมษายน 2564 กรรมการเข้าร่วมประชุม 10 ท่าน จากทั้งหมด 
11 ท่าน ซึ่งรวมท้ังประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหารสูงสุดทางด้านการเงิน รวมทั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายใน

งบการเงิน เอกสารแนบการประกอบธุุรกิจและผลการดำำานิินิงานิ การกำากับดููแลกิจการ
CONTENTS
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6. นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ
6.1 นโยบายการก�ากับดแูลกิจการ 

 คณะกรรมการบริษทัได้พจิารณานโยบายการกำากับดแูลกิจการ และประกาศเป็นนโยบายการกำากบัดแูลกิจการของบรษิทั 
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2550

1.  จัดให้มกีารบรหิารงานและดำาเนนิงานโดยยดึหลกัการกำากบัดแูลกจิการทีด่ ี(Good Corporate Governance) ขจดัปัญหา
ความขัดแย้งของผลประโยชน์ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างรอบคอบ มีเหตุผล และเป็นอิสระภายในกรอบจริยธรรมที่ดี 

2.  จัดให้มีระบบควบคุมทางการเงิน การดำาเนินงาน การกำากับดูแลการปฏิบัติงาน การตรวจสอบภายใน การควบคุมและ
การบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและมีการทบทวนระบบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

3.  ส่งเสริม กำากับ ดูแล เพื่อให้มั่นใจว่ามีการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศที่สำาคัญของบริษัทอย่างถูกต้อง ทันเวลา และ
โปร่งใส

4.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ตามหลักการของบริษัทมหาชนจำากัด

5.  ส่งเสริม กำากับดูแลให้มั่นใจว่าสิทธิตามกฎหมายของผู้มีส่วนได้เสีย อาทิ ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน เจ้า
หนี้ คู่แข่ง ผู้สอบบัญชีอิสระ ภาครัฐ และชุมชนที่บริษัท ตั้งอยู่ ได้รับการดูแลและปฏิบัติด้วยความเป็นธรรม 

นอกจากนี้เพื่อการมีส่วนร่วมในการบริหารงานและเป็นกลไกให้สามารถติดตาม กำากับดูแล ปรับปรุง และประเมินผลการ
ดำาเนนิงานให้บรรลผุลสำาเรจ็ตามวสิยัทศัน์ ภารกจิ และนโยบายดงักล่าวข้างต้น บรษิทัได้มอบหมายให้ คณะกรรมการบรหิาร
ทำาหน้าที่ในการศกึษาและพจิารณาหลักเกณฑ์ทีเ่กีย่วข้อง เพือ่นำาเสนอผลการศกึษาและข้อเสนอแนะแนวทางปฏบิติั รวมท้ัง
การนำาแนวทางปฏิบัติที่ได้รับความเห็นชอบแล้วมาปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

 บริษัทได้กำาหนดนโยบายหลักการกำากับดูแลกิจการของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

บริษัท เคารพในสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น และดูแลรักษาสิทธิดังกล่าวอย่างเคร่งครัด โดยบริษัทจะต้องทำาให้ผู้ถือหุ้นได้รับ
ข่าวสารอย่างเพยีงพอและเหมาะสม รวมทัง้สนับสนุนให้ใช้สิทธใินการเข้าประชมุและออกเสียงในท่ีประชุม และไม่กระทำาการใดๆ  
อันเป็นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิ์ของผู้ถือหุ้น ตามนโยบายที่ประชุมกรรมการบริษัทอนุมัติเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2550

การประชุมผู้ถือหุ้น

 บรษิทั กำาหนดให้จัดส่งหนงัสอืเชญิประชมุ หนงัสอืมอบฉนัทะ ซึง่สามารถมอบอำานาจให้กรรมการอสิระ โดยระบสุถานท่ี  
วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุ ให้ชัดเจนว่า
เป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ 
ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม พร้อมทั้งเผยแพร่ข้อมูลประกอบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
ผ่านเวบ็ไซต์ของบรษิทั ก่อนจดัส่งเอกสาร และเปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้ส่วนน้อยสามารถเสนอรายชือ่บคุคลทีเ่หน็ว่ามีคณุสมบติั
เหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการ รวมทั้งการเสนอระเบียบวาระต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

บรษิทัมนีโยบายในการอำานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถอืหุน้ และได้จดัสรรเวลาในการประชมุอย่างเพยีงพอ พร้อมทัง้เปิดโอกาส
ให้ผูถ้อืหุน้ตัง้คำาถามและแสดงความคดิเหน็ได้ โดยมกีรรมการและผู้บรหิารทีเ่กีย่วข้องร่วมประชมุเพ่ือตอบคำาถามในทีป่ระชมุ 
รวมทั้งได้บันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำาคัญไว้ในรายงานการประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วันนับจาก
วันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นตรวจสอบได้ โดยไม่ต้องรอให้ถึงการประชุมครั้งต่อไป

•  บริษัทได้จัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำาปี 2564 วันท่ี 1 เมษายน 2564 กรรมการเข้าร่วมประชุม 10 ท่าน จากทั้งหมด 
11 ท่าน ซึ่งรวมท้ังประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหารสูงสุดทางด้านการเงิน รวมทั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายใน
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• บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมและรายงานประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม 7 วัน

•  นำาหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นไปไว้ที่ www.asimar.com /นักลงทุนสัมพันธ์ ก่อนวันประชุม 30 วัน ส่วนรายงานการ
ประชุมผู้ถือหุ้นที่จัดในปี 2564 ได้นำาไปลงในเว็บไซต์ของบริษัทหลังวันประชุม 14 วัน

สำาหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทเสนอให้มอบอำานาจให้กรรมการอิสระจำานวน 2 ท่าน คือ คุณศรี
ภูมิ ศุขเนตรและ คุณลักขณา ศรีสด เข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงแทน แต่ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2564 ไม่มีผู้
ถือหุ้นท่านใดมอบอำานาจให้กรรมการอิสระดังกล่าวเป็นผู้รับมอบอำานาจให้ออกเสียงแทน

บรษิทั มุ่งม่ันท่ีจะสร้างความเจรญิเตบิโต เพ่ือให้ผูถ้อืหุน้ได้รบัผลตอบแทนทีคุ่ม้ค่ากบัการลงทนุ โดยบรษิทัมนีโยบายการจ่าย
เงินปันผลไม่น้อยกว่า 40 % ของกำาไรสทุธขิองงบการเงนิเฉพาะกจิการในแต่ละงวดบญัชหีลงัจากหกัสำารองตามกฎหมายและ
ขาดทุนสะสมยกมาแล้ว (ถ้ามี)

หมวดที่ 2 ความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น

 บรษิทั ตระหนกัถงึความสำาคญัของผูถ้อืหุน้ และมนีโยบายปฏบิตัต่ิอผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทยีมเป็นธรรมและเป็นไปตามข้อ
กำาหนด กฎหมาย ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของตน โดยการแสดงความเห็นให้ข้อเสนอแนะและ
ออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ใช้สิทธิร่วมตัดสินใจในการเปล่ียนแปลงท่ีสำาคัญต่างๆตามข้อบังคับของบริษัท (สามารถดูข้อ
บังคับของบริษัทได้ที่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2565) รวมทั้งการเลือกตั้งคณะกรรมการโดยการเสนอชื่อให้ 
ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเป็นรายบุคคลคราวละคน หรือคราวละหลายคน ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร การอนุมัติ ค่า
ตอบแทนกรรมการ (รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสามารถดูได้ที่หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส) 
และการอนุมัติการทำารายการที่เกี่ยวโยงกัน ตลอดจนการได้รับข่าวสารอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส เปิดเผยและสามารถ
ตรวจสอบได้และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถอืหุน้ส่งคำาถามล่วงหนา้ก่อนวันประชุม พร้อมทั้งกำาหนดให้กรรมการบรษิัทและ ผู้บริหาร
มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมาย

บริษัทกำาหนดนโยบายป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท และได้เผยแพร่ให้พนักงาน ผู้บริหาร กรรมการบริษัท ทราบ

บริษัท กำาหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อดูแลและป้องกันมิให้กรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง ซื้อขายหลัก
ทรัพย์และหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ ดังนี้

•  กรรมการและพนักงานจะปฏิบัติตามข้อกำาหนดของ ตลท. ก.ล.ต. และกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด ซึ่งรวมถึงการ
เปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น และ/หรือต่อสาธารณชนโดยเท่าเทียมกัน

•  กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานจะต้องเก็บรักษาข้อมูลภายในที่สำาคัญ และมีผลต่อการตัดสินใจของนักลงทุนไม่ให้เผย
แพร่ออกไปก่อนนำาส่งข้อมูลให้ ตลท. และ ก.ล.ต. โดยเฉพาะข้อมูลงบการเงิน

•  เมื่อมีรายการซื้อ-ขายหุ้นของบริษัท กรรมการและผู้บริหารระดับสูงรวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต้อง
ทำารายการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทภายใน 3 วันทำาการ เพื่อนำาส่ง ก.ล.ต

•  เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564 บริษัทได้เผยแพร่จดหมายถึงผู้ถือหุ้นผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์เพื่อให้ ผู้ถือหุ้นส่วน
น้อยสามารถส่งคำาถาม เสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการ รวมทั้งการ
เสนอระเบียบวาระต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท โดยมีเงื่อนไขการพิจารณาการบรรจุเป็นวาระอยู่ในเว็บไซต์ของ
บริษัทและ กำาหนดวันให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและคำาถามได้ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2564 – 17 กุมภาพันธ์ 2565 แต่
ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชือ่บคุคลเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ หรอืเสนอเรือ่งเพือ่บรรจเุป็นวาระและเสนอคำาถามเข้า
มายังบริษัท
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หมวดที่ 3 บทบาทผู้มีส่วนได้เสีย

1.	นโยบายและแนวปฎิบัติต่อพนักงาน

การบริหารค่าตอบแทน

 บรษิทัมีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนให้พนกังานทกุระดบัอย่างเหมาะสมและสามารถแข่งขนัได้ในอตุสาหกรรม โดยยดึถอื
หลักความเป็นธรรม มีการกำาหนดโครงสร้างค่าจ้างของแต่ละระดับตำาแหน่งงานงานอย่างเหมาะสม มีการนำาระบบบริหาร 
ผลงาน มาใช้กับการบริหาร เช่น การจ่ายผลตอบแทน การวางแผนผู้สืบทอดตำาแหน่งงาน การเลื่อนตำาแหน่งงาน

บรษัิทจะกำาหนดงบประมาณการจ่ายค่าตอบแทนทีส่อดคล้องกบัผลการดำาเนนิงานของบริษทั ทัง้ในระยะส้ันและระยะยาว โดย
การจ่ายค่าตอบแทนในระยะสัน้นัน้จะพจิารณาจากผลการดำาเนนิงานบริษทัในแต่ละปี ส่วนในระยะยาวจะพจิารณาจากผลการ
ดำาเนนิงานเชงิเปรยีบเทียบของบรษิทัในระยะยาว เช่น อตัราการเตบิโตของกำาไร ผลการดำาเนนิงานโดยรวม และการปรับปรงุ
ประสิทธิภาพในการดำาเนินงานอย่างต่อเนื่อง

การจัดสวัสดิการ

บรษัิทมนีโยบายการจัดสวสัดกิารต่างๆ ให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสม โดยมกีารทบทวนการจดัสวสัดกิารต่างๆ อย่างสมำา่เสมอ 
เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น

• มีการจัดตั้งกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ เพื่อการดูแลพนักงานในระยะยาว

• จัดให้มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล (ที่นอกเหนือจากประกันสังคม)

• จัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์

• มีการมอบทุนการศึกษาแก่บุตรพนักงานที่เรียนดี

• มีการตรวจสุขภาพประจำาปี

• รถรับส่งพนักงาน

•  จัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการเพื่อดูแลสวัสดิการให้แก่พนักงาน เปิดโอกาสให้พนักงานมีช่อง
ทางสื่อสาร เสนอแนะและร้องทุกข์ผ่านกล่องรับข้อคิดเห็น

•  จัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยเพื่อดำาเนินงานเกี่ยวกับความปลอดภัยของพนักงาน ปี 2564 มีการ
เกิดอุบัติเหตุกับพนักงานจำานวน 13 ราย

2.	นโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

 บริษัท เคารพในสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น และดูแลรักษาสิทธิดังกล่าวอย่างเคร่งครัด โดยบริษัทจะต้องทำาให้ ผู้ถือ
หุ้นได้รับข่าวสารอย่างเพียงพอและเหมาะสม รวมทั้งสนับสนุนให้ใช้สิทธิในการเข้าประชุมและออกเสียงในที่ประชุม และไม่
กระทำาการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้างความเจริญเติบโตบนศักยภาพ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่ากับการลงทุน โดยบริษัทม ี
นโยบายจ่ายเงินปันผล ไม่น้อยกว่า 40 % ของ กำาไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละงวดบัญชี หลังจากหักสำารอง
ตามกฎหมายและขาดทุนสะสมยกมาแล้ว (ถ้ามี) ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว จะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด แผนการลงทุน 
เงื่อนไข และข้อกำาหนดในสัญญาต่างๆ ที่บริษัทผูกพันอยู่ รวมถึงความจำาเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

บริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผล ไม่น้อยกว่า 60 % ของกำาไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทย่อยแต่ละบริษัท 
ในแต่ละงวดบัญชีหลังจากหักสำารองตามกฎหมาย และขาดทุนสะสมยกมาแล้ว (ถ้ามี) ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้น
อยูก่บักระแสเงินสด แผนการลงทนุ เงือ่นไข และข้อกำาหนด ในสัญญาต่างๆ ทีบ่ริษทัผูกพนัอยู่ รวมถงึความจำาเป็นและความ
เหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

งบการเงิน เอกสารแนบการประกอบธุุรกิจและผลการดำำานิินิงานิ การกำากับดููแลกิจการ
CONTENTS
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หมวดที่ 3 บทบาทผู้มีส่วนได้เสีย

1.	นโยบายและแนวปฎิบัติต่อพนักงาน

การบริหารค่าตอบแทน

 บริษทัมนีโยบายการจ่ายค่าตอบแทนให้พนกังานทกุระดบัอย่างเหมาะสมและสามารถแข่งขนัได้ในอตุสาหกรรม โดยยดึถอื
หลักความเป็นธรรม มีการกำาหนดโครงสร้างค่าจ้างของแต่ละระดับตำาแหน่งงานงานอย่างเหมาะสม มีการนำาระบบบริหาร 
ผลงาน มาใช้กับการบริหาร เช่น การจ่ายผลตอบแทน การวางแผนผู้สืบทอดตำาแหน่งงาน การเลื่อนตำาแหน่งงาน

บรษัิทจะกำาหนดงบประมาณการจ่ายค่าตอบแทนทีส่อดคล้องกบัผลการดำาเนินงานของบรษิทั ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว โดย
การจ่ายค่าตอบแทนในระยะส้ันนัน้จะพจิารณาจากผลการดำาเนนิงานบริษทัในแต่ละปี ส่วนในระยะยาวจะพจิารณาจากผลการ
ดำาเนนิงานเชงิเปรียบเทียบของบริษทัในระยะยาว เช่น อตัราการเตบิโตของกำาไร ผลการดำาเนินงานโดยรวม และการปรบัปรงุ
ประสิทธิภาพในการดำาเนินงานอย่างต่อเนื่อง

การจัดสวัสดิการ

บรษัิทมนีโยบายการจดัสวสัดกิารต่างๆ ให้แก่พนกังานอย่างเหมาะสม โดยมกีารทบทวนการจัดสวสัดกิารต่างๆ อย่างสมำา่เสมอ 
เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น

• มีการจัดตั้งกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ เพื่อการดูแลพนักงานในระยะยาว

• จัดให้มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล (ที่นอกเหนือจากประกันสังคม)

• จัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์

• มีการมอบทุนการศึกษาแก่บุตรพนักงานที่เรียนดี

• มีการตรวจสุขภาพประจำาปี

• รถรับส่งพนักงาน

•  จัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการเพื่อดูแลสวัสดิการให้แก่พนักงาน เปิดโอกาสให้พนักงานมีช่อง
ทางสื่อสาร เสนอแนะและร้องทุกข์ผ่านกล่องรับข้อคิดเห็น

•  จัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยเพื่อดำาเนินงานเกี่ยวกับความปลอดภัยของพนักงาน ปี 2564 มีการ
เกิดอุบัติเหตุกับพนักงานจำานวน 13 ราย

2.	นโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

 บริษัท เคารพในสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น และดูแลรักษาสิทธิดังกล่าวอย่างเคร่งครัด โดยบริษัทจะต้องทำาให้ ผู้ถือ
หุ้นได้รับข่าวสารอย่างเพียงพอและเหมาะสม รวมทั้งสนับสนุนให้ใช้สิทธิในการเข้าประชุมและออกเสียงในที่ประชุม และไม่
กระทำาการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้างความเจริญเติบโตบนศักยภาพ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่ากับการลงทุน โดยบริษัทม ี
นโยบายจ่ายเงินปันผล ไม่น้อยกว่า 40 % ของ กำาไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละงวดบัญชี หลังจากหักสำารอง
ตามกฎหมายและขาดทุนสะสมยกมาแล้ว (ถ้ามี) ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว จะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด แผนการลงทุน 
เงื่อนไข และข้อกำาหนดในสัญญาต่างๆ ที่บริษัทผูกพันอยู่ รวมถึงความจำาเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

บริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผล ไม่น้อยกว่า 60 % ของกำาไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทย่อยแต่ละบริษัท 
ในแต่ละงวดบัญชีหลังจากหักสำารองตามกฎหมาย และขาดทุนสะสมยกมาแล้ว (ถ้ามี) ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้น
อยูก่บักระแสเงินสด แผนการลงทนุ เง่ือนไข และข้อกำาหนด ในสัญญาต่างๆ ทีบ่รษิทัผกูพนัอยู่ รวมถงึความจำาเป็นและความ
เหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต
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3.	นโยบายและแนวปฏิบัติต่อลูกค้า

 บริษัท มุ่งเน้นการดำาเนินธุรกิจอย่างถูกต้องเป็นธรรม เสนอบริการที่มีคุณภาพและ การสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า 
โดยการจัดทำาแบบประเมินความพึงพอใจของลูกค้าที่นำาเรือเข้ามารับบริการทุกลำา หรือเปิดช่องทางร้องเรียนผ่านสำานัก
กรรมการผู้จัดการ โดยมีการประชุมพิจารณาวิเคราะห์ผลการให้คะแนนความพึงพอใจดังกล่าวอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

4.	นโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่ค้า	คู่สัญญาและเจ้าหนี้

 บริษัทประสงค์ให้การจัดการสินค้าและบริการเป็นไปอย่างมีมาตรฐาน และมุ่งหมายจะรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับ 
คู่ค้า จึงมีการกำาหนดเป็นนโยบายเรื่องการปฏิบัติต่อคู่ค้าไว้ในชื่อนโยบาย “การขัดกันแห่งผลประโยชน์”สรุปได้แก่ คู่ค้าต้อง
ไม่ถูกกีดกันไม่ให้เข้าประมูล เสนอราคา หรือการกำาหนดคุณลักษณะที่ไม่เอื้ออำานวย เพื่อให้มีการแข่งขันบนข้อมูลที่ได้รับ
เท่าเทียมกัน การไม่อนุญาตให้พนักงานทุกระดับของบริษัทเรียกร้องผลประโยชน์ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมจากคู่ค้า การได้
รับของขวัญ ของรางวัล บริการและการเลี้ยงรับรองเกินสมควร โดยบริษัทได้ชี้แจงต่อคู่ค้าทั้งที่เป็นผู้รับเหมาแรงงาน ผู้ขาย
สินค้า และได้ประทับตรานโยบายดังกล่าวลงในใบสั่งซื้อในประเทศทุกใบ

ด้านเจ้าหน้ี บรษิทัปฏบัิตติามพนัธกรณทีีมี่ต่อเจ้าหนีท้กุรายโดยดแูลให้บรษัิทปฏบิติัตามเงือ่นไขในสัญญาเงนิกู้ และไม่ปกปิด
สถานะการเงินที่แท้จริงของบริษัท ในปีที่ผ่านมาบริษัทและบริษัทย่อย ได้ปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีมีต่อเจ้าหนี้โดยครบถ้วนและ
ไม่มีเหตุการณ์ผิดนัดการชำาระหนี้ใดๆ

ในปี 2564 บริษัทไม่พบว่ามีคู่ค้าและพนักงานที่ละเมิดนโยบายดังกล่าว

5.	นโยบายและแนวปฎิบัติต่อสังคม/ชุมชน

 บริษทัถอืว่าระบบจัดการด้านสงัคมและสิง่แวดล้อมเป็นส่วนหนึง่ของธรุกจิ จึงได้กำาหนดนโยบายสงัคมและสิง่แวดล้อมข้ึน  
เพ่ือเป็นหลกัปฏบิตัแิก่ผูบ้รหิารและพนกังานทกุท่าน เพือ่ไม่ให้เกดิผลกระทบทัง้ต่อตนเอง ผู้เกีย่วข้อง ชมุชนและสิง่แวดล้อม 
ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และพัฒนาระบบการจัดการด้านสังคมและ
สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

บรษิทัสนบัสนนุการพฒันาและสร้างความสมัพนัธ์ทีด่กัีบชมุชน สนับสนุนกจิกรรมต่างๆ ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อ ส่ิงแวดล้อมและส่ง
เสริมการศึกษาแก่เยาวชน ผู้บริหารมีการเผยแพร่นโยบายให้พนักงานทราบ (โครงการต่างๆสามารถดูได้จากส่วนที่ 1 หัวข้อ
ที่ 3.3 ผลการดำาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม และข้อ 3.4 ผลการดำาเนินงานด้านสังคม)

6.	นโยบายและแนวปฎิบัติต่อสิ่งแวดล้อม

 บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของพนักงาน รวมทั้งการปรับปรุง
กระบวนการทำางานอย่างต่อเนือ่ง เพือ่ป้องกนัมลพษิ และผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม ตลอดจนการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
ลดการใช้พลงังานสิน้เปลอืง โดยกำาหนดเป็นนโยบายในการดแูลส่ิงแวดล้อมและได้มกีารนำาระบบจดัการส่ิงแวดล้อมมาตรฐาน 
ISO 14001 เข้ามาใช้ในบริษัท โดยมีการแต่งตั้งผู้แทนฝ่ายบริหารด้านส่ิงแวดล้อม มีหน้าที่และความรับผิดชอบด้าน 
สิ่งแวดล้อม ดังนี้

1.  วางแผนการดำาเนนิการจดัทำาระบบการจดัการด้านส่ิงแวดล้อม เผยแพร่นโยบายฯ จดัทำาและรักษาระบบการจดัการด้าน
สิ่งแวดล้อมให้มีการพัฒนา และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

2.  ติดตามตรวจสอบความก้าวหน้า และทบทวนการดำาเนินการจัดทำาระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของคณะกรรมการ
ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

3.  รายงานผลการดำาเนนิการจัดทำาระบบการจดัการด้านสิง่แวดล้อมต่อผูบ้รหิารสูงสดุ เพ่ือสร้างความมัน่ใจในความปลอดภยั
และปัญหาด้านสิง่แวดล้อมของบรษิทั บรษิทัได้เปิดช่องทางการตดิต่อส่ือสาร และแจ้งข้อร้องเรียนต่างๆ ทัง้ในและนอก
เวลาทำางาน (ตลอด 24 ชั่วโมง) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการเฝ้าระวังผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับชุมชน
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7.	นโยบายต่อต้านการทุจริตและห้ามให้และรับสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ

 ห้ามมิให้ผูบ้รหิารและพนกังานเรยีกหรอืรบัผลประโยชน์ใดๆ จากคูค้่า ผู้รับเหมา ผู้จดัส่งสินค้า ทีป่รึกษา หรือผู้ทีบ่ริษัท
ทำาธุรกิจด้วย

 ห้ามมิให้ผู้บริหารและพนักงานเสนอผลประโยชน์ใดๆ ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ ลูกค้า สหภาพแรงงานหรือบุคคลภายนอก
อื่นใดเพื่อจูงใจให้ปฎิบัติในทางมิชอบ

8.	นโยบายการเคารพหลักสิทธิมนุษยชน

 กำาหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนเคราพในหลักสิทธิมนุษยชน ดังนี้
• บริษัทจะปฎิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเคราพในเกียรติและศักดิ์ศรี
• เปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางสื่อสาร เสนอแนะและร้องทุกข์ผ่านกล่องรับข้อคิดเห็น
• ให้พนักงานใช้สิทธิของตนเองในฐานะพลเมืองดีตามกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
• บริษัทไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชนสากล และการทุจริต

9.	นโยบายการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธ์

 บริษัทมีนโยบายที่จะปฎิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ โดยการนำาผลงานหรือข้อมูล 
อันเป็นสิทธิของบุคคลภายนอก ที่ได้รับมาหรือที่จะนำามาใช้ภายในบริษัท จะต้องตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่า จะไม่ละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น

ช่องทางในการติดต่อและส่งข้อร้องเรียนมายังบริษัท

 บรษิทัได้จดัให้มช่ีองทางทีผู่ถ้อืหุ้นและผูม้ส่ีวนได้เสยีสามารถตดิต่อ/ร้องเรยีนในเรือ่งทีอ่าจเป็นปัญหา สามารถตดิต่อกบั
คณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ข้อแนะนำาอันเป็นประโยชน์ ได้ดังนี้

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ทางไปรษณีย์

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

เลขานุการคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบในการรับเอกสารดังกล่าวและส่งให้คณะกรรมการที่เก่ียวข้อง โดยคำาร้อง
เกี่ยวกับรายงานทางบัญชีและการเงิน การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎหมายจะได้รับการส่งต่อ
ให้คณะกรรมการตรวจสอบ และเลขานกุารคณะกรรมการบริษทัจะสรุปประเดน็ต่างๆ ทัง้หมดเสนอ คณะกรรมการบริษัทเป็น
รายไตรมาส

บรษิทัจะรบัฟังทกุข้อร้องเรยีนอย่างสมำา่เสมออย่างเหมาะสม ชือ่ของผู้ร้องเรียนจะถกูปิดบงัเป็นความลับ ผู้ร้องเรียนจะได้รบั
ความคุ้มครองไม่ให้ถูกกลั่นแกล้งทั้งในระหว่างการสอบสวน และภายหลังการสอบสวน

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

 คณะกรรมการตระหนักว่า ข้อมูลของบริษัทในทุกด้านล้วนส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย จึงม ี
นโยบายให้เปิดเผยสารสนเทศท้ังทีเ่ป็นสารสนเทศทางการเงินและที่ไม่ใช่ทางการเงนิให้มสีาระสำาคญัครบถ้วนเพยีงพอ เชือ่ถือ
ได้ และทันเวลา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบ SET Link ของ ตลท. และเว็บไซต์
ของบริษัท (www.asimar.com)

โดยได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการหรือผู้ที่กรรมการผู้จัดการมอบหมายเป็นผู้ดำาเนินการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ท้ังนี้ 
บริษัทได้จัดตั้งหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ทำาหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์และหน่วย
งานภาครัฐที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม นอกจากการเปิดเผยข้อมูลตามหน้าที่ภายใต้ข้อบังคับของกฎหมายแล้ว 

งบการเงิน เอกสารแนบการประกอบธุุรกิจและผลการดำำานิินิงานิ การกำากับดููแลกิจการ
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8.	นโยบายการเคารพหลักสิทธิมนุษยชน

 กำาหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนเคราพในหลักสิทธิมนุษยชน ดังนี้
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 บริษัทมีนโยบายที่จะปฎิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ โดยการนำาผลงานหรือข้อมูล 
อันเป็นสิทธิของบุคคลภายนอก ที่ได้รับมาหรือที่จะนำามาใช้ภายในบริษัท จะต้องตรวจสอบเพ่ือให้ม่ันใจว่า จะไม่ละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น

ช่องทางในการติดต่อและส่งข้อร้องเรียนมายังบริษัท

 บรษิทัได้จดัให้มช่ีองทางทีผู่ถ้อืหุ้นและผูม้ส่ีวนได้เสยีสามารถตดิต่อ/ร้องเรยีนในเรือ่งทีอ่าจเป็นปัญหา สามารถติดต่อกับ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ข้อแนะนำาอันเป็นประโยชน์ ได้ดังนี้
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เลขานุการคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบในการรับเอกสารดังกล่าวและส่งให้คณะกรรมการที่เก่ียวข้อง โดยคำาร้อง
เกี่ยวกับรายงานทางบัญชีและการเงิน การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎหมายจะได้รับการส่งต่อ
ให้คณะกรรมการตรวจสอบ และเลขานกุารคณะกรรมการบริษทัจะสรุปประเดน็ต่างๆ ทัง้หมดเสนอ คณะกรรมการบรษัิทเป็น
รายไตรมาส

บรษิทัจะรับฟังทกุข้อร้องเรียนอย่างสมำา่เสมออย่างเหมาะสม ชือ่ของผู้ร้องเรยีนจะถกูปิดบงัเป็นความลบั ผูร้้องเรยีนจะได้รบั
ความคุ้มครองไม่ให้ถูกกลั่นแกล้งทั้งในระหว่างการสอบสวน และภายหลังการสอบสวน

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

 คณะกรรมการตระหนักว่า ข้อมูลของบริษัทในทุกด้านล้วนส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย จึงม ี
นโยบายให้เปิดเผยสารสนเทศทัง้ทีเ่ป็นสารสนเทศทางการเงินและที่ไม่ใช่ทางการเงนิให้มีสาระสำาคญัครบถ้วนเพยีงพอ เชือ่ถือ
ได้ และทันเวลา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบ SET Link ของ ตลท. และเว็บไซต์
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โดยได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการหรือผู้ที่กรรมการผู้จัดการมอบหมายเป็นผู้ดำาเนินการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ทั้งน้ี 
บริษัทได้จัดตั้งหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ทำาหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์และหน่วย
งานภาครัฐที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม นอกจากการเปิดเผยข้อมูลตามหน้าที่ภายใต้ข้อบังคับของกฎหมายแล้ว 
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บริษัทยังได้พัฒนาช่องทางในการสื่อสารข้อมูลและข่าวสารผ่านสื่อที่หลากหลายเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง อาทิ  
จัดกิจกรรมพบปะนักลงทุน และสื่อเพื่อเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร, จัดโครงการเยี่ยมชมกิจการ ให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน  
นักวิเคราะห์ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆ,เผยแพร่ข่าวผ่านสื่อมวลชนในรูปแบบต่างๆ อาทิ ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพข่าว 
บทความ สื่อโฆษณาต่างๆ รวมทั้งข่าวที่นำาเสนอถึงฐานะทางการเงินของบริษัท

ผู้ถือหุ้นต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อโดยตรงที่ หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ฝ่ายการเงินและบัญชี โทรศัพท์  
02-815-2060 ต่อ 2800, 2816 หรือจดหมายอีเล็กโทรนิกส์ไปยัง: fid@asimar.com บริษัทพัฒนากลไกให้ผู้มีส่วนได้เสีย 
มีส่วนร่วมในการสร้างเสริมผลงานของบริษัท โดยการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส

รายละเอียด หัวข้ออ้างอิงในแบบ 56-1 One Report ประจ�าปี 2564

4.1  โครงสร้างผู้ถือหุ้น ข้อ 1.3.4 ผู้ถือหุ้น

4.2  ประวัติและข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการ เอกสารแนบ 1 ประวัติคณะกรรมการบริษัท

4.3  ประวัติและข้อมูลการถือหุ้นของผู้บริหาร เอกสารแนบ 1 ประวัติคณะผู้บริหาร

4.4  วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของบริษัท ข้อ 1.1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

4.5  ฐานะการเงินและผลดำาเนินงาน ข้อ 4 การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A)

4.6  ลักษณะการประกอบธุรกิจและภาวะการแข่งขัน ข้อ 1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ

4.7  ความเสี่ยงในการดำาเนินธุรกิจ ข้อ 2 การบริหารจัดการความเสี่ยง

4.8  การทำารายการที่เกี่ยวโยงกัน ข้อ 9.2 รายการระหว่างกัน
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  ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ข้อ 8.1.2 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทน  
คณะกรรมการรายบุคคล

ข้อ 7.4.3 จำานวนค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและ
ผู้บริหาร

4.10  นโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน
กรรมการ ข้อ 8.1.2 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทน  

คณะกรรมการรายบุคคล4.11  การประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการ
ชุดย่อยต่างๆ

4.12  นโยบายการ ซื้อ ขาย หลักทรัพย์ของบริษัท
ข้อ 8.1.4 การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและ  
แนวปฏิบัติในการกำากับดูแลกิจการ4.13  รายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้

บริหาร

ในปี 2564 บริษัท มีกิจกรรมเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลที่สำาคัญประกอบด้วย

•  การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสนเทศตามข้อกำาหนดของ ตลท.และ ก.ล.ต. ผ่านทางระบบ SETLink ของ ตลท. และเวบ็ไซต์
ของบริษัท (www.asimar.com )

•  บริษัทนำาเสนอผลประกอบการ รายงานประจำาปีที่สามารถดาวน์โหลดได้ หนังสือเชิญประชุม โครงสร้างการถือหุ้นของ
บริษัท รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ข่าวสารเกี่ยวกับบริษัทและกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์
ในเว็บไซต์ของบรษิทั นอกจากนัน้ผูถ้อืหุ้น นกัลงทนุสามารถแสดงความคดิเหน็ต่างๆตลอดจนเพิม่วาระการประชมุ และ
เสนอผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการ ก่อนที่บริษัทจะส่งหนังสือเชิญประชุมผ่านทางเว็บไซต์ได้

•  วันที่ 20 กันยายน 2564 เข้าร่วมกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบปะนักลงทุน(Opportunity Day) กับทางตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
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• รักษาความสัมพันธ์ที่ดี และปฏิบัติต่อลูกค้าและคู่ค้าทุกรายอย่างเหมาะสม โดยตั้งอยู่บนหลักคุณธรรม

•  มีความรับผิดชอบต่อพนักงาน โดยปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน และสวัสดิภาพ
ของพนักงาน ส่งเสริมพฒันา เพิม่พนูความรู ้ความสามารถพนกังาน ตลอดจนคำานงึถงึความปลอดภยัในการปฏบิตังิาน
ที่มีระเบียบการประเมินผลอย่างชัดเจนและอธิบายได้

•  ปลูกจิตสำานึก และมีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ด้วยการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับ 
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งให้การสนับสนุนกิจการอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมส่วนรวม

•  บริษทัได้จัดให้มีการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ และมกีารชีแ้จงถึงแนวทางการปฏบิตัติามจรยิธรรมทางธรกุจิให้กบัพนกังาน
ทุกคน โดยจะมีการติดตามการปฏิบัติอย่างสมำ่าเสมอ ซึ่งในปีที่ผ่านมา ไม่พบว่ามีการทำาที่ผิดจริยธรรมทางธุรกิจของ
บริษัท

6.3 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�าคัญของนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการก�ากับ
ดูแลกิจการในรอบปีที่ผ่านมา

6.3.1 การเปลีย่นแปลงและพัฒนาการทีส่ำาคญัเก่ียวกับการทบทวนนโยบาย แนวปฏบัิต ิและระบบการกำากับดูแลกิจการ 
หรือกฎบัตรคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและการแสดงให้เห็นว่ามีการยกระดับมาตรฐานการกำากับกิจการของบริษัทและให้เหมาะสมและ
สอดคล้องต่อการดำาเนนิธรุกิจตามหลักกำากบัดูแลกิจการทีดี่ได้มีการทบทวนนโนบาย แนวปฏบิตั ิและระบบการกำากบัดูแลกิจการ  
หรือกฏบัตรคณะกรรมการ 1 ครั้งในรอบปีที่ผ่านมา เช่น ทบทวนการกำากับดูแลการปฏิบัติงาน การตรวจสอบภายใน  
การควบคุมและการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์ในสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน

6.3.2 การปฏิบัติในเรื่องอื่นๆ ตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อรองรับการประเมินโครงการสำารวจการกำากับดูแลกิจการบริษัทจด
ทะเบียนไทย (Corporate Governance Report (CGR)) และโครงการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งในปี 
2564 บริษัทมีผลประเมิน ดังนี้

1.  โครงการสำารวจการกำากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report (CGR)) จากสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย ผลการประเมินคะแนนเฉลี่ยโดยรวมอยู่ที่ 83% อยู่ในระดับดีมาก (4 ดาว)

2.  โครงการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2564 (AGM Checklist) จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 
ผลการประเมินคะแนนเฉลี่ยโดยรวมอยู่ที่ 100%
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7.  โครงสร้างการก�ากับดูแลกิจการ และข้อมูลส�าคัญเกี่ยวกับ 
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และ
อื่นๆ

7.1 โครงสร้างการก�ากับดูแลกิจการ

โครงสร้างการจัดการและแผนผังการบริหารองค์กร

ที่ปรึกษา

แผนกกฎหมาย

แผนกความปลอดภัย

ที่ปรึกษา

ผู้ตรวจสอบ 
ภายใน

คณะกรรมการสรรหาและ
ก�าหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการ 
บริหาร

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท

บริษัทเอเชียนมารีนเซอร์วิสส์จ�ากัด(มหาชน)ณวันที่31ธันวาคม2564

ผู้อ�านวยการสายงาน 
การตลาดและพัฒนาธุรกิจ

ฝ่ายการตลาด ฝ่ายผลิต ฝ่ายการเงินและบัญชี

ส่วนควบคุมคุณภาพ ฝ่ายบริการพัสดุ

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายวิศวกรรม ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
และธุรการ

สาขาสุราษฎร์ธานี แผนกเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ผู้อ�านวยการสายงาน 
ปฏิบัติการ ผู้อ�านวยการสายงานการเงิน

ประธานเจ้าหน้าที ่
บริหาร

งบการเงิน เอกสารแนบการประกอบธุุรกิจและผลการดำำานิินิงานิ การกำากับดููแลกิจการ
CONTENTS
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7.2 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ

7.2.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

 คณะกรรมการบริษัท มีจำานวน 11 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำานวน 5 ท่าน และกรรมการที่ไม่เป็น
ผู้บริหาร จำานวน 6 ท่าน ทั้งนี้เป็นกรรมการอิสระ จำานวน 4 ท่าน (ประธานกรรมการ 1 ท่าน และ คณะกรรมการตรวจสอบ 
จำานวน 3 ท่าน) โดยมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำาเนินงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบกำาหนดไว้ โดยจะปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลการบริหารกิจการต่างๆของบริษัท เพื่อให้เกิด
ความถูกต้อง เป็นธรรม และเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกท่าน
 
7.2.2 ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำานาจควบคุมบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 11 ท่าน ดังนี้

 1. นายประกิต ประทีปะเสน ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ
 2. นางวรวรรณ งานทวี ประธานกรรมการบริหารและ กรรมการ
 3. นายศรีภูมิ ศุขเนตร  ประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน 

ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
 4. นายสุรเดช ตัณฑ์ไพบูลย์ กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
 5. นายสุทิน ตัณฑ์ไพบูลย์  กรรมการ และกรรมการบริหาร
 6. ดร.บำารุง จินดา กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
 7. นายประวัติ จันทร์เรือง กรรมการ กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
 8. นางลักขณา ศรีสด กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
 9. นายธีรพงษ์ ตัณฑ์ไพบูลย์  กรรมการ 
 10. ดร.นณณ์ ผาณิตวงศ์ กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
 11. นายวิณณ์ ผาณิตวงศ์ กรรมการ และกรรมการบริหาร

7.2.3 ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ

อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

 คณะกรรมการมีอำานาจและหน้าที่จัดการบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุม ผู้ถือหุ้น  
คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหน่ึงหรือหลายคนหรือบคุคลอืน่ ปฏบิตักิารอย่างใดอย่างหนึง่แทนคณะกรรมการ 
ภายใต้การควบคุมดูแลของคณะกรรมการหรือมอบอำานาจให้บุคคลดังกล่าวมีอำานาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร และ
ภายในระยะเวลาที่กรรมการเห็นสมควร คณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำานาจนั้นๆ ได้

 ทั้งน้ีการมอบอำานาจไม่รวมถึงการมอบอำานาจให้เข้าทำารายการท่ีเก่ียวโยงกัน ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยในเรื่องดังกล่าว

กรรมการที่มีอ�านาจลงนามแทนบริษัท

 กรรมการซึง่มอีำานาจลงลายมอืชือ่แทนบรษิทั คอื นายประกติ ประทปีะเสน นายสุทิน ตณัฑ์ไพบลูย์ นางวรวรรณ งานทวี  
นายสุรเดช ตัณฑ์ไพบูลย์ และดร.นณณ์ ผาณิตวงศ์ สองในห้าท่านนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำาคัญของบริษัท

7.3  ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย

 โครงสร้างกรรมการบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมด 4 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
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คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการ 5 ท่าน ดังนี้

 1. นางวรวรรณ งานทวี ประธานกรรมการบริหาร
 2. นายสุทิน ตัณฑ์ไพบูลย์ กรรมการบริหาร
 3. ดร.นณณ์ ผาณิตวงศ์ กรรมการบริหาร
 4. นายสุรเดช ตัณฑ์ไพบูลย์ กรรมการบริหาร
 5. นายวิณณ ผาณิตวงศ์ กรรมการบริหาร

อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

 1.  ดำาเนินการร่วมกับฝ่ายบริหารในการพิจารณากล่ันกรอง เป้าหมายธุรกิจ แผนยุทธศาสตร์ แผนการเงินและ  
งบประมาณ และนโยบายที่สำาคัญ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบอนุมัติ

 2.   กลั่นกรองแผนการทำางาน และกำากับดูแลการดำาเนินงานของผู้บริหารบริษัทให้เป็นไปตามแผนงาน และบรรลุเป้า
หมายของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ คุณภาพและมาตรฐานในแนวทางที่ถูกต้อง

 3. ให้การปรึกษาในเรื่องที่ได้รับการร้องขอจากฝ่ายบริหาร

 4.  ดูแลให้บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม และมีแผนรองรับสถานการณ์ วิกฤต รวมถึงการซักซ้อมและ
ปรับปรุงแผนดังกล่าวให้เหมาะสมตลอดเวลา

 5. ดูแลให้บริษัท ปฏิบัติตามข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 6.  สอบทานการไต่สวนภายใน หรือดำาเนินการให้มีการสอบสวนเมื่อมีข้อสงสัยหรือสันนิษฐานว่าอาจมีการทุจริต หรือ
ดำาเนินการให้มีการแก้ไขเมื่ออาจเกิดความบกพร่องหรือความเสียหายในสาระสำาคัญและนำาเสนอ คณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาต่อไป

 7.  พิจารณา และ/หรือเสนอแนะให้ฝ่ายบริหารดำาเนินการในเรื่องต่างๆ ที่มีความสำาคัญต่อบริษัท เช่น การบริหารงาน
บุคคล เทคโนโลยีสารสนเทศ การตลาด เป็นต้น

 8.  แต่งต้ัง กำากบัดแูล อนกุรรมการ ทีป่รกึษา และคณะทำางานทีร่บัผดิชอบเรือ่งต่างๆ ตามทีค่ณะกรรมการบรษัิท และ/
หรือ คณะกรรมการบริหารมอบหมาย

 9.  คณะกรรมการบริหาร มีอำานาจเชิญผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคำา หรือข้อมูลอันเป็นประโยชน์ หรือเข้า
ร่วมประชุมในคณะกรรมการบริหาร

 10. ปฏิบัติภารกิจอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทกำาหนด หรือมอบหมายเป็นการเฉพาะ

 11.  อนุมัติการบรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน ลงโทษทางวินัย เลิกจ้าง เลื่อนขั้น เลื่อนตำาแหน่ง โยกย้าย หรือลดขั้นเงินเดือน 
พนักงานทุกระดับ ที่อยู่นอกเหนืออำานาจของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

 12.  อนุมัติการประมูล หรือเสนอราคา หรือการทำาสัญญาการซ่อมเรือ ต่อเรือ หรือโครงการก่อสร้างอื่นที่มีมูลค่าเกิน 
50 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 300 ล้านบาท

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

  14. อนุมัติคู่มือบริหาร รวมถึงการเปลี่ยนแปลงแก้ไข เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับอำานาจประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

งบการเงิน เอกสารแนบการประกอบธุุรกิจและผลการดำำานิินิงานิ การกำากับดููแลกิจการ
CONTENTS
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 2. นายสุทิน ตัณฑ์ไพบูลย์ กรรมการบริหาร
 3. ดร.นณณ์ ผาณิตวงศ์ กรรมการบริหาร
 4. นายสุรเดช ตัณฑ์ไพบูลย์ กรรมการบริหาร
 5. นายวิณณ ผาณิตวงศ์ กรรมการบริหาร

อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

 1.  ดำาเนินการร่วมกับฝ่ายบริหารในการพิจารณากล่ันกรอง เป้าหมายธุรกิจ แผนยุทธศาสตร์ แผนการเงินและ  
งบประมาณ และนโยบายที่สำาคัญ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบอนุมัติ

 2.   กลั่นกรองแผนการทำางาน และกำากับดูแลการดำาเนินงานของผู้บริหารบริษัทให้เป็นไปตามแผนงาน และบรรลุเป้า
หมายของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ คุณภาพและมาตรฐานในแนวทางที่ถูกต้อง

 3. ให้การปรึกษาในเรื่องที่ได้รับการร้องขอจากฝ่ายบริหาร

 4.  ดูแลให้บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม และมีแผนรองรับสถานการณ์ วิกฤต รวมถึงการซักซ้อมและ
ปรับปรุงแผนดังกล่าวให้เหมาะสมตลอดเวลา

 5. ดูแลให้บริษัท ปฏิบัติตามข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 6.  สอบทานการไต่สวนภายใน หรือดำาเนินการให้มีการสอบสวนเมื่อมีข้อสงสัยหรือสันนิษฐานว่าอาจมีการทุจริต หรือ
ดำาเนินการให้มีการแก้ไขเมื่ออาจเกิดความบกพร่องหรือความเสียหายในสาระสำาคัญและนำาเสนอ คณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาต่อไป

 7.  พิจารณา และ/หรือเสนอแนะให้ฝ่ายบริหารดำาเนินการในเรื่องต่างๆ ที่มีความสำาคัญต่อบริษัท เช่น การบริหารงาน
บุคคล เทคโนโลยีสารสนเทศ การตลาด เป็นต้น

 8.  แต่งตัง้ กำากบัดแูล อนกุรรมการ ทีป่รกึษา และคณะทำางานทีร่บัผดิชอบเรือ่งต่างๆ ตามทีค่ณะกรรมการบรษัิท และ/
หรือ คณะกรรมการบริหารมอบหมาย

 9.  คณะกรรมการบริหาร มีอำานาจเชิญผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคำา หรือข้อมูลอันเป็นประโยชน์ หรือเข้า
ร่วมประชุมในคณะกรรมการบริหาร

 10. ปฏิบัติภารกิจอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทกำาหนด หรือมอบหมายเป็นการเฉพาะ

 11.  อนุมัติการบรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน ลงโทษทางวินัย เลิกจ้าง เลื่อนขั้น เลื่อนตำาแหน่ง โยกย้าย หรือลดขั้นเงินเดือน 
พนักงานทุกระดับ ที่อยู่นอกเหนืออำานาจของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

 12.  อนุมัติการประมูล หรือเสนอราคา หรือการทำาสัญญาการซ่อมเรือ ต่อเรือ หรือโครงการก่อสร้างอื่นที่มีมูลค่าเกิน 
50 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 300 ล้านบาท

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

  14. อนุมัติคู่มือบริหาร รวมถึงการเปลี่ยนแปลงแก้ไข เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับอำานาจประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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CONTENTS

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำานวน 3 ท่าน ทุกท่านเป็นกรรมการอิสระ ดังนี้

 1. นายศรีภูมิ ศุขเนตร  ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการที่เป็นอิสระ และมีความรู้ด้านการบริหาร
จัดการ และกิจการขนส่ง

 2. นายบำารุง จินดา  กรรมการตรวจสอบ กรรมการที่เป็นอิสระ และมีความรู้ด้านการบริหารจัดการ และ
การออกแบบ

 3. นางลักขณา ศรีสด  กรรมการตรวจสอบ กรรมการที่เป็นอิสระ และมีความรู้ด้านบัญชี บริหารการเงิน 
การธนาคาร และตลาดทุน

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

 นายศุภฤกษ์ ศชจิรัฐกุล ผู้จัดการทั่วไป ห้างหุ้นส่วนจำากัด ศรีฤกษ์
  ซึ่งรับตำาแหน่ง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

 1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

 2.  สอบทานให้บรษิทัมรีะบบการควบคมุภายใน (Internal Control) ระบบการบรหิารความเสีย่งและกระบวนการภายใน
ของบริษัทเกี่ยวกับการรับแจ้งเบาะแส และการรับข้อร้องเรียนที่เหมาะสมเพียงพอ

 3.  สอบทานให้การตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ของบริษทัเป็นไปอย่างเหมาะสมและมปีระสิทธผิล โดยพจิารณา
ความเป็นอสิระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเหน็ชอบในการพจิารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลกิจ้าง
หัวหน้างานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน รวมทั้งประชุมกับ
หัวหน้างานตรวจสอบภายในอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยไม่มีฝ่ายจัดการ

 4.  สอบทานให้บรษิทัปฏบัิตติามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ข้อกำาหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท รวมทั้งการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจและระเบียบที่
เกี่ยวข้องของบริษัท

 5.  พิจารณาคัดเลือก เสนอ แต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำาหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอ  
ค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทัง้เข้าร่วมประชมุกับผูส้อบบญัช ีโดยไม่มฝ่ีายจดัการเข้าร่วมประชมุด้วย อย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง

 6.  พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและ  
ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจรายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

 7.  จัดทำารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำาปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้อง
ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และอย่างน้อยต้องประกอบด้วยข้อมูลตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยกำาหนด

 8.  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ดังนี้

 1. นายศรีภูมิ ศุขเนตร ประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน กรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ
 2. นายประวัติ จันทร์เรือง กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
 3. ดร.นณณ์ ผาณิตวงศ์ กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
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อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา

 1.  คัดเลอืก สรรหา วางแผนการสบืทอดตำาแหน่ง บคุคลทีส่มควรได้รบัการเสนอชือ่เป็นกรรมการ ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร  
โดยกำาหนดวิธีการสรรหาอย่างมีหลักเกณฑ์และ โปร่งใส รวมทั้งจากรายชื่อต่างๆ ที่ผู้ถือหุ้นแนะนำา (ถ้ามี)

   บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ความเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง 
ด้วยความซื่อสัตย์ (Duty of Care and Duty of Loyalty) สามารถทุ่มเทอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ มีอายุที่เหมาะสม  
มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และจิตใจที่สมบูรณ์ สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอย่างสมำ่าเสมอ มีการเตรียมตัว
เป็น การล่วงหน้าก่อนการประชมุเป็นอย่างด ีมีส่วนร่วมทีส่ร้างสรรค์ในการประชมุ มคีวามตรงไปตรงมา มคีวามกล้าหาญ 
ในการแสดงความคดิเหน็ในท่ีประชมุ และ/หรอื เป็นนกัธรุกจิทีม่ชืีอ่เสยีง ประวตั ิการทำางาน และจริยธรรมทีด่งีาม และ
ได้รับการยอมรับจากสังคม เป็นต้น

   ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาจะให้ความสำาคัญต่อผู้ที่มีทักษะ ประสบการณ์ วิชาชีพ คุณสมบัติเฉพาะในด้านต่างๆ 
ที่มีความจำาเป็นอย่างยิ่งต่อธุรกิจของบริษัท เพื่อให้องค์ประกอบของคณะกรรมการ มีความสมบูรณ์และเป็นประโยชน์
สูงสุด นอกจากนี้จะพิจารณาถึงการที่กรรมการดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัทหลายแห่งในขณะเดียวกันด้วยว่าจะมีผล 
กระทบต่อบริษัทฯหรือไม่ และคำานึงถึงโอกาสที่อาจมีปัญหาในเรื่องของผลประโยชน์ขัดกัน (Conflict of Interest) ของ
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้วย

  2.  จดัเตรยีมบัญชีรายช่ือผูท่ี้สมควรได้รบัการเสนอชือ่เป็นกรรมการ ประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร ไว้เป็นการล่วงหน้า และ/
หรือ ในกรณีที่มีตำาแหน่งกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารว่างลง

 3.  ขอรับข้อคิดเห็นต่างๆ จากคณะกรรมการ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ถ้ามี) เพื่อประกอบการพิจารณา 
คัดเลือกสรรหาด้วย ก่อนนำาเสนอให้คณะกรรมการ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี พิจารณาเลือกตั้งต่อไป

 4.  กำาหนด Performance Agreement แต่ละปีของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
เพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณา และกำาหนดแบบประเมินผลการปฏิบัติงานดังกล่าว

 5.  พิจารณาเสนอรายชื่อกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นอนุกรรมการ เสนอต่อคณะกรรมการเพื่อแต่งตั้งเม่ือมี
ตำาแหน่งว่างลง

 6.  ปฏบิตักิารอืน่ใดตามทีค่ณะกรรมการมอบหมายอนัเกีย่วเนือ่งกับการสรรหากรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร
ในการปฏบัิตหิน้าทีต่ามข้อน้ี คณะกรรมการสรรหาอาจจะขอรับความเหน็ทีเ่ป็นอสิระจากทีป่รึกษาทางวชิาชพีอืน่ใด
เม่ือเหน็ว่ามคีวามจำาเป็น รวมท้ังให้กรรมการสรรหาได้รบัการอบรมและเสรมิสร้างความรู้ในเรือ่งทีเ่ก่ียวข้องต่อการ
ดำาเนินงานของคณะกรรมการสรรหาได้ด้วย โดยบริษัทฯ เป็นผู้รับค่าใช้จ่าย

   คณะกรรมการสรรหามีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการโดยตรงและคณะกรรมการมีความรับ
ผิดชอบในการดำาเนินการทุกประการของบริษัทต่อบุคคลภายนอก

อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน

 1.  ทบทวนกลยุทธ์ในการให้ผลประโยชน์ตอบแทน และเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับรองทบทวนและเสนอ  
คณะกรรมการบริษัท เพื่อการจัดการให้มีสิ่งจูงใจแก่พนักงานในผลการปฏิบัติงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว 

 2.  ให้คำาเสนอแนะแก่ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารและประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร ถงึการพจิารณาเงนิเดอืน หรอืผลประโยชน์ต่างๆ  
แก่ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ

 3.  พิจารณาและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับนโยบายและรูปแบบของการให้ผลประโยชน์ตอบแทน 
ซึ่งออกแบบไว้สำาหรับการจูงใจ และรักษาไว้ ซึ่งพนักงานที่มีความสามารถมีคุณภาพ และมีศักยภาพ

  4.  ช่วยดแูลให้มรีะบบสำาหรบัคณะกรรมการบริษทั ในการประเมนิผลงานและความสามารถในการทำางานของประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการดำาเนินธุรกิจของบริษัท

 5.  กำาหนดระยะเวลาและเงื่อนไขต่างๆ ในการว่าจ้างประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้ดำารงตำาแหน่งเดียวกันของบริษัท
ในเครือรวมถึงผลประโยชน์ตอบแทนด้วย

งบการเงิน เอกสารแนบการประกอบธุุรกิจและผลการดำำานิินิงานิ การกำากับดููแลกิจการ
CONTENTS
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อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา

 1.  คดัเลอืก สรรหา วางแผนการสบืทอดตำาแหน่ง บคุคลทีส่มควรได้รบัการเสนอชือ่เป็นกรรมการ ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร  
โดยกำาหนดวิธีการสรรหาอย่างมีหลักเกณฑ์และ โปร่งใส รวมทั้งจากรายชื่อต่างๆ ที่ผู้ถือหุ้นแนะนำา (ถ้ามี)

   บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ความเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง 
ด้วยความซื่อสัตย์ (Duty of Care and Duty of Loyalty) สามารถทุ่มเทอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ มีอายุที่เหมาะสม  
มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และจิตใจที่สมบูรณ์ สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอย่างสมำ่าเสมอ มีการเตรียมตัว
เป็น การล่วงหน้าก่อนการประชมุเป็นอย่างด ีมีส่วนร่วมทีส่ร้างสรรค์ในการประชมุ มคีวามตรงไปตรงมา มคีวามกล้าหาญ 
ในการแสดงความคดิเหน็ในท่ีประชมุ และ/หรือ เป็นนกัธรุกจิทีม่ชืีอ่เสยีง ประวตั ิการทำางาน และจรยิธรรมทีดี่งาม และ
ได้รับการยอมรับจากสังคม เป็นต้น

   ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาจะให้ความสำาคัญต่อผู้ที่มีทักษะ ประสบการณ์ วิชาชีพ คุณสมบัติเฉพาะในด้านต่างๆ 
ที่มีความจำาเป็นอย่างยิ่งต่อธุรกิจของบริษัท เพื่อให้องค์ประกอบของคณะกรรมการ มีความสมบูรณ์และเป็นประโยชน์
สูงสุด นอกจากนี้จะพิจารณาถึงการที่กรรมการดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัทหลายแห่งในขณะเดียวกันด้วยว่าจะมีผล 
กระทบต่อบริษัทฯหรือไม่ และคำานึงถึงโอกาสที่อาจมีปัญหาในเรื่องของผลประโยชน์ขัดกัน (Conflict of Interest) ของ
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้วย

  2.  จดัเตรยีมบัญชีรายชือ่ผูท้ีส่มควรได้รบัการเสนอชือ่เป็นกรรมการ ประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร ไว้เป็นการล่วงหน้า และ/
หรือ ในกรณีที่มีตำาแหน่งกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารว่างลง

 3.  ขอรับข้อคิดเห็นต่างๆ จากคณะกรรมการ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ถ้ามี) เพื่อประกอบการพิจารณา 
คัดเลือกสรรหาด้วย ก่อนนำาเสนอให้คณะกรรมการ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี พิจารณาเลือกตั้งต่อไป

 4.  กำาหนด Performance Agreement แต่ละปีของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
เพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณา และกำาหนดแบบประเมินผลการปฏิบัติงานดังกล่าว

 5.  พิจารณาเสนอรายชื่อกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นอนุกรรมการ เสนอต่อคณะกรรมการเพื่อแต่งตั้งเมื่อมี
ตำาแหน่งว่างลง

 6.  ปฏบิตักิารอืน่ใดตามทีค่ณะกรรมการมอบหมายอนัเกีย่วเนือ่งกับการสรรหากรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร
ในการปฏบิตัหิน้าทีต่ามข้อนี ้คณะกรรมการสรรหาอาจจะขอรับความเหน็ทีเ่ป็นอิสระจากทีป่รึกษาทางวชิาชพีอืน่ใด
เมือ่เหน็ว่ามคีวามจำาเป็น รวมท้ังให้กรรมการสรรหาได้รบัการอบรมและเสรมิสร้างความรู้ในเรือ่งทีเ่ก่ียวข้องต่อการ
ดำาเนินงานของคณะกรรมการสรรหาได้ด้วย โดยบริษัทฯ เป็นผู้รับค่าใช้จ่าย

   คณะกรรมการสรรหามีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการโดยตรงและคณะกรรมการมีความรับ
ผิดชอบในการดำาเนินการทุกประการของบริษัทต่อบุคคลภายนอก

อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน

 1.  ทบทวนกลยุทธ์ในการให้ผลประโยชน์ตอบแทน และเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับรองทบทวนและเสนอ  
คณะกรรมการบริษัท เพื่อการจัดการให้มีสิ่งจูงใจแก่พนักงานในผลการปฏิบัติงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว 

 2.  ให้คำาเสนอแนะแก่ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารและประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร ถงึการพจิารณาเงนิเดอืน หรอืผลประโยชน์ต่างๆ  
แก่ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ

 3.  พิจารณาและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับนโยบายและรูปแบบของการให้ผลประโยชน์ตอบแทน 
ซึ่งออกแบบไว้สำาหรับการจูงใจ และรักษาไว้ ซึ่งพนักงานที่มีความสามารถมีคุณภาพ และมีศักยภาพ

  4.  ช่วยดแูลให้มรีะบบสำาหรับคณะกรรมการบริษทั ในการประเมนิผลงานและความสามารถในการทำางานของประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการดำาเนินธุรกิจของบริษัท

 5.  กำาหนดระยะเวลาและเงื่อนไขต่างๆ ในการว่าจ้างประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้ดำารงตำาแหน่งเดียวกันของบริษัท
ในเครือรวมถึงผลประโยชน์ตอบแทนด้วย
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  6.  ทบทวนผลประโยชน์ตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับความรับผิดชอบ เปรียบเทียบได้กับของ
บริษัทอื่นๆ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ เพื่อเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

 7.  ทบทวนผลการปฏิบัติงานของ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้ดำารงตำาแหน่งเดียวกันของบริษัทในเครือ ตามแบบ
ประเมินผลงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยพิจารณาข้อคิดเห็นและการประเมินของ
ประธานกรรมการบริษัท

7.4 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

7.4.1 รายชื่อคณะผู้บริหาร จำานวน 9 ท่าน ดังนี้ 

 1. นายสุรเดช ตัณฑ์ไพบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 2. นายนิติ ประทุมถิ่น ผู้อำานวยการสายงานปฏิบัติการ 
 3. นายทวีเกียรติ เทอดเผ่าพงศ์ ผู้อำานวยการสายงานการตลาด 
 4. นาวสาวระพีพรรณ พิบูลย์ศิลป์  ผู้อำานวยการสายงานการเงินและรักษาการผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี
 5. นางอารมย์ สัจจวิโส ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
 6. นายเสกสรร ปราณอมรกิจ ผู้จัดการฝ่ายบริการพัสดุ
 7. นายธวัช ธนเจริญธวัช ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม
 8. นายพงศ์สัณห์ แพจุ้ย  ผู้จัดการฝ่ายผลิต
 9. นายณฐกร พุ่มภักดี ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

อ�านาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

 1. บริหารงานธุรกิจของบริษัท ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัท ตามนโยบายที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท

 2.  อนุมัติการบรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน ลงโทษทางวินัย เลิกจ้าง เลื่อนขั้น เลื่อนตำาแหน่ง โยกย้าย หรือลดขั้นเงินเดือน 
พนักงานทุกระดับ ยกเว้นตำาแหน่งผู้จัดการทั่วไปขึ้นไป ภายใต้ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำางานของบริษัท

 3.  สัง่จ่ายเงนิ และ/หรือ การก่อหนีผ้กูพนั อนัเกดิขึน้จากโครงการที่ได้รบัการอนมุตัจิากคณะกรรมการบรษิทัแล้ว หรือ
จากการดำาเนินธุรกิจตามปกติที่กำาหนดไว้ในงบประมาณประจำาปีที่คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบแล้ว 

 4.  อนุมัตกิารประมลู หรือเสนอราคา หรอืการทำาสัญญาการซ่อมเรือ ต่อเรือ หรือโครงการก่อสร้างอืน่ท่ีมมีลูค่าไม่เกนิ 
50 ล้านบาท ต่อโครงการ

 5.  อนุมัติการจัดซื้อ หรือจัดจ้าง รวมถึงค่าก่อสร้าง เครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุครุภัณฑ์ และค่าใช้จ่ายใดๆ ที่มีมูลค่าไม่
เกิน 10 ล้านบาท ต่อรายการ

 ทั้งนี้ อำานาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่รวมถึงการเข้าทำารายการที่เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน และ/หรือ
รายการได้มาหรือจำาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

7.4.2 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

 บรษิทัมีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนให้พนกังานทกุระดบัอย่างเหมาะสมและสามารถแข่งขนัได้ในอตุสาหกรรม โดยยดึถอื
หลักความเป็นธรรม มีการกำาหนดโครงสร้างค่าจ้างของแต่ละระดับตำาแหน่งงานงานอย่างเหมาะสม มีการนำาระบบบริหาร 
ผลงาน มาใช้กับการบริหาร เช่น การจ่ายผลตอบแทน การวางแผนผู้สืบทอดตำาแหน่งงาน การเลื่อนตำาแหน่งงาน

 บรษิทัจะกำาหนดงบประมาณการจ่ายค่าตอบแทนทีส่อดคล้องกับผลการดำาเนนิงานของบรษิทั ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว  
โดยการจ่ายค่าตอบแทนในระยะสั้นนั้นจะพิจารณาจากผลการดำาเนินงานบริษัทในแต่ละปี ส่วนในระยะยาวจะพิจารณาจาก 
ผลการดำาเนินงานเชิงเปรียบเทียบของบริษัทในระยะยาว เช่น อัตราการเติบโตของกำาไร ผลการดำาเนินงานโดยรวม และ 
การปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
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7.4.3 จำานวนค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

ปี 2564 ปี 2563

จำานวนกรรมการบริหารและผู้บริหาร (คน) 13 10

ค่าตอบแทนรวม (ล้านบาท) 15.91 12.11

* ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหารได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
** ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นเงินเดือน เงินสมทบเข้ากองทุนสำารองเลี้ยงชีพร้อยละ 5 ของเงินเดือน และ โบนัส (ถ้ามี)

7.5 ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

บุคลากร

• จำานวนพนักงานของบริษัท
   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำากัด (มหาชน) มีพนักงานทั้งหมด 414 คน ซึ่ง

สามารถแบ่งตามสายงานหลักได้ดังนี้

 - ฝ่ายผลิต 301 คน แบ่งเป็น หญิง 22 คน, ชาย 279 คน
 - ฝ่ายบริหารและอื่นๆ 113 คน แบ่งเป็น หญิง 51 คน, ชาย 62 คน
  รวม 414 คน

• ผลตอบแทนรวมของพนักงาน

 ในปี 2564 บริษัทมีผลตอบแทนรวมของพนักงานเท่ากับ 104.55 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลตอบแทนในรูปเงินเดือน 
ค่าแรง ค่าล่วงเวลา ค่ารักษาพยาบาล ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน เงินสมทบกองทุนประกันสังคม  
เงินสมทบกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ และค่าสวัสดิการอื่นๆ

• กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ

 ปัจจุบนัมพีนักงานบริษัทฯและบรษิทัย่อย ท่ีเข้าร่วมกองทุนสำารองเล้ียงชพีจำานวน 404 ราย จากจำานวนพนกังานทีม่สิีทธิ
เข้าร่วมทั้งหมด 414 ราย คิดเป็นร้อยละ 97.58 บริหารจัดการกองทุนฯ โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำากัด

• นโยบายในการพัฒนาบุคลากรและพนักงาน

 บริษัทให้ความสำาคัญกับบุคลากรซึ่งเป็นทรัพยากรที่สำาคัญที่สุดของบริษัท บริษัทจึงตระหนักถึงและมุ่งมั่นที่จะสร้างและ
พฒันาบคุลากร เพือ่ให้พร้อมและสามารถดำาเนินธรุกิจในปัจจบุนั ทีต้่องเผชญิกบัการแข่งขนัท่ีรนุแรง ผนัผวน ท่ามกลางปัจจยั
แวดล้อมต่างๆ ทีเ่ปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็บรษิทัฯ จงึได้กำาหนดนโยบายและแผนการพฒันาบคุคลากรแบบยัง่ยนื เพือ่ความ
เป็นผูน้ำาในธรุกจิและการบรกิารทีเ่ป็นเลศิในระดบัสากล อกีทัง้ได้ตระหนกัถงึความสำาคญั ของการฝึกอบรมพนักงานอย่างเป็น
ระบบ บริษัทได้กำาหนดให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ดูแลรับผิดชอบการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถเพื่อเป็นกำาลัง
สำาคัญผลักดันให้ผลการดำาเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 โดยดำาเนินการพฒันากำาลงัคนให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ในปัจจบุนั ตลอดจนรองรบัการเปลีย่นแปลงทางภาวะเศรษฐกจิ
และสอดคล้อง กบัความได้เปรยีบในเชงิแข่งขนั ด้วยนวัตกรรม และ ความคดิสร้างสรรค์ ดงันัน้บรษิทัจึงสร้างและพฒันา ระบบ
การสรรหา การรักษาพนักงานที่มีความสามารถ โดยมุ่งมั่นพัฒนาเพิ่มพูนความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริม
ให้พนักงานมีโอกาสก้าวหน้าและสร้างความมั่นคงในอาชีพ ตลอดจนปฏิบัติกับพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน

 บริษัทมีการพัฒนาบุคคลากร โดยการใช้รูปแบบองค์กรสมรรถนะสูง (High Performance Organization) โดยการเป็น
องค์กรที่เก่ง มีแผนรองรับกับสภาวะต่างๆ อย่างชัดเจน มีการวิเคราะห์สถานการณ์ที่สามารถกระทบต่อการทำางานจากรอบ
ด้าน ทุกมุมมอง ทำาให้สามารถปฏิบัติภารกิจบรรลุตามวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงตามเวลาและคุณภาพของผล
งาน ดีเยี่ยม เป็นที่ยอมรับของลูกค้า โดยมีการมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคลด้วยการตอบสนองความพึงพอใจของบุคลากรในด้าน
ต่างๆ ควบคู่ไปกับการพัฒนาความรู้ความสามารถ และการเพิ่มศักยภาพ ซึ่งมีองค์ประกอบสำาคัญ คือ

งบการเงิน เอกสารแนบการประกอบธุุรกิจและผลการดำำานิินิงานิ การกำากับดููแลกิจการ
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CONTENTS

7.4.3 จำานวนค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

ปี 2564 ปี 2563

จำานวนกรรมการบริหารและผู้บริหาร (คน) 13 10

ค่าตอบแทนรวม (ล้านบาท) 15.91 12.11

* ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหารได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
** ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นเงินเดือน เงินสมทบเข้ากองทุนสำารองเลี้ยงชีพร้อยละ 5 ของเงินเดือน และ โบนัส (ถ้ามี)

7.5 ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

บุคลากร

• จำานวนพนักงานของบริษัท
   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำากัด (มหาชน) มีพนักงานทั้งหมด 414 คน ซึ่ง

สามารถแบ่งตามสายงานหลักได้ดังนี้

 - ฝ่ายผลิต 301 คน แบ่งเป็น หญิง 22 คน, ชาย 279 คน
 - ฝ่ายบริหารและอื่นๆ 113 คน แบ่งเป็น หญิง 51 คน, ชาย 62 คน
  รวม 414 คน

• ผลตอบแทนรวมของพนักงาน

 ในปี 2564 บริษัทมีผลตอบแทนรวมของพนักงานเท่ากับ 104.55 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลตอบแทนในรูปเงินเดือน 
ค่าแรง ค่าล่วงเวลา ค่ารักษาพยาบาล ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน เงินสมทบกองทุนประกันสังคม  
เงินสมทบกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ และค่าสวัสดิการอื่นๆ

• กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ

 ปัจจุบนัมพีนักงานบริษัทฯและบริษทัย่อย ท่ีเข้าร่วมกองทุนสำารองเล้ียงชพีจำานวน 404 ราย จากจำานวนพนกังานทีม่สีทิธิ
เข้าร่วมทั้งหมด 414 ราย คิดเป็นร้อยละ 97.58 บริหารจัดการกองทุนฯ โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำากัด

• นโยบายในการพัฒนาบุคลากรและพนักงาน

 บริษัทให้ความสำาคัญกับบุคลากรซึ่งเป็นทรัพยากรที่สำาคัญที่สุดของบริษัท บริษัทจึงตระหนักถึงและมุ่งมั่นที่จะสร้างและ
พฒันาบคุลากร เพือ่ให้พร้อมและสามารถดำาเนนิธรุกจิในปัจจบุนั ทีต้่องเผชญิกับการแข่งขนัท่ีรนุแรง ผนัผวน ท่ามกลางปัจจยั
แวดล้อมต่างๆ ทีเ่ปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วบริษทัฯ จงึได้กำาหนดนโยบายและแผนการพฒันาบคุคลากรแบบยัง่ยนื เพือ่ความ
เป็นผูน้ำาในธรุกจิและการบรกิารทีเ่ป็นเลิศในระดบัสากล อกีทัง้ได้ตระหนกัถงึความสำาคญั ของการฝึกอบรมพนักงานอย่างเป็น
ระบบ บริษัทได้กำาหนดให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ดูแลรับผิดชอบการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถเพื่อเป็นกำาลัง
สำาคัญผลักดันให้ผลการดำาเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 โดยดำาเนนิการพฒันากำาลงัคนให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ในปัจจบุนั ตลอดจนรองรบัการเปลีย่นแปลงทางภาวะเศรษฐกิจ
และสอดคล้อง กบัความได้เปรยีบในเชงิแข่งขนั ด้วยนวัตกรรม และ ความคดิสร้างสรรค์ ดงัน้ันบรษิทัจึงสร้างและพฒันา ระบบ
การสรรหา การรักษาพนักงานที่มีความสามารถ โดยมุ่งมั่นพัฒนาเพิ่มพูนความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริม
ให้พนักงานมีโอกาสก้าวหน้าและสร้างความมั่นคงในอาชีพ ตลอดจนปฏิบัติกับพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน

 บริษัทมีการพัฒนาบุคคลากร โดยการใช้รูปแบบองค์กรสมรรถนะสูง (High Performance Organization) โดยการเป็น
องค์กรที่เก่ง มีแผนรองรับกับสภาวะต่างๆ อย่างชัดเจน มีการวิเคราะห์สถานการณ์ที่สามารถกระทบต่อการทำางานจากรอบ
ด้าน ทุกมุมมอง ทำาให้สามารถปฏิบัติภารกิจบรรลุตามวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงตามเวลาและคุณภาพของผล
งาน ดีเยี่ยม เป็นที่ยอมรับของลูกค้า โดยมีการมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคลด้วยการตอบสนองความพึงพอใจของบุคลากรในด้าน
ต่างๆ ควบคู่ไปกับการพัฒนาความรู้ความสามารถ และการเพิ่มศักยภาพ ซึ่งมีองค์ประกอบสำาคัญ คือ
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 •  มีการให้โอกาสบุคลากรมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดอย่างสร้างสรรค์และการนำาความคิดไปปฏิบัติ เพื่อปรับปรุง
องค์กร

 • มีการสื่อสาร แลกเปลี่ยนความรู้หรือทักษะระหว่างบุคลากรภายในองค์กร

 •   มีระบบการประเมนิผลการปฏบิตังิานของบคุลากรและมรีะบบการให้รางวลัและสิง่จงูใจเพือ่สนบัสนุน ให้บคุลากรมี
ขวัญกำาลังใจ

 •  มกีารสร้างเส้นทางความก้าวหน้า (career path) ให้กบับคุลากร พร้อมมรีะบบในการพฒันา เช่น การเตรยีมบคุลากร
สำาหรับตำาแหน่งผู้บริหารหรือตำาแหน่งที่มีความสำาคัญต่อภารกิจหลักขององค์กร

 •  มีการพัฒนาความรู้ ทักษะ และความสามารถของบุคลากร

 •  มีการส่งเสริมด้านสุขภาพ อนามัย ความปลอดภัย การป้องกันภัย การปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำางาน  
ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน

 •  มีการมอบหมายงานที่ท้าทายและเหมาะสมเพื่อให้เกิดความรับผิดชอบต่อองค์กร

 นอกจาก การมุง่เน้นทรพัยากรบุคคล การพฒันาศกัยภาพบคุลากรแล้ว บรษิทัยงัมุง่เน้นการสร้างความผกูพนัต่อองค์กร 
โดยจัดโครงการสร้างสรรค์กิจกรรมในองค์กร สร้างเสริมความผูกพันให้พนักงานรักองค์กร และมีส่วนร่วมในการทำากิจกรรม
ด้วยกัน เพื่อให้พนักงานพร้อมที่จะทุ่มเท มุ่งสู่ความสำาเร็จร่วมกัน

 บรษิทัให้ความสำาคญักับการพฒันาความรู ้ความสามารถของพนกังานทกุคนอย่างเท่าเทยีมกัน โดยถอืว่าพนกังานทุกคน
เป็นส่วนหนึ่งในความสำาเร็จของบริษัท ดังนั้น การพัฒนาบุคลากร จึงเป็นการลงทุนระยะยาว และจัดทำาอย่างต่อเนื่อง เพราะ
บุคลากรคือทรัพยากรที่สำาคัญท่ีสุดขององค์กร ความจำาเป็นของการพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการประยุกต์ และ 
สงัเคราะห์องค์ความรู ้เพือ่ใช้ในงานทีร่บัผดิชอบ จงึเป็นส่วนสำาคญัในการสร้างความสำาเร็จทางธรุกจิ เป้าหมายทีก่ำาหนดและ 
การเตบิโตอย่างต่อเน่ืองขององค์กรแบบยัง่ยืน บรษัิทได้มีการพฒันาบคุลากรให้มปีระสิทธภิาพด้วยรูปแบบการเรียนรู้ทีเ่หมาะสม  
กับพนักงานแต่ละระดับ และมีการจัดทำาแผนฝึกอบรมประจำาปีเพื่อ ให้ความรู้พนักงาน ซึ่งประกอบด้วย หลักสูตรบังคับ 
พื้นฐาน หลักสูตรพัฒนาความรู้ความสามารถทางเทคนิค และหลักสูตรพัฒนาทักษะการจัดการ รวมถึงการศึกษาดูงานทั้งใน
และต่างประเทศ อย่างต่อเนื่อง

 บรษิทัได้ สร้างการสือ่สาร หลายช่องทาง ทัง้ระหว่างพนกังาน และ พนกังานกบับรษิทั โดยทางบรษิทัตระหนกัอยูเ่สมอ
ว่าการสื่อสารที่ดีระหว่างพนักงาน ผู้บริหาร หน่วยงาน และบริษัท ย่อมทำาให้เกิดการทำางานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
นอกจากนี้ทางบริษัทยังมีการจัดให้มีตัวแทนพนักงานที่เรียกว่า คณะกรรมการส่ือสารสัมพันธ์ (คสส.) เพื่อเป็นช่องทางใน 
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ไขปัญหาร่วมกันระหว่างบริษัทกับพนักงานในทุกๆด้าน รวมถึงพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดี
ของพนักงาน

  ทั้งน้ี บริษัทมีหน่วยงานฝึกอบรมที่จะสำารวจความต้องการของพนักงาน เพื่อวางแผนการฝึกอบรมประจำาปี ซึ่งมีทั้ง  
การอบรมโดยบุคลากรจากภายในและภายนอกบริษัท โดยแบ่งการฝึกอบรมได้ 4 ประเภท คือ

 1.  ทกัษะพืน้ฐาน (Fundamental Skill) เช่น การปฐมนเิทศพนกังานใหม่ พืน้ฐานภาษาองักฤษและคอมพวิเตอร์ ระบบ
ความปลอดภัยในอู่เรือ และมาตราฐานการปฎิบัติงาน เป็นต้น

 2.  ทักษะงานช่างฝีมือ (Technical Skill) เช่น ช่างเชื่อมและประกอบโลหะ ทักษะการใช้เครื่องมือวัดทางช่างกล และ
ทักษะการใช้เครื่องมือมือยก เป็นต้น

 3.  การบริหารจัดการ (Management) เช่น เทคนิคการเน้นการเป็นผู้นำา การบังคับบัญชา เทคนิคการนำาเสนอ และ
ระบบคุณภาพ ISO 9001 ระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001 และระบบจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 
14001 เป็นต้น

 4.  หลักสูตรพิเศษเฉพาะด้าน (Special Skill) เช่น หลักสูตรการดำานำ้าตั้งหมอนรองรับเรือ การบริหารงานซ่อมเรือ 
(Ship Repair Management) การทำางานในที่อับอากาศ การทำางานในที่มีความร้อนประกายไฟ และการทำางานใน
ที่สูง เป็นต้น
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7.6 ข้อมูลส�าคัญอื่นๆ

7.6.1 รายชื่อบุคคลที่ ได้รับมอบหมาย

เลขานุการบริษัท

 คณะกรรมการบริษัทเล็งเห็นถึงความสำาคัญของบทบาทและหน้าที่ของเลขานุการบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับ ข้อพึง
ปฏิบัติที่ดีสำาหรับบริษัทจดทะเบียน คณะกรรมการจึงแต่งตั้งให้ นายอวยชัย ติวิรัช ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท (จบการ
ศึกษา นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยผ่านการอบรมหลักสูตรเลขานุการบริษัท หลักสูตร Company Secretary 
Program ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทของไทย (IOD))

ตรวจสอบภายใน

 บริษัทมอบหมายให้ นายศุภกฤษ์ คชจิรัฐกุล ผู้จัดการทั่วไป ห้างหุ้นส่วนจำากัด ศรีฤกษ์ ดำารงตำาแหน่งเป็นผู้ตรวจสอบ
ภายใน เพ่ือทำาหน้าทีก่ำากบัดแูลงานตรวจสอบภายในของบริษทั โดยมคีณุสมบัติของผู้ดำารงตำาแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน ปรากฏ
ในเอกสารแนบ 3

ผู้ควบคุมดูแลการท�าบัญชี

 บริษัทมอบหมายให้นางสาวภาวิณี ซาลาม ดำารงตำาแหน่ง ผู้จัดการแผนกบัญชี เป็นผู้ควบคุมดูแลการทำาบัญชี

7.6.2 รายชื่อหัวหน้านักลงทุนสัมพันธ์

 บริษัทมอบหมายให้ นางสาวอัญชลี ปานเงิน หัวหน้าส่วนการเงิน ดำารงตำาแหน่งหัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์  
ทัง้น้ีนักลงทุนหรอืบคุคลทัว่ไปสามารถตดิต่อมายงัฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์  โทรศพัท์ 0-281-52060 ต่อ 2800 หรอื 2816 อเีมล 
fid@asimar.com หรือ www.asimar.com

7.6.3 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

1.	 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี	(audit	fee)

 บริษัทและบริษัทย่อยจ่าย ค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่

 - ผู้สอบบัญชีของบริษัท ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามีจำานวนเงินรวม 1,180,000.00 บาท

 -  สำานักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำานักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบ
บัญชีสังกัด ในรอบปี บัญชีที่ผ่านมามีจำานวนเงินรวม - บาท

2.	 ค่าบริการอื่น	(non-audit	fee)	

- ไม่มี -

งบการเงิน เอกสารแนบการประกอบธุุรกิจและผลการดำำานิินิงานิ การกำากับดููแลกิจการ
CONTENTS
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8. รายงานผลการด�าเนินงานส�าคัญด้านการก�ากับดูแลกิจการ
8.1 สรปุผลการปฏบัิตหิน้าทีข่องคณะกรรมการในรอบปีทีผ่่านมา 

 คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างสมำ่าเสมอ มีการกำาหนดการประชุมล่วงหน้า เพื่อกำาหนด
นโยบายที่สำาคัญ พิจารณากลยุทธ์ทางธุรกิจและพิจารณาอนุมัติแผนการดำาเนินงาน งบประมาณประจำาปีของบริษัทตลอดจน
ติดตามผลการดำาเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการพิจารณาติดตามการดำาเนินงานของบริษัทเป็นส่วนหนึ่งของ
วาระประจำาการประชมุ โดยเลขานกุารบริษทัจะส่งหนงัสือเชญิประชมุและเอกสารประกอบการประชมุท่ีมเีนือ้หาทีจ่ ำาเป็นและ 
เพียงพอในการตัดสินใจให้กรรมการล่วงหน้าก่อนประชุมประมาณ 7 วัน เว้นแต่เป็นการเรียกประชุมเร่งด่วน

8.1.1 การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

1.	กรรมการอิสระ

คุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท

 1.  ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท และบริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ง (นับรวมบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 ตามกฎหมายหลักทรัพย์)

 2.  ไม่มส่ีวนร่วมในการบรหิารงาน รวมทัง้ไม่เป็นลูกจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาที่ได้รับเงินเดอืนประจำา บคุคลที่ให้บรกิาร
ด้านวิชาชีพแก่บริษัท หรือบริษัทในเครือ เช่น ผู้สอบบัญชี ทนายความ ฯลฯ หรือเป็นผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท 
หรือบริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยต้องไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียใน
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี

 3.  ไม่มคีวามสมัพนัธ์ทางธรุกจิ ไม่ว่าในลกัษณะคู่ค้าหรือการกูย้มื ไม่มผีลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย ไม่ว่าทางตรงหรอื
ทางอ้อม ทั้งในด้านการเงิน และการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัด
แย้งในลักษณะที่จะให้ขาดความเป็นอิสระ

 4.  ไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความ  
ขัดแย้ง และไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

2.	การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

 ในการแต่งตั้งกรรมการคณะกรรมสรรหามีหน้าที่รับผิดชอบในการพิจารณาคัดเลือก และกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมตามข้อบังคับของบริษัท และเป็นผู้เสนอช่ือผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อให้ได้กรรมการที่มีประสบการณ์ที่เป็น
ประโยชน์ต่อบรษิทั และมคีวามหลากหลาย โดยพจิารณาจากโครงสร้างขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการ และเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขอความเห็นชอบ ก่อนจะนำาเสนอรายชื่อกรรมการดังกล่าวต่อที่ประชุมผูถือหุ้น พิจารณาอนุมัติ

 นอกจากนี้คณะกรรมการสรรหาได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วน ร่วมในการเสนอชื่อกรรมการ ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
ด้วย และวิธีการแต่งตั้งกรรมการแต่ละรายต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกว่าก่ึงหน่ึงของจำานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ
หุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทใช้หลักเกณฑ์ดังนี้

 1.  จำานวนกรรมการจะต้องมีไม่น้อยกว่าห้าคน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวนกรรมการที่มีอยู่ท้ังหมด
ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

 2.  ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก โดยให้ถือว่าผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง
หุ้นต่อหนึ่งเสียง
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 3.  ให้ผูถ้อืหุน้ลงคะแนนเสยีงเลอืกบคุคลที่ได้รบัการเสนอชือ่เป็นกรรมการ เป็นรายบคุคลคราวละคนหรือคราวละหลาย
คนตามแต่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้จะเหน็สมควร โดยบคุคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำาดบัลงมา เป็นผู้ได้รับการเลอืก
ตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำานวนกรรมการที่พึงจะมี หรือพึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้ง
ตามลำาดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำานวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ประธานท่ีประชุมออกเสียงได้เพิ่มขึ้น 
อีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

การถอดถอนกรรมการ

 ในการประชมุสามัญประจำาปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากตำาแหน่งหนึง่ในสามเป็นอตัรา ถ้าจำานวนกรรมการทีจ่ะแบ่งออก 
ให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำานวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยกรรมการผู้ออกจากตำาแหน่งตาม ข้อนี้จะ
เลือกตั้งให้เข้ารับตำาแหน่งอีกก็ได้ นอกจากการพ้นจากตำาแหน่งตามวาระข้างต้น กรรมการอาจพ้นจากตำาแหน่งเมื่อ

 1. ตาย

 2. ลาออก

 3. ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย

 4.  ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ลงมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจำานวนผู้ถอืหุน้ทีม่าประชมุ และมสิีทธอิอก
เสียงและมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ มีสิทธิออกเสียง

 5. ศาลมีคำาสั่งให้ออก

ผู้บริหารระดับสูงสุด

 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

 บคุคลทีมี่คณุสมบัตเิหมาะสมเพือ่ดำารงตำาแหน่งผูบ้ริหารระดบัสงูสุด และเสนอช่ือบคุคลท่ีเหน็ว่าให้คณะกรรมการบรษิทั
พิจารณาแต่งตั้งต่อไป โดยในการสรรหาได้พิจารณากลั่นกรองสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสม มีความรู้ความ
สามารถ ทักษะ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำาเนินงานของบริษัท และเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และ
สามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่คณะกรรมการกำาหนดไว้

3.	จัดให้มีแผนการสืบทอดต�าแหน่งผู้บริหารสูงสุด

 คณะกรรมการมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน เป็นผู้รับผิดชอบการจัดทำาแผนการสืบทอด
ตำาแหน่งของกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท โดยพิจารณาจากบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรักษา
ความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนและพนักงานว่า การดำาเนินงานของบริษัทจะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

4.	การรวมหรือแยกต�าแหน่ง

 ประธานกรรมการบริษัท เป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร ไม่เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการผู้จัดการ และไม่มีความ
สัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหาร โดยบริษัทได้มีการจัดให้แบ่งแยกบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบในการปฎิบัติงานของ  
คณะกรรมการบริษัท และฝ่ายบริหารออกจากกันอย่างชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร

5.		การก�าหนดนโยบายจ�ากัดจ�านวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนจะด�ารงต�าแหน่งกรรมการ	 และการระบุถึงวาระการด�ารง
ต�าแหน่งของกรรมการ

 บริษัทยังมิได้กำาหนดนโยบายในเรื่องดังกล่าว เน่ืองจากกรรมการทุกท่านสามารถอุทิศเวลาให้กับบริษัทได้อย่างเต็มที่ 
ส่วนเรือ่งการระบวุาระการดำารงตำาแหน่งของกรรมการมข้ีอจำากดัเรือ่งความรูค้วามเชีย่วชาญในธรุกจิทีม่ลีกัษณะเฉพาะ ทำาให้
การกำาหนดวาระการดำารงตำาแหน่งของกรรมการจะไม่เป็นผลดีต่อบริษัท

งบการเงิน เอกสารแนบการประกอบธุุรกิจและผลการดำำานิินิงานิ การกำากับดููแลกิจการ
CONTENTS
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 3.  ให้ผู้ถอืหุน้ลงคะแนนเสียงเลือกบคุคลที่ได้รับการเสนอชือ่เป็นกรรมการ เป็นรายบคุคลคราวละคนหรอืคราวละหลาย
คนตามแต่ทีป่ระชมุผู้ถอืหุน้จะเหน็สมควร โดยบคุคลที่ได้รับคะแนนเสยีงสงูสดุตามลำาดบัลงมา เป็นผูไ้ด้รบัการเลอืก
ตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำานวนกรรมการที่พึงจะมี หรือพึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้ง
ตามลำาดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำานวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ประธานท่ีประชุมออกเสียงได้เพิ่มขึ้น 
อีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

การถอดถอนกรรมการ

 ในการประชมุสามัญประจำาปีทกุคร้ัง ให้กรรมการออกจากตำาแหน่งหนึง่ในสามเป็นอตัรา ถ้าจำานวนกรรมการทีจ่ะแบ่งออก 
ให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำานวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยกรรมการผู้ออกจากตำาแหน่งตาม ข้อนี้จะ
เลือกตั้งให้เข้ารับตำาแหน่งอีกก็ได้ นอกจากการพ้นจากตำาแหน่งตามวาระข้างต้น กรรมการอาจพ้นจากตำาแหน่งเมื่อ

 1. ตาย

 2. ลาออก

 3. ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย

 4.  ทีป่ระชมุผู้ถอืหุน้ลงมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจำานวนผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุ และมสิีทธอิอก
เสียงและมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ มีสิทธิออกเสียง

 5. ศาลมีคำาสั่งให้ออก

ผู้บริหารระดับสูงสุด

 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

 บคุคลทีมี่คณุสมบตัเิหมาะสมเพือ่ดำารงตำาแหน่งผูบ้ริหารระดบัสงูสดุ และเสนอชือ่บคุคลท่ีเหน็ว่าให้คณะกรรมการบรษิทั
พิจารณาแต่งตั้งต่อไป โดยในการสรรหาได้พิจารณากลั่นกรองสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสม มีความรู้ความ
สามารถ ทักษะ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำาเนินงานของบริษัท และเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และ
สามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่คณะกรรมการกำาหนดไว้

3.	จัดให้มีแผนการสืบทอดต�าแหน่งผู้บริหารสูงสุด

 คณะกรรมการมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน เป็นผู้รับผิดชอบการจัดทำาแผนการสืบทอด
ตำาแหน่งของกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท โดยพิจารณาจากบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรักษา
ความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนและพนักงานว่า การดำาเนินงานของบริษัทจะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

4.	การรวมหรือแยกต�าแหน่ง

 ประธานกรรมการบริษัท เป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร ไม่เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการผู้จัดการ และไม่มีความ
สัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหาร โดยบริษัทได้มีการจัดให้แบ่งแยกบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบในการปฎิบัติงานของ  
คณะกรรมการบริษัท และฝ่ายบริหารออกจากกันอย่างชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร

5.		การก�าหนดนโยบายจ�ากัดจ�านวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนจะด�ารงต�าแหน่งกรรมการ	 และการระบุถึงวาระการด�ารง
ต�าแหน่งของกรรมการ

 บริษัทยังมิได้กำาหนดนโยบายในเร่ืองดังกล่าว เน่ืองจากกรรมการทุกท่านสามารถอุทิศเวลาให้กับบริษัทได้อย่างเต็มที่ 
ส่วนเร่ืองการระบวุาระการดำารงตำาแหน่งของกรรมการมข้ีอจำากดัเรือ่งความรูค้วามเชีย่วชาญในธรุกจิทีม่ลีกัษณะเฉพาะ ทำาให้
การกำาหนดวาระการดำารงตำาแหน่งของกรรมการจะไม่เป็นผลดีต่อบริษัท
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เรื่องที่ยังไม่ปฏิบัติ 

 คณะกรรมการมิได้กำาหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการไปดำารงตำาแหน่งกรรมการที่บริษัทอ่ืนของผู้บริหารระดับสูง 
เนื่องจากปัจจุบันผู้บริหารระดับสูงทุกท่านปฏิบัติงานที่บริษัทได้อย่างเต็มเวลาไม่ถือเป็นปัญหาในการบริหารงานที่บริษัท

6.	คณะกรรมการชุดย่อย

 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทำาหน้าที่ตรวจสอบและสนับสนุนการกำากับดูแลการ
ดำาเนินกิจการของบริษัท โดยสมาชิกทุกคนเป็นกรรมการอิสระไม่เป็นผู้บริหารและมีคุณสมบัติเป็นไปตามท่ีกำาหนดไว้ในกฎ
เกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้  
คณะกรรมการบริษัทยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน เพื่อทำาหน้าที่ไปตามนโยบาย บริษัทได้เปิด
เผยรายละเอยีดเกีย่วกบัโครงสร้างและอำานาจหน้าทีข่องคณะอนกุรรมการชดุย่อยภายใต้หวัข้อเรือ่งโครงสร้างการจดัการ ส่วน
จำานวนครั้งการประชุมการประชุมอยู่ภายใต้หัวข้อเรื่องการปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี หมวดที่ 4 การเปิดเผย
ข้อมูลและความโปร่งใส

7.	การก�าหนดบทบาท	หน้าที่ของคณะกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

 บริษัทได้มีการแบ่งแยกบทบาท หน้าท่ี ความรับผิดชอบไว้ชัดเจนโดยได้เปิดเผยรายละเอียดอำานาจหน้าที่ของคณะ
กรรมการบริษัทและอำานาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการภายใต้หัวข้อเรื่องโครงสร้างการจัดการ

8.	การปฐมนิเทศ	และการพัฒนาความรู้แก่กรรมการ

 การปฐมนิเทศกรรมการ 

 กรรมการผู้เข้าดำารงตำาแหน่งใหม่ จะได้รับข้อมูลความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกิจการซ่อมเรือและต่อเรือ และข้อมูลเฉพาะของ
บริษัท

การพัฒนาความรู้แก่กรรมการ	

บริษัทได้ส่งกรรมการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ดังนี้

ชื่อ หลักสูตร ปี

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

2550
2546

นายประวัต ิ จันทร์เรือง - Role of the Compensation Committee 2551

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

2561
2551
2551
2547
2547
2547

นายสุทิน ตัณฑ์ไพบูลย์ - Director Certification Program (DCP) 2546
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CONTENTS

ชื่อ หลักสูตร ปี

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

2561
2547
2547
2547
2546
2546
2545

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

2551
2545
2545 

ดร.นณณ ์ ผาณิตวงศ์ - Board Nomination and Compensation Program (BNCP)
- Director Certification Program (DCP)

2561
2555

นายสุรเดช ตัณฑ์ไพบูลย์ - Director Certification Program (DCP) 2554

นายวิณณ ์ ผาณิตวงศ์ - Director Certification Program (DCP) 2554

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

2560
2560

นายธีรพงษ ์ ตัณฑ์ไพบูลย์ - Director Accreditation Program (DAP) 2561

9.	การประเมินผลคณะกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

 คณะกรรมการมีการประเมินผลงานประจำาปีของตนเอง

 คณะกรรมการเห็นชอบการใช้แบบประเมินผลคณะกรรมการบริษัท ซึ่งผ่านการสอบทานโดยคณะกรรมการสรรหาและ
กำาหนดค่าตอบแทน เพ่ือนำาผลการประเมินมาใช้เพ่ือการปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการทั้งคณะ โดยแบ่งการ
ประเมินเป็น 4 หมวด ดังนี้

 • การประชุมกรรมการ
 • ประสิทธิภาพในการสื่อสาร
 • ขั้นตอนการดำาเนินการ
 • ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร

 คณะกรรมการจะปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละปี โดยพิจารณาจากผลการประเมินที่ได้รับ

 คณะกรรมการจัดให้มีการประเมินผลงานของผู้บริหารสูงสุด

 คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณา นำาเสนอ และให้ความเห็นชอบผลประเมินการปฏิบัติงาน
ของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท (ระดับรองกรรมการผู้จัดการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ) ต่อคณะ
กรรมการบรษิทั เป็นประจำาทกุปี โดยพิจารณาจากความสำาเร็จของเป้าหมายในระดบับริษทั และความสามารถในระดบับคุคล 
รวมทั้งอัตราค่าตอบแทนในอุตสาหกรรม ซ่ึงบริษัทได้สำารวจค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นระยะๆ เพื่อให้สามารถแข่งขันได้กับ
ตลาดและเพียงพอที่จะรักษาและจูงใจผู้บริหารที่

10.	รายงานของคณะกรรมการบริษัท

 คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัท และบริษัทย่อย ร่วมถึงสารสนเทศทางการเงินท่ี
ปรากฏในรายงานประจำาปี ได้จัดให้มรีะบบควบคมุภายในทีม่ปีระสทิธผิล เพือ่ให้มัน่ใจได้ว่าการบนัทกึข้อมลูทางบญัชมีคีวาม
ถูกต้องครบถ้วน นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ยังมีหน้าที่ในการเปิดเผยสารสนเทศทั้งที่เป็นสารสนเทศทางการเงินและ

งบการเงิน เอกสารแนบการประกอบธุุรกิจและผลการดำำานิินิงานิ การกำากับดููแลกิจการ
CONTENTS
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CONTENTS

ชื่อ หลักสูตร ปี

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

2561
2547
2547
2547
2546
2546
2545

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

2551
2545
2545 

ดร.นณณ ์ ผาณิตวงศ์ - Board Nomination and Compensation Program (BNCP)
- Director Certification Program (DCP)

2561
2555

นายสุรเดช ตัณฑ์ไพบูลย์ - Director Certification Program (DCP) 2554

นายวิณณ ์ ผาณิตวงศ์ - Director Certification Program (DCP) 2554

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

2560
2560

นายธีรพงษ ์ ตัณฑ์ไพบูลย์ - Director Accreditation Program (DAP) 2561

9.	การประเมินผลคณะกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

 คณะกรรมการมีการประเมินผลงานประจำาปีของตนเอง

 คณะกรรมการเห็นชอบการใช้แบบประเมินผลคณะกรรมการบริษัท ซ่ึงผ่านการสอบทานโดยคณะกรรมการสรรหาและ
กำาหนดค่าตอบแทน เพื่อนำาผลการประเมินมาใช้เพื่อการปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการทั้งคณะ โดยแบ่งการ
ประเมินเป็น 4 หมวด ดังนี้

 • การประชุมกรรมการ
 • ประสิทธิภาพในการสื่อสาร
 • ขั้นตอนการดำาเนินการ
 • ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร

 คณะกรรมการจะปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละปี โดยพิจารณาจากผลการประเมินที่ได้รับ

 คณะกรรมการจัดให้มีการประเมินผลงานของผู้บริหารสูงสุด

 คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณา นำาเสนอ และให้ความเห็นชอบผลประเมินการปฏิบัติงาน
ของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท (ระดับรองกรรมการผู้จัดการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ) ต่อคณะ
กรรมการบริษทั เป็นประจำาทกุปี โดยพิจารณาจากความสำาเร็จของเป้าหมายในระดบับรษิทั และความสามารถในระดบับคุคล 
รวมทั้งอัตราค่าตอบแทนในอุตสาหกรรม ซึ่งบริษัทได้สำารวจค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นระยะๆ เพื่อให้สามารถแข่งขันได้กับ
ตลาดและเพียงพอที่จะรักษาและจูงใจผู้บริหารที่

10.	รายงานของคณะกรรมการบริษัท

 คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัท และบริษัทย่อย ร่วมถึงสารสนเทศทางการเงินท่ี
ปรากฏในรายงานประจำาปี ได้จดัให้มรีะบบควบคมุภายในทีม่ปีระสทิธผิล เพือ่ให้มัน่ใจได้ว่าการบันทกึข้อมลูทางบญัชมีีความ
ถูกต้องครบถ้วน นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ยังมีหน้าที่ในการเปิดเผยสารสนเทศทั้งที่เป็นสารสนเทศทางการเงินและ
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CONTENTS

สารสนเทศเรื่องอื่นอย่างครบถ้วน เพียงพอ โปร่งใส เชื่อถือได้และทันเวลา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียม
กันตามที่กำาหนด ตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์

8.1.2 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

การประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ

• ในปี 2564 ได้จัดประชุมดังนี้

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง
คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนได้จัดให้มีการประชุมทั้งหมด 2 ครั้ง 

คณะกรรมการบริษัทแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม สรุปได้ดังนี้

ชื่อ
คณะกรรมการ 

บริษัท
คณะกรรมการ 

ตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและ

ก�าหนดค่าตอบแทน

1. นายประกิต ประทีปะเสน 4/4 - -

2. นายศรีภูมิ ศุขเนตร 4/4 4/4 2/2

3. นางวรวรรณ งานทวี 4/4 - -

4. นายประวัติ จันทร์เรือง 4/4 - 1/2

5. นายสุทิน ตัณฑ์ไพบูลย์ 4/4 - -

6. ดร.บำารุง จินดา 4/4 4/4 -

7. นางลักขณา ศรีสด 4/4 4/4 -

8. นายธีรพงษ์ ตัณฑ์ไพบูลย์ 4/4 - -

9. ดร.นณณ์ ผาณิตวงศ์ 4/4 - 1/2

10. นายสุรเดช ตัณฑ์ไพบูลย์ 4/4 - -

11. นายวิณณ์ ผาณิตวงศ์ 4/4 - -

ค่าตอบแทนกรรมการ

กรรมการและผู้บริหารของบริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำากัด (มหาชน) ได้รับค่าตอบแทนจากการบริหารงานดังนี้ 

ชื่อ - นามสกุล
ค่าตอบแทนรายปี
กรรมการบริษัท

ค่าตอบแทนรายปี
กรรมการตรวจสอบ

ค่าตอบแทนรายปี
กรรมการสรรหาและ 
ก�าหนดค่าตอบแทน

1. นายประกิต ประทีปะเสน 240,000 - -

2. นางวรวรรณ งานทวี 150,000 - -

3. นายประวัติ จันทร์เรือง 150,000 - 60,000

4. นายสุทิน ตัณฑ์ไพบูลย์ 150,000 - -

5. ดร.นณณ์ ผาณิตวงศ์ 150,000 - 60,000

6. นายศรีภูมิ ศุขเนตร 150,000 150,000 60,000
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CONTENTS

ชื่อ - นามสกุล
ค่าตอบแทนรายปี
กรรมการบริษัท

ค่าตอบแทนรายปี
กรรมการตรวจสอบ

ค่าตอบแทนรายปี
กรรมการสรรหาและ 
ก�าหนดค่าตอบแทน

7. ดร.บำารุง จินดา 150,000 120,000 -

8. นางลักขณา ศรีสด 150,000 120,000 -

9. นายธีรพงษ์ ตัณฑ์ไพบูลย์ 150,000 - -

10. นายสุรเดช ตัณฑ์ไพบูลย์ 150,000 - -

11. นายวิณณ์ ผาณิตวงศ์ 150,000 - -

รวม 1,740,000 390,000 180,000

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

2.	บริษัทไม่มีค่าตอบแทนใดๆ	เพิ่มนอกเหนอืจากนี้
* ค่าตอบแทนกรรมการเป็นค่าตอบแทนรายปี ไม่มีเบี้ยประชุมและสิทธิประโยชน์อิ่นๆ

นโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

 บริษัทได้กำาหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารที่สมเหตุสมผล โดยมีคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่า
ตอบแทนทำาหน้าที่ทบทวนและพิจารณาความเหมาะสมที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่ สถานะทางการเงิน

บริษัทได้กำาหนดหลักเกณฑ์ในการให้ค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

 • กำาหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นค่าตอบแทนรายปี และโบนัส โดยไม่มีเบี้ยประชุม และสิทธิประโยชน์อื่นๆ

 • กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการชุดย่อยให้ได้รับค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นตามความรับผิดชอบ

8.1.3 การกำากับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

 การเสนอชื่อ และใช้สิทธิออกเสียงแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการในบริษัทย่อย ดำาเนินการโดยฝ่ายจัดการซึ่งบริษัทกำาหนด
ระเบียบปฏิบัติให้การเสนอช่ือและใช้สิทธิออกเสียงดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทด้วย โดยบุคคลที่
ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อย มีหน้าที่ดำาเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อย และบริษัทได้กำาหนดให้
บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งนั้น ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะไปลงมติ หรือใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องที่สำาคัญใน
ระดับเดียวกับที่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

 นอกจากนี้บริษัทกำาหนดระเบียบให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทนั้นต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีข้อบังคับในเร่ืองการทำา
รายการเกี่ยวโยง การได้มาหรือจำาหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ หรือการทำารายการสำาคัญอื่นใดของบริษัทดังกล่าว ให้ครบถ้วน  
ถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทำารายการข้างต้นในลักษณะเดียวกับเกณฑ์ของบริษัท 
รวมถึงต้องกำากับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยให้บริษัทสามารถตรวจสอบ และรวบรวมมา
จัดทำางบการเงินรวมได้ทันกำาหนดด้วย

8.1.4 การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำากับดูแลกิจการ

นโยบายการซื้อ	ขาย	หลักทรัพย์ของบริษัท

 บรษัิทกำาหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บรหิารต้องรายงานการมส่ีวนได้เสียของตนและบคุคลทีเ่กีย่วข้อง ซึง่เป็นส่วนได้
เสยีทีเ่กีย่วข้องกบัการบรหิารจดัการบรษิทัหรอืบริษทัย่อย ตามหลักเกณฑ์ รูปแบบ และวธิกีารทีบ่ริษทักำาหนด โดยกรรมการ
และผู้บริหารที่มีการซื้อ ขาย โอน รับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท รวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีหน้าที่ต้อง
ทำารายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ภายใน 3 วันส่งไปยัง ก.ล.ต. ตามระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีการ
เปิดเผยการซื้อ – ขาย/การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทให้ที่ประชุมคณะกรรมการทราบทุกครั้ง

งบการเงิน เอกสารแนบการประกอบธุุรกิจและผลการดำำานิินิงานิ การกำากับดููแลกิจการ
CONTENTS



86 แบบแสดงรายงานข้อมูลประจำาปี/รายงานประจำาปี 2564
บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำากัด (มหาชน)

CONTENTS

ชื่อ - นามสกุล
ค่าตอบแทนรายปี
กรรมการบริษัท

ค่าตอบแทนรายปี
กรรมการตรวจสอบ

ค่าตอบแทนรายปี
กรรมการสรรหาและ 
ก�าหนดค่าตอบแทน

7. ดร.บำารุง จินดา 150,000 120,000 -

8. นางลักขณา ศรีสด 150,000 120,000 -

9. นายธีรพงษ์ ตัณฑ์ไพบูลย์ 150,000 - -

10. นายสุรเดช ตัณฑ์ไพบูลย์ 150,000 - -

11. นายวิณณ์ ผาณิตวงศ์ 150,000 - -

รวม 1,740,000 390,000 180,000

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

2.	บริษัทไม่มีค่าตอบแทนใดๆ	เพิ่มนอกเหนอืจากนี้
* ค่าตอบแทนกรรมการเป็นค่าตอบแทนรายปี ไม่มีเบี้ยประชุมและสิทธิประโยชน์อิ่นๆ

นโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

 บริษัทได้กำาหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารที่สมเหตุสมผล โดยมีคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่า
ตอบแทนทำาหน้าที่ทบทวนและพิจารณาความเหมาะสมที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่ สถานะทางการเงิน

บริษัทได้กำาหนดหลักเกณฑ์ในการให้ค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

 • กำาหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นค่าตอบแทนรายปี และโบนัส โดยไม่มีเบี้ยประชุม และสิทธิประโยชน์อื่นๆ

 • กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการชุดย่อยให้ได้รับค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นตามความรับผิดชอบ

8.1.3 การกำากับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

 การเสนอชื่อ และใช้สิทธิออกเสียงแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการในบริษัทย่อย ดำาเนินการโดยฝ่ายจัดการซึ่งบริษัทกำาหนด
ระเบียบปฏิบัติให้การเสนอช่ือและใช้สิทธิออกเสียงดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทด้วย โดยบุคคลที่
ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อย มีหน้าที่ดำาเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อย และบริษัทได้กำาหนดให้
บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งนั้น ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะไปลงมติ หรือใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องที่สำาคัญใน
ระดับเดียวกับที่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

 นอกจากนี้บริษัทกำาหนดระเบียบให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทนั้นต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีข้อบังคับในเรื่องการทำา
รายการเกี่ยวโยง การได้มาหรือจำาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการทำารายการสำาคัญอ่ืนใดของบริษัทดังกล่าว ให้ครบถ้วน  
ถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทำารายการข้างต้นในลักษณะเดียวกับเกณฑ์ของบริษัท 
รวมถึงต้องกำากับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยให้บริษัทสามารถตรวจสอบ และรวบรวมมา
จัดทำางบการเงินรวมได้ทันกำาหนดด้วย

8.1.4 การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำากับดูแลกิจการ

นโยบายการซื้อ	ขาย	หลักทรัพย์ของบริษัท

 บริษัทกำาหนดนโยบายให้กรรมการและผูบ้ริหารต้องรายงานการมส่ีวนได้เสียของตนและบุคคลทีเ่กีย่วข้อง ซึง่เป็นส่วนได้
เสยีทีเ่กีย่วข้องกบัการบริหารจดัการบริษทัหรือบริษทัย่อย ตามหลักเกณฑ์ รปูแบบ และวธิกีารทีบ่รษิทักำาหนด โดยกรรมการ
และผู้บริหารที่มีการซื้อ ขาย โอน รับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท รวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีหน้าที่ต้อง
ทำารายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ภายใน 3 วันส่งไปยัง ก.ล.ต. ตามระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีการ
เปิดเผยการซื้อ – ขาย/การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทให้ที่ประชุมคณะกรรมการทราบทุกครั้ง

87แบบแสดงรายงานข้อมูลประจำาปี/รายงานประจำาปี 2564
บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำากัด (มหาชน)

CONTENTS

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

 บริษัทมีหลักปฏิบัติทั่วไปของผู้บริหารที่จะเก็บรักษาข้อมูลภายในที่สำาคัญ และมีผลต่อการตัดสินใจของนักลงทุนไม่ให้
เผยแพร่ออกไปก่อนนำาส่งข้อมลูให้ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยและคณะกรรมการกำากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรัพย์
โดยเฉพาะข้อมูลงบการเงิน

 ทั้งนี้ เมื่อมีรายการซื้อ-ขายหุ้นของบริษัท กรรมการและผู้บริหารระดับสูงรวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 
ต้องทำารายการซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษัทภายใน 3 วันทำาการ เพ่ือนำาส่ง ก.ล.ต ตามระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และมีการเปิดเผยการซื้อ – ขาย/การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทให้ที่ประชุม คณะกรรมการทราบทุกครั้ง

รายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร

รายชื่อ
จ�านวนหุ้น 
ณ 31 ธ.ค. 

2564

จ�านวนหุ้น 
ณ 31 ธ.ค. 

2563

เพิ่ม (ลด)
จากการ
ซื้อ-ขาย 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 

ในบริษัท(%)

1 นายประกิต ประทีปะเสน 200,200 200,200 - 0.08

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

2 นายศรีภูมิ ศุขเนตร - - - -

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

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

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

4 นายสุทิน ตัณฑ์ไพบูลย์ - - - -

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

5 ดร.บำารุง จินดา - - - -

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

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

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

7 นางลักขณา ศรีสด - - - -

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

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

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

9 นายสุรเดช ตัณฑ์ไพบูลย์ - - - -

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

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

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

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

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

FINANCIAL STATEMENTS ATTACHMENTSBUSINESS AND PERFORMANCE CORPORATE GOVERNANCE
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บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำากัด (มหาชน)

CONTENTS

รายชื่อ
จ�านวนหุ้น 
ณ 31 ธ.ค. 

2564

จ�านวนหุ้น 
ณ 31 ธ.ค. 

2563

เพิ่ม (ลด)
จากการ
ซื้อ-ขาย 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 

ในบริษัท(%)

12 นายนิติ ประทุมถิ่น - - - -

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

13 นายทวีเกียรติ เทอดเผ่าพงษ์ - - - -

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

14 นางอารมย์ สัจจวิโส - - - -

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

15 น.ส.ระพีพรรณ พิบูลย์ศิลป์ - - - -

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

16 นายเสกสรร ปราณอมรกิจ - - - -

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

17 นายธวัช ปราณอมรกิจ - - - -

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

18 นายพงศ์สัณห์ แพจุ้ย - - - -

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

19 นายณฐกร พุ่มภักดี - - - -

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น

นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

 บรษิทั เอเชยีน มารนี เซอร์วสิส์ จำากดั ( มหาชน ) ดำาเนนิธรุกจิโดยให้ความสำาคญัต่อการกำากบัดแูลกจิการภายใต้กรอบ
การบรหิารจดัการของการมีจรยิธรรมทีด่ ีมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้โดยเฉพาะกระบวนการทีเ่กีย่วข้อง หรือสุ่มเส่ียง
ต่อการทุจริตภายในบริษัทฯ รวมถึงการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบไม่ว่าทางตรงและทางอ้อม

แนวทางในการปฎิบัติงานตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

 1.  ห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ดำาเนินการหรือยอมรับหรือให้  
การสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมถึงผู้รับจ้างหรือ ผู้รับจ้างช่วงอื่นๆ  
ท่ีเก่ียวข้อง และกำาหนดให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นนี้อย่างสมำ่าเสมอ 
ตลอดจนมีการทบทวนแนวทางการปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ ข้อกำาหนด ข้อบังคับ ประกาศ 
กฎหมาย และการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ

 2.  มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นส่วนหนึ่งของการดำาเนินธุรกิจและเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของ 
คณะกรรมการบรษิทั ผูบ้รหิาร ผูบ้งัคบับญัชา พนักงานทกุคนทกุระดบั ทีจ่ะมีส่วนในการแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบั 
การปฏิบัติเพื่อให้การดำาเนินการด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นบรรลุตามนโยบายที่กำาหนด

งบการเงิน เอกสารแนบการประกอบธุุรกิจและผลการดำำานิินิงานิ การกำากับดููแลกิจการ
CONTENTS
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12 นายนิติ ประทุมถิ่น - - - -

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

13 นายทวีเกียรติ เทอดเผ่าพงษ์ - - - -

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

14 นางอารมย์ สัจจวิโส - - - -

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

15 น.ส.ระพีพรรณ พิบูลย์ศิลป์ - - - -

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

16 นายเสกสรร ปราณอมรกิจ - - - -

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

17 นายธวัช ปราณอมรกิจ - - - -

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

18 นายพงศ์สัณห์ แพจุ้ย - - - -

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

19 นายณฐกร พุ่มภักดี - - - -

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น

นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

 บริษทั เอเชยีน มารีน เซอร์วสิส์ จำากดั ( มหาชน ) ดำาเนนิธรุกจิโดยให้ความสำาคญัต่อการกำากบัดแูลกจิการภายใต้กรอบ
การบรหิารจดัการของการมจีริยธรรมทีด่ ีมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้โดยเฉพาะกระบวนการทีเ่กีย่วข้อง หรอืสุม่เส่ียง
ต่อการทุจริตภายในบริษัทฯ รวมถึงการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบไม่ว่าทางตรงและทางอ้อม

แนวทางในการปฎิบัติงานตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

 1.  ห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ดำาเนินการหรือยอมรับหรือให้  
การสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมถึงผู้รับจ้างหรือ ผู้รับจ้างช่วงอื่นๆ  
ที่เกี่ยวข้อง และกำาหนดให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นนี้อย่างสมำ่าเสมอ 
ตลอดจนมีการทบทวนแนวทางการปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ ข้อกำาหนด ข้อบังคับ ประกาศ 
กฎหมาย และการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ

 2.  มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นส่วนหนึ่งของการดำาเนินธุรกิจและเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของ 
คณะกรรมการบริษทั ผู้บริหาร ผู้บงัคบับญัชา พนักงานทกุคนทกุระดบั ทีจ่ะมส่ีวนในการแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบั 
การปฏิบัติเพื่อให้การดำาเนินการด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นบรรลุตามนโยบายที่กำาหนด
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 3.  บริษัทฯ พัฒนามาตรการการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่นให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยจัดให้มีการ
ประเมนิความเสีย่งในกจิกรรมทีเ่กีย่วข้องหรอืสุม่เสีย่งต่อการทจุรติและคอร์รปัชัน่และนำามาจดัทำาเป็นคูม่อืแนวทาง
ในการปฏิบัติแก่ผู้เกี่ยวข้อง

 4.  บริษัทฯ ไม่กระทำาหรือสนับสนุนการให้สินบนในทุกรูปแบบ ทุกกิจกรรมที่อยู่ภายใต้การดูแล รวมถึงการควบคุม 
การบริจาคเพื่อการกุศล การบริจาคให้แก่พรรคการเมือง การให้ของขวัญทางธุรกิจและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ มี
ความโปร่งใสและไม่มีเจตนาเพื่อโน้มน้าวให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐหรือเอกชนดำาเนินการที่ไม่เหมาะสม

 5.  บริษัทฯ จัดให้มีการควบคุมภายในที่เหมาะสม สมำ่าเสมอเพื่อป้องกันไม่ให้พนักงานมีการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม

 6.  บริษัทฯ จัดให้ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นแก่คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน เพื่อ
ส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริต และรับผิดชอบในการปฏิบัติตามหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมถึงสื่อให้เห็นความมุ่งมั่น
ของ บริษัทฯ

 7.  บริษัทฯ จัดให้มีกลไกลการรายงานสถานะการเงินที่โปร่งใสและถูกต้องแม่นยำา

 8.  บริษัทฯ ส่งเสริมให้มีการสื่อสารที่หลากหลายช่องทาง เพื่อให้พนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถแจ้งเบาะแส 
อันควรสงสัย โดยมั่นใจได้ว่าผู้แจ้งเบาะแสได้รับการคุ้มครอง โดยไม่ให้ถูกลงโทษ โยกย้ายที่ไม่เป็นธรรมหรือ กลั่น
แกล้งด้วยประการใด และรวมถึงการแต่งตั้งบุคคลเพื่อตรวจสอบติดตามทุกเบาะแสที่มีการแจ้งเข้ามา

มาตรการการแจ้งเบาะแสและการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส

 บริษัทฯ กำาหนดให้ผู้บริหารทุกระดับในองค์กร ดูแลรับผิดชอบและถือเป็นเรื่องสำาคัญที่จะดำาเนินการให้พนักงานภายใต้ 
สายบังคับบัญชาของตนทราบ เข้าใจ และปฎิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบาย ระเบียบปฎิบัติ ข้อกำาหนดของบริษัท และ
หลกัการกำากับดแูลกจิการท่ีด ีรวมทัง้กฎหมายต่างๆ อย่างจรงิจงั และได้กำาหนดแนวปฎบิตัิในการพจิารณาและสอบสวนเร่ือง
ราวร้องทุกข์หรือร้องเรียนที่เป็นระบบโปร่งใสและตรวจสอบได้

 เพื่อให้ผู้ร้องทุกข์หรือผู้ร้องเรียนไว้วางใจและเชื่อมั่นในกระบวนการสอบสวนที่เป็นธรรม เพื่อให้มีการปฎิบัติต่อผู้มีส่วน
ได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกันและมีความเป็นธรรม บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางรับแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น 
หรอืข้อเสนอแนะใดทีแ่สดงว่าผูม้ส่ีวนได้เสยีได้รบัผลกระทบ หรือมคีวามเสีย่งทีจ่ะได้รับผลกระทบอนัก่อให้เกดิความเสยีหาย
ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจากการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือจากการปฎิบัติของพนักงานของบริษัทฯ เกี่ยวกับการกระทำา
ผิดกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือจรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมถึงพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจิต การปฎิบัติที่ไม่เท่าเทียม
กัน หรือการกระทำาที่ขาดความระมัดระวังและขาดความรอบครอบ โดยผู้ร้องทุกข์หรือผู้ร้องเรียนสามารถ แจ้งเบาะแสหรือ  
ข้อร้องเรียน พร้อมส่งรายละเอียดหลักฐานต่างๆ ได้ในช่องทาง ดังนี้

 • คณะกรรมการตรวจสอบ
 • เลขานุการบริษัท

FINANCIAL STATEMENTS ATTACHMENTSBUSINESS AND PERFORMANCE CORPORATE GOVERNANCE
CONTENTS
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8.2 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมตรวจสอบ

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระ 3 คน กรรมการตรวจสอบทุกคนเป็นผู้ท่ีมี
คุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศไว้ ได้แก่

 1. นายศรีภูมิ ศุขเนตร ประธานกรรมการตรวจสอบ
 2. นายบำารุง จินดา กรรมการตรวจสอบ
 3. นางลักขณา ศรีสด กรรมการตรวจสอบ

 คณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตั้งนายศุภฤกษ์ คชจิรัฐกุล ผู้เชี่ยวชาญภายนอกที่ทำาหน้าท่ีตรวจสอบภายใน ให้เป็น
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้เพื่อให้การดำาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าท่ีตามขอบเขตและความรับผิดชอบดังที่กำาหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ซึ่งกำาหนดโดยคณะกรรมการบริษัท อย่างครบถ้วนทุกประการ

ในปีพ.ศ. 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมอย่างเป็นทางการรวม 4 ครั้ง โดยมีสาระสำาคัญดังต่อไปนี้

 1.  คณะกรรมการตรวจสอบได้เชิญประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้
สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อให้คำาอธิบายอย่างชัดเจนในคำาถามต่างๆ ที่กรรมการตรวจสอบมี และการหารือ
ร่วมกนัถงึวธิกีารปรบัปรุงแก้ไข เพือ่ให้การเปิดเผยข้อมลูอย่างครบถ้วนและมีคณุภาพ ในเร่ืองทีเ่กีย่วกบังบการเงนิ 
ผลการควบคุมภายใน ผลการบริหารความเสี่ยง แผนการตรวจสอบ  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีหรือ
กฎเกณฑ์ต่างๆ ของหน่วยงานทางการทีก่ำากบัควบคมุดแูล ตลอดจนพจิารณาทบทวนหนงัสือรับรองจากฝ่ายจดัการ
ของบริษัท (Letter of Representation) ซึ่งได้ให้กับผู้สอบบัญชี

 2.  คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมเป็นการเฉพาะกับผู้สอบบัญชี โดยปราศจากการเข้าร่วมของฝ่ายจัดการ เพื่อ
ขอความเห็นจากผู้สอบบัญชีในเรื่องคุณภาพของเจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน การทำารายงานผลความคืบหน้าของ
โครงการทีม่ผีลกระทบอย่างมนียัสำาคญัต่องบการเงนิของบรษิทั ปัญหาหรอืความยุง่ยากทีผู่ส้อบบญัชปีระสบในการ 
ปฏิบัติงาน ทบทวนยอดการตั้งค่าใช้จ่ายค้างจ่ายทางบัญชี การตั้งสำารองหนี้สงสัยจะสูญ การตัดหนี้สูญ และ 
รายการอื่นๆ ที่มีเนื้อหาสาระกระทบต่องบการเงินของบริษัทอย่างมีนัยสำาคัญ รวมถึงระบบการควบคุมภายใน 
ของบริษัทในมุมมองของผู้สอบบัญชี

 3.  คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดย
ยึดหลักความสมเหตุสมผล ความโปร่งใส และการเปิดเผยข้อมูลของรายการดังกล่าวอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และ
เป็นประโยชน์สูงสุดของบริษัท

 4.  คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการบริหารความเส่ียง โดยรับทราบผลการบริหารความเส่ียงจากฝ่ายจัดการ
และรายงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้บริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อให้การดำาเนินงานต่างๆ บรรลุตามเป้าหมาย

 5.  คณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายให้ผู้ตรวจสอบภายในเป็นผู้ดำาเนินการสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่า
ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกิจของบริษัทฯ แล้วรายงานผลให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบ

 6.  เพ่ือให้แน่ใจว่าการทำางานของผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกที่ทำาหน้าที่ตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพและบรรลุ
วัตถุประสงค์ คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมกับบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องประเมินผลงานของผู้ตรวจสอบภายใน  
ผลการประเมินเป็นที่พึงพอใจ จึงได้ว่าจ้างให้ทำางานด้านนี้ต่อไป

งบการเงิน เอกสารแนบการประกอบธุุรกิจและผลการดำำานิินิงานิ การกำากับดููแลกิจการ
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8.2 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมตรวจสอบ

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระ 3 คน กรรมการตรวจสอบทุกคนเป็นผู้ท่ีมี
คุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศไว้ ได้แก่

 1. นายศรีภูมิ ศุขเนตร ประธานกรรมการตรวจสอบ
 2. นายบำารุง จินดา กรรมการตรวจสอบ
 3. นางลักขณา ศรีสด กรรมการตรวจสอบ

 คณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตั้งนายศุภฤกษ์ คชจิรัฐกุล ผู้เชี่ยวชาญภายนอกที่ทำาหน้าท่ีตรวจสอบภายใน ให้เป็น
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้เพื่อให้การดำาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าท่ีตามขอบเขตและความรับผิดชอบดังที่กำาหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ซึ่งกำาหนดโดยคณะกรรมการบริษัท อย่างครบถ้วนทุกประการ

ในปีพ.ศ. 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมอย่างเป็นทางการรวม 4 ครั้ง โดยมีสาระสำาคัญดังต่อไปนี้

 1.  คณะกรรมการตรวจสอบได้เชิญประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้
สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อให้คำาอธิบายอย่างชัดเจนในคำาถามต่างๆ ที่กรรมการตรวจสอบมี และการหารือ
ร่วมกนัถงึวธิกีารปรบัปรุงแก้ไข เพือ่ให้การเปิดเผยข้อมลูอย่างครบถ้วนและมีคณุภาพ ในเร่ืองทีเ่กีย่วกบังบการเงิน 
ผลการควบคุมภายใน ผลการบริหารความเสี่ยง แผนการตรวจสอบ  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีหรือ
กฎเกณฑ์ต่างๆ ของหน่วยงานทางการทีก่ำากบัควบคมุดแูล ตลอดจนพจิารณาทบทวนหนงัสอืรบัรองจากฝ่ายจดัการ
ของบริษัท (Letter of Representation) ซึ่งได้ให้กับผู้สอบบัญชี

 2.  คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมเป็นการเฉพาะกับผู้สอบบัญชี โดยปราศจากการเข้าร่วมของฝ่ายจัดการ เพ่ือ
ขอความเห็นจากผู้สอบบัญชีในเร่ืองคุณภาพของเจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน การทำารายงานผลความคืบหน้าของ
โครงการทีม่ผีลกระทบอย่างมนียัสำาคญัต่องบการเงนิของบรษิทั ปัญหาหรอืความยุง่ยากทีผู่ส้อบบญัชปีระสบในการ 
ปฏิบัติงาน ทบทวนยอดการตั้งค่าใช้จ่ายค้างจ่ายทางบัญชี การตั้งสำารองหนี้สงสัยจะสูญ การตัดหน้ีสูญ และ 
รายการอื่นๆ ที่มีเนื้อหาสาระกระทบต่องบการเงินของบริษัทอย่างมีนัยสำาคัญ รวมถึงระบบการควบคุมภายใน 
ของบริษัทในมุมมองของผู้สอบบัญชี

 3.  คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดย
ยึดหลักความสมเหตุสมผล ความโปร่งใส และการเปิดเผยข้อมูลของรายการดังกล่าวอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และ
เป็นประโยชน์สูงสุดของบริษัท

 4.  คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการบริหารความเส่ียง โดยรับทราบผลการบริหารความเส่ียงจากฝ่ายจัดการ
และรายงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้บริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อให้การดำาเนินงานต่างๆ บรรลุตามเป้าหมาย

 5.  คณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายให้ผู้ตรวจสอบภายในเป็นผู้ดำาเนินการสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่า
ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกิจของบริษัทฯ แล้วรายงานผลให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบ

 6.  เพื่อให้แน่ใจว่าการทำางานของผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกที่ทำาหน้าที่ตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพและบรรลุ
วัตถุประสงค์ คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมกับบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องประเมินผลงานของผู้ตรวจสอบภายใน  
ผลการประเมินเป็นที่พึงพอใจ จึงได้ว่าจ้างให้ทำางานด้านนี้ต่อไป
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 7.  คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดทำารายงานการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ และนำาเสนอต่อที่ประชุมคณะ
กรรมการบริษัทอย่างเป็นประจำา เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้ทราบถึงกิจกรรม และความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบในเรื่องต่างๆ อย่างชัดเจน

 8.  คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาคดัเลอืกผูส้อบบญัชโีดย พิจารณาถงึความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความ
น่าเชือ่ถอื และความเพยีงพอของบคุลากร รวมถงึคณุภาพงานของผู้สอบบญัชีในรอบปีทีผ่่านมา สำาหรับค่าตอบแทน
ผู้สอบบัญชีนั้นได้พิจารณาถึงขอบเขตความรับผิดชอบ อัตราค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำานักงานอื่น

 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้แก ่ 
บรษิทั สอบบัญชธีรรมนติ ิจำากดั และนำาผลการพจิารณาเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพือ่พจิารณาและลงมตเิหน็ชอบก่อนทีจ่ะนำา 
เสนอต่อผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำาปี 2564 อนึ่งผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่ได้ให้บริการอื่นแก่บริษัท นอก
เหนือไปจากการปฏิบัติงานสอบบัญชีในรอบปี พ.ศ. 2564

 สุดท้ายนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายงานทางการเงิน รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
ระบบควบคมุภายใน การบรหิารจัดการความเสีย่ง การปฏบิตัติามกฎหมาย ความเหมาะสมของผูส้อบบญัช ีและกระบวนการ
ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ได้มีการปฏิบัติและเป็นไปตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีทุกประการ

 
 นายศรีภูมิ ศุขเนตร
 ประธานกรรมการตรวจสอบ
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8.3 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

รายงานคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

 คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำานวน 
3 ท่าน โดยคณะกรรมการบรษิทั จะแต่งตัง้กรรมการอสิระท่านหนึง่ให้ดำารงตำาแหน่งประธานคณะกรรมการสรรหาและกำาหนด
ค่าตอบแทน ดังมีรายนามต่อไปนี้

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

 คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนมหีน้าทีส่รรหาบคุคลทีม่คุีณสมบตัเิหมาะสมในการดำารงตำาแหน่งกรรมการ
บรษิทั กรรมการในคณะอนกุรรมการชดุต่างๆ ที่ได้รบัมอบหมายอำานาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบโดยตรงจากคณะกรรมการ
บรษิทั และผูบ้รหิารระดบัสงูตัง้แต่ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร รวมทัง้ ทำาหน้าทีพ่จิารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทัฯ และ
ผู้บริหารระดับสูง ในระดับประธานเจ้าหน้าที่บริหารขึ้นไป เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

 ในระหว่างปี 2564 คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนได้มีการประชมุร่วมกนัจำานวน 2 คร้ัง เพือ่พจิารณาเรือ่งใน
ความรบัผดิชอบ รวมทัง้แผนการสบืทอดตำาแหน่ง ทัง้น้ีโดยคำานงึถงึคณุสมบตั ิความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชีย่วชาญ
ที่หลากหลาย และภาวะผู้นำา ตลอดจนวิสัยทัศน์และทัศนคติที่ดีต่อองค์กรอันเป็นประโยชน์ต่อการดำาเนินกิจการของบริษัทฯ  
รวมทั้งยังคำานึงถึงขนาดโครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทที่เหมาะสม เพื่อให้การบริหารจัดการ 
เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ ส่งเสรมิการกำากบัดแูลกจิการทีด่ ีสอดคล้องกบัข้อกำาหนดของหน่วยงานทีก่ำากบัดแูลในการกำาหนด
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงดังกล่าว คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาโดย
คำานึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงาน รวมถึงผลประกอบการและสภาพแวดล้อมทาง
ธุรกิจของบริษัทฯ

 สำาหรบัค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ริหารท่ีแสดงไว้ในหวัข้อผลประโยชน์ตอบแทนของ คณะกรรมการและผูบ้รหิาร
ปี 2564 คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนได้พจิารณาเหน็ว่ามคีวาม เหมาะสม ตลอดจนได้ผ่านการพจิารณาและ
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
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 ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
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8.3 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

รายงานคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

 คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำานวน 
3 ท่าน โดยคณะกรรมการบรษิทั จะแต่งตัง้กรรมการอสิระท่านหนึง่ให้ดำารงตำาแหน่งประธานคณะกรรมการสรรหาและกำาหนด
ค่าตอบแทน ดังมีรายนามต่อไปนี้

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

 คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนมหีน้าทีส่รรหาบคุคลทีม่คุีณสมบัตเิหมาะสมในการดำารงตำาแหน่งกรรมการ
บริษัท กรรมการในคณะอนกุรรมการชดุต่างๆ ที่ได้รบัมอบหมายอำานาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบโดยตรงจากคณะกรรมการ
บรษิทั และผู้บริหารระดบัสูงตัง้แต่ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร รวมทัง้ ทำาหน้าทีพ่จิารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการบรษิทัฯ และ
ผู้บริหารระดับสูง ในระดับประธานเจ้าหน้าที่บริหารขึ้นไป เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

 ในระหว่างปี 2564 คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนได้มีการประชมุร่วมกนัจำานวน 2 ครัง้ เพือ่พจิารณาเรือ่งใน
ความรบัผดิชอบ รวมทัง้แผนการสืบทอดตำาแหน่ง ทัง้นีโ้ดยคำานงึถงึคณุสมบตั ิความรู ้ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชีย่วชาญ
ที่หลากหลาย และภาวะผู้นำา ตลอดจนวิสัยทัศน์และทัศนคติที่ดีต่อองค์กรอันเป็นประโยชน์ต่อการดำาเนินกิจการของบริษัทฯ  
รวมทั้งยังคำานึงถึงขนาดโครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทที่เหมาะสม เพ่ือให้การบริหารจัดการ 
เป็นไปอย่างมปีระสิทธภิาพ ส่งเสรมิการกำากบัดแูลกจิการทีด่ ีสอดคล้องกบัข้อกำาหนดของหน่วยงานทีก่ำากบัดแูลในการกำาหนด
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงดังกล่าว คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาโดย
คำานึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงาน รวมถึงผลประกอบการและสภาพแวดล้อมทาง
ธุรกิจของบริษัทฯ

 สำาหรบัค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ริหารท่ีแสดงไว้ในหวัข้อผลประโยชน์ตอบแทนของ คณะกรรมการและผูบ้รหิาร
ปี 2564 คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนได้พจิารณาเหน็ว่ามคีวาม เหมาะสม ตลอดจนได้ผ่านการพิจารณาและ
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
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9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

 บริษัทได้ให้ความสำาคัญเป็นอย่างย่ิงต่อระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การประเมิน และบริหารความ
เสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนการมีระบบการสอบทานเพื่อให้การดำาเนินงานเป็นไปตามข้อกฎหมาย และมีการควบคุมที่
ดี เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพต่อบริษัท
 คณะกรรมการเป็นผูพิ้จารณากำาหนดบทบาทหนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบระหวา่งคณะกรรมการ และคณะกรรมการบรหิาร
อย่างชัดเจน ดังรายละเอียดในหัวข้อ เรื่อง โครงสร้างกรรมการบริษัท
คณะกรรมการกำากบัดแูลใหค้ณะกรรมการบรหิารดำาเนนิงานตามนโยบายทีก่ำาหนดไว ้ในกรณทีีม่รีายการทีม่คีวามขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์หรอืมสีว่นไดเ้สีย รวมทัง้รายการทีต่อ้งขอความเหน็จากผู้ถือหุน้ บริษทัไดด้ำาเนนิการตามข้อกำาหนดของสำานกังาน
คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)
 บริษัทได้ส่งเสริมและอำานวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมแก่กรรมการ และจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์
ต่อการปฏิบัติหน้าที่ เช่น คู่มือกรรมการ ฯลฯ

9.1 ความเห็นเรื่องการควบคุมภายใน
 คณะกรรมการไดต้ระหนกัถงึความจำาเปน็ และใหค้วามสำาคญัต่อระบบการควบคมุภายใน เน่ืองจากคณะกรรมการมคีวาม
รบัผดิชอบทีต่อ้งดำาเนนิธรุกจิใหเ้กดิประโยชนส์งูสุดตอ่ผู้ถอืหุน้ ดงันัน้การมรีะบบการควบคมุภายในทีเ่หมาะสมเพยีงพอ และ
มคีวามเปน็ปจัจบัุนสอดคลอ้งกบัสภาพการดำาเนินธรุกจิภายใต้การแข่งขันท่ีทวคีวามรุนแรงและสภาพท่ีเปล่ียนแปลง ซึง่ทำาให้
คณะกรรมการมั่นใจว่าจะสามารถนำาพาบริษัทไปสู่เป้าหมายของบริษัทได้
 คณะกรรมการได้มีการกำาหนดเป้าหมาย เพื่อใช้ปฏิบัติตามแนวทางการกำากับดูแลกิจการที่ดี นอกจากนี้ คณะกรรมการ
และฝ่ายบริหารได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพียงพอ ต่อการป้องกันและบริหารความ
เสี่ยงที่สำาคัญภายใต้สภาวะแวดล้อมในการดำาเนินธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
 คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิอิสระจำานวน 3 ท่านทำาหน้าที่
พิจารณาความเหมาะสมและเพียงพอของระบบการควบคุมภายในโดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัท โดยมีผู้ท่ีปฏิบัติ
การตรวจสอบภายในทำาหน้าที่รายงานการตรวจสอบภายในเป็นประจำาทุกเดือน โดยจะครอบคลุมถึงการรายงานผลของการ
ตรวจสอบและประเมินความเหมาะสมและเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
 คณะกรรมการตรวจสอบจะร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีผู้บริหารร่วมด้วยอย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อสอบถามถึง
ประเด็นสำาคัญที่เกี่ยวข้องกับระบบงานที่สำาคัญ และการควบคุมภายในอันนำามาประเมินถึงความเหมาะสมและเพียงพอของ
ระบบการควบคุมภายใน และได้รายงานผลการดำาเนินงานในที่ประชุมคณะกรรมการทุกคร้ัง และเมื่อมีประเด็นปัญหาหรือ
ข้อเสนอแนะในอันที่จะพัฒนาระบบการควบคุมภายในให้เหมาะสมมากข้ึน ก็จะนำาเสนอในรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
พร้อมทั้งมีการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง
 นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบยังได้ให้ความเห็นชอบแก่ฝ่ายบริหารในการจัดทำาแผนบริหารความเสี่ยงก่อนนำา
เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติต่อไป และให้ความสำาคัญกับแผนบริหารความเสี่ยง เนื่องจากการบริหารความเสี่ยง
เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการที่มีคุณค่า และเป็นส่วนสำาคัญในการกำากับดูแลกิจการที่ดี จัดให้มีการรายงานเกี่ยวกับการ
บริหารความเสี่ยงในรายงานตรวจสอบภายในเป็นประจำาทุกเดือน

9.2. รายการระหว่างกัน
 บริษัทเอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำากัด (มหาชน) ขอรายงานรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นกับบริษัทย่อย และบริษัท
เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเกี่ยวข้องกันโดยมีผู้ถือหุ้นหรือกรรมการบางส่วนร่วมกัน รายการธุรกิจดังกล่าวส่วนใหญ่ประกอบด้วยการกู้
ยืมเงินระหว่างกัน การให้บริการซ่อมเรือ การเช่าที่ดินและค่าสาธารณูปโภคจ่าย ซึ่งกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการ
ระหว่างกันสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และมีความเห็นว่ารายการระหว่างกันเป็นรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติ
ของบรษิทั มคีวามสมเหตสุมผลมกีารกำาหนดราคาและเง่ือนไขอืน่ๆ ตามราคาตลาดเชน่เดียวกบัการกำาหนดราคาใหก้บับคุคล
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94 แบบแสดงรายงานข้อมูลประจำาปี/รายงานประจำาปี 2564
บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำากัด (มหาชน)

CONTENTS

หรือกจิการอ่ืนที่ไมเ่กีย่วขอ้งกนั และไมม่กีารถา่ยเทผลประโยชนร์ะหวา่งบรษิทั บรษิทัย่อย บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งและผูถ้อืหุน้ ซึง่
สามารถสรุปได้ดังนี้

1. รายการสินทรัพย์ หนี้สิน และภาระผูกพัน ระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน สรุปได้ดังนี้

31 ธ.ค. 64
(ล้านบาท)

31 ธ.ค. 62
(ล้านบาท)

สัดส่วนการ
ถือหุ้นขอบริษัท 

(ร้อยละ)
ความสัมพันธ์

ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
      บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
       - บริษัท ซีทรานเฟอร์รี่ จำากัด 0.17 0.55 - กรรมการร่วมกัน

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

0.06
0.07
0.03

-

0.03
0.06

0.007

2.09

99.90
93.15
99.99

-

บริษัทย่อย
บริษัทย่อย
บริษัทย่อย

กรรมการร่วมกัน

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

2.97
10.30

2.37

5.76
-

9.89

-
-

93.15

กรรมการร่วมกัน
กรรมการร่วมกัน

บริษัทย่อย

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

2.82
0.17

-

2.86
0.35
1.98

99.90
93.15
99.99

บริษัทย่อย
บริษัทย่อย
บริษัทย่อย

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

0.002
0.0006
0.0005

0.009
0.001
0.003

93.15
99.99
99.90

บริษัทย่อย
บริษัทย่อย
บริษัทย่อย

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

10.50
3.00
4.00

10.00
1.00
2.60

93.15
99.99
99.90

บริษัทย่อย
บริษัทย่อย
บริษัทย่อย

งบการเงิน เอกสารแนบการประกอบธุุรกิจและผลการดำำานิินิงานิ การกำากับดููแลกิจการ
CONTENTS
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-
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กรรมการร่วมกัน

รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำาระ
     บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
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      -  บริษัท ซีทราน พอร์ท จำากัด
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2.97
10.30
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5.76
-

9.89

-
-

93.15

กรรมการร่วมกัน
กรรมการร่วมกัน

บริษัทย่อย

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

2.82
0.17

-

2.86
0.35
1.98
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93.15
99.99

บริษัทย่อย
บริษัทย่อย
บริษัทย่อย

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

0.002
0.0006
0.0005

0.009
0.001
0.003

93.15
99.99
99.90

บริษัทย่อย
บริษัทย่อย
บริษัทย่อย

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

10.50
3.00
4.00

10.00
1.00
2.60

93.15
99.99
99.90

บริษัทย่อย
บริษัทย่อย
บริษัทย่อย

95แบบแสดงรายงานข้อมูลประจำาปี/รายงานประจำาปี 2564
บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำากัด (มหาชน)

CONTENTS

2. รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน สรุปได้ดังนี้

บริษัทย่อย

(หน่วย : ล้านบาท)

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2564 2563

รายได้
       รายได้ค่าบริการต่อเรือ
       รายได้ค่าซ่อมเรือ 
       รายได้อื่น
ค่าใช้จ่าย
       ต้นทุนในการรับจ้าง
       ซื้อวัสดุ
       ดอกเบี้ยจ่าย

58.10
0.20
1.20

26.90
5.40
0.10

21.30
0.40
1.10

27.40
2.70
0.30

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

รายได้
       รายได้ค่าซ่อมเรือ
       รายได้อื่น

42.90
0.40

9.20
0.80

หลักการอนุมัติการท�ารายการระหว่างกัน

 ข้ันตอนการอนุมัติเข้าทำารายการระหว่างกันของบริษัทจะมีกระบวนการและลำาดับการพิจารณาในการเข้าทำารายการ
อย่างเป็นระบบโดยจะพิจารณาถึงความจำาเป็น ความสมเหตุสมผล และราคาที่ยุติธรรม ซึ่งเป็นไปตามกฎระเบียบของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้บริษัทยังมีนโยบายเสนอการทำารายการดังกล่าวต่อ
ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส

แนวโน้มการท�ารายการระหว่างกันในอนาคต

 กรรมการตรวจสอบและกรรมการบริษัท จะร่วมกันดูแลรายการระหว่างกันดังกล่าวท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคตว่าจะเป็นไป
ดว้ยความสมเหตสุมผลและมีอตัราตอบแทนทีย่ตุธิรรม พร้อมทัง้ผ่านการอนมุตัติามขัน้ตอนและกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งอยา่ง
ถูกต้องและจะเปิดเผยชนิดและมูลค่าของรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งภายใต้ประกาศและข้อ
บังคับของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(ตลท.)
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96 แบบแสดงรายงานข้อมูลประจำาปี/รายงานประจำาปี 2564
บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำากัด (มหาชน)

CONTENTS

กรรมการและผู้บริหารร่วมในรายการระหว่างกัน

 การดำารงตำาแหน่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัทในกลุ่มซึ่งมีรายการระหว่างกัน 

รายชื่อ
บจก.  

เจนเนอรัล  
มารีน

บจก.  
อาชิมา มารีน

บจก.  
อีโค มารีน

บจก.  
ซีทราน เฟอร์รี่

บจก.  
ซีทราน พอร์ท

1. นายประกิต ประทีปะเสน X  

2. นางวรวรรณ งานทวี X X X X X

3. นายสุทิน ตัณฑ์ไพบูลย์ X X X

4. ดร.บำารุง จินดา X

5. นายธีรพงษ์ ตัณฑ์ไพบูลย์ X X

6. ดร.นณณ์ ผาณิตวงศ์ X

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

หมายเหตุ : X = กรรมการ, XX = ผู้บริหาร

งบการเงิน เอกสารแนบการประกอบธุุรกิจและผลการดำำานิินิงานิ การกำากับดููแลกิจการ
CONTENTS
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CONTENTS

กรรมการและผู้บริหารร่วมในรายการระหว่างกัน

 การดำารงตำาแหน่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัทในกลุ่มซึ่งมีรายการระหว่างกัน 

รายชื่อ
บจก.  

เจนเนอรัล  
มารีน

บจก.  
อาชิมา มารีน

บจก.  
อีโค มารีน

บจก.  
ซีทราน เฟอร์รี่

บจก.  
ซีทราน พอร์ท

1. นายประกิต ประทีปะเสน X  

2. นางวรวรรณ งานทวี X X X X X

3. นายสุทิน ตัณฑ์ไพบูลย์ X X X

4. ดร.บำารุง จินดา X

5. นายธีรพงษ์ ตัณฑ์ไพบูลย์ X X

6. ดร.นณณ์ ผาณิตวงศ์ X

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

หมายเหตุ : X = กรรมการ, XX = ผู้บริหาร

03
งบการเงินรวม
และงบการเงิน 
เฉพาะกิจการ
ส�าหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564
บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จ�ากัด (มหาชน) และบรษิัทย่อย
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CONTENTS

รายงานความรบัผดิชอบของคณะกรรมการตอ่รายงานทางการเงนิ

 งบการเงินของบริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ที่นำามาจัดทำางบการเงินรวม ได้จัดขึ้น
ตามข้อกำาหนดพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 
และพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 โดยปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่กำาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี

 คณะกรรมการบรษิทัฯ รบัผดิชอบตอ่รายงานทางการเงินของบริษทัฯ ทีจ่ดัทำาขึน้เพือ่ใหเ้กดิความมัน่ใจวา่ไดแ้สดงฐานะ
การเงิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และกระแสเงินสดอย่างเป็นจริงและสมเหตุผล จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล มีการ
บนัทกึขอ้มูลทางบญัชีทีถู่กตอ้ง ครบถ้วนและเพียงพอทีจ่ะดำารงรกัษาไวซ้ึง่ทรัพย์สนิ รวมท้ังปอ้งกนัการทจุรติและดำาเนนิการที่
ผดิปกตอิย่างมีสาระสำาคญั ในการจัดทำารายงานทางการเงนิไดม้กีารพจิารณาเลอืกใช้นโยบายบญัชทีีเ่หมาะสม และถอืปฏิบติั
โดยสม่ำาเสมอ และเปน็ไปตามมาตรฐานบญัชท่ีีรองรบัโดยทัว่ไป รวมท้ังได้มีการเปดิเผยขอ้มลูสำาคัญอยา่งเพยีงพอในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน ซึ่งผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงิน บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำากัด (มหาชน) และ
งบการเงินรวม บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

   
 นายประกิต  ประทีปะเสน นายสุรเดช  ตัณฑ์ไพบูลย์
 ประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

งบการเงิน เอกสารแนบการประกอบธุุรกิจและผลการดำำานิินิงานิ การกำากับดููแลกิจการ
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CONTENTS

รายงานความรบัผดิชอบของคณะกรรมการตอ่รายงานทางการเงนิ

 งบการเงินของบริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ที่นำามาจัดทำางบการเงินรวม ได้จัดขึ้น
ตามข้อกำาหนดพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 
และพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 โดยปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่กำาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี

 คณะกรรมการบริษทัฯ รับผิดชอบตอ่รายงานทางการเงินของบริษทัฯ ทีจ่ดัทำาขึน้เพือ่ใหเ้กดิความมัน่ใจวา่ได้แสดงฐานะ
การเงิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และกระแสเงินสดอย่างเป็นจริงและสมเหตุผล จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล มีการ
บนัทกึขอ้มูลทางบญัชีทีถ่กูตอ้ง ครบถว้นและเพยีงพอทีจ่ะดำารงรกัษาไวซ้ึง่ทรัพย์สนิ รวมท้ังป้องกันการทจุรติและดำาเนนิการที่
ผดิปกตอิยา่งมีสาระสำาคญั ในการจดัทำารายงานทางการเงนิไดม้กีารพจิารณาเลือกใช้นโยบายบัญชทีีเ่หมาะสม และถอืปฏบิติั
โดยสม่ำาเสมอ และเปน็ไปตามมาตรฐานบญัชทีีร่องรบัโดยทัว่ไป รวมท้ังได้มีการเปดิเผยขอ้มลูสำาคัญอยา่งเพยีงพอในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน ซึ่งผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงิน บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำากัด (มหาชน) และ
งบการเงินรวม บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
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รั�ยง�นของผู้สำอบบัญชี่รัับอนุญ�ต
 

 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอ   ผูถื้อหุน้และคณะกรรมการ 
 บริษทั เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จ ากดั (มหาชน)  
 
ความเห็น  
  ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จ ากดั  (มหาชน) และ
บริษทัย่อย (กลุ่มบริษทั) ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 งบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมส าหรับปีส้ินสุดวนั
เดียวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคัญ และขา้พเจา้ได้
ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงประกอบด้วยงบ
แสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถื้อ
หุ้นและงบกระแสเงินสดส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุป
นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 
  ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินรวมของบริษทั เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ 
จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และผลการด าเนินงานรวมและกระแสเงินสดรวม
ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกัน และแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จ ากัด 
(มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดย
ถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
 
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
  ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ได้
กล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มี
ความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัและบริษทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีก าหนดโดย
สภาวิชาชีพบญัชี ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบ
ดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บ
เพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้  
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ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น 
  ขา้พเจา้ขอให ้ส ังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 13 เมื ่อวนัที ่ 23 สิงหาคม 2561 
ส านกังานธนารักษพ์ื้นที่สมุทรปราการ มีหนังสือขอให้บริษทัช าระค่าเช่า ค่าธรรมเนียมการจดัให้เช่า และ
ค่าเสียหายเพิ่มเติมกรณีปลูกสร้างอาคารและส่ิงปลูกสร้างโดยไม่ไดร้ับอนุญาต ค่าเสียหายจากการร้ือถอน
อาคารและส่ิงปลูกสร้างตามสัญญาเช่าเดิม และกรณีน าท่ีราชพสัดุไปจดัหาผลประโยชน์โดยไม่ไดรั้บอนุญาต รวม
เป็นเงิน 222.17 ลา้นบาท ต่อมาภายหลงับริษทัไดท้ าหนังสือขอคดัคา้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าเสียหาย
ดงักล่าว อย่างไรก็ตามบริษทัไดมี้จ่ายช าระค่าเช่าและปฏิบติัตามสัญญาเช่าอย่างถูกตอ้งมาโดยตลอดจนถึงปัจจุบนั 
ซ่ึงเร่ืองดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาของส านักงานธนารักษ์พื้นท่ีสมุทรปราการ ต่อมาเม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 
2564 และวนัท่ี 4 สิงหาคม 2564 ส านักงานดังกล่าวได้ส่งหนังสือยืนยนัและเรียกเก็บค่าเช่าดังกล่าวและปรับ
จ านวนเงินค่าเช่าท่ีเรียกเก็บเป็นจ านวนเงิน 206.46 ล้านบาท และเน่ืองจากเร่ืองดังกล่าวยงัมีความไม่แน่นอน
เก่ียวกับการจ่ายช าระ บริษัทจึงยงัมิได้ตั้ งส ารองค่าเผื่อหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้ นน้ีไว้ในงบการเงิน ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2564 ทั้งน้ีการใหข้อ้สังเกตขา้งตน้มิไดเ้ป็นการแสดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไขแต่อยา่งใด 
 
เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 
  เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนัยส าคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบ
วิชาชีพของขา้พเจา้ในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ได้
น าเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและ
ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ีขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี  
 
การรับรู้รายได้จากการรับจ้างต่อเรือและซ่อมเรือ 

บริษทัมีรายไดจ้ากการรับจา้ง ตามท่ีแสดงไวใ้นงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธันวาคม 2564 จ านวน 505.31 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ) โดยมีนโยบายการรับรู้รายได้จากการ
ให้บริการต่อเรือ และซ่อมเรือตามสัญญาดว้ยวิธีอตัราส่วนของงานท่ีท าเสร็จ และใชว้ิธีการส ารวจและประเมินผล
งานท่ีท าเสร็จโดยวิศวกรของบริษัท  เน่ืองจากรายได้จากการต่อเรือและซ่อมเรือดังกล่าวมีจ านวนเงินท่ีเป็น
สาระส าคญั และมีผลกระทบต่อความถูกต้องครบถว้นของรายการทางบัญชีท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ รายได้จากการ
รับจา้ง รายไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกช าระ ตน้ทุนในการรับจา้ง และตน้ทุนงานก่อสร้างคา้งจ่าย ดงันั้นการประมาณการ
ขั้นความส าเร็จของงานเป็นเร่ืองท่ีตอ้งใช้ดุลยพินิจและประสบการณ์ของวิศวกรในการประเมินขั้นความส าเร็จ
ของงานหากงานดงักล่าวคงเหลืออยู่ระหวา่งท า ณ วนัท่ีจดัท ารายงานทางการเงิน  
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ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น 
  ขา้พเจา้ขอให ้ส ังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 13 เมื ่อวนัที ่ 23 สิงหาคม 2561 
ส านกังานธนารักษพ์ื้นที่สมุทรปราการ มีหนังสือขอให้บริษทัช าระค่าเช่า ค่าธรรมเนียมการจดัให้เช่า และ
ค่าเสียหายเพิ่มเติมกรณีปลูกสร้างอาคารและส่ิงปลูกสร้างโดยไม่ไดร้ับอนุญาต ค่าเสียหายจากการร้ือถอน
อาคารและส่ิงปลูกสร้างตามสัญญาเช่าเดิม และกรณีน าท่ีราชพสัดุไปจดัหาผลประโยชน์โดยไม่ไดรั้บอนุญาต รวม
เป็นเงิน 222.17 ลา้นบาท ต่อมาภายหลงับริษทัไดท้ าหนังสือขอคดัคา้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าเสียหาย
ดงักล่าว อย่างไรก็ตามบริษทัไดมี้จ่ายช าระค่าเช่าและปฏิบติัตามสัญญาเช่าอย่างถูกตอ้งมาโดยตลอดจนถึงปัจจุบนั 
ซ่ึงเร่ืองดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาของส านักงานธนารักษ์พื้นท่ีสมุทรปราการ ต่อมาเม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 
2564 และวนัท่ี 4 สิงหาคม 2564 ส านักงานดังกล่าวได้ส่งหนังสือยืนยนัและเรียกเก็บค่าเช่าดังกล่าวและปรับ
จ านวนเงินค่าเช่าท่ีเรียกเก็บเป็นจ านวนเงิน 206.46 ล้านบาท และเน่ืองจากเร่ืองดังกล่าวยงัมีความไม่แน่นอน
เก่ียวกับการจ่ายช าระ บริษัทจึงยงัมิได้ตั้ งส ารองค่าเผื่อหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้ นน้ีไว้ในงบการเงิน ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2564 ทั้งน้ีการใหข้อ้สังเกตขา้งตน้มิไดเ้ป็นการแสดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไขแต่อยา่งใด 
 
เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 
  เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนัยส าคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบ
วิชาชีพของขา้พเจา้ในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ได้
น าเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและ
ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ีขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี  
 
การรับรู้รายได้จากการรับจ้างต่อเรือและซ่อมเรือ 

บริษทัมีรายไดจ้ากการรับจา้ง ตามท่ีแสดงไวใ้นงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธันวาคม 2564 จ านวน 505.31 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ) โดยมีนโยบายการรับรู้รายได้จากการ
ให้บริการต่อเรือ และซ่อมเรือตามสัญญาดว้ยวิธีอตัราส่วนของงานท่ีท าเสร็จ และใชว้ิธีการส ารวจและประเมินผล
งานท่ีท าเสร็จโดยวิศวกรของบริษัท  เน่ืองจากรายได้จากการต่อเรือและซ่อมเรือดังกล่าวมีจ านวนเงินท่ีเป็น
สาระส าคญั และมีผลกระทบต่อความถูกต้องครบถว้นของรายการทางบัญชีท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ รายได้จากการ
รับจา้ง รายไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกช าระ ตน้ทุนในการรับจา้ง และตน้ทุนงานก่อสร้างคา้งจ่าย ดงันั้นการประมาณการ
ขั้นความส าเร็จของงานเป็นเร่ืองท่ีตอ้งใช้ดุลยพินิจและประสบการณ์ของวิศวกรในการประเมินขั้นความส าเร็จ
ของงานหากงานดงักล่าวคงเหลืออยู่ระหวา่งท า ณ วนัท่ีจดัท ารายงานทางการเงิน  
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การตอบสนองความเส่ียงโดยผูส้อบบญัชี 
วิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้ไดส้อบถาม ท าความเขา้ใจและทดสอบระบบการควบคุมภายในท่ี

เก่ียวขอ้งกบัรายไดจ้ากการรับจา้ง ตน้ทุนในการรับจา้งรวมไปถึงวิธีการของการจดัท าประมาณการตน้ทุนในการ
รับจ้าง การพิจารณาความสมเหตุสมผลของการประเมินขั้นความส าเร็จของงาน  ตรวจสอบการเปรียบเทียบ
ความส าเร็จของงานกบัตน้ทุนจริงและการเขา้สังเกตการณ์ความคืบหน้าของงานระหว่างก่อสร้าง การตรวจสอบ
เหตุการณ์ภายหลงัวนัส้ินงวดว่างานมีการด าเนินไปอย่างต่อเน่ืองไม่มีการหยดุชะงกั  ตลอดจนการเปิดเผยขอ้มูลท่ี
เก่ียวขอ้งอยา่งเพียงพอ  
 
ข้อมูลอ่ืน 
   ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อข้อมูลอ่ืน ข้อมูลอ่ืนประกอบด้วยขอ้มูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงาน
ประจ าปีแต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยู่ในรายงานนั้น ซ่ึงคาดว่ารายงานประจ าปีจะ
ถูกจดัเตรียมใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี  
   ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอ่ืนและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความ
เช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน  
   ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอ่านและพิจารณา
ว่าขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
หรือปรากฏวา่ ขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่   
   เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจ าปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้่ามีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริง
อนัเป็นสาระส าคัญ ขา้พเจา้ต้องส่ือสารเร่ืองดังกล่าวกับผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแล เพื่อให้ผูมี้หน้าท่ีในการ
ก ากบัดูแลด าเนินการแกไ้ขขอ้มูลท่ีแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริง 
 
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการก ากบัดูแลต่องบการเงิน 
                  ผูบ้ริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุม
ภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพื่อให้สามารถจัดท างบการเงินท่ีปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อ
ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด   
  ในการจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมิน
ความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการด าเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกับการด าเนินงาน
ต่อเน่ือง และการใช้เกณฑ์การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่ม
บริษทัและบริษทัหรือหยดุด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้  
  ผูมี้หน้าท่ีในการก ากับดูแลมีหน้าท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงาน
ทางการเงินของกลุ่มบริษทัและบริษทั 
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 
                  การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตัถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระส าคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบัญชีซ่ึงรวม
ความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการ
รับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลท่ีขัดต่อ
ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด
และถือวา่มีสาระส าคญัเม่ือคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่รายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุก
รายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ี 
  ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ขา้พเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการ
สังเกตและสงสัยเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง  

• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัใน
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและ
ปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอ
และเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนั
เป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจ
เก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ี
ไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน  

• ท าความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบ
วิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมี
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษทัและบริษทั  

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใช้และความสมเหตุสมผลของ
ประมาณการทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าขึ้นโดยผูบ้ริหาร   

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของ
ผูบ้ริหารและจากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์ 
หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอย่างมีนยัส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษทัใน
การด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พ เจา้ตอ้งกล่าวไว้
ในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจ้าโดยให้ขอ้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินรวม และงบการเงิน
เฉพาะกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง หรือถา้การเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปลี่ยนแปลงไป 
ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึ้นอยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ 
อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทและบริษัทต้องหยุดการ
ด าเนินงานต่อเน่ือง   
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 
                  การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตัถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระส าคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบัญชีซ่ึงรวม
ความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการ
รับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลท่ีขัดต่อ
ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด
และถือวา่มีสาระส าคญัเม่ือคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่รายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุก
รายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ี 
  ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ขา้พเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการ
สังเกตและสงสัยเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง  

• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัใน
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและ
ปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอ
และเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนั
เป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจ
เก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ี
ไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน  

• ท าความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบ
วิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมี
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษทัและบริษทั  

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใช้และความสมเหตุสมผลของ
ประมาณการทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าขึ้นโดยผูบ้ริหาร   

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของ
ผูบ้ริหารและจากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์ 
หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอย่างมีนยัส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษทัใน
การด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พ เจา้ตอ้งกล่าวไว้
ในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจ้าโดยให้ขอ้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินรวม และงบการเงิน
เฉพาะกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง หรือถา้การเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปลี่ยนแปลงไป 
ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึ้นอยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ 
อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทและบริษัทต้องหยุดการ
ด าเนินงานต่อเน่ือง   
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• ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
โดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ใน
รูปแบบท่ีท าใหมี้การน าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่  

• ได้รับหลกัฐานการสอบบัญชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกับข้อมูลทางการเงินของ
กิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้า
รับผิดชอบต่อการก าหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ข้าพเจ้าเป็น
ผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 
  ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลในเร่ืองต่างๆท่ีส าคญัซ่ึงรวมถึงขอบเขตและ
ช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีได้วางแผนไว้ ประเด็นท่ีมีนัยส าคัญท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึง
ขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส าคญัในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
  
  ข้าพเจ้าได้ให้ค  ารับรองแก่ผูมี้หน้าท่ีในการก ากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก าหนด
จรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์
ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือว่ามีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระ
ของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
  จากเร่ืองท่ีส่ือสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนัยส าคญั
มากท่ีสุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ือง
ส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบั
ไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบั เร่ืองดงักล่าว หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดขึ้น ขา้พเจา้พิจารณาว่าไม่
ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุผล
วา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว   

 ผูส้อบบญัชีท่ีรับผิดชอบงานสอบบญัชีและการน าเสนอรายงานฉบบัน้ีคือ นายพีระเดช พงษเ์สถียรศกัด์ิ 
 
 
 
 

(นายพีระเดช  พงษเ์สถียรศกัด์ิ) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 4752 

 
บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร  
วนัท่ี 10 กุมภาพนัธ์ 2565 
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2564 2563 2564 2563
สินทรัพย์หมุนเวียน
     เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 19,554,540     24,873,502     16,374,990     19,701,615     
     ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน
       กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6, 7 171,735          552,413          - 427,223          
       กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 37,252,059     51,227,920     37,082,928     51,083,774     
       ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 - 2,090,449       165,324          2,201,082       
       ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 46,775,319     9,125,674       43,126,283     6,384,556       
       หกั: ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน (22,185,640) (11,365,467) (22,185,640) (11,365,467)
       รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 7 62,013,473     51,630,989     58,188,895     48,731,168     
     ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 8 - 3,731,165       - 3,731,165       
     รายไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกช าระ
        กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 13,266,644     5,764,930       15,640,162     15,656,492     
        กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 75,587,337     58,580,842     72,584,550     47,924,396     
       รวมรายไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกช าระ 9 88,853,981     64,345,772     88,224,712     63,580,888     
     สินคา้คงเหลือ 10 30,563,556     34,699,527     29,813,379     34,375,111     
     สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 6,770,700       3,737,965       6,771,247       3,852,225       
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 207,756,250   183,018,920   199,373,223   173,972,172   
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
     เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยซ่ึงบนัทึกโดยวิธีราคาทุน 11 - - 27,079,979 27,079,979     
     ลูกหน้ีตามสญัญาเช่า 8 6,332,000       4,449,144       6,332,000 4,449,144       
     ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 12 392,437,205   425,936,268   387,231,894 420,249,761   
     สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 13 48,788,787     54,000,903     48,788,787     54,000,903     
     สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 14 9,014,659       10,262,617 8,887,426       10,120,384     
     สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 15 9,577,390 6,506,536       9,335,008 6,291,860       
     ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย 16 34,086,745     30,187,572 31,990,465     27,600,228     
     สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 4,005,247 3,923,421 3,987,216 3,898,470       
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 504,242,033 535,266,461 523,632,775 553,690,729   
รวมสินทรัพย์ 711,998,283 718,285,381 723,005,998 727,662,901   
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บริษทั เอเชียน มารีน เซอร์วสิส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย : บาท)

2564 2563 2564 2563
สินทรัพย์หมุนเวียน
     เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 19,554,540     24,873,502     16,374,990     19,701,615     
     ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน
       กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6, 7 171,735          552,413          - 427,223          
       กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 37,252,059     51,227,920     37,082,928     51,083,774     
       ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 - 2,090,449       165,324          2,201,082       
       ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 46,775,319     9,125,674       43,126,283     6,384,556       
       หกั: ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน (22,185,640) (11,365,467) (22,185,640) (11,365,467)
       รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 7 62,013,473     51,630,989     58,188,895     48,731,168     
     ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 8 - 3,731,165       - 3,731,165       
     รายไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกช าระ
        กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 13,266,644     5,764,930       15,640,162     15,656,492     
        กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 75,587,337     58,580,842     72,584,550     47,924,396     
       รวมรายไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกช าระ 9 88,853,981     64,345,772     88,224,712     63,580,888     
     สินคา้คงเหลือ 10 30,563,556     34,699,527     29,813,379     34,375,111     
     สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 6,770,700       3,737,965       6,771,247       3,852,225       
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 207,756,250   183,018,920   199,373,223   173,972,172   
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
     เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยซ่ึงบนัทึกโดยวิธีราคาทุน 11 - - 27,079,979 27,079,979     
     ลูกหน้ีตามสญัญาเช่า 8 6,332,000       4,449,144       6,332,000 4,449,144       
     ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 12 392,437,205   425,936,268   387,231,894 420,249,761   
     สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 13 48,788,787     54,000,903     48,788,787     54,000,903     
     สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 14 9,014,659       10,262,617 8,887,426       10,120,384     
     สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 15 9,577,390 6,506,536       9,335,008 6,291,860       
     ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย 16 34,086,745     30,187,572 31,990,465     27,600,228     
     สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 4,005,247 3,923,421 3,987,216 3,898,470       
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 504,242,033 535,266,461 523,632,775 553,690,729   
รวมสินทรัพย์ 711,998,283 718,285,381 723,005,998 727,662,901   
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104 แบบแสดงรายงานข้อมูลประจำาปี/รายงานประจำาปี 2564
บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำากัด (มหาชน)

(หน่วย : บาท)

2564 2563 2564 2563
สินทรัพย์หมุนเวียน
     เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 19,554,540     24,873,502     16,374,990     19,701,615     
     ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน
       กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6, 7 171,735          552,413          - 427,223          
       กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 37,252,059     51,227,920     37,082,928     51,083,774     
       ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 - 2,090,449       165,324          2,201,082       
       ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 46,775,319     9,125,674       43,126,283     6,384,556       
       หกั: ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน (22,185,640) (11,365,467) (22,185,640) (11,365,467)
       รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 7 62,013,473     51,630,989     58,188,895     48,731,168     
     ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 8 - 3,731,165       - 3,731,165       
     รายไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกช าระ
        กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 13,266,644     5,764,930       15,640,162     15,656,492     
        กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 75,587,337     58,580,842     72,584,550     47,924,396     
       รวมรายไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกช าระ 9 88,853,981     64,345,772     88,224,712     63,580,888     
     สินคา้คงเหลือ 10 30,563,556     34,699,527     29,813,379     34,375,111     
     สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 6,770,700       3,737,965       6,771,247       3,852,225       
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 207,756,250   183,018,920   199,373,223   173,972,172   
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
     เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยซ่ึงบนัทึกโดยวิธีราคาทุน 11 - - 27,079,979 27,079,979     
     ลูกหน้ีตามสญัญาเช่า 8 6,332,000       4,449,144       6,332,000 4,449,144       
     ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 12 392,437,205   425,936,268   387,231,894 420,249,761   
     สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 13 48,788,787     54,000,903     48,788,787     54,000,903     
     สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 14 9,014,659       10,262,617 8,887,426       10,120,384     
     สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 15 9,577,390 6,506,536       9,335,008 6,291,860       
     ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย 16 34,086,745     30,187,572 31,990,465     27,600,228     
     สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 4,005,247 3,923,421 3,987,216 3,898,470       
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 504,242,033 535,266,461 523,632,775 553,690,729   
รวมสินทรัพย์ 711,998,283 718,285,381 723,005,998 727,662,901   
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(หน่วย : บาท)

2564 2563 2564 2563
สินทรัพย์หมุนเวียน
     เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 19,554,540     24,873,502     16,374,990     19,701,615     
     ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน
       กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6, 7 171,735          552,413          - 427,223          
       กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 37,252,059     51,227,920     37,082,928     51,083,774     
       ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 - 2,090,449       165,324          2,201,082       
       ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 46,775,319     9,125,674       43,126,283     6,384,556       
       หกั: ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน (22,185,640) (11,365,467) (22,185,640) (11,365,467)
       รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 7 62,013,473     51,630,989     58,188,895     48,731,168     
     ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 8 - 3,731,165       - 3,731,165       
     รายไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกช าระ
        กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 13,266,644     5,764,930       15,640,162     15,656,492     
        กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 75,587,337     58,580,842     72,584,550     47,924,396     
       รวมรายไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกช าระ 9 88,853,981     64,345,772     88,224,712     63,580,888     
     สินคา้คงเหลือ 10 30,563,556     34,699,527     29,813,379     34,375,111     
     สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 6,770,700       3,737,965       6,771,247       3,852,225       
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 207,756,250   183,018,920   199,373,223   173,972,172   
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
     เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยซ่ึงบนัทึกโดยวิธีราคาทุน 11 - - 27,079,979 27,079,979     
     ลูกหน้ีตามสญัญาเช่า 8 6,332,000       4,449,144       6,332,000 4,449,144       
     ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 12 392,437,205   425,936,268   387,231,894 420,249,761   
     สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 13 48,788,787     54,000,903     48,788,787     54,000,903     
     สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 14 9,014,659       10,262,617 8,887,426       10,120,384     
     สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 15 9,577,390 6,506,536       9,335,008 6,291,860       
     ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย 16 34,086,745     30,187,572 31,990,465     27,600,228     
     สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 4,005,247 3,923,421 3,987,216 3,898,470       
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 504,242,033 535,266,461 523,632,775 553,690,729   
รวมสินทรัพย์ 711,998,283 718,285,381 723,005,998 727,662,901   
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105แบบแสดงรายงานข้อมูลประจำาปี/รายงานประจำาปี 2564
บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำากัด (มหาชน)

(หน่วย : บาท)

2564 2563 2564 2563
สินทรัพย์หมุนเวียน
     เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 19,554,540     24,873,502     16,374,990     19,701,615     
     ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน
       กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6, 7 171,735          552,413          - 427,223          
       กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 37,252,059     51,227,920     37,082,928     51,083,774     
       ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 - 2,090,449       165,324          2,201,082       
       ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 46,775,319     9,125,674       43,126,283     6,384,556       
       หกั: ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน (22,185,640) (11,365,467) (22,185,640) (11,365,467)
       รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 7 62,013,473     51,630,989     58,188,895     48,731,168     
     ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 8 - 3,731,165       - 3,731,165       
     รายไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกช าระ
        กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 13,266,644     5,764,930       15,640,162     15,656,492     
        กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 75,587,337     58,580,842     72,584,550     47,924,396     
       รวมรายไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกช าระ 9 88,853,981     64,345,772     88,224,712     63,580,888     
     สินคา้คงเหลือ 10 30,563,556     34,699,527     29,813,379     34,375,111     
     สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 6,770,700       3,737,965       6,771,247       3,852,225       
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 207,756,250   183,018,920   199,373,223   173,972,172   
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
     เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยซ่ึงบนัทึกโดยวิธีราคาทุน 11 - - 27,079,979 27,079,979     
     ลูกหน้ีตามสญัญาเช่า 8 6,332,000       4,449,144       6,332,000 4,449,144       
     ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 12 392,437,205   425,936,268   387,231,894 420,249,761   
     สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 13 48,788,787     54,000,903     48,788,787     54,000,903     
     สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 14 9,014,659       10,262,617 8,887,426       10,120,384     
     สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 15 9,577,390 6,506,536       9,335,008 6,291,860       
     ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย 16 34,086,745     30,187,572 31,990,465     27,600,228     
     สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 4,005,247 3,923,421 3,987,216 3,898,470       
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 504,242,033 535,266,461 523,632,775 553,690,729   
รวมสินทรัพย์ 711,998,283 718,285,381 723,005,998 727,662,901   
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     เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 19,554,540     24,873,502     16,374,990     19,701,615     
     ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน
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       ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 - 2,090,449       165,324          2,201,082       
       ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 46,775,319     9,125,674       43,126,283     6,384,556       
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     ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 8 - 3,731,165       - 3,731,165       
     รายไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกช าระ
        กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 13,266,644     5,764,930       15,640,162     15,656,492     
        กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 75,587,337     58,580,842     72,584,550     47,924,396     
       รวมรายไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกช าระ 9 88,853,981     64,345,772     88,224,712     63,580,888     
     สินคา้คงเหลือ 10 30,563,556     34,699,527     29,813,379     34,375,111     
     สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 6,770,700       3,737,965       6,771,247       3,852,225       
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 207,756,250   183,018,920   199,373,223   173,972,172   
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
     เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยซ่ึงบนัทึกโดยวิธีราคาทุน 11 - - 27,079,979 27,079,979     
     ลูกหน้ีตามสญัญาเช่า 8 6,332,000       4,449,144       6,332,000 4,449,144       
     ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 12 392,437,205   425,936,268   387,231,894 420,249,761   
     สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 13 48,788,787     54,000,903     48,788,787     54,000,903     
     สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 14 9,014,659       10,262,617 8,887,426       10,120,384     
     สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 15 9,577,390 6,506,536       9,335,008 6,291,860       
     ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย 16 34,086,745     30,187,572 31,990,465     27,600,228     
     สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 4,005,247 3,923,421 3,987,216 3,898,470       
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 504,242,033 535,266,461 523,632,775 553,690,729   
รวมสินทรัพย์ 711,998,283 718,285,381 723,005,998 727,662,901   
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บริษทั เอเชียน มารีน เซอร์วสิส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย : บาท)

2564 2563 2564 2563
หนีสิ้นหมุนเวยีน
     เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น
         จากสถาบนัการเงิน 17 73,089,348        75,000,000        73,089,348        75,000,000        
     เจา้หน้ีการคา้
        กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 - - 2,995,976 5,216,240
        กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 29,474,653        29,238,580 28,326,437 28,738,784
        รวมเจา้หน้ีการคา้ 29,474,653        29,238,580 31,322,413 33,955,024
     ตน้ทุนงานก่อสร้างคา้งจ่าย 2,842,971          260,533             2,842,971 260,533             
     ประมาณการหน้ีสินจากการรับประกนัผลงาน 18 2,803,545          500,489             2,803,545          500,489             
     หน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 19 2,088,340          2,018,253          2,088,340 2,018,253
     เงินกูย้มืระยะยาว - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 6 - - - 8,600,000
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รวมหนีสิ้น 272,915,461      274,912,379 287,746,162      289,367,400

หมายเหตุ
งบการเงินรวม
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บริษทั เอเชียน มารีน เซอร์วสิส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
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  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบแสำดงฐ�นะกั�รัเงิน (ต่อ)
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ณ วิันที� 31 ธัันวิาคม 2564
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106 แบบแสดงรายงานข้อมูลประจำาปี/รายงานประจำาปี 2564
บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำากัด (มหาชน)

(หน่วย : บาท)

2564 2563 2564 2563
ส่วนของผู้ถือหุ้น
   ทุนเรือนหุ้น 
     ทุนจดทะเบียน 
           (หุ้นสามญั 258,291,110 หุ้น มูลคา่หุ้นละ 1 บาท) 258,291,110 258,291,110 258,291,110 258,291,110
     ทุนท่ีออกและช าระแลว้
           (หุ้นสามญั 258,291,087 หุ้น มูลคา่หุ้นละ 1 บาท) 258,291,087 258,291,087 258,291,087 258,291,087
     ก าไรสะสม 
        จดัสรรแลว้ 
          ส ารองตามกฎหมาย 25,829,111 25,829,111 25,829,111 25,829,111
        ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 153,497,098 157,768,718 151,139,638 154,175,303
     ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัใหญ่ 437,617,296 441,888,916 435,259,836 438,295,501
     ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 1,465,526          1,484,086          - -
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 439,082,822 443,373,002 435,259,836 438,295,501
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 711,998,283 718,285,381 723,005,998 727,662,901

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
หมายเหตุ

บริษทั เอเชียน มารีน เซอร์วสิส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

22

- 8 -

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย : บาท)

2564 2563 2564 2563
สินทรัพย์หมุนเวียน
     เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 19,554,540     24,873,502     16,374,990     19,701,615     
     ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน
       กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6, 7 171,735          552,413          - 427,223          
       กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 37,252,059     51,227,920     37,082,928     51,083,774     
       ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 - 2,090,449       165,324          2,201,082       
       ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 46,775,319     9,125,674       43,126,283     6,384,556       
       หกั: ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน (22,185,640) (11,365,467) (22,185,640) (11,365,467)
       รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 7 62,013,473     51,630,989     58,188,895     48,731,168     
     ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 8 - 3,731,165       - 3,731,165       
     รายไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกช าระ
        กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 13,266,644     5,764,930       15,640,162     15,656,492     
        กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 75,587,337     58,580,842     72,584,550     47,924,396     
       รวมรายไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกช าระ 9 88,853,981     64,345,772     88,224,712     63,580,888     
     สินคา้คงเหลือ 10 30,563,556     34,699,527     29,813,379     34,375,111     
     สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 6,770,700       3,737,965       6,771,247       3,852,225       
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 207,756,250   183,018,920   199,373,223   173,972,172   
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
     เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยซ่ึงบนัทึกโดยวิธีราคาทุน 11 - - 27,079,979 27,079,979     
     ลูกหน้ีตามสญัญาเช่า 8 6,332,000       4,449,144       6,332,000 4,449,144       
     ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 12 392,437,205   425,936,268   387,231,894 420,249,761   
     สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 13 48,788,787     54,000,903     48,788,787     54,000,903     
     สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 14 9,014,659       10,262,617 8,887,426       10,120,384     
     สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 15 9,577,390 6,506,536       9,335,008 6,291,860       
     ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย 16 34,086,745     30,187,572 31,990,465     27,600,228     
     สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 4,005,247 3,923,421 3,987,216 3,898,470       
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 504,242,033 535,266,461 523,632,775 553,690,729   
รวมสินทรัพย์ 711,998,283 718,285,381 723,005,998 727,662,901   
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งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบแสำดงฐ�นะกั�รัเงิน (ต่อ)
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ณ วิันที� 31 ธัันวิาคม 2564
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     ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัใหญ่ 437,617,296 441,888,916 435,259,836 438,295,501
     ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 1,465,526          1,484,086          - -
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 439,082,822 443,373,002 435,259,836 438,295,501
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 711,998,283 718,285,381 723,005,998 727,662,901

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
หมายเหตุ

บริษทั เอเชียน มารีน เซอร์วสิส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

22

- 8 -

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย : บาท)

2564 2563 2564 2563
สินทรัพย์หมุนเวียน
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บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำากัด (มหาชน)

(หน่วย : บาท)
งบการเงนิรวม

2564 2563 2564 2563
รายได้
   รายไดจ้ากการรับจา้ง 512,167,536 480,059,407     505,308,243 475,798,552
   รายไดอ่ื้น 16,051,591 13,635,757       16,798,566 14,002,433
รวมรายได้ 528,219,127 493,695,164     522,106,809 489,800,985
ค่าใช้จ่าย
   ตน้ทุนในการรับจา้ง 371,612,443 334,504,947     374,955,281     339,054,000
   ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 7,883,401 7,688,053         7,801,151         7,042,489
   ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 94,862,121       89,859,872       84,263,110       82,253,171
   ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 6 20,789,015       14,699,183       20,789,015       14,699,183
รวมค่าใช้จ่าย 495,146,980     446,752,055     487,808,557     443,048,843
ก าไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมด าเนินงาน 33,072,147       46,943,109       34,298,252       46,752,142
ตน้ทุนทางการเงิน 6,614,729         7,513,723         6,661,052         7,750,066
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 26,457,418       39,429,386       27,637,200       39,002,076       
ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ 15 4,918,489         8,732,563         4,843,757         8,576,513         
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี 21,538,929       30,696,823       22,793,443       30,425,563       

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
รายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้น
    ก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั
    ผล (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนกังาน
         - สุทธิจากภาษีเงินได้ - (409,799)           - (413,924)           
ก าไรเบด็เสร็จอ่ืนรวมส าหรับปี - (409,799)           - (413,924)           
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 21,538,929       30,287,024       22,793,443       30,011,639       
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บริษทั เอเชียน มารีน เซอร์วสิส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2564

งบการเงนิเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย : บาท)

2564 2563 2564 2563
สินทรัพย์หมุนเวียน
     เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 19,554,540     24,873,502     16,374,990     19,701,615     
     ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน
       กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6, 7 171,735          552,413          - 427,223          
       กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 37,252,059     51,227,920     37,082,928     51,083,774     
       ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 - 2,090,449       165,324          2,201,082       
       ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 46,775,319     9,125,674       43,126,283     6,384,556       
       หกั: ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน (22,185,640) (11,365,467) (22,185,640) (11,365,467)
       รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 7 62,013,473     51,630,989     58,188,895     48,731,168     
     ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 8 - 3,731,165       - 3,731,165       
     รายไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกช าระ
        กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 13,266,644     5,764,930       15,640,162     15,656,492     
        กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 75,587,337     58,580,842     72,584,550     47,924,396     
       รวมรายไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกช าระ 9 88,853,981     64,345,772     88,224,712     63,580,888     
     สินคา้คงเหลือ 10 30,563,556     34,699,527     29,813,379     34,375,111     
     สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 6,770,700       3,737,965       6,771,247       3,852,225       
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 207,756,250   183,018,920   199,373,223   173,972,172   
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
     เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยซ่ึงบนัทึกโดยวิธีราคาทุน 11 - - 27,079,979 27,079,979     
     ลูกหน้ีตามสญัญาเช่า 8 6,332,000       4,449,144       6,332,000 4,449,144       
     ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 12 392,437,205   425,936,268   387,231,894 420,249,761   
     สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 13 48,788,787     54,000,903     48,788,787     54,000,903     
     สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 14 9,014,659       10,262,617 8,887,426       10,120,384     
     สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 15 9,577,390 6,506,536       9,335,008 6,291,860       
     ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย 16 34,086,745     30,187,572 31,990,465     27,600,228     
     สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 4,005,247 3,923,421 3,987,216 3,898,470       
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 504,242,033 535,266,461 523,632,775 553,690,729   
รวมสินทรัพย์ 711,998,283 718,285,381 723,005,998 727,662,901   

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

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย : บาท)

2564 2563 2564 2563
สินทรัพย์หมุนเวียน
     เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 19,554,540     24,873,502     16,374,990     19,701,615     
     ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน
       กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6, 7 171,735          552,413          - 427,223          
       กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 37,252,059     51,227,920     37,082,928     51,083,774     
       ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 - 2,090,449       165,324          2,201,082       
       ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 46,775,319     9,125,674       43,126,283     6,384,556       
       หกั: ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน (22,185,640) (11,365,467) (22,185,640) (11,365,467)
       รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 7 62,013,473     51,630,989     58,188,895     48,731,168     
     ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 8 - 3,731,165       - 3,731,165       
     รายไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกช าระ
        กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 13,266,644     5,764,930       15,640,162     15,656,492     
        กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 75,587,337     58,580,842     72,584,550     47,924,396     
       รวมรายไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกช าระ 9 88,853,981     64,345,772     88,224,712     63,580,888     
     สินคา้คงเหลือ 10 30,563,556     34,699,527     29,813,379     34,375,111     
     สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 6,770,700       3,737,965       6,771,247       3,852,225       
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 207,756,250   183,018,920   199,373,223   173,972,172   
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
     เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยซ่ึงบนัทึกโดยวิธีราคาทุน 11 - - 27,079,979 27,079,979     
     ลูกหน้ีตามสญัญาเช่า 8 6,332,000       4,449,144       6,332,000 4,449,144       
     ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 12 392,437,205   425,936,268   387,231,894 420,249,761   
     สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 13 48,788,787     54,000,903     48,788,787     54,000,903     
     สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 14 9,014,659       10,262,617 8,887,426       10,120,384     
     สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 15 9,577,390 6,506,536       9,335,008 6,291,860       
     ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย 16 34,086,745     30,187,572 31,990,465     27,600,228     
     สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 4,005,247 3,923,421 3,987,216 3,898,470       
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 504,242,033 535,266,461 523,632,775 553,690,729   
รวมสินทรัพย์ 711,998,283 718,285,381 723,005,998 727,662,901   

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

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกัำ�ไรัข�ดทีุ่นเบ็ดเสำรั็จำ

บริิษััท เอเชีียน มาริีน เซอริ์วิิสส์ จำำากััด (มหาชีน) และบริิษััทย่อย
ณ วิันที� 31 ธัันวิาคม 2564
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108 แบบแสดงรายงานข้อมูลประจำาปี/รายงานประจำาปี 2564
บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำากัด (มหาชน)

(หน่วย : บาท)
งบการเงนิรวม

2564 2563 2564 2563
การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี
   ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 21,557,489       30,621,048       22,793,443  30,425,563  
   ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (18,560) 75,775  - -

21,538,929  30,696,823  22,793,443  30,425,563  
การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี
   ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 21,557,489       30,213,639       22,793,443  30,011,639  
   ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (18,560) 73,385  - -

21,538,929  30,287,024  22,793,443  30,011,639  
ก าไรต่อหุ้น
   ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปีส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 21,557,489       30,621,048  22,793,443  30,425,563  
   จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (หุน้) 258,291,087     258,291,087     258,291,087     258,291,087     
   ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท/หุน้) 0.084  0.119  0.088  0.118  

หมายเหตุ

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2564

งบการเงนิเฉพาะกิจการ
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บริษทั เอเชียน มารีน เซอร์วสิส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกัำ�ไรัข�ดทีุ่นเบ็ดเสำรั็จำ (ต่อ)

บริิษััท เอเชีียน มาริีน เซอริ์วิิสส์ จำำากััด (มหาชีน) และบริิษััทย่อย
ณ วิันที� 31 ธัันวิาคม 2564

(หน่วย : บาท)

2564 2563 2564 2563
สินทรัพย์หมุนเวียน
     เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 19,554,540     24,873,502     16,374,990     19,701,615     
     ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน
       กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6, 7 171,735          552,413          - 427,223          
       กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 37,252,059     51,227,920     37,082,928     51,083,774     
       ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 - 2,090,449       165,324          2,201,082       
       ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 46,775,319     9,125,674       43,126,283     6,384,556       
       หกั: ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน (22,185,640) (11,365,467) (22,185,640) (11,365,467)
       รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 7 62,013,473     51,630,989     58,188,895     48,731,168     
     ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 8 - 3,731,165       - 3,731,165       
     รายไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกช าระ
        กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 13,266,644     5,764,930       15,640,162     15,656,492     
        กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 75,587,337     58,580,842     72,584,550     47,924,396     
       รวมรายไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกช าระ 9 88,853,981     64,345,772     88,224,712     63,580,888     
     สินคา้คงเหลือ 10 30,563,556     34,699,527     29,813,379     34,375,111     
     สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 6,770,700       3,737,965       6,771,247       3,852,225       
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 207,756,250   183,018,920   199,373,223   173,972,172   
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
     เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยซ่ึงบนัทึกโดยวิธีราคาทุน 11 - - 27,079,979 27,079,979     
     ลูกหน้ีตามสญัญาเช่า 8 6,332,000       4,449,144       6,332,000 4,449,144       
     ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 12 392,437,205   425,936,268   387,231,894 420,249,761   
     สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 13 48,788,787     54,000,903     48,788,787     54,000,903     
     สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 14 9,014,659       10,262,617 8,887,426       10,120,384     
     สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 15 9,577,390 6,506,536       9,335,008 6,291,860       
     ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย 16 34,086,745     30,187,572 31,990,465     27,600,228     
     สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 4,005,247 3,923,421 3,987,216 3,898,470       
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 504,242,033 535,266,461 523,632,775 553,690,729   
รวมสินทรัพย์ 711,998,283 718,285,381 723,005,998 727,662,901   

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

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงิน เอกสารแนบการประกอบธุุรกิจและผลการดำำานิินิงานิ การกำากับดููแลกิจการ
CONTENTS



108 แบบแสดงรายงานข้อมูลประจำาปี/รายงานประจำาปี 2564
บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำากัด (มหาชน)

(หน่วย : บาท)
งบการเงนิรวม

2564 2563 2564 2563
การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี
   ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 21,557,489       30,621,048       22,793,443  30,425,563  
   ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (18,560) 75,775  - -

21,538,929  30,696,823  22,793,443  30,425,563  
การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี
   ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 21,557,489       30,213,639       22,793,443  30,011,639  
   ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (18,560) 73,385  - -

21,538,929  30,287,024  22,793,443  30,011,639  
ก าไรต่อหุ้น
   ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปีส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 21,557,489       30,621,048  22,793,443  30,425,563  
   จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (หุน้) 258,291,087     258,291,087     258,291,087     258,291,087     
   ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท/หุน้) 0.084  0.119  0.088  0.118  

หมายเหตุ

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2564

งบการเงนิเฉพาะกิจการ
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บริษทั เอเชียน มารีน เซอร์วสิส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกัำ�ไรัข�ดทีุ่นเบ็ดเสำรั็จำ (ต่อ)

บริิษััท เอเชีียน มาริีน เซอริ์วิิสส์ จำำากััด (มหาชีน) และบริิษััทย่อย
ณ วิันที� 31 ธัันวิาคม 2564

(หน่วย : บาท)

2564 2563 2564 2563
สินทรัพย์หมุนเวียน
     เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 19,554,540     24,873,502     16,374,990     19,701,615     
     ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน
       กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6, 7 171,735          552,413          - 427,223          
       กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 37,252,059     51,227,920     37,082,928     51,083,774     
       ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 - 2,090,449       165,324          2,201,082       
       ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 46,775,319     9,125,674       43,126,283     6,384,556       
       หกั: ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน (22,185,640) (11,365,467) (22,185,640) (11,365,467)
       รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 7 62,013,473     51,630,989     58,188,895     48,731,168     
     ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 8 - 3,731,165       - 3,731,165       
     รายไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกช าระ
        กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 13,266,644     5,764,930       15,640,162     15,656,492     
        กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 75,587,337     58,580,842     72,584,550     47,924,396     
       รวมรายไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกช าระ 9 88,853,981     64,345,772     88,224,712     63,580,888     
     สินคา้คงเหลือ 10 30,563,556     34,699,527     29,813,379     34,375,111     
     สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 6,770,700       3,737,965       6,771,247       3,852,225       
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 207,756,250   183,018,920   199,373,223   173,972,172   
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
     เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยซ่ึงบนัทึกโดยวิธีราคาทุน 11 - - 27,079,979 27,079,979     
     ลูกหน้ีตามสญัญาเช่า 8 6,332,000       4,449,144       6,332,000 4,449,144       
     ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 12 392,437,205   425,936,268   387,231,894 420,249,761   
     สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 13 48,788,787     54,000,903     48,788,787     54,000,903     
     สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 14 9,014,659       10,262,617 8,887,426       10,120,384     
     สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 15 9,577,390 6,506,536       9,335,008 6,291,860       
     ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย 16 34,086,745     30,187,572 31,990,465     27,600,228     
     สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 4,005,247 3,923,421 3,987,216 3,898,470       
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 504,242,033 535,266,461 523,632,775 553,690,729   
รวมสินทรัพย์ 711,998,283 718,285,381 723,005,998 727,662,901   

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

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำากัด (มหาชน)
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(หน่วย : บาท)

2564 2563 2564 2563
สินทรัพย์หมุนเวียน
     เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 19,554,540     24,873,502     16,374,990     19,701,615     
     ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน
       กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6, 7 171,735          552,413          - 427,223          
       กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 37,252,059     51,227,920     37,082,928     51,083,774     
       ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 - 2,090,449       165,324          2,201,082       
       ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 46,775,319     9,125,674       43,126,283     6,384,556       
       หกั: ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน (22,185,640) (11,365,467) (22,185,640) (11,365,467)
       รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 7 62,013,473     51,630,989     58,188,895     48,731,168     
     ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 8 - 3,731,165       - 3,731,165       
     รายไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกช าระ
        กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 13,266,644     5,764,930       15,640,162     15,656,492     
        กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 75,587,337     58,580,842     72,584,550     47,924,396     
       รวมรายไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกช าระ 9 88,853,981     64,345,772     88,224,712     63,580,888     
     สินคา้คงเหลือ 10 30,563,556     34,699,527     29,813,379     34,375,111     
     สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 6,770,700       3,737,965       6,771,247       3,852,225       
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 207,756,250   183,018,920   199,373,223   173,972,172   
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
     เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยซ่ึงบนัทึกโดยวิธีราคาทุน 11 - - 27,079,979 27,079,979     
     ลูกหน้ีตามสญัญาเช่า 8 6,332,000       4,449,144       6,332,000 4,449,144       
     ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 12 392,437,205   425,936,268   387,231,894 420,249,761   
     สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 13 48,788,787     54,000,903     48,788,787     54,000,903     
     สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 14 9,014,659       10,262,617 8,887,426       10,120,384     
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รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 504,242,033 535,266,461 523,632,775 553,690,729   
รวมสินทรัพย์ 711,998,283 718,285,381 723,005,998 727,662,901   
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111แบบแสดงรายงานข้อมูลประจำาปี/รายงานประจำาปี 2564
บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำากัด (มหาชน)

(หน่วย : บาท)
งบการเงนิรวม

2564 2563 2564 2563
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี 21,538,929      30,696,823      22,793,443      30,425,563      
ปรับกระทบก าไรสุทธิเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด าเนินงาน: -
ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน (โอนกลบั) 11,309,743      (3,074,724)       11,309,743      (3,074,724)       
ค่าสินคา้เส่ือมสภาพเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 456,308           19,949             456,308           19,949             
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 45,722,360      42,347,114      45,074,713      42,045,480      
ขาดทุน (ก าไร) จากการขายสินทรัพย์ (3,111,799)      (201,464)          (3,111,799)       (197,305)          
ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายทรัพยสิ์น 871,344           2,926,872        -                   2,789,252        
ส ารองหน้ีสินรับประกนัผลงาน 3,382,616        1,050,000        3,382,616        1,050,000        
ส ารองหน้ีสินรับประกนัผลงาน (โอนกลบั) (417,696)         (99,469)            (417,696)          (99,469)            
(ก าไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 2,301               (242,809)          2,301               (242,809)          
ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 1,853,834        1,889,234        1,710,535        1,742,047        
ดอกเบ้ียรับ (47,438)           (185,923)          (41,096)            (139,178)          
ดอกเบ้ียจ่าย 6,307,808        7,214,016        6,373,212        7,468,327        
ภาษีเงินได้ 4,918,489        8,732,563        4,843,757        8,576,513        

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
และหน้ีสินด าเนินงาน 92,786,799      91,072,182      92,376,037      90,363,646      

สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน (18,730,595)    14,158,768      (17,805,838)     11,561,839      
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่า 617,357           1,201,823        617,357           1,201,823        
รายไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกช าระ (24,508,209)    (17,733,212)     (24,643,824)     (17,941,440)     
สินคา้คงเหลือ 3,679,663        14,593,911      4,105,424        14,641,717      
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (3,032,736)      (1,708,447)       (2,919,021)       (1,712,191)       
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (81,825)           544,825           (88,746)            569,776           
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กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี 21,538,929      30,696,823      22,793,443      30,425,563      
ปรับกระทบก าไรสุทธิเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด าเนินงาน: -
ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน (โอนกลบั) 11,309,743      (3,074,724)       11,309,743      (3,074,724)       
ค่าสินคา้เส่ือมสภาพเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 456,308           19,949             456,308           19,949             
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 45,722,360      42,347,114      45,074,713      42,045,480      
ขาดทุน (ก าไร) จากการขายสินทรัพย์ (3,111,799)      (201,464)          (3,111,799)       (197,305)          
ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายทรัพยสิ์น 871,344           2,926,872        -                   2,789,252        
ส ารองหน้ีสินรับประกนัผลงาน 3,382,616        1,050,000        3,382,616        1,050,000        
ส ารองหน้ีสินรับประกนัผลงาน (โอนกลบั) (417,696)         (99,469)            (417,696)          (99,469)            
(ก าไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 2,301               (242,809)          2,301               (242,809)          
ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 1,853,834        1,889,234        1,710,535        1,742,047        
ดอกเบ้ียรับ (47,438)           (185,923)          (41,096)            (139,178)          
ดอกเบ้ียจ่าย 6,307,808        7,214,016        6,373,212        7,468,327        
ภาษีเงินได้ 4,918,489        8,732,563        4,843,757        8,576,513        

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
และหน้ีสินด าเนินงาน 92,786,799      91,072,182      92,376,037      90,363,646      

สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน (18,730,595)    14,158,768      (17,805,838)     11,561,839      
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่า 617,357           1,201,823        617,357           1,201,823        
รายไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกช าระ (24,508,209)    (17,733,212)     (24,643,824)     (17,941,440)     
สินคา้คงเหลือ 3,679,663        14,593,911      4,105,424        14,641,717      
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (3,032,736)      (1,708,447)       (2,919,021)       (1,712,191)       
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (81,825)           544,825           (88,746)            569,776           

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

งบกระแสเงินสด
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2564

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกัรัะแสำเงินสำด

บริิษััท เอเชีียน มาริีน เซอริ์วิิสส์ จำำากััด (มหาชีน) และบริิษััทย่อย
ณ วิันที� 31 ธัันวิาคม 2564
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112 แบบแสดงรายงานข้อมูลประจำาปี/รายงานประจำาปี 2564
บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำากัด (มหาชน)
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ณ วิันที� 31 ธัันวิาคม 2564
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ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี 21,538,929      30,696,823      22,793,443      30,425,563      
ปรับกระทบก าไรสุทธิเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด าเนินงาน: -
ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน (โอนกลบั) 11,309,743      (3,074,724)       11,309,743      (3,074,724)       
ค่าสินคา้เส่ือมสภาพเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 456,308           19,949             456,308           19,949             
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 45,722,360      42,347,114      45,074,713      42,045,480      
ขาดทุน (ก าไร) จากการขายสินทรัพย์ (3,111,799)      (201,464)          (3,111,799)       (197,305)          
ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายทรัพยสิ์น 871,344           2,926,872        -                   2,789,252        
ส ารองหน้ีสินรับประกนัผลงาน 3,382,616        1,050,000        3,382,616        1,050,000        
ส ารองหน้ีสินรับประกนัผลงาน (โอนกลบั) (417,696)         (99,469)            (417,696)          (99,469)            
(ก าไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 2,301               (242,809)          2,301               (242,809)          
ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 1,853,834        1,889,234        1,710,535        1,742,047        
ดอกเบ้ียรับ (47,438)           (185,923)          (41,096)            (139,178)          
ดอกเบ้ียจ่าย 6,307,808        7,214,016        6,373,212        7,468,327        
ภาษีเงินได้ 4,918,489        8,732,563        4,843,757        8,576,513        

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
และหน้ีสินด าเนินงาน 92,786,799      91,072,182      92,376,037      90,363,646      

สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน (18,730,595)    14,158,768      (17,805,838)     11,561,839      
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่า 617,357           1,201,823        617,357           1,201,823        
รายไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกช าระ (24,508,209)    (17,733,212)     (24,643,824)     (17,941,440)     
สินคา้คงเหลือ 3,679,663        14,593,911      4,105,424        14,641,717      
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (3,032,736)      (1,708,447)       (2,919,021)       (1,712,191)       
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (81,825)           544,825           (88,746)            569,776           
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บริษทั เอเชียน มารีน เซอร์วสิส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2564

งบการเงนิเฉพาะกิจการ
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(หน่วย : บาท)

งบการเงนิรวม
2564 2563 2564 2563

หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (2,803,697)      1,865,671        (6,037,147)       5,262,492        

ตน้ทุนงานก่อสร้างคา้งจ่าย 2,582,438        (1,337,519)       2,582,438        (1,337,519)       

เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 28,181,934      10,666,294      28,181,934      10,791,294      

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (1,789,616)      311,047           (1,926,546)       (847,103)          

เงินสดรับ (จ่าย) จากการด าเนินงาน 76,901,513      113,635,343    74,442,068      112,554,334    

เงินสดดอกเบ้ียรับ 47,438             129,386           41,096             82,642             

จ่ายภาษีเงินได้ (15,602,469)    (9,972,205)       (14,092,450)     (8,997,407)       

ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่ายรับคืน 1,027,302        811,863           -                   -                   

จ่ายหน้ีสินรับประกนัผลงาน (661,864)         (853,588)          (661,864)          (853,588)          

เงินสดจ่ายหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน (1,198,120)      (3,544,232)       (1,198,120)       (3,297,727)       

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 60,513,800      100,206,567    58,530,730      99,488,254      

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน 
เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยถ์าวร (7,196,300)      (25,194,971)     (7,044,849)       (20,047,126)     

เงินสดรับจากการขายสินทรัพยถ์าวร 5,712,214        1,078,535        5,712,214        1,073,894        

เงินสดจ่ายลงทุนในบริษทัยอ่ย -                  -                   (197,500)          

เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (1,167,339)      (1,565,462)       (1,167,339)       (1,415,462)       

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน (2,651,425)      (25,681,898)     (2,499,974)       (20,586,194)     
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112 แบบแสดงรายงานข้อมูลประจำาปี/รายงานประจำาปี 2564
บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำากัด (มหาชน)
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บริิษััท เอเชีียน มาริีน เซอริ์วิิสส์ จำำากััด (มหาชีน) และบริิษััทย่อย
ณ วิันที� 31 ธัันวิาคม 2564

(หน่วย : บาท)
งบการเงนิรวม

2564 2563 2564 2563
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี 21,538,929      30,696,823      22,793,443      30,425,563      
ปรับกระทบก าไรสุทธิเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด าเนินงาน: -
ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน (โอนกลบั) 11,309,743      (3,074,724)       11,309,743      (3,074,724)       
ค่าสินคา้เส่ือมสภาพเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 456,308           19,949             456,308           19,949             
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 45,722,360      42,347,114      45,074,713      42,045,480      
ขาดทุน (ก าไร) จากการขายสินทรัพย์ (3,111,799)      (201,464)          (3,111,799)       (197,305)          
ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายทรัพยสิ์น 871,344           2,926,872        -                   2,789,252        
ส ารองหน้ีสินรับประกนัผลงาน 3,382,616        1,050,000        3,382,616        1,050,000        
ส ารองหน้ีสินรับประกนัผลงาน (โอนกลบั) (417,696)         (99,469)            (417,696)          (99,469)            
(ก าไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 2,301               (242,809)          2,301               (242,809)          
ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 1,853,834        1,889,234        1,710,535        1,742,047        
ดอกเบ้ียรับ (47,438)           (185,923)          (41,096)            (139,178)          
ดอกเบ้ียจ่าย 6,307,808        7,214,016        6,373,212        7,468,327        
ภาษีเงินได้ 4,918,489        8,732,563        4,843,757        8,576,513        

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
และหน้ีสินด าเนินงาน 92,786,799      91,072,182      92,376,037      90,363,646      

สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน (18,730,595)    14,158,768      (17,805,838)     11,561,839      
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่า 617,357           1,201,823        617,357           1,201,823        
รายไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกช าระ (24,508,209)    (17,733,212)     (24,643,824)     (17,941,440)     
สินคา้คงเหลือ 3,679,663        14,593,911      4,105,424        14,641,717      
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (3,032,736)      (1,708,447)       (2,919,021)       (1,712,191)       
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (81,825)           544,825           (88,746)            569,776           
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งบกระแสเงินสด
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2564

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย : บาท)

งบการเงนิรวม
2564 2563 2564 2563

หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (2,803,697)      1,865,671        (6,037,147)       5,262,492        

ตน้ทุนงานก่อสร้างคา้งจ่าย 2,582,438        (1,337,519)       2,582,438        (1,337,519)       

เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 28,181,934      10,666,294      28,181,934      10,791,294      

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (1,789,616)      311,047           (1,926,546)       (847,103)          

เงินสดรับ (จ่าย) จากการด าเนินงาน 76,901,513      113,635,343    74,442,068      112,554,334    

เงินสดดอกเบ้ียรับ 47,438             129,386           41,096             82,642             

จ่ายภาษีเงินได้ (15,602,469)    (9,972,205)       (14,092,450)     (8,997,407)       

ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่ายรับคืน 1,027,302        811,863           -                   -                   

จ่ายหน้ีสินรับประกนัผลงาน (661,864)         (853,588)          (661,864)          (853,588)          

เงินสดจ่ายหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน (1,198,120)      (3,544,232)       (1,198,120)       (3,297,727)       

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 60,513,800      100,206,567    58,530,730      99,488,254      

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน 
เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยถ์าวร (7,196,300)      (25,194,971)     (7,044,849)       (20,047,126)     

เงินสดรับจากการขายสินทรัพยถ์าวร 5,712,214        1,078,535        5,712,214        1,073,894        

เงินสดจ่ายลงทุนในบริษทัยอ่ย -                  -                   (197,500)          

เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (1,167,339)      (1,565,462)       (1,167,339)       (1,415,462)       

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน (2,651,425)      (25,681,898)     (2,499,974)       (20,586,194)     
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บริษทั เอเชียน มารีน เซอร์วสิส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2564

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

113แบบแสดงรายงานข้อมูลประจำาปี/รายงานประจำาปี 2564
บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำากัด (มหาชน)

(หน่วย : บาท)
งบการเงนิรวม

2564 2563 2564 2563
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ 
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (1,957,676)      (65,000,000)     (1,957,676)       (65,000,000)     
ช าระคืนเจา้หน้ีตามสญัญาเช่า (2,018,253)      (3,433,403)       (2,018,253)       (3,433,403)       
รับเงินกูย้มืระยะยาว - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                  -                   24,000,000      5,000,000        
จ่ายช าระคืนเงินกูย้มืระยะยาว - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                  -                   (20,100,000)     (11,400,000)     
จ่ายช าระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร (27,198,145)    (27,618,120)     (27,198,145)     (27,618,120)     
จ่ายเงินปันผล (25,829,109)    (13,558,505)     (25,829,109)     (13,558,505)     
จ่ายดอกเบ้ีย (6,304,175)      (7,211,167)       (6,380,219)       (7,477,314)       
เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน (63,307,358)    (116,821,195)   (59,483,402)     (123,487,342)   

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ (5,444,983)      (42,296,526)     (3,452,646)       (44,585,282)     
ก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง
จากเงินฝากธนาคารสกุลเงินตราต่างประเทศ 126,021           366,516           126,021           366,516           

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 24,873,502      66,803,512      19,701,615      63,920,381      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 19,554,540      24,873,502      16,374,990      19,701,615      
ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เติม: -
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบดว้ย
เงินสด 331,400           377,969           140,000           148,819           
เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์ 16,832,778      20,419,028      14,377,027      15,832,955      
                              - กระแสรายวนั 2,013,651        3,702,475        1,481,252        3,345,811        
เงินฝากประจ า อายไุม่เกิน 3 เดือน 376,711           374,030           376,711           374,030           

19,554,540      24,873,502      16,374,990      19,701,615      

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

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2564

งบการเงนิเฉพาะกิจการ
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกัรัะแสำเงินสำด (ต่อ)

บริิษััท เอเชีียน มาริีน เซอริ์วิิสส์ จำำากััด (มหาชีน) และบริิษััทย่อย
ณ วิันที� 31 ธัันวิาคม 2564

(หน่วย : บาท)
งบการเงนิรวม

2564 2563 2564 2563
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี 21,538,929      30,696,823      22,793,443      30,425,563      
ปรับกระทบก าไรสุทธิเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด าเนินงาน: -
ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน (โอนกลบั) 11,309,743      (3,074,724)       11,309,743      (3,074,724)       
ค่าสินคา้เส่ือมสภาพเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 456,308           19,949             456,308           19,949             
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 45,722,360      42,347,114      45,074,713      42,045,480      
ขาดทุน (ก าไร) จากการขายสินทรัพย์ (3,111,799)      (201,464)          (3,111,799)       (197,305)          
ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายทรัพยสิ์น 871,344           2,926,872        -                   2,789,252        
ส ารองหน้ีสินรับประกนัผลงาน 3,382,616        1,050,000        3,382,616        1,050,000        
ส ารองหน้ีสินรับประกนัผลงาน (โอนกลบั) (417,696)         (99,469)            (417,696)          (99,469)            
(ก าไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 2,301               (242,809)          2,301               (242,809)          
ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 1,853,834        1,889,234        1,710,535        1,742,047        
ดอกเบ้ียรับ (47,438)           (185,923)          (41,096)            (139,178)          
ดอกเบ้ียจ่าย 6,307,808        7,214,016        6,373,212        7,468,327        
ภาษีเงินได้ 4,918,489        8,732,563        4,843,757        8,576,513        

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
และหน้ีสินด าเนินงาน 92,786,799      91,072,182      92,376,037      90,363,646      

สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน (18,730,595)    14,158,768      (17,805,838)     11,561,839      
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่า 617,357           1,201,823        617,357           1,201,823        
รายไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกช าระ (24,508,209)    (17,733,212)     (24,643,824)     (17,941,440)     
สินคา้คงเหลือ 3,679,663        14,593,911      4,105,424        14,641,717      
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (3,032,736)      (1,708,447)       (2,919,021)       (1,712,191)       
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (81,825)           544,825           (88,746)            569,776           
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งบกระแสเงินสด
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2564

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย : บาท)
งบการเงนิรวม

2564 2563 2564 2563
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี 21,538,929      30,696,823      22,793,443      30,425,563      
ปรับกระทบก าไรสุทธิเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด าเนินงาน: -
ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน (โอนกลบั) 11,309,743      (3,074,724)       11,309,743      (3,074,724)       
ค่าสินคา้เส่ือมสภาพเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 456,308           19,949             456,308           19,949             
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 45,722,360      42,347,114      45,074,713      42,045,480      
ขาดทุน (ก าไร) จากการขายสินทรัพย์ (3,111,799)      (201,464)          (3,111,799)       (197,305)          
ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายทรัพยสิ์น 871,344           2,926,872        -                   2,789,252        
ส ารองหน้ีสินรับประกนัผลงาน 3,382,616        1,050,000        3,382,616        1,050,000        
ส ารองหน้ีสินรับประกนัผลงาน (โอนกลบั) (417,696)         (99,469)            (417,696)          (99,469)            
(ก าไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 2,301               (242,809)          2,301               (242,809)          
ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 1,853,834        1,889,234        1,710,535        1,742,047        
ดอกเบ้ียรับ (47,438)           (185,923)          (41,096)            (139,178)          
ดอกเบ้ียจ่าย 6,307,808        7,214,016        6,373,212        7,468,327        
ภาษีเงินได้ 4,918,489        8,732,563        4,843,757        8,576,513        

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
และหน้ีสินด าเนินงาน 92,786,799      91,072,182      92,376,037      90,363,646      

สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน (18,730,595)    14,158,768      (17,805,838)     11,561,839      
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่า 617,357           1,201,823        617,357           1,201,823        
รายไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกช าระ (24,508,209)    (17,733,212)     (24,643,824)     (17,941,440)     
สินคา้คงเหลือ 3,679,663        14,593,911      4,105,424        14,641,717      
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (3,032,736)      (1,708,447)       (2,919,021)       (1,712,191)       
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (81,825)           544,825           (88,746)            569,776           
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 บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 
 
1. ข้อมูลท่ัวไป 
 1.1 ภูมิล ำเนำและสถำนะทำงกฎหมำย  

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

   บริษทัฯมีท่ีอยู่ตำมท่ีไดจ้ดทะเบียนไวด้งัน้ี 
   128 หมู่ 3 ถนนสุขสวสัด์ิ ต ำบลแหลมฟ้ำผำ่ อ ำเภอพระสมุทรเจดีย ์จงัหวดัสมุทรปรำกำร 

 1.2 ลกัษณะธุรกิจ 
        บริษทัด ำเนินธุรกิจหลกัในกำรรับจำ้งต่อเรือและซ่อมเรือ  
 1.3 ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ 
   บริษทั ตณัฑไ์พบูลย ์จ ำกดั เป็นบริษทัจดทะเบียนจดัตั้งในประเทศไทยเป็นผูถื้อหุน้รำยใหญ่ 
 1.4      กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 

สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ซ่ึงปัจจุบนั
มีกำรแพร่ระบำดอย่ำงต่อเน่ือง ท ำให้เศรษฐกิจยงัมีกำรชะลอตวัและมีผลกระทบต่อธุรกิจและ
อุตสำหกรรมโดยรวม สถำนกำรณ์ด ังกล่ำวอำจส่งผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนธุรกิจ 
อย่ำงไรก็ตำม  ฝ่ำยบริหำรของบริษทัและบริษทัย่อยได้ติดตำมควำมคืบหน้ำของสถำนกำรณ์
ดังกล่ำว และท ำกำรประเมินผลกระทบทำงกำรเงินเกี่ยวกับมูลค่ำของสินทรัพย ์ประมำณกำร
หน้ีสินและหน้ีสินท่ีอำจเกิดขึ้นอย่ำงต่อเน่ือง   

2. หลกัเกณฑ์ในการจัดท างบการเงิน 
 2.1 หลกัเกณฑ์ในการจัดท างบการเงิน 
  งบกำรเงินน้ีจดัท ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรบญัชีที่กฎหมำยก ำหนดตำมพระรำชบญัญติั

วิชำชีพบญัชี พ.ศ. 2547 โดยได้ถือปฏิบตัิตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรแสดง
รำยกำรได้ท ำขึ้นตำมแบบก ำหนดรำยกำรย่อที่ตอ้งมีในงบกำรเงินส ำหรับบริษทัมหำชนจ ำกัด ท่ี
ก ำหนดโดยประกำศกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ กระทรวงพำณิชย ์ออกตำมควำมในพระรำชบญัญติั
กำรบญัชี พ.ศ. 2543 

   งบกำรเงินน้ีได้จดัท ำขึ้นโดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดิมเวน้แต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่ำงอื่นใน
นโยบำยกำรบญัชี 

   งบกำรเงินฉบบัภำษำไทยเป็นงบกำรเงินฉบบัที่บริษทัใช้เป็นทำงกำรตำมกฎหมำย งบ
กำรเงินฉบบัภำษำองักฤษแปลมำจำกงบกำรเงินฉบบัภำษำไทยดังกล่ำว   
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 บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 
 
1. ข้อมูลท่ัวไป 
 1.1 ภูมิล ำเนำและสถำนะทำงกฎหมำย  

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

   บริษทัฯมีท่ีอยู่ตำมท่ีไดจ้ดทะเบียนไวด้งัน้ี 
   128 หมู่ 3 ถนนสุขสวสัด์ิ ต ำบลแหลมฟ้ำผำ่ อ ำเภอพระสมุทรเจดีย ์จงัหวดัสมุทรปรำกำร 

 1.2 ลกัษณะธุรกิจ 
        บริษทัด ำเนินธุรกิจหลกัในกำรรับจำ้งต่อเรือและซ่อมเรือ  
 1.3 ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ 
   บริษทั ตณัฑไ์พบูลย ์จ ำกดั เป็นบริษทัจดทะเบียนจดัตั้งในประเทศไทยเป็นผูถื้อหุน้รำยใหญ่ 
 1.4      กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 

สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ซ่ึงปัจจุบนั
มีกำรแพร่ระบำดอย่ำงต่อเน่ือง ท ำให้เศรษฐกิจยงัมีกำรชะลอตวัและมีผลกระทบต่อธุรกิจและ
อุตสำหกรรมโดยรวม สถำนกำรณ์ด ังกล่ำวอำจส่งผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนธุรกิจ 
อย่ำงไรก็ตำม  ฝ่ำยบริหำรของบริษทัและบริษทัย่อยได้ติดตำมควำมคืบหน้ำของสถำนกำรณ์
ดังกล่ำว และท ำกำรประเมินผลกระทบทำงกำรเงินเกี่ยวกับมูลค่ำของสินทรัพย ์ประมำณกำร
หน้ีสินและหน้ีสินท่ีอำจเกิดขึ้นอย่ำงต่อเน่ือง   

2. หลกัเกณฑ์ในการจัดท างบการเงิน 
 2.1 หลกัเกณฑ์ในการจัดท างบการเงิน 
  งบกำรเงินน้ีจดัท ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรบญัชีที่กฎหมำยก ำหนดตำมพระรำชบญัญติั

วิชำชีพบญัชี พ.ศ. 2547 โดยได้ถือปฏิบตัิตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรแสดง
รำยกำรได้ท ำขึ้นตำมแบบก ำหนดรำยกำรย่อที่ตอ้งมีในงบกำรเงินส ำหรับบริษทัมหำชนจ ำกัด ท่ี
ก ำหนดโดยประกำศกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ กระทรวงพำณิชย ์ออกตำมควำมในพระรำชบญัญติั
กำรบญัชี พ.ศ. 2543 

   งบกำรเงินน้ีได้จดัท ำขึ้นโดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดิมเวน้แต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่ำงอื่นใน
นโยบำยกำรบญัชี 

   งบกำรเงินฉบบัภำษำไทยเป็นงบกำรเงินฉบบัที่บริษทัใช้เป็นทำงกำรตำมกฎหมำย งบ
กำรเงินฉบบัภำษำองักฤษแปลมำจำกงบกำรเงินฉบบัภำษำไทยดังกล่ำว   
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 2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ท่ีเร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน  
ในระหว่ำงปี บริษทัและบริษทัย่อยได้น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำม

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุงจ ำนวนหลำยฉบบั ที่มีผลบงัคบัใช้ส ำหรับงบ
กำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบญัชีที่เร่ิมในหรือหลงัวนัที่ 1 มกรำคม 2564 มำถือปฏิบตัิ มำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินด ังกล่ำวได ้ปรับปรุงหรือจดัให ้มีขึ้น เพื ่อให้มีเนื้อหำเท ่ำเทียมก ับ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรอธิบำยให้ชัดเจนขึ้น
เก่ียวกับวิธีปฏิบติัทำงกำรบญัชีและกำรให้แนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีกับผูใ้ช้มำตรฐำน 

  กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวมำถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็น
สำระส ำคญัต่องบกำรเงินในปีปัจจุบนั 

 
2.3     มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ท่ีจะมีผลบังคับใช้ในอนาคต 

   สภำวิชำชีพบญัชีได้ประกำศใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุงหลำย
ฉบบั และได้ลงประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแลว้ ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใช้ส ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบ
ระยะเวลำบญัชีที่ เ ร่ิมในหรือหลงัวนัที่ 1 มกรำคม  2565 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ดังกล่ำวได้ปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพื ่อให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมก ับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรอธิบำยให้ชัดเจนเก่ียวกับวิธีปฏิบติัทำงกำรบญัชี
และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินบำงฉบบัมีกำรให้ขอ้ผ่อนปรนในทำงปฏิบติัหรือขอ้ยกเวน้
ชั่วครำวกับผูใ้ช้มำตรฐำน 

 ฝ่ำยบริหำรของบริษทัและบริษทัย่อยประเมินแลว้เช่ือว่ำกำรปรับปรุงมำตรฐำนน้ีจะไม่มี
ผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส ำคัญต่องบกำรเงินในปีท่ีเร่ิมน ำมำตรฐำนดังกล่ำวมำถือปฏิบติั 

 
3.  หลกัเกณฑ์ในการจัดท างบการเงินรวม 

งบกำรเงินรวมน้ีไดจ้ดัท ำขึ้นโดยรวมงบกำรเงินของบริษทั เอเชียน มำรีน เซอร์วิสส์ จ ำกดั (มหำชน) 
และบริษทัยอ่ยซ่ึงจดัตั้งขึ้นในประเทศไทยดงัต่อไปน้ี 

      อตัรำร้อยละของยอด  อตัรำร้อยละของยอดรำยได ้
    อตัรำร้อยละ  สินทรัพยท่ี์รวมอยูใ่น  ท่ีรวมอยูใ่นรำยไดร้วม 

ช่ือบริษทั  ลกัษณะธุรกิจ  ของกำรถือหุ้น  สินทรัพยร์วม  ส ำหรับปี 
    2564  2563  2564  2563  2564  2563 
    ร้อยละ  ร้อยละ  ร้อยละ  ร้อยละ  ร้อยละ  ร้อยละ 
บริษทั เจนเนอรัล มำรีน จ ำกดั  ตวัแทนจ ำหน่ำยเคร่ืองจกัร 

เคร่ืองกล และอุปกรณ์ท่ี
เก่ียวขอ้ง ในธุรกิจดำ้น
เดินเรือ 

 

100  100  0.69  0.65  0.95  0.47 
บริษทั อำชิมำ มำรีน จ ำกดั  รับเหมำงำนซ่อมเรือ  100  100  1.22  1.33  5.12  5.69 
บริษทั อีโค มำรีน จ ำกดั  ให้บริกำรก ำจดัมลภำวะ

และรักษำส่ิงแวดลอ้ม 
 
 

 
93 

  
93 

 
3.58 

  
4.48 

 
12.47 

 
5.40 

บริษทั กิจกำรร่วมคำ้ เอเชียน มำรีน จ ำกดั  รับจำ้งต่อเรือและซ่อมเรือ  80  80  0.02  0.03  0.00  0.00 
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 ก) งบกำรเงินรวมจดัท ำขึ้นโดยใช้นโยบำยกำรบัญชีเดียวกันส ำหรับรำยกำรบัญชีท่ีเหมือนกันหรือ
 เหตุกำรณ์ทำงบญัชีท่ีคลำ้ยคลึงกนั 

 ข) ยอดคงคำ้งระหว่ำงบริษทัและบริษทัย่อย รำยกำรคำ้ระหว่ำงกันท่ีมีสำระส ำคญัได้ถูกตดัออกจำกงบ
 กำรเงินรวมน้ีแลว้ 

 ค) ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม คือ จ ำนวนก ำไรหรือขำดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัย่อยส่วนท่ี
 ไม่ได้เป็นของบริษทั  และแสดงเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนรวมและส่วน
 ของผูถื้อหุ้นในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวมยอดคงคำ้งและรำยกำรระหว่ำงกนัท่ีมีสำระส ำคญัของบริษทั
 และบริษทัยอ่ยไดต้ดัออกจำกงบกำรเงินรวมน้ีแลว้  

 
4. นโยบายการบัญชีท่ีส าคัญ 
 4.1 การรับรู้รายได้ 

   รำยไดจ้ำกกำรให้บริกำรรับรู้ตลอดช่วงเวลำท่ีให้บริกำร โดยพิจำรณำถึงขั้นควำมส ำเร็จของงำน
 บริกำร ขั้นควำมส ำเร็จของงำนบริกำรประมำณโดยอ้ำงอิงกับกำรส ำรวจงำนท่ีท ำ เม่ือไม่สำมำรถ
 ประมำณผลของงำนบริกำรไดอ้ย่ำงน่ำเช่ือถือ รำยไดจ้ำกกำรให้บริกำรจะถูกรับรู้ไดไ้ม่เกินกว่ำตน้ทุน
 จำกกำรใหบ้ริกำรท่ีเกิดขึ้น และมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ท่ีไดรั้บตน้ทุนนั้นคืน 

   รำยได้ท่ีรับรู้แล้วแต่ยงัไม่ถึงก ำหนดเรียกช ำระตำมสัญญำแสดงไวเ้ป็น “รำยได้ท่ียงัไม่เรียก
 ช ำระ” ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ซ่ึงจะจดัประเภทเป็นลูกหน้ีกำรคำ้เม่ือกลุ่มบริษทัมีสิทธิท่ีจะได้รับ
 ช ำระโดยปรำศจำกเง่ือนไข เช่น เม่ือกิจกำรไดใ้หบ้ริกำรเสร็จส้ินและลูกคำ้รับมอบงำน 

   จ ำนวนเงินท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยไดรั้บจำกลูกคำ้แต่ยงัมีภำระท่ีตอ้งให้บริกำรใหก้บัลูกคำ้แสดง
 ไวเ้ป็น “เงินรับล่วงหน้ำ” ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ซ่ึงจะรับรู้เป็นรำยไดเ้ม่ือไดป้ฏิบติัตำมภำระท่ีระบุ
 ไวใ้นสัญญำเสร็จส้ิน 

 ดอกเบ้ียถือเป็นรำยไดต้ำมเกณฑค์งคำ้งโดยค ำนึงถึงอตัรำผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 
 รำยไดอ่ื้นรับรู้ตำมเกณฑค์งคำ้ง 

 
 4.2  ต้นทุนในการรับจ้าง 

   ตน้ทุนในกำรรับจำ้งตำมสัญญำประกอบดว้ยตน้ทุนวตัถุดิบ ค่ำแรงและค่ำใช้จ่ำยและรับรู้เป็น 
 ตน้ทุนในกำรรับจำ้งในงบก ำไรขำดทุนตำมวิธีอตัรำส่วนของงำนท่ีท ำเสร็จ 

  ตน้ทุนในกำรรับจำ้งท่ีจดัสรรเป็นตน้ทุนแลว้ แต่ยงัไม่ได้ถูกเรียกเก็บได้แสดงไวเ้ป็น “ตน้ทุน
งำนก่อสร้ำงคำ้งจ่ำย” ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน  

  
 4.3  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
   เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด หมำยถึง เงินสด เงินฝำกสถำบนักำรเงินและเงินลงทุนระยะ

 สั้นท่ีมีสภำพคล่องสูง ซ่ึงถึงก ำหนดจ่ำยคืนภำยในระยะเวลำไม่เกิน 3 เดือนนับจำกวนัท่ีไดม้ำและไม่มี
 ขอ้จ ำกดัในกำรเบิกใช ้
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 ก) งบกำรเงินรวมจดัท ำขึ้นโดยใช้นโยบำยกำรบัญชีเดียวกันส ำหรับรำยกำรบัญชีท่ีเหมือนกันหรือ
 เหตุกำรณ์ทำงบญัชีท่ีคลำ้ยคลึงกนั 

 ข) ยอดคงคำ้งระหว่ำงบริษทัและบริษทัย่อย รำยกำรคำ้ระหว่ำงกันท่ีมีสำระส ำคญัได้ถูกตดัออกจำกงบ
 กำรเงินรวมน้ีแลว้ 

 ค) ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม คือ จ ำนวนก ำไรหรือขำดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัย่อยส่วนท่ี
 ไม่ได้เป็นของบริษทั  และแสดงเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนรวมและส่วน
 ของผูถื้อหุ้นในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวมยอดคงคำ้งและรำยกำรระหว่ำงกนัท่ีมีสำระส ำคญัของบริษทั
 และบริษทัยอ่ยไดต้ดัออกจำกงบกำรเงินรวมน้ีแลว้  

 
4. นโยบายการบัญชีท่ีส าคัญ 
 4.1 การรับรู้รายได้ 

   รำยไดจ้ำกกำรให้บริกำรรับรู้ตลอดช่วงเวลำท่ีให้บริกำร โดยพิจำรณำถึงขั้นควำมส ำเร็จของงำน
 บริกำร ขั้นควำมส ำเร็จของงำนบริกำรประมำณโดยอ้ำงอิงกับกำรส ำรวจงำนท่ีท ำ เม่ือไม่สำมำรถ
 ประมำณผลของงำนบริกำรไดอ้ย่ำงน่ำเช่ือถือ รำยไดจ้ำกกำรให้บริกำรจะถูกรับรู้ไดไ้ม่เกินกว่ำตน้ทุน
 จำกกำรใหบ้ริกำรท่ีเกิดขึ้น และมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ท่ีไดรั้บตน้ทุนนั้นคืน 

   รำยได้ท่ีรับรู้แล้วแต่ยงัไม่ถึงก ำหนดเรียกช ำระตำมสัญญำแสดงไวเ้ป็น “รำยได้ท่ียงัไม่เรียก
 ช ำระ” ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ซ่ึงจะจดัประเภทเป็นลูกหน้ีกำรคำ้เม่ือกลุ่มบริษทัมีสิทธิท่ีจะได้รับ
 ช ำระโดยปรำศจำกเง่ือนไข เช่น เม่ือกิจกำรไดใ้หบ้ริกำรเสร็จส้ินและลูกคำ้รับมอบงำน 

   จ ำนวนเงินท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยไดรั้บจำกลูกคำ้แต่ยงัมีภำระท่ีตอ้งให้บริกำรใหก้บัลูกคำ้แสดง
 ไวเ้ป็น “เงินรับล่วงหน้ำ” ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ซ่ึงจะรับรู้เป็นรำยไดเ้ม่ือไดป้ฏิบติัตำมภำระท่ีระบุ
 ไวใ้นสัญญำเสร็จส้ิน 

 ดอกเบ้ียถือเป็นรำยไดต้ำมเกณฑค์งคำ้งโดยค ำนึงถึงอตัรำผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 
 รำยไดอ่ื้นรับรู้ตำมเกณฑค์งคำ้ง 

 
 4.2  ต้นทุนในการรับจ้าง 

   ตน้ทุนในกำรรับจำ้งตำมสัญญำประกอบดว้ยตน้ทุนวตัถุดิบ ค่ำแรงและค่ำใช้จ่ำยและรับรู้เป็น 
 ตน้ทุนในกำรรับจำ้งในงบก ำไรขำดทุนตำมวิธีอตัรำส่วนของงำนท่ีท ำเสร็จ 

  ตน้ทุนในกำรรับจำ้งท่ีจดัสรรเป็นตน้ทุนแลว้ แต่ยงัไม่ได้ถูกเรียกเก็บได้แสดงไวเ้ป็น “ตน้ทุน
งำนก่อสร้ำงคำ้งจ่ำย” ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน  

  
 4.3  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
   เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด หมำยถึง เงินสด เงินฝำกสถำบนักำรเงินและเงินลงทุนระยะ

 สั้นท่ีมีสภำพคล่องสูง ซ่ึงถึงก ำหนดจ่ำยคืนภำยในระยะเวลำไม่เกิน 3 เดือนนับจำกวนัท่ีไดม้ำและไม่มี
 ขอ้จ ำกดัในกำรเบิกใช ้
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 4.4  เคร่ืองมือทางการเงิน 
               การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

  บริษัทและบริษัทย่อยจัดประเภทสินทรัพย์ทำงกำรเงิน ณ  วันท่ี รับรู้รำยกำรเร่ิมแรก เป็น
สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำด้วยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำ
ยติุธรรมผำ่นก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน และสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไร
หรือขำดทุน โดยพิจำรณำจำกแผนธุรกิจของกิจกำรในกำรจดักำรสินทรัพยท์ำงกำรเงิน และลกัษณะของ
กระแสเงินสดตำมสัญญำของสินทรัพยท์ำงกำรเงินนั้น 

  ตรำสำรทุนสำมำรถจ ำแนกและไม่สำมำรถเปล่ียนแปลงไดต้ำมประเภทของกำรวดัมูลค่ำไดส้อง
ประเภท ไดแ้ก่ กำรวดัมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน หรือกำรวดัมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน ซ่ึงไม่สำมำรถจดัประเภทรำยกำรใหม่เขำ้ไปไวใ้นก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลงั  

  กำรรับรู้รำยกำรเม่ือเร่ิมแรกของสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีไม่ได้วดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำน
ก ำไรหรือขำดทุนดว้ยมูลค่ำยุติธรรม บวกหรือหักดว้ยตน้ทุนกำรท ำรำยกำรซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบักำร
ไดม้ำหรือกำรออกสินทรัพยท์ำงกำรเงินนั้น ตน้ทุนกำรท ำรำยกำรของสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำ
ด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุนนั้นรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยในก ำไรหรือขำดทุน อย่ำงไรก็ตำม 
ส ำหรับลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืนท่ีไม่มีองค์ประกอบเก่ียวกบักำรจดัหำเงินท่ีมีนัยส ำคญั บริษทัและ
บริษทัยอ่ยจะรับรู้สินทรัพยท์ำงกำรเงินดงักล่ำวดว้ยรำคำของรำยกำร 

 กำรวดัมูลค่ำในภำยหลงัของตรำสำรหน้ีท ำได ้3 วิธีโดยขึ้นอยูก่บักำรจดัประเภทตรำสำรหน้ีนั้น 
- สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย เม่ือถือครองสินทรัพยท์ำงกำรเงิน
นั้นเพื่อรับกระแสเงินสดตำมสัญญำ และเง่ือนไขตำมสัญญำของสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ี
ก่อให้เกิดกระแสเงินสดซ่ึงเป็นกำรรับช ำระเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียจำกยอดคงเหลือของ
เงินตน้ในวนัท่ีระบุไวเ้ท่ำนั้น สินทรัพยท์ำงกำรเงินดังกล่ำวตอ้งค ำนวณโดยใช้วิธีอตัรำ
ดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงและตอ้งมีกำรประเมินกำรดอ้ยค่ำ ก ำไรหรือขำดทุนท่ีเกิดขึ้นจำกกำรตดั
รำยกำร กำรเปล่ียนแปลงหรือกำรดอ้ยค่ำดงักล่ำวจะรับรู้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

- สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน เม่ือถือ
ครองสินทรัพยท์ำงกำรเงิน เพื่อรับกระแสเงินสดตำมสัญญำและเพื่อขำยสินทรัพยท์ำง
กำรเงิน และเง่ือนไขตำมสัญญำของสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีก่อใหเ้กิดกระแสเงินสด ซ่ึงเป็น
กำรรับช ำระเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียจำกยอดคงเหลือของเงินต้นในวนัท่ีระบุไวเ้ท่ำนั้น 
กำรเปล่ียนแปลงของมูลค่ำของสินทรัพยท์ำงกำรเงินรับรู้ผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 
ยกเว้น  รำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ รำยได้ดอกเบ้ีย และก ำไรขำดทุนจำกอัตรำ
แลกเปล่ียนท่ีเก่ียวขอ้งจะรับรู้เป็นก ำไรหรือขำดทุน เม่ือมีกำรตดัรำยกำรสินทรัพยท์ำงกำร
เงิน ก ำไรหรือขำดทุนสะสมท่ีเคยรับรู้รำยกำรในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนจะต้องจัด
ประเภทรำยกำรใหม่เขำ้ก ำไรหรือขำดทุน สินทรัพยท์ำงกำรเงินดงักล่ำวตอ้งค ำนวณโดยใช้
วิธีอตัรำดอกเบ้ียท่ีแท้จริงเช่นเดียวกับ สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำด้วยรำคำทุนตัด
จ ำหน่ำย 
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- สินทรัพย์ทำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำภำยหลงัด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน  เม่ือ
สินทรัพยท์ำงกำรเงินนั้นไม่เขำ้เง่ือนไขกำรวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยหรือ
วดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และแสดงในงบแสดงฐำนะ
กำรเงินดว้ยมูลค่ำยุติธรรม โดยรับรู้กำรเปล่ียนแปลงสุทธิของมูลค่ำยุติธรรมในส่วนของ
ก ำไรหรือขำดทุน   

       กำรวดัมูลค่ำในภำยหลงัของตรำสำรทุนตอ้งแสดงตรำสำรทุนโดยใช้มูลค่ำยุติธรรม และบนัทึก
ก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรเปล่ียนแปลงของมูลค่ำยุติธรรมเข้ำก ำไรหรือขำดทุน หรือก ำไรขำดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน ขึ้นอยูก่บักำรจดัประเภทรำยกำรของตรำสำรทุนนั้น 

 
การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของหนีสิ้นทางการเงิน 

   บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้รำยกำรเม่ือเร่ิมแรกของหน้ีสินทำงกำรเงินด้วยมูลค่ำยุติธรรม หัก
ตน้ทุนกำรท ำรำยกำร และจดัประเภทหน้ีสินทำงกำรเงินเป็นหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำในภำยหลงั
ดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย โดยใชวิ้ธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ในกำรค ำนวณมูลค่ำรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยค ำนึงถึง
ค่ำธรรมเนียมหรือตน้ทุนท่ีถือเป็นส่วนหน่ึงของอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงนั้นดว้ย ทั้งน้ี ค่ำตดัจ ำหน่ำยตำม
วิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงแสดงเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนทำงกำรเงินในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน  

 
ตราสารอนุพนัธ์ 

   ตรำสำรอนุพนัธ์รับรู้ดว้ยมูลค่ำยุติธรรม และวดัมูลค่ำยุติธรรมทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน 
ผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรวดัมูลค่ำยุติธรรมใหม่จะรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุนทันที ยกเวน้ตรำสำร
อนุพนัธ์นั้นมีไวเ้พื่อป้องกนัควำมเส่ียง 

 
การตัดรายการของเคร่ืองมือทางการเงิน 

   สินทรัพย์ทำงกำรเงินจะถูกตัดรำยกำรออกจำกบัญชี เม่ือสิทธิท่ีจะได้รับกระแสเงินสดของ
สินทรัพยน์ั้นไดส้ิ้นสุดลง หรือไดมี้กำรโอนสิทธิท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพยน์ั้น รวมถึงไดมี้
กำรโอนควำมเส่ียงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์นั้ น หรือมีกำรโอนกำรควบคุมใน
สินทรัพยน์ั้น แมว้่ำจะไม่มีกำรโอนหรือไม่ไดค้งไวซ่ึ้งควำมเส่ียงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของ
สินทรัพยน์ั้น   

   หน้ีสินทำงกำรเงินจะถูกตดัรำยกำรออกจำกบญัชีก็ต่อเม่ือไดมี้กำรปฏิบติัตำมภำระผูกพนัของ
หน้ีสินนั้นแลว้ มีกำรยกเลิกภำระผูกพนันั้น หรือมีกำรส้ินสุดลงของภำระผูกพนันั้น ในกรณีท่ีมีกำร
เปล่ียนหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีมีอยู่ให้เป็นหน้ีสินใหม่จำกผูใ้ห้กูร้ำยเดียวกนัซ่ึงมีขอ้ก ำหนดท่ีแตกต่ำงกนั
อย่ำงมำก หรือมีกำรแกไ้ขขอ้ก ำหนดของหน้ีสินท่ีมีอยู่อยำ่งเป็นสำระส ำคญั จะถือว่ำเป็นกำรตดัรำยกำร
หน้ีสินเดิมและรับรู้หน้ีสินใหม่ โดยรับรู้ผลแตกต่ำงของมูลค่ำตำมบญัชีดงักล่ำวในส่วนของก ำไรหรือ
ขำดทุน 
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- สินทรัพย์ทำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำภำยหลงัด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน  เม่ือ
สินทรัพยท์ำงกำรเงินนั้นไม่เขำ้เง่ือนไขกำรวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยหรือ
วดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และแสดงในงบแสดงฐำนะ
กำรเงินดว้ยมูลค่ำยุติธรรม โดยรับรู้กำรเปล่ียนแปลงสุทธิของมูลค่ำยุติธรรมในส่วนของ
ก ำไรหรือขำดทุน   

       กำรวดัมูลค่ำในภำยหลงัของตรำสำรทุนตอ้งแสดงตรำสำรทุนโดยใช้มูลค่ำยุติธรรม และบนัทึก
ก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรเปล่ียนแปลงของมูลค่ำยุติธรรมเข้ำก ำไรหรือขำดทุน หรือก ำไรขำดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน ขึ้นอยูก่บักำรจดัประเภทรำยกำรของตรำสำรทุนนั้น 

 
การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของหนีสิ้นทางการเงิน 

   บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้รำยกำรเม่ือเร่ิมแรกของหน้ีสินทำงกำรเงินด้วยมูลค่ำยุติธรรม หัก
ตน้ทุนกำรท ำรำยกำร และจดัประเภทหน้ีสินทำงกำรเงินเป็นหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำในภำยหลงั
ดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย โดยใชวิ้ธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ในกำรค ำนวณมูลค่ำรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยค ำนึงถึง
ค่ำธรรมเนียมหรือตน้ทุนท่ีถือเป็นส่วนหน่ึงของอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงนั้นดว้ย ทั้งน้ี ค่ำตดัจ ำหน่ำยตำม
วิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงแสดงเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนทำงกำรเงินในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน  

 
ตราสารอนุพนัธ์ 

   ตรำสำรอนุพนัธ์รับรู้ดว้ยมูลค่ำยุติธรรม และวดัมูลค่ำยุติธรรมทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน 
ผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรวดัมูลค่ำยุติธรรมใหม่จะรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุนทันที ยกเวน้ตรำสำร
อนุพนัธ์นั้นมีไวเ้พื่อป้องกนัควำมเส่ียง 

 
การตัดรายการของเคร่ืองมือทางการเงิน 

   สินทรัพย์ทำงกำรเงินจะถูกตัดรำยกำรออกจำกบัญชี เม่ือสิทธิท่ีจะได้รับกระแสเงินสดของ
สินทรัพยน์ั้นไดส้ิ้นสุดลง หรือไดมี้กำรโอนสิทธิท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพยน์ั้น รวมถึงไดมี้
กำรโอนควำมเส่ียงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์นั้ น หรือมีกำรโอนกำรควบคุมใน
สินทรัพยน์ั้น แมว้่ำจะไม่มีกำรโอนหรือไม่ไดค้งไวซ่ึ้งควำมเส่ียงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของ
สินทรัพยน์ั้น   

   หน้ีสินทำงกำรเงินจะถูกตดัรำยกำรออกจำกบญัชีก็ต่อเม่ือไดมี้กำรปฏิบติัตำมภำระผูกพนัของ
หน้ีสินนั้นแลว้ มีกำรยกเลิกภำระผูกพนันั้น หรือมีกำรส้ินสุดลงของภำระผูกพนันั้น ในกรณีท่ีมีกำร
เปล่ียนหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีมีอยู่ให้เป็นหน้ีสินใหม่จำกผูใ้ห้กูร้ำยเดียวกนัซ่ึงมีขอ้ก ำหนดท่ีแตกต่ำงกนั
อย่ำงมำก หรือมีกำรแกไ้ขขอ้ก ำหนดของหน้ีสินท่ีมีอยู่อยำ่งเป็นสำระส ำคญั จะถือว่ำเป็นกำรตดัรำยกำร
หน้ีสินเดิมและรับรู้หน้ีสินใหม่ โดยรับรู้ผลแตกต่ำงของมูลค่ำตำมบญัชีดงักล่ำวในส่วนของก ำไรหรือ
ขำดทุน 
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การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 
   ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นส ำหรับสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยวิธีรำคำทุน

ตดัจ ำหน่ำย หรือสินทรัพยท์ำงกำรเงินประเภทตรำสำรหน้ีท่ีวดัมูลค่ำด้วยวิธีมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และสินทรัพยท่ี์เกิดจำกภำระผูกพนัวงเงินสินเช่ือและสัญญำค ้ำประกนัทำงกำรเงิน 
ประเมินโดยไม่จ ำเป็นตอ้งรอให้เกิดเหตุกำรณ์ดำ้นเครดิตเกิดขึ้นก่อน บริษทัและบริษทัย่อยใชวิ้ธีทัว่ไป 
(General approach) ในกำรพิจำรณำค่ำเผื่อผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ ส ำหรับลูกหน้ีกำรคำ้ บริษทัและ
บริษทัย่อยใชวิ้ธีกำรอย่ำงง่ำย (Simplified approach) ในกำรค ำนวณค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำ
จะเกิดขึ้น บริษทัและบริษทัยอ่ยรับรู้ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นตลอดอำยุของลูกหน้ี
กำรคำ้ โดยอำ้งอิงจำกประสบกำรณ์ในอดีต ปรับปรุงด้วยขอ้มูลกำรคำดกำรณ์ไปในอนำคตเก่ียวกับ
ลูกหน้ีกำรคำ้และสภำพแวดลอ้มทำงดำ้นเศรษฐกิจ 

 
การหักกลบของเคร่ืองมือทางการเงิน 

   สินทรัพยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงินจะน ำมำหักกลบกนั และแสดงดว้ยยอดสุทธิในงบ
แสดงฐำนะกำรเงิน ก็ต่อเม่ือกิจกำรมีสิทธิบงัคบัใชไ้ดต้ำมกฎหมำยอยู่แลว้ในกำรหักกลบจ ำนวนเงินท่ี
รับรู้ และกิจกำรมีควำมตั้งใจท่ีจะช ำระดว้ยยอดสุทธิ หรือตั้งใจท่ีจะรับสินทรัพยแ์ละช ำระหน้ีสินพร้อม
กนั 

 
     4.5 สินค้าคงเหลือ 
   สินค้ำคงเหลือแสดงรำคำตำมรำคำทุนหรือมูลค่ำสุทธิท่ีจะได้รับแล้วแต่อย่ำงใดจะต ่ำกว่ำ 

รำคำทุนของวตัถุดิบและวสัดุแปรสภำพค ำนวณโดยวิธีเขำ้ก่อนออกก่อนและจะถือเป็นส่วนหน่ึง
ของตน้ทุนกำรต่อเรือหรือซ่อมเรือเม่ือมีกำรเบิกใช ้

   ตน้ทุนในกำรซ้ือ ประกอบด้วย รำคำซ้ือและค่ำใช้จ่ำยท่ีเก่ียวขอ้งกับกำรซ้ือสินคำ้นั้น เช่น 
อำกรขำเขำ้ ค่ำขนส่ง และตน้ทุนอ่ืนๆซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบักำรไดม้ำซ่ึงสินคำ้ และหกัดว้ยส่วนลด
กำรคำ้และเงินท่ีไดรั้บคืนจำกกำรซ้ือสินคำ้ 

   มูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บเป็นกำรประมำณรำคำท่ีคำดวำ่จะขำยไดต้ำมปกติธุรกิจ หักดว้ยประมำณ
กำรตน้ทุนในกำรผลิตสินคำ้ใหเ้สร็จและตน้ทุนท่ีจ ำเป็นตอ้งจ่ำยไปเพื่อใหข้ำยสินคำ้ได ้

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

4.6 ลูกหนีต้ามสัญญาเช่า 
  ลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำแสดงตำมมูลค่ำยุติธรรมท่ีคิดจำกกระแสเงินสดท่ีคำดว่ำจะได้รับใน

 อนำคตคิดลดดว้ยอตัรำดอกเบ้ียส ำหรับเงินทุนของบริษทั ผลต่ำงท่ีเกิดขึ้นระหว่ำงมูลค่ำยุติธรรมกบั
 เงินลงทุนในลูกหน้ี บริษทัและบริษทัยอ่ยไดบ้นัทึกเป็นผลกำรด ำเนินงำนในงวดท่ีเกิดรำยกำร 
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4.7 เงินลงทุนในบริษัทย่อย  
   บริษทัย่อย หมำยถึงกิจกำรท่ีบริษทัมีอ ำนำจในกำรควบคุมนโยบำยกำรเงินและกำรด ำเนินงำน 

ซ่ึงโดยทัว่ไปแลว้บริษทัจะถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงมำกกว่ำก่ึงหน่ึง บริษทัได้รวมงบกำรเงินของ
บริษทัยอ่ยไวใ้นงบกำรเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัควบคุมบริษทัยอ่ยจนกระทัง่อ ำนำจควบคุมหมดไป 

   เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยแสดงในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรโดยแสดงดว้ยวิธีรำคำทุนสุทธิจำกค่ำ
เผื่อกำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) 

 
4.8 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 

   ท่ีดินแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน อำคำรและอุปกรณ์แสดงในรำคำทุนหกัค่ำเส่ือมรำคำสะสมและ
ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) 

   รำคำทุนรับรู้เม่ือเร่ิมแรกท่ีได้สินทรัพยม์ำรวมถึงตน้ทุนทำงตรงอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกับกำรจดัหำ
สินทรัพยเ์พื่อให้สินทรัพยอ์ยู่ในสภำพพร้อมท่ีจะใช้ได้ตำมวตัถุประสงค์รวมทั้งตน้ทุนในกำรร้ือ
ถอน ขนยำ้ย และกำรบูรณะสถำนท่ีตั้งของสินทรัพยซ่ึ์งเป็นภำระผกูพนัของกิจกำร (ถำ้มี) 

 ค่ำเส่ือมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ค ำนวณจำกรำคำทุนหักมูลค่ำคงเหลือของสินทรัพยโ์ดย
วิธีเส้นตรงตำมอำยกุำรให้ประโยชน์ ประมำณอำยุกำรใหป้ระโยชน์และมูลค่ำคงเหลือ ณ วนัท่ีเลิกใช้
งำนของสินทรัพยแ์สดงไวด้งัน้ี 
 

 จ ำนวนปี  มูลคำ่คงเหลือ 
ณ วนัท่ีเลิกใชป้ระโยชน์ 

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

 
  ค่ำเส่ือมรำคำรวมอยูใ่นกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน 
   ไม่มีกำรคิดค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับท่ีดิน สินทรัพยร์ะหวำ่งก่อสร้ำงและอุปกรณ์ระหวำ่งติดตั้ง 
   บริษทัและบริษทัยอ่ยมีกำรทบทวนมูลค่ำคงเหลือและอำยกุำรใหป้ระโยชน์ทุกปี 
   บริษทัและบริษทัย่อยคิดค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนประกอบของรำยกำรสินทรัพยแ์ต่ละส่วน

แยกต่ำงหำกจำกกนัเม่ือส่วนประกอบแต่ละส่วนนั้นมีตน้ทุนท่ีมีนยัส ำคญัเม่ือเทียบกบัตน้ทุนทั้งหมด
ของสินทรัพยน์ั้น 

   บริษทัและบริษทัยอ่ยตดัรำยกำรท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ ออกจำกบญัชีเม่ือจ ำหน่ำยสินทรัพย ์
รำยกำรผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยหรือตดัจ ำหน่ำยสินทรัพย ์จะรับรู้ในงบก ำไรขำดทุน
เบด็เสร็จ   
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4.7 เงินลงทุนในบริษัทย่อย  
   บริษทัย่อย หมำยถึงกิจกำรท่ีบริษทัมีอ ำนำจในกำรควบคุมนโยบำยกำรเงินและกำรด ำเนินงำน 

ซ่ึงโดยทัว่ไปแลว้บริษทัจะถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงมำกกว่ำก่ึงหน่ึง บริษทัได้รวมงบกำรเงินของ
บริษทัยอ่ยไวใ้นงบกำรเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัควบคุมบริษทัยอ่ยจนกระทัง่อ ำนำจควบคุมหมดไป 

   เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยแสดงในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรโดยแสดงดว้ยวิธีรำคำทุนสุทธิจำกค่ำ
เผื่อกำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) 

 
4.8 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 

   ท่ีดินแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน อำคำรและอุปกรณ์แสดงในรำคำทุนหกัค่ำเส่ือมรำคำสะสมและ
ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) 

   รำคำทุนรับรู้เม่ือเร่ิมแรกท่ีได้สินทรัพยม์ำรวมถึงตน้ทุนทำงตรงอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกับกำรจดัหำ
สินทรัพยเ์พื่อให้สินทรัพยอ์ยู่ในสภำพพร้อมท่ีจะใช้ได้ตำมวตัถุประสงค์รวมทั้งตน้ทุนในกำรร้ือ
ถอน ขนยำ้ย และกำรบูรณะสถำนท่ีตั้งของสินทรัพยซ่ึ์งเป็นภำระผกูพนัของกิจกำร (ถำ้มี) 

 ค่ำเส่ือมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ค ำนวณจำกรำคำทุนหักมูลค่ำคงเหลือของสินทรัพยโ์ดย
วิธีเส้นตรงตำมอำยกุำรให้ประโยชน์ ประมำณอำยุกำรใหป้ระโยชน์และมูลค่ำคงเหลือ ณ วนัท่ีเลิกใช้
งำนของสินทรัพยแ์สดงไวด้งัน้ี 
 

 จ ำนวนปี  มูลคำ่คงเหลือ 
ณ วนัท่ีเลิกใชป้ระโยชน์ 

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

 
  ค่ำเส่ือมรำคำรวมอยูใ่นกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน 
   ไม่มีกำรคิดค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับท่ีดิน สินทรัพยร์ะหวำ่งก่อสร้ำงและอุปกรณ์ระหวำ่งติดตั้ง 
   บริษทัและบริษทัยอ่ยมีกำรทบทวนมูลค่ำคงเหลือและอำยกุำรใหป้ระโยชน์ทุกปี 
   บริษทัและบริษทัย่อยคิดค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนประกอบของรำยกำรสินทรัพยแ์ต่ละส่วน

แยกต่ำงหำกจำกกนัเม่ือส่วนประกอบแต่ละส่วนนั้นมีตน้ทุนท่ีมีนยัส ำคญัเม่ือเทียบกบัตน้ทุนทั้งหมด
ของสินทรัพยน์ั้น 

   บริษทัและบริษทัยอ่ยตดัรำยกำรท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ ออกจำกบญัชีเม่ือจ ำหน่ำยสินทรัพย ์
รำยกำรผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยหรือตดัจ ำหน่ำยสินทรัพย ์จะรับรู้ในงบก ำไรขำดทุน
เบด็เสร็จ   
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 4.9 ต้นทุนการกู้ยืม 
   ตน้ทุนกำรกูย้ืมของเงินกูท่ี้ใช้ในกำรจดัหำหรือก่อสร้ำงสินทรัพยท่ี์ตอ้งใช้ระยะเวลำนำนใน

กำรท ำใหอ้ยู่ในสภำพพร้อมใชห้รือขำย ไดถู้กน ำไปรวมเป็นรำคำทุนของสินทรัพยจ์นกว่ำสินทรัพย์
นั้นจะอยู่ในสภำพพร้อมท่ีจะใช้ไดต้ำมประสงค์ ส่วนตน้ทุนกำรกูย้ืมอ่ืนถือเป็นค่ำใช้จ่ำยในงวดท่ี
เกิดรำยกำร ตน้ทุนกำรกูย้มื ประกอบดว้ย ดอกเบ้ียและตน้ทุนอ่ืนท่ีเกิดขึ้นจำกกำรกูย้มืนั้น 

 
4.10 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่าตัดจ าหน่าย 

   สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีบริษทัซ้ือมำและมีอำยุกำรใชง้ำนจ ำกดั แสดงในรำคำทุนหักดว้ยค่ำตดั
จ ำหน่ำยสะสมและค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ (ถำ้มี) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนถูกตดัจ ำหน่ำยและบนัทึกในงบ
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จโดยวิธีเส้นตรงตำมระยะเวลำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจนบัจำก
วนัท่ีอยูใ่นสภำพพร้อมใชง้ำน  ระยะเวลำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจแสดงไดด้งัน้ี 

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

   
4.11 สัญญาเช่า 

      ณ วัน เร่ิมต้นสัญญำ บริษัทและบริษัทย่อยจะประเมินว่ำสัญญำเป็นสัญญำเช่ำหรือ
ประกอบดว้ยสัญญำเช่ำหรือไม่ โดยสัญญำจะเป็นสัญญำเช่ำหรือประกอบดว้ยสัญญำเช่ำ ถำ้สัญญำ
นั้นเป็นกำรให้สิทธิในกำรควบคุมกำรใชสิ้นทรัพยท่ี์ระบุไดส้ ำหรับช่วงเวลำหน่ึงเพื่อกำรแลกเปลี่ยน
กบัส่ิงตอบแทน 

      บริษทัและบริษทัยอ่ยประเมินอำยสุัญญำเช่ำตำมระยะเวลำท่ีบอกเลิกไม่ไดท่ี้ระบุในสัญญำเช่ำ
หรือตำมระยะเวลำท่ีเหลืออยู่ของสัญญำเช่ำท่ีมีผลอยู่ โดยรวมระยะเวลำตำมสิทธิเลือกในกำรขยำย
อำยุสัญญำเช่ำหำกมีควำมแน่นอนอย่ำงสมเหตุสมผลท่ีจะใช้สิทธิเลือกนั้นและระยะเวลำตำมสิทธิ
เลือกในกำรยกเลิกสัญญำเช่ำ หำกมีควำมแน่นอนอย่ำงสมเหตุสมผลท่ีจะไม่ใช้สิทธิเลือกนั้น ทั้งน้ี
พิจำรณำถึงผลกระทบของกำรเปล่ียนแปลงในเทคโนโลยี และ/หรือ กำรเปล่ียนแปลงของ
สภำพแวดลอ้มต่ำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรต่ออำยขุองสัญญำเช่ำดงักล่ำว เป็นตน้ 

 
  สินทรัพย์สิทธิการใช้ - ผู้เช่า 
   สินทรัพยสิ์ทธิกำรใชรั้บรู้ ณ วนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผล โดยแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหลงัหักค่ำเส่ือม

รำคำสะสมและค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) และปรับปรุงดว้ยกำรวัดมูลค่ำของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ
ใหม่ (ถำ้มี) รำคำทุนดงักล่ำวประกอบด้วย จ ำนวนเงินของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำจำกกำรวดัมูลค่ำ
เร่ิมแรก ตน้ทุนทำงตรงท่ีเกิดขึ้น และกำรจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำใดๆท่ีจ่ำยช ำระ ณ วนัท่ีสัญญำเช่ำ
เร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ีสัญญำเร่ิมมีผลหกัส่ิงจูงใจตำมสัญญำเช่ำท่ีไดรั้บ 
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       รำคำทุนของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชร้วมถึงประมำณกำรตน้ทุนท่ีจะเกิดขึ้นส ำหรับผูเ้ช่ำในกำร
ร้ือและขนยำ้ยสินทรัพยอ์ำ้งอิง กำรบูรณะสถำนท่ีตั้งของสินทรัพยอ์ำ้งอิงหรือกำรบูรณะสินทรัพย์
อำ้งอิงใหอ้ยูใ่นสภำพตำมท่ีก ำหนดไวใ้นขอ้ตกลงและเง่ือนไขของสัญญำเช่ำ 

      ค่ำเส่ือมรำคำของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชค้  ำนวณจำกรำคำทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตำม
อำยขุองสัญญำเช่ำ หรืออำยกุำรใหป้ระโยชน์โดยประมำณของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชแ้ต่ละประเภท   

  หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 
      หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำแสดงมูลค่ำตำมมูลค่ำปัจจุบนัของกำรจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำท่ียงัไม่ได้

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

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

  สัญญาเช่าระยะส้ันและสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์อ้างองิมีมูลค่าต ่า 
   บริษทัและบริษทัย่อยเลือกใชข้อ้ยกเวน้ในกำรรับรู้รำยกำรส ำหรับสัญญำเช่ำระยะสั้น (สัญญำ

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

 4.12 บุคคลหรือกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 
   บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัหมำยถึง บุคคลหรือกิจกำรท่ีมีอ ำนำจควบคุมบริษทั ถูกควบคุมโดย

บริษทัไม่ว่ำจะเป็นทำงตรงหรือทำงออ้ม หรืออยู่ภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนักบับริษทั รวมถึงบริษทัท่ีท ำ
หน้ำท่ีถือหุ้น บริษทัย่อย และกิจกำรท่ีเป็นบริษทัย่อยในเครือเดียวกัน นอกจำกน้ีบุคคลหรือกิจกำรท่ี
เก่ียวขอ้งกนัยงัหมำยรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลซ่ึงถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงออ้ม
และมีอิทธิพลอย่ำงมีนัยส ำคัญกับบริษทั ผูบ้ริหำรส ำคญั กรรมกำรหรือพนักงำนของบริษทัตลอดทั้ ง
สมำชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบับุคคลดงักล่ำว และกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลเหล่ำนั้น 
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       รำคำทุนของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชร้วมถึงประมำณกำรตน้ทุนท่ีจะเกิดขึ้นส ำหรับผูเ้ช่ำในกำร
ร้ือและขนยำ้ยสินทรัพยอ์ำ้งอิง กำรบูรณะสถำนท่ีตั้งของสินทรัพยอ์ำ้งอิงหรือกำรบูรณะสินทรัพย์
อำ้งอิงใหอ้ยูใ่นสภำพตำมท่ีก ำหนดไวใ้นขอ้ตกลงและเง่ือนไขของสัญญำเช่ำ 

      ค่ำเส่ือมรำคำของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชค้  ำนวณจำกรำคำทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตำม
อำยขุองสัญญำเช่ำ หรืออำยกุำรใหป้ระโยชน์โดยประมำณของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชแ้ต่ละประเภท   

  หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 
      หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำแสดงมูลค่ำตำมมูลค่ำปัจจุบนัของกำรจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำท่ียงัไม่ได้

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

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

  สัญญาเช่าระยะส้ันและสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์อ้างองิมีมูลค่าต ่า 
   บริษทัและบริษทัย่อยเลือกใชข้อ้ยกเวน้ในกำรรับรู้รำยกำรส ำหรับสัญญำเช่ำระยะสั้น (สัญญำ

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

 4.12 บุคคลหรือกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 
   บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัหมำยถึง บุคคลหรือกิจกำรท่ีมีอ ำนำจควบคุมบริษทั ถูกควบคุมโดย

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

 
 4.13 เงินตราต่างประเทศ 
   รำยกำรท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใชอ้ตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีท่ีเกิด

รำยกำร สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศคงเหลืออยู ่ณ วนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
แปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใชอ้ตัรำแลกเปลี่ยน ณ วนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

   ก ำไรและขำดทุนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงในอตัรำแลกเปล่ียนไดร้วมอยู่ในกำรค ำนวณผล
กำรด ำเนินงำน 

  
 4.14 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 
   ณ วนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงิน บริษทัและบริษทัย่อยจะประเมินว่ำมีขอ้บ่งช้ีของสินทรัพย์

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

 
 4.15 ผลประโยชน์พนักงาน 
 ผลประโยชน์ระยะสั้น 
    บริษทัและบริษทัย่อยรับรู้เงินเดือน ค่ำจำ้ง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคม และ

กองทุนส ำรองเล้ียงชีพ เป็นค่ำใชจ่้ำยเม่ือเกิดรำยกำร  
 ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำน (โครงกำรสมทบเงิน) 

   บริษทัและบริษทัยอ่ยและพนกังำนไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงิน
ท่ีพนกังำนจ่ำยสะสมและเงินท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยจ่ำยสมทบให้เป็นรำยเดือน สินทรัพยข์องกองทุน
ส ำรองเล้ียงชีพไดแ้ยกออกจำกสินทรัพยข์องบริษทัและบริษทัย่อย เงินท่ีบริษทัและบริษทัย่อยจ่ำย
สมทบกองทุนส ำรองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นคำ่ใชจ่้ำยในปีท่ีเกิดรำยกำร   

  ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำน (โครงกำรผลประโยชน์)  
   บริษทัและบริษทัย่อยมีภำระส ำหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ำยให้แก่พนักงำนเม่ือออกจำกงำนตำม

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

   ผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั (Actuarial gains and 
losses) ส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำนจะรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

 
4.16 ประมาณการหนีสิ้น 

   บริษทัและบริษทัย่อยจะบนัทึกประมำณกำรหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภำระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมำ
จำกเหตุกำรณ์ในอดีตไดเ้กิดขึ้นแลว้ มีควำมเป็นไปไดค่้อนขำ้งแน่นอนว่ำบริษทัฯและบริษทัย่อยจะ
เสียทรัพยำกรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปล้ืองภำระผูกพนันั้น และบริษทัและบริษทัย่อยสำมำรถ
ประมำณมูลค่ำภำระผกูพนันั้นไดอ้ยำ่งน่ำเช่ือถือ 

 
 4.17  ภาษีเงินได้ 

 ภำษีเงินได ้
ภำษีเงินได ้ประกอบดว้ยภำษีเงินไดปั้จจุบนัและภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี  

 
 ภำษีเงินไดปั้จจุบนั 

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

 
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 

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

   ผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้ักภำษีจะถูกรับรู้เป็นสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีเม่ือมีควำม
เป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่นอนว่ำบริษทัจะมีก ำไรทำงภำษีจำกกำรด ำเนินงำนในอนำคตเพียงพอท่ีจะน ำ
สินทรัพยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีมำใช้ประโยชน์ได้ และผลแตกต่ำงชั่วครำวท่ีตอ้งเสียภำษีทุก
รำยกำรจะถูกรับรู้เป็นหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 
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   บริษทัและบริษทัย่อยค ำนวณหน้ีสินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำน 
โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมำณกำรไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชำญอิสระ
ได้ท ำกำรประเมินภำระผูกพันดังกล่ำวตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย ซ่ึงหลักกำรประมำณกำร
ดงักล่ำวตอ้งใชข้อ้สมมติท่ีหลำกหลำย รวมถึงขอ้สมมติเก่ียวกบัอตัรำคิดลด อตัรำกำรขึ้นเงินเดือนใน
อนำคต อตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน อตัรำกำรมรณะและอตัรำเงินเฟ้อ 

   ผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั (Actuarial gains and 
losses) ส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำนจะรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

 
4.16 ประมาณการหนีสิ้น 

   บริษทัและบริษทัย่อยจะบนัทึกประมำณกำรหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภำระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมำ
จำกเหตุกำรณ์ในอดีตไดเ้กิดขึ้นแลว้ มีควำมเป็นไปไดค่้อนขำ้งแน่นอนว่ำบริษทัฯและบริษทัย่อยจะ
เสียทรัพยำกรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปล้ืองภำระผูกพนันั้น และบริษทัและบริษทัย่อยสำมำรถ
ประมำณมูลค่ำภำระผกูพนันั้นไดอ้ยำ่งน่ำเช่ือถือ 

 
 4.17  ภาษีเงินได้ 

 ภำษีเงินได ้
ภำษีเงินได ้ประกอบดว้ยภำษีเงินไดปั้จจุบนัและภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี  

 
 ภำษีเงินไดปั้จจุบนั 

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

 
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 

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

   ผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้ักภำษีจะถูกรับรู้เป็นสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีเม่ือมีควำม
เป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่นอนว่ำบริษทัจะมีก ำไรทำงภำษีจำกกำรด ำเนินงำนในอนำคตเพียงพอท่ีจะน ำ
สินทรัพยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีมำใช้ประโยชน์ได้ และผลแตกต่ำงชั่วครำวท่ีตอ้งเสียภำษีทุก
รำยกำรจะถูกรับรู้เป็นหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 
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  สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีถูกวดัมูลค่ำโดยใชอ้ตัรำภำษีเงินไดส้ ำหรับงวด
ท่ีบริษทัคำดว่ำจะไดรั้บประโยชน์จำกสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีหรือจะจ่ำยช ำระหน้ีสิน
ภำษีเงินได ้โดยใชอ้ตัรำภำษีและกฎหมำยภำษีอำกรท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูห่รือท่ีคำดไดค้่อนขำ้งแน่นอน
วำ่จะมีผลบงัคบัใชภ้ำยในส้ินรอบระยะเวลำท่ีรำยงำน  

  ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจะถูก
ทบทวนและปรับลดมูลค่ำ เม่ือมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำบริษทัจะไม่มีก ำไรทำงภำษีในอนำคต
เพียงพอต่อกำรน ำสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีทั้งหมดหรือบำงส่วนมำใชป้ระโยชน์ได ้

  สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีและหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจะหักกลบกนัไดก้็
ต่อเม่ือกิจกำรมีสิทธิตำมกฎหมำยและภำษีเงินได้น้ีประเมินโดยหน่วยงำนจดัเก็บภำษีหน่วยงำน
เดียวกนั 

  ดงันั้นบริษทัและบริษทัยอ่ยจึงหกักลบสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีและหน้ีสินภำษีเงิน
ไดร้อกำรตดับญัชีในกำรแสดงรำยกำรในงบแสดงฐำนะกำรเงินแทนกำรแสดงแยกจำกกนั  

 
   4.18  การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีท่ีส าคัญ 

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

   ค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 
   วิธีอย่ำงง่ำย (Simplified Approach) ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 9 ในกำรวดั

มูลค่ำผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้น ซ่ึงก ำหนดให้พิจำรณำผลขำดทุนท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้น
ตลอดอำยหุน้ีและรับรู้ผลขำดทุน ตั้งแต่กำรรับรู้รำยกำรลูกหน้ีกำรคำ้ ในกำรพิจำรณำผลขำดทุนดำ้น 

  เครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดขึ้น ลูกหน้ีกำรคำ้จะถูกจดักลุ่มตำมวนัท่ีครบก ำหนดช ำระ อตัรำควำมเสียหำยท่ี
คำดว่ำจะเกิดขึ้นจะขึ้นอยู่กบัประวติักำรช ำระเงินและขอ้มูลผลขำดทุนดำ้นเครดิตในอดีตซ่ึงมีกำร
ปรับเพื่อสะทอ้นขอ้มูลปัจจุบนัและกำรคำดกำรณ์ล่วงหนำ้เก่ียวกบัปัจจยัทำงเศรษฐกิจมหภำคท่ีมีผล
ต่อควำมสำมำรถของลูกคำ้ในกำรช ำระหน้ี  

  ค่ำเผื่อสินคำ้เส่ือมสภำพ และรำคำขำยสุทธิต ่ำกวำ่รำคำทุน 
   ฝ่ำยบริหำรได้ประมำณกำรค่ำเผื่อสินค้ำเส่ือมคุณภำพ โดยจะตั้งขึ้ นในอัตรำร้อยละ 100 

ส ำหรับสินคำ้เก่ำลำ้สมยั เคล่ือนไหวช้ำ/เส่ือมคุณภำพ และในอตัรำร้อยละ 20 ส ำหรับสินคำ้ท่ีคำ้ง
เกิน 2 ปีขึ้นไป และประมำณกำรค่ำเผื่อส ำหรับสินค้ำท่ีมีรำคำขำยสุทธิต ่ำกว่ำรำคำทุน โดยกำร    
ประมำณกำรนั้นจะพิจำรณำจำกประมำณรำคำท่ีคำดวำ่จะขำยไดต้ำมปกติธุรกิจหกัดว้ยประมำณกำร
ตน้ทุนท่ีจ ำเป็นตอ้งจ่ำยไปเพื่อใหข้ำยสินคำ้นั้นได ้
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 ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ และสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชแ้ละสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
   ฝ่ำยบริหำรเป็นผูก้  ำหนดประมำณกำรอำยุกำรใช้งำนและมูลค่ำคงเหลือเม่ือเลิกใช้งำนของ

อำคำร และอุปกรณ์ และสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนของบริษทั ฝ่ำยบริหำรตอ้ง
ทบทวนอำยกุำรใชง้ำนและมูลค่ำคงเหลือเม่ือมีควำมแตกต่ำงไปจำกประมำณกำรในงวดก่อน หรือมี
กำรตดัจ ำหน่ำยสินทรัพยท่ี์เส่ือมสภำพหรือไม่ไดใ้ชง้ำนโดยกำรขำยหรือเลิกใช ้ 

 ประมำณตน้ทุน และอตัรำส่วนของงำนท่ีท ำเสร็จ 
   ฝ่ำยบริหำรเป็นผูป้ระมำณกำรตน้ทุนทั้งโครงกำร และประมำณกำรอตัรำส่วนของงำนท่ีท ำ

เสร็จ โดยใชวิ้ธีกำรส ำรวจและประเมินผลงำนท่ีท ำเสร็จโดยวิศวกรของบริษทั และจะตั้งส ำรองเผื่อ
ผลขำดทุนส ำหรับโครงกำรต่อเรือและกำรซ่อมเรือทั้งจ ำนวนเม่ือทรำบแน่ชัดว่ำโครงกำรนั้นจะ
ประสบผลขำดทุน   

 สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 
   บริษทัและบริษทัย่อยจะรับรู้สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีส ำหรับผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ี

ใชห้ักภำษีและขำดทุนทำงภำษีท่ีไม่ไดใ้ช้เม่ือมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำจะมีก ำไรทำงภำษีใน
อนำคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชั่วครำวและขำดทุนนั้ น ในกำรน้ีฝ่ำยบริหำร
จ ำเป็นตอ้งประมำณกำรว่ำควรรับรู้จ ำนวนสินทรัพยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีเป็นจ ำนวนเท่ำใด 
โดยพิจำรณำถึงจ ำนวนก ำไรทำงภำษีท่ีคำดวำ่จะเกิดในอนำคตในแต่ละช่วงเวลำ   

 ประมำณกำรหน้ีสินจำกกำรรับประกนัผลงำน 
   ฝ่ำยบริหำรเป็นผูป้ระมำณกำรหน้ีสินจำกกำรรับประกนัผลงำนจำกควำมเสียหำยท่ีอำจเกิดขึ้น 

ส ำหรับโครงกำรต่อเรือท่ีไดส่้งมอบแลว้ โดยใช้หลกัเกณฑ์จำกตน้ทุนท่ีคำดว่ำจะตอ้งจ่ำยตำมกำร
ประมำณกำรของวิศวกรของบริษทั  

 กำรก ำหนดอำยสุัญญำเช่ำท่ีมีสิทธิกำรเลือกในกำรขยำยอำยสุัญญำเช่ำหรือยกเลิกสัญญำเช่ำ  
   บริษทัและบริษัทย่อยก ำหนดอำยุสัญญำเช่ำตำมระยะเวลำท่ีบอกเลิกไม่ได้ของสัญญำเช่ำ 

โดยรวมระยะเวลำตำมสิทธิเลือกในกำรขยำยอำยสุัญญำเช่ำ หำกมีควำมแน่นอนอยำ่งสมเหตุสมผลท่ี
จะใช้สิทธิเลือกนั้น และระยะเวลำตำมสิทธิเลือกในกำรยกเลิกสัญญำเช่ำ หำกมีควำมแน่นอนอยำ่ง
สมเหตุสมผลท่ีจะไม่ใชสิ้ทธิเลือกนั้น ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในกำรประเมินว่ำบริษทัฯ
และบริษทัย่อยมีควำมแน่นอนอย่ำงสมเหตุสมผลหรือไม่ท่ีจะใช้สิทธิเลือกในกำรขยำยอำยุสัญญำ
เช่ำหรือท่ีจะไม่ใช้สิทธิเลือกในกำรยกเลิกสัญญำเช่ำ โดยพิจำรณำขอ้เท็จจริงและสภำพแวดลอ้มท่ี
เก่ียวขอ้งทั้งหมดท่ีท ำให้เกิดส่ิงจูงใจในทำงเศรษฐกิจส ำหรับบริษทัและบริษทัย่อยในกำรใช้สิทธิ
เลือกนั้น ภำยหลงัจำกวนัท่ีสัญญำเช่ำมีผล บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะประเมินอำยุสัญญำเช่ำใหม่หำก
มีเหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ท่ีมีนัยส ำคญัซ่ึงอยู่ภำยใตก้ำรควบคุมและส่งผลต่อควำมแน่นอนอย่ำง
สมเหตุสมผลท่ีจะใชสิ้ทธิเลือก 
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 ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ และสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชแ้ละสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
   ฝ่ำยบริหำรเป็นผูก้  ำหนดประมำณกำรอำยุกำรใช้งำนและมูลค่ำคงเหลือเม่ือเลิกใช้งำนของ

อำคำร และอุปกรณ์ และสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนของบริษทั ฝ่ำยบริหำรตอ้ง
ทบทวนอำยกุำรใชง้ำนและมูลค่ำคงเหลือเม่ือมีควำมแตกต่ำงไปจำกประมำณกำรในงวดก่อน หรือมี
กำรตดัจ ำหน่ำยสินทรัพยท่ี์เส่ือมสภำพหรือไม่ไดใ้ชง้ำนโดยกำรขำยหรือเลิกใช ้ 

 ประมำณตน้ทุน และอตัรำส่วนของงำนท่ีท ำเสร็จ 
   ฝ่ำยบริหำรเป็นผูป้ระมำณกำรตน้ทุนทั้งโครงกำร และประมำณกำรอตัรำส่วนของงำนท่ีท ำ

เสร็จ โดยใชวิ้ธีกำรส ำรวจและประเมินผลงำนท่ีท ำเสร็จโดยวิศวกรของบริษทั และจะตั้งส ำรองเผื่อ
ผลขำดทุนส ำหรับโครงกำรต่อเรือและกำรซ่อมเรือทั้งจ ำนวนเม่ือทรำบแน่ชัดว่ำโครงกำรนั้นจะ
ประสบผลขำดทุน   

 สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 
   บริษทัและบริษทัย่อยจะรับรู้สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีส ำหรับผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ี

ใชห้ักภำษีและขำดทุนทำงภำษีท่ีไม่ไดใ้ช้เม่ือมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำจะมีก ำไรทำงภำษีใน
อนำคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชั่วครำวและขำดทุนนั้ น ในกำรน้ีฝ่ำยบริหำร
จ ำเป็นตอ้งประมำณกำรว่ำควรรับรู้จ ำนวนสินทรัพยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีเป็นจ ำนวนเท่ำใด 
โดยพิจำรณำถึงจ ำนวนก ำไรทำงภำษีท่ีคำดวำ่จะเกิดในอนำคตในแต่ละช่วงเวลำ   

 ประมำณกำรหน้ีสินจำกกำรรับประกนัผลงำน 
   ฝ่ำยบริหำรเป็นผูป้ระมำณกำรหน้ีสินจำกกำรรับประกนัผลงำนจำกควำมเสียหำยท่ีอำจเกิดขึ้น 

ส ำหรับโครงกำรต่อเรือท่ีไดส่้งมอบแลว้ โดยใช้หลกัเกณฑ์จำกตน้ทุนท่ีคำดว่ำจะตอ้งจ่ำยตำมกำร
ประมำณกำรของวิศวกรของบริษทั  

 กำรก ำหนดอำยสุัญญำเช่ำท่ีมีสิทธิกำรเลือกในกำรขยำยอำยสุัญญำเช่ำหรือยกเลิกสัญญำเช่ำ  
   บริษทัและบริษัทย่อยก ำหนดอำยุสัญญำเช่ำตำมระยะเวลำท่ีบอกเลิกไม่ได้ของสัญญำเช่ำ 

โดยรวมระยะเวลำตำมสิทธิเลือกในกำรขยำยอำยสุัญญำเช่ำ หำกมีควำมแน่นอนอยำ่งสมเหตุสมผลท่ี
จะใช้สิทธิเลือกนั้น และระยะเวลำตำมสิทธิเลือกในกำรยกเลิกสัญญำเช่ำ หำกมีควำมแน่นอนอยำ่ง
สมเหตุสมผลท่ีจะไม่ใชสิ้ทธิเลือกนั้น ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในกำรประเมินว่ำบริษทัฯ
และบริษทัย่อยมีควำมแน่นอนอย่ำงสมเหตุสมผลหรือไม่ท่ีจะใช้สิทธิเลือกในกำรขยำยอำยุสัญญำ
เช่ำหรือท่ีจะไม่ใช้สิทธิเลือกในกำรยกเลิกสัญญำเช่ำ โดยพิจำรณำขอ้เท็จจริงและสภำพแวดลอ้มท่ี
เก่ียวขอ้งทั้งหมดท่ีท ำให้เกิดส่ิงจูงใจในทำงเศรษฐกิจส ำหรับบริษทัและบริษทัย่อยในกำรใช้สิทธิ
เลือกนั้น ภำยหลงัจำกวนัท่ีสัญญำเช่ำมีผล บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะประเมินอำยุสัญญำเช่ำใหม่หำก
มีเหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ท่ีมีนัยส ำคญัซ่ึงอยู่ภำยใตก้ำรควบคุมและส่งผลต่อควำมแน่นอนอย่ำง
สมเหตุสมผลท่ีจะใชสิ้ทธิเลือก 
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อตัรำดอกเบ้ียเงินกูย้มืส่วนเพิ่ม 
บริษทัและบริษทัยอ่ยไม่สำมำรถก ำหนดอตัรำดอกเบ้ียตำมนยัของสัญญำเช่ำ ดงันั้นจึงใชอ้ตัรำ

ดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพิ่มของบริษทัและบริษทัย่อยในกำรคิดลดหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ โดยอตัรำเงิน
กู้ยืมส่วนเพิ่มเป็นอตัรำดอกเบ้ียท่ีบริษทัและบริษทัย่อยจะตอ้งจ่ำยในกำรกู้ยืมเงินท่ีจ ำเป็นเพื่อให้
ได้มำซ่ึงสินทรัพย์ท่ีมีมูลค่ำใกล้เคียงกับสินทรัพย์สิทธิกำรใช้ในสภำพแวดล้อมทำงเศรษฐกิจท่ี
คลำ้ยคลึง โดยมีระยะเวลำกำรกูย้มืและหลกัประกนัท่ีคลำ้ยคลึง   

 ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำนตำมโครงกำรผลประโยชน์ 
   หน้ีสินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำนประมำณขึ้นตำมหลัก

คณิตศำสตร์ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอำศัยขอ้สมมติฐำนต่ำงๆ ในกำรประมำณกำรนั้น เช่น อตัรำคิดลด 
อตัรำกำรขึ้นเงินเดือนในอนำคต อตัรำมรณะ และอตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน เป็นตน้  

 มูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยแ์ละตรำสำรอนุพนัธ์ 
   มูลค่ำยติุธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน ซ่ึงไม่มีกำรซ้ือขำยในตลำดซ้ือขำยคล่องวดัมูลค่ำโดย

ใชเ้ทคนิคกำรประเมินมูลค่ำ บริษทัใชดุ้ลยพินิจในกำรเลือกวิธีกำรและตั้งขอ้สมมติฐำนซ่ึงส่วนใหญ่
อำ้งอิงจำกสถำนะของตลำดท่ีมีอยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน  

 
5. สินทรัพย์และหนีสิ้นทางการเงิน 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงิน ประกอบดว้ย 
 (หน่วย : บำท) 
 รำคำทนุตดัจ ำหน่ำย 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564  2563  2564  2563 

สินทรัพยท์ำงกำรเงิน      
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 19,554,540  24,873,502  16,374,990  19,701,615 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 62,013,473  51,630,989  58,188,895  48,731,168 
รำยไดท่ี้ยงัไมไ่ดเ้รียกช ำระ 88,853,981  64,345,772  88,224,712  63,580,888 
ลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำ 6,332,000  8,180,309  6,332,000  8,180,309 
 176,753,994  149,030,572  169,120,597  140,193,980 
หน้ีสินทำงกำรเงิน         
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูยื้มระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 73,089,348  75,000,000  73,089,348  75,000,000 
เจำ้หน้ีกำรคำ้ 29,474,653  29,238,580  31,322,413  33,955,024 
ตน้ทุนงำนก่อสร้ำงคำ้งจ่ำย 2,842,971  260,533  2,842,971  260,533 
เงินรับล่วงหนำ้จำกลูกคำ้ 38,973,228  10,791,294  38,973,228  10,791,294 
ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย 15,683,656  18,723,123  13,705,796  17,120,669 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 35,194,346  37,212,599  35,194,346  37,212,599 
เงินกูย้ืมระยะยำวจำกธนำคำร 53,040,000  80,238,145  53,040,000  80,238,145 

 248,298,202  251,464,274  248,168,102  254,578,264 
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6. รายการธุรกจิกบักจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 
 เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรจดัท ำงบกำรเงิน บุคคลหรือกิจกำรเป็นบุคคลหรือกิจกำรท่ี เก่ียวขอ้งกนักบั
บริษทั หำกบริษทัมีอ ำนำจควบคุมหรือควบคุมร่วมกันทั้งทำงตรงและทำงออ้มหรือ มีอิทธิพลอย่ำงมี
สำระส ำคญัต่อบุคคลหรือกิจกำรในกำรตดัสินใจทำงกำรเงินและกำรบริหำรหรือในทำงกลบักัน โดยท่ี
กลุ่มบริษทัมีกำรควบคุมเดียวกนัหรือกำรมีอิทธิพลอยำ่งมีสำระส ำคญัเดียวกนั กำรเก่ียวขอ้งกนัน้ีอำจเป็น
รำยบุคคลหรือเป็นกิจกำร 

 ในกำรพิจำรณำควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัแต่ละรำยกำร บริษทั
ค ำนึงถึงเน้ือหำของควำมสัมพนัธ์มำกกวำ่รูปแบบทำงกฎหมำย 

 ควำมสัมพนัธ์กบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีดงัน้ี 
ช่ือกิจกำร  ลกัษณะควำมสัมพนัธ ์

บริษทั เจนเนอรัล มำรีน จ ำกดั  บริษทัยอ่ย 
บริษทั อำชิมำ มำรีน จ ำกดั  บริษทัยอ่ย 
บริษทั อีโค มำรีน จ ำกดั  บริษทัยอ่ย 
บริษทั กิจกำรร่วมคำ้ เอเชียน มำรีน จ ำกดั  บริษทัยอ่ย 
บริษทั ซีทรำน เฟอร์ร่ี จ ำกดั  กรรมกำรร่วมกนั 
บริษทั ซีทรำน ดิสคฟัเวอร์ร่ี จ ำกดั  กรรมกำรร่วมกนั 
บริษทั ซีทรำน พอร์ท จ ำกดั  กรรมกำรร่วมกนั 

 ในระหว่ำงปี บริษัทและบริษัทย่อยมีรำยกำรธุรกิจท่ีส ำคัญกับบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกัน 
รำยกำรธุรกิจดงักล่ำวเป็นไปตำมเง่ือนไขทำงกำรคำ้และเกณฑ์ตำมสัญญำท่ีตกลงกันระหว่ำงบริษทั และ
บริษทัเหล่ำนั้น ซ่ึงเป็นไปตำมปกติธุรกิจโดยสำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 

 ลำ้นบำท   
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร   
 2564  2563  2564  2563  นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 

รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย          
(ตดัออกจำกงบกำรเงินรวมแลว้)          
รำยไดค้่ำบริกำรต่อเรือ -  -  58.1  21.3  ตำมท่ีตกลงในสัญญำ 
รำยไดค้่ำซ่อมเรือ -  -  0.2  0.4  รำคำใกลเ้คียงกบัท่ีคิดกบัลูกคำ้ทัว่ไป 
รำยไดอ่ื้น -  -  1.2  1.1  ค่ำควบคุมงำน และค่ำบริกำรส ำนักงำนเดือนละ 7,000 - 

50,000 บำท และค่ำเช่ำห้องเก็บอุปกรณ์ เดือนละ 1,500 
บำท และค่ำขำยวสัดุในรำคำต้นทุนบวกก ำไรร้อยละ      
3 - 10 และรำยไดค้่ำบริกำรตน้ทุนบวกก ำไร ร้อยละ 20 

ตน้ทุนในกำรรับจำ้ง -  -  26.9  27.4  คนละ 300 - 450 บำทต่อวนัและตำมท่ีตกลงร่วมกนั 
ซ้ือวสัดุ -  -  5.4  2.7  ตน้ทุนบวกก ำไรร้อยละ 10 - 150 
ดอกเบ้ียจ่ำย -  -  0.1  0.3  อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 0.20 - 1.45 ต่อปี 

รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน          
รำยไดค่้ำซ่อมเรือ 42.9       9.2  42.9  9.2  รำคำใกลเ้คียงกบัท่ีคิดกบัลูกคำ้ทัว่ไป 
รำยไดอ่ื้น 0.4  0.8  -  0.8  รำคำใกลเ้คียงกบัท่ีคิดกบัลูกคำ้ทัว่ไป 
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6. รายการธุรกจิกบักจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 
 เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรจดัท ำงบกำรเงิน บุคคลหรือกิจกำรเป็นบุคคลหรือกิจกำรท่ี เก่ียวขอ้งกนักบั
บริษทั หำกบริษทัมีอ ำนำจควบคุมหรือควบคุมร่วมกันทั้งทำงตรงและทำงออ้มหรือ มีอิทธิพลอย่ำงมี
สำระส ำคญัต่อบุคคลหรือกิจกำรในกำรตดัสินใจทำงกำรเงินและกำรบริหำรหรือในทำงกลบักัน โดยท่ี
กลุ่มบริษทัมีกำรควบคุมเดียวกนัหรือกำรมีอิทธิพลอยำ่งมีสำระส ำคญัเดียวกนั กำรเก่ียวขอ้งกนัน้ีอำจเป็น
รำยบุคคลหรือเป็นกิจกำร 

 ในกำรพิจำรณำควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัแต่ละรำยกำร บริษทั
ค ำนึงถึงเน้ือหำของควำมสัมพนัธ์มำกกวำ่รูปแบบทำงกฎหมำย 

 ควำมสัมพนัธ์กบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีดงัน้ี 
ช่ือกิจกำร  ลกัษณะควำมสัมพนัธ ์

บริษทั เจนเนอรัล มำรีน จ ำกดั  บริษทัยอ่ย 
บริษทั อำชิมำ มำรีน จ ำกดั  บริษทัยอ่ย 
บริษทั อีโค มำรีน จ ำกดั  บริษทัยอ่ย 
บริษทั กิจกำรร่วมคำ้ เอเชียน มำรีน จ ำกดั  บริษทัยอ่ย 
บริษทั ซีทรำน เฟอร์ร่ี จ ำกดั  กรรมกำรร่วมกนั 
บริษทั ซีทรำน ดิสคฟัเวอร์ร่ี จ ำกดั  กรรมกำรร่วมกนั 
บริษทั ซีทรำน พอร์ท จ ำกดั  กรรมกำรร่วมกนั 

 ในระหว่ำงปี บริษัทและบริษัทย่อยมีรำยกำรธุรกิจท่ีส ำคัญกับบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกัน 
รำยกำรธุรกิจดงักล่ำวเป็นไปตำมเง่ือนไขทำงกำรคำ้และเกณฑ์ตำมสัญญำท่ีตกลงกันระหว่ำงบริษทั และ
บริษทัเหล่ำนั้น ซ่ึงเป็นไปตำมปกติธุรกิจโดยสำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 

 ลำ้นบำท   
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร   
 2564  2563  2564  2563  นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 

รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย          
(ตดัออกจำกงบกำรเงินรวมแลว้)          
รำยไดค้่ำบริกำรต่อเรือ -  -  58.1  21.3  ตำมท่ีตกลงในสัญญำ 
รำยไดค้่ำซ่อมเรือ -  -  0.2  0.4  รำคำใกลเ้คียงกบัท่ีคิดกบัลูกคำ้ทัว่ไป 
รำยไดอ่ื้น -  -  1.2  1.1  ค่ำควบคมุงำน และค่ำบริกำรส ำนักงำนเดือนละ 7,000 - 

50,000 บำท และค่ำเช่ำห้องเก็บอุปกรณ์ เดือนละ 1,500 
บำท และค่ำขำยวสัดุในรำคำต้นทุนบวกก ำไรร้อยละ      
3 - 10 และรำยไดค้่ำบริกำรตน้ทุนบวกก ำไร ร้อยละ 20 

ตน้ทุนในกำรรับจำ้ง -  -  26.9  27.4  คนละ 300 - 450 บำทต่อวนัและตำมท่ีตกลงร่วมกนั 
ซ้ือวสัดุ -  -  5.4  2.7  ตน้ทุนบวกก ำไรร้อยละ 10 - 150 
ดอกเบ้ียจ่ำย -  -  0.1  0.3  อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 0.20 - 1.45 ต่อปี 

รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน          
รำยไดค้่ำซ่อมเรือ 42.9       9.2  42.9  9.2  รำคำใกลเ้คียงกบัท่ีคิดกบัลูกคำ้ทัว่ไป 
รำยไดอ่ื้น 0.4  0.8  -  0.8  รำคำใกลเ้คียงกบัท่ีคิดกบัลูกคำ้ทัว่ไป 
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   ยอดคงคำ้งระหว่ำงบริษทัและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 มีรำยละเอียดดงัน้ี  
     (หน่วย : บำท) 
 ควำมสัมพนัธ ์  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

   2564  2563  2564  2563 
ลูกหน้ีการค้า - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน          
บริษทั ซีทรำน เฟอร์ร่ี จ ำกดั กรรมกำรร่วมกนั  171,735  552,413  -  427,223 
   171,735  552,413  -  427,223 
ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน          
บริษทั อีโค มำรีน จ ำกดั บริษทัยอ่ย  -  -  69,986  66,252 
บริษทั อำชิมำ มำรีน จ ำกดั บริษทัยอ่ย  -  -  59,491  37,381 
บริษทั เจนเนอรัล มำรีน จ ำกดั บริษทัยอ่ย  -  -  35,847  7,000 
บริษทั ซีทรำน เฟอร์ร่ี จ ำกดั กรรมกำรร่วมกนั  -  2,090,449  -  2,090,449 
   -  2,090,449  165,324  2,201,082 
รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกช าระ - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน          
บริษทั อีโค มำรีน จ ำกดั บริษทัยอ่ย  -  -  2,373,517  9,891,562 
บริษทั ซีทรำน เฟอร์ร่ี จ ำกดั กรรมกำรร่วมกนั  2,966,644  5,764,930  2,966,645  5,764,930 
บริษทั ซีทรำน พอร์ท จ ำกดั กรรมกำรร่วมกนั  10,300,000  -  10,300,000  - 
   13,266,644  5,764,930  15,640,162  15,656,492 
เจ้าหน้ีการค้า - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน          
บริษทั อีโค มำรีน จ ำกดั บริษทัยอ่ย  -  -  171,797  353,564 
บริษทั อำชิมำ มำรีน จ ำกดั บริษทัยอ่ย  -  -  2,821,072  2,865,535 
บริษทั เจนเนอรัล มำรีน จ ำกดั บริษทัยอ่ย  -  -  -  1,983,394 
   -  -  2,992,869  5,202,493 
ค่าดอกเบีย้ค้างจ่าย - กิจการท่ีเกีย่วข้องกัน          
บริษทั อีโค มำรีน จ ำกดั บริษทัยอ่ย  -  -  1,918  9,326 
บริษทั อำชิมำ มำรีน จ ำกดั บริษทัยอ่ย  -  -  510  3,193 
บริษทั เจนเนอรัล มำรีน จ ำกดั บริษทัยอ่ย  -  -  679  1,228 
   -  -  3,107  13,747 
   -  -  2,995,976  5,216,240 

เงินกู้ยืมระยะยาว - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน          
บริษทั อีโค มำรีน จ ำกดั บริษทัยอ่ย  -  -  10,500,000  10,000,000 
บริษทั อำชิมำ มำรีน จ ำกดั บริษทัยอ่ย  -  -  3,000,000  2,600,000 
บริษทั เจนเนอรัล มำรีน จ ำกดั บริษทัยอ่ย  -  -  4,000,000  1,000,000 
   -  -  17,500,000  13,600,000 
เงินกูย้ืมระยะยำว  -  กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัตน้ปี   -  -  13,600,000    20,000,000 
บวก กูย้ืมเพิ่มระหว่ำงปี   -  -  24,000,000  5,000,000 
หกั   จ่ำยช ำระคืนระหว่ำงปี   -  -  (20,100,000)  (11,400,000) 
เงินกูย้ืมระยะยำว - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัปลำยปี   -  -  17,500,000  13,600,000 
หกั   ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี   -  -  -  (8,600,000) 
        สุทธิ   -  -  17,500,000  5,000,000 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 บริษทัมีเงินกู้ยืมระยะยำวกับบริษทัย่อย 3 แห่ง เป็นจ ำนวนเงินรวม 17.50 
ลำ้นบำท อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 0.20 - 1.45 ต่อปี ก ำหนดช ำระคืนเงินกูย้ืมระยะยำวภำยใน วนัท่ี 12 สิงหำคม 
2566 ถึงวนัท่ี 18 ตุลำคม 2566 
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 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 บริษทัมีเงินกูย้ืมระยะยำวกบับริษทัย่อย 3 แห่ง เป็นจ ำนวนเงินรวม 13.60 
ลำ้นบำท อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 0.75 - 1.45 ต่อปี ก ำหนดช ำระคืนเงินกูย้มืระยะยำว ตั้งแต่ช่วงระยะเวลำวนัท่ี 
10 ตุลำคม 2564 ถึงวนัท่ี 20 พฤษภำคม 2565  
ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

  ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำรเป็นผลประโยชน์ท่ีจ่ำยให้แก่ผูบ้ริหำรของบริษทั ประกอบดว้ยค่ำตอบแทนท่ี
เป็นตวัเงินได้แก่ เงินเดือนและผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมไปถึงผลประโยชน์ตอบแทนในรูปอ่ืน ทั้งน้ี
ผูบ้ริหำรของบริษทัหมำยถึงบุคคลท่ีก ำหนดตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ โดย
คำ่ตอบแทนผูบ้ริหำรส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี  

 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564  2563  2564  2563 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 20,504,513  14,424,825  20,504,513  14,424,825 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 284,502  274,358  284,502  274,358 
รวม 20,789,015  14,699,183  20,789,015  14,699,183 

 
7. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวียนอ่ืน 

 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564  2563  2564  2563 

  ลูกหนีก้ารค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน        
  ลูกหน้ีซ่อมเรือ -  427,223  -  427,223 
  ลูกหน้ีงำนอื่นๆ 171,735  125,190  -  - 
  รวม 171,735  552,413  -  427,223 
  ลูกหนีก้ารค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน        
  ลูกหน้ีต่อเรือ 7,293,583  22,807,064  7,293,583  22,807,064 
  ลูกหน้ีซ่อมเรือ 29,789,345  26,283,760  29,789,345  26,283,760 
  ลูกหน้ีงำนอื่นๆ 169,131  2,137,096  -  1,992,950 
  รวม 37,252,059  51,227,920  37,082,928  51,083,774 
  รวมลูกหน้ีกำรคำ้ 37,423,794  51,780,333  37,082,928  51,510,997 
  หกั: ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้น (22,185,640)  (11,365,467)  (22,185,640)  (11,365,467) 
  รวมลูกหน้ีกำรคำ้ - สุทธิ 15,238,154  40,414,866  14,897,288  40,145,530 
  ลูกหนีห้มุนเวียนอ่ืน - กิจการทีเ่กี่ยวข้องกัน -  2,090,449  165,324  2,201,082 
  ลูกหนีห้มุนเวียนอ่ืน - กิจการที่ไม่เก่ียวข้องกัน        
      เงินจ่ำยล่วงหนำ้เพ่ือซ้ือสินคำ้ 36,386,305  3,091,002  36,382,913  2,961,002 
      ค่ำใชจ่้ำยจ่ำยล่วงหนำ้ 2,782,986  2,263,977  2,621,726  2,232,193 
 ลูกหน้ีสรรพำกร 5,505,911  2,903,985  2,499,340  557,046 
      อื่นๆ 2,100,117  866,710  1,622,304  634,315 
  รวมลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้ง 46,775,319  9,125,674  43,126,283  6,384,556 
  รวมลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น - สุทธิ 62,013,473  51,630,989  58,188,895  48,731,168    

งบการเงิน เอกสารแนบการประกอบธุุรกิจและผลการดำำานิินิงานิ การกำากับดููแลกิจการ
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 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 บริษทัมีเงินกูย้ืมระยะยำวกบับริษทัย่อย 3 แห่ง เป็นจ ำนวนเงินรวม 13.60 
ลำ้นบำท อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 0.75 - 1.45 ต่อปี ก ำหนดช ำระคืนเงินกูย้มืระยะยำว ตั้งแต่ช่วงระยะเวลำวนัท่ี 
10 ตุลำคม 2564 ถึงวนัท่ี 20 พฤษภำคม 2565  
ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

  ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำรเป็นผลประโยชน์ท่ีจ่ำยให้แก่ผูบ้ริหำรของบริษทั ประกอบดว้ยค่ำตอบแทนท่ี
เป็นตวัเงินได้แก่ เงินเดือนและผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมไปถึงผลประโยชน์ตอบแทนในรูปอ่ืน ทั้งน้ี
ผูบ้ริหำรของบริษทัหมำยถึงบุคคลท่ีก ำหนดตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ โดย
คำ่ตอบแทนผูบ้ริหำรส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี  

 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564  2563  2564  2563 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 20,504,513  14,424,825  20,504,513  14,424,825 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 284,502  274,358  284,502  274,358 
รวม 20,789,015  14,699,183  20,789,015  14,699,183 

 
7. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวียนอ่ืน 

 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564  2563  2564  2563 

  ลูกหนีก้ารค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน        
  ลูกหน้ีซ่อมเรือ -  427,223  -  427,223 
  ลูกหน้ีงำนอื่นๆ 171,735  125,190  -  - 
  รวม 171,735  552,413  -  427,223 
  ลูกหนีก้ารค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน        
  ลูกหน้ีต่อเรือ 7,293,583  22,807,064  7,293,583  22,807,064 
  ลูกหน้ีซ่อมเรือ 29,789,345  26,283,760  29,789,345  26,283,760 
  ลูกหน้ีงำนอื่นๆ 169,131  2,137,096  -  1,992,950 
  รวม 37,252,059  51,227,920  37,082,928  51,083,774 
  รวมลูกหน้ีกำรคำ้ 37,423,794  51,780,333  37,082,928  51,510,997 
  หกั: ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้น (22,185,640)  (11,365,467)  (22,185,640)  (11,365,467) 
  รวมลูกหน้ีกำรคำ้ - สุทธิ 15,238,154  40,414,866  14,897,288  40,145,530 
  ลูกหนีห้มุนเวียนอ่ืน - กิจการทีเ่กี่ยวข้องกัน -  2,090,449  165,324  2,201,082 
  ลูกหนีห้มุนเวียนอ่ืน - กิจการที่ไม่เก่ียวข้องกัน        
      เงินจ่ำยล่วงหนำ้เพ่ือซ้ือสินคำ้ 36,386,305  3,091,002  36,382,913  2,961,002 
      ค่ำใชจ่้ำยจ่ำยล่วงหนำ้ 2,782,986  2,263,977  2,621,726  2,232,193 
 ลูกหน้ีสรรพำกร 5,505,911  2,903,985  2,499,340  557,046 
      อื่นๆ 2,100,117  866,710  1,622,304  634,315 
  รวมลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้ง 46,775,319  9,125,674  43,126,283  6,384,556 
  รวมลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น - สุทธิ 62,013,473  51,630,989  58,188,895  48,731,168    
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ยอดคงเหลือของลูกหน้ีกำรคำ้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 แยกตำมอำยุหน้ีท่ีคงคำ้งนบัจำกวนัท่ี
ถึงก ำหนดช ำระไดด้งัน้ี 

 
 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564  2563  2564  2563 

ลูกหนีก้ารค้า 
อายุหนีค้้างช าระ 

       

 ยงัไม่ครบก ำหนด 3,396,582  30,603,628  3,254,806  30,383,940 
 ไม่เกิน 3 เดือน 11,259,400  6,547,230  11,060,310  6,519,731 
 มำกกว่ำ 3 เดือนถึง 6 เดือน 1,712,000  3,118,246  1,712,000  3,118,246 
 มำกกว่ำ 6 เดือนถึง 12 เดือน 10,818,300  2,015,099  10,818,300  1,992,950 
 มำกกว่ำ 12 เดือนขึ้นไป 10,237,512  9,496,130  10,237,512  9,496,130 
รวม 37,423,794  51,780,333  37,082,928  51,510,997 
หกั: คำ่เผื่อผลขำดทนุดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้น (22,185,640)  (11,365,467)  (22,185,640)  (11,365,467) 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้ - สุทธิ 15,238,154  40,414,866  14,897,288  40,145,530 
ลูกหนีห้มนุเวียนอ่ืน - กจิการที่เกี่ยวข้องกนั -  2,090,449  165,324  2,201,082 
ลกูหนีห้มนุเวียนอ่ืน - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกนั        
      เงินจ่ำยล่วงหนำ้เพือ่ซ้ือสินคำ้ 36,386,305  3,091,002  36,382,913  2,961,002 
      คำ่ใชจ้่ำยจ่ำยล่วงหนำ้ 2,782,986  2,263,977  2,621,726  2,232,193 
 ลูกหน้ีกรมสรรพำกร 5,505,911  2,903,985  2,499,340  557,046 
      อื่นๆ 2,100,117  866,710  1,622,304  634,315 
รวมลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 46,775,319  9,125,674  43,126,283  6,384,556 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอื่น 62,013,473  51,630,989  58,188,895  48,731,168 

 
  ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดขึ้นมีกำรเปล่ียนแปลง ดงัน้ี 

 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564  2563  2564  2563 

ยอดตน้ปี (11,365,467)  (12,520,107)  (11,365,467)  (12,520,107) 
ผลกระทบจำกกำรใชม้ำตรฐำนในรำยงำน
 ทำงกำรเงินฉบบัท่ี 9 เป็นคร้ังแรก -  (1,944,061) 

 
- 

 
(1,944,061) 

ยอดคงเหลือหลงัปรับปรุง (11,365,467)  (14,464,168)  (11,365,467)  (14,464,168) 
ผลขำดทนุดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นไดรั้บคนื -  3,000,000  -  3,000,000 
ตดัหน้ีสูญ -  -  -  - 
ผลขำดทนุดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้น  
 (เพ่ิมขึ้น) ลดลง (10,820,173)  98,701  (10,820,173)  98,701 
ยอดปลำยปี (22,185,640)  (11,365,467)  (22,185,640)  (11,365,467) 
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 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 บริษทัมียอดลูกหน้ีกำรคำ้ซ่ึงมียอดคงคำ้งเป็นระยะเวลำนำน รวมเป็นจ ำนวน
เงินประมำณ 10.2 ลำ้นบำท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 : 9.5 ลำ้นบำท) บริษทัไดต้ั้งค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิต
ท่ีว่ำจะเกิดขึ้ นไว้แล้วเป็นจ ำนวนเงินประมำณ 22.2 ล้ำนบำท (ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 : 11.4 ล้ำนบำท) 
ขณะน้ีบริษทัก ำลงัอยู่ระหวำ่งกำรด ำเนินกำรติดตำมลูกหน้ีดงักล่ำว  
 

8. ลูกหนีต้ามสัญญาเช่า 
  รำยกำรเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยท่ี์เกิดจำกลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำซ้ือ ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 

ธนัวำคม 2564 สรุปไดด้งัน้ี 
                   (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2564  2563 
ลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำ 7,704,000  8,346,000 
หกั รำยไดด้อกเบ้ียรอตดับญัชี (141,048)  (165,691) 
รวม 7,562,952  8,180,309 
หกั ค่ำเผือ่ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดขึ้น (1,230,952)  - 
หกั ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี -  (3,731,165) 
ลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำ - สุทธิ 6,332,000  4,449,144 

 
  ในวนัท่ี 8 มกรำคม 2563 บริษทัได้ตกลงท ำสัญญำซ้ือขำย เรือล ำดังกล่ำว ให้กับบริษทัแห่งหน่ึง ใน

รำคำ 9.63 ลำ้นบำท โดยผูซ้ื้อตกลงจะช ำระเงินให้กับบริษทัโดยกำรผ่อนช ำระรวม 30 งวด งวดท่ี 1 ถึง 4 รับ
ช ำระงวดละ 160,500 บำท งวดท่ี 5 ถึงงวดท่ี 18 รับช ำระงวดละ 321,000 บำท และงวดท่ี 19 ถึงงวดท่ี 30 รับ
ช ำระงวดละ 374,500 บำท เร่ิมรับช ำระงวดแรกในวนัท่ี 28 กุมภำพนัธ์ 2563 และครบก ำหนดกำรรับช ำระใน
วนัท่ี 30 กรกฎำคม 2565 บริษทัไดส่้งมอบเรือให้แก่ผูซ้ื้อภำยใน 15 วนันับแต่วนัท่ีท ำสัญญำฉบบัน้ีและจะ
ด ำเนินกำรจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิให้แก่ผูซ้ื้อภำยใน 30 วนั นับแต่วนัท่ีบริษทัได้รับช ำระเงินตำมสัญญำ
ครบถว้น โดยบริษทัจะเป็นผูรั้บผิดชอบค่ำธรรมเนียม และค่ำใชจ่้ำยต่ำงๆท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรโอนกรรมสิทธ์ิ  

  เม่ือวนัท่ี 30 เมษำยน 2563 บริษทัไดรั้บหนังสือขอขยำยระยะเวลำกำรช ำระเงินจำกลูกหน้ี ซ่ึงเดิมครบ
ก ำหนดกำรรับช ำระเงินในวนัท่ี 30 กรกฎำคม 2565 เป็นกำรครบก ำหนดกำรรับช ำระเงินในวนัท่ี 30 ธนัวำคม 
2565 โดยบริษทัอนุมติัและจดัส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี ตำมเง่ือนไขกำรรับช ำระใหม่ดงักล่ำวแลว้ 

  เม่ือวนัท่ี 27 มกรำคม 2565 บริษทัได้ท ำกำรยึดครองเรือและน ำกลับคืน เน่ืองจำกผูซ้ื้อไม่ปฏิบัติตำม
สัญญำท่ีก ำหนด ผิดนัดไม่ช ำระค่ำงวด และบริษทัไดว้่ำจำ้งผูป้ระเมินอิสระ เพื่อประเมินมูลค่ำเรือแลว้ยึดคืน
ตำมสภำพปัจจุบนั ตำมวิธีรำคำขำยในมูลค่ำซำกหรือเศษเหลก็หลงัจำกหักค่ำด ำเนินกำรในมูลค่ำ 5.83 ลำ้นบำท 

 
 

งบการเงิน เอกสารแนบการประกอบธุุรกิจและผลการดำำานิินิงานิ การกำากับดููแลกิจการ
CONTENTS



132 แบบแสดงรายงานข้อมูลประจำาปี/รายงานประจำาปี 2564
บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำากัด (มหาชน)

- 34 - 
 

 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 บริษทัมียอดลูกหน้ีกำรคำ้ซ่ึงมียอดคงคำ้งเป็นระยะเวลำนำน รวมเป็นจ ำนวน
เงินประมำณ 10.2 ลำ้นบำท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 : 9.5 ลำ้นบำท) บริษทัไดต้ั้งค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิต
ท่ีว่ำจะเกิดขึ้ นไว้แล้วเป็นจ ำนวนเงินประมำณ 22.2 ล้ำนบำท (ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 : 11.4 ล้ำนบำท) 
ขณะน้ีบริษทัก ำลงัอยู่ระหวำ่งกำรด ำเนินกำรติดตำมลูกหน้ีดงักล่ำว  
 

8. ลูกหนีต้ามสัญญาเช่า 
  รำยกำรเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยท่ี์เกิดจำกลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำซ้ือ ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 

ธนัวำคม 2564 สรุปไดด้งัน้ี 
                   (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2564  2563 
ลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำ 7,704,000  8,346,000 
หกั รำยไดด้อกเบ้ียรอตดับญัชี (141,048)  (165,691) 
รวม 7,562,952  8,180,309 
หกั ค่ำเผือ่ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดขึ้น (1,230,952)  - 
หกั ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี -  (3,731,165) 
ลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำ - สุทธิ 6,332,000  4,449,144 

 
  ในวนัท่ี 8 มกรำคม 2563 บริษทัได้ตกลงท ำสัญญำซ้ือขำย เรือล ำดังกล่ำว ให้กับบริษทัแห่งหน่ึง ใน

รำคำ 9.63 ลำ้นบำท โดยผูซ้ื้อตกลงจะช ำระเงินให้กับบริษทัโดยกำรผ่อนช ำระรวม 30 งวด งวดท่ี 1 ถึง 4 รับ
ช ำระงวดละ 160,500 บำท งวดท่ี 5 ถึงงวดท่ี 18 รับช ำระงวดละ 321,000 บำท และงวดท่ี 19 ถึงงวดท่ี 30 รับ
ช ำระงวดละ 374,500 บำท เร่ิมรับช ำระงวดแรกในวนัท่ี 28 กุมภำพนัธ์ 2563 และครบก ำหนดกำรรับช ำระใน
วนัท่ี 30 กรกฎำคม 2565 บริษทัไดส่้งมอบเรือให้แก่ผูซ้ื้อภำยใน 15 วนันับแต่วนัท่ีท ำสัญญำฉบบัน้ีและจะ
ด ำเนินกำรจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิให้แก่ผูซ้ื้อภำยใน 30 วนั นับแต่วนัท่ีบริษทัได้รับช ำระเงินตำมสัญญำ
ครบถว้น โดยบริษทัจะเป็นผูรั้บผิดชอบค่ำธรรมเนียม และค่ำใชจ่้ำยต่ำงๆท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรโอนกรรมสิทธ์ิ  

  เม่ือวนัท่ี 30 เมษำยน 2563 บริษทัไดรั้บหนังสือขอขยำยระยะเวลำกำรช ำระเงินจำกลูกหน้ี ซ่ึงเดิมครบ
ก ำหนดกำรรับช ำระเงินในวนัท่ี 30 กรกฎำคม 2565 เป็นกำรครบก ำหนดกำรรับช ำระเงินในวนัท่ี 30 ธนัวำคม 
2565 โดยบริษทัอนุมติัและจดัส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี ตำมเง่ือนไขกำรรับช ำระใหม่ดงักล่ำวแลว้ 

  เม่ือวนัท่ี 27 มกรำคม 2565 บริษทัได้ท ำกำรยึดครองเรือและน ำกลับคืน เน่ืองจำกผูซ้ื้อไม่ปฏิบัติตำม
สัญญำท่ีก ำหนด ผิดนัดไม่ช ำระค่ำงวด และบริษทัไดว้่ำจำ้งผูป้ระเมินอิสระ เพื่อประเมินมูลค่ำเรือแลว้ยึดคืน
ตำมสภำพปัจจุบนั ตำมวิธีรำคำขำยในมูลค่ำซำกหรือเศษเหลก็หลงัจำกหักค่ำด ำเนินกำรในมูลค่ำ 5.83 ลำ้นบำท 
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9. รายได้ท่ียังไม่ได้เรียกช าระ/เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า 
 (หน่วย : บำท) 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม  
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564  2563  2564  2563 
 รำยไดท่ี้รับรู้ในปี - ต่อเรือ 75,142,304  86,389,379  133,214,913  107,656,477 
                              - ซ่อมเรือ 370,850,398  373,279,191  370,518,567  373,654,450 
                              - จดัหำเรือ 60,620,830  22,774,244  -  - 
                              - งำนอื่นๆ 5,554,004  (2,383,407)  1,574,763  (5,512,375) 
 512,167,536  480,059,407  505,308,243     475,798,552 
 ตน้ทุนคำ่ต่อเรือท่ีเกิดขึ้น 50,055,251  72,149,740  98,866,752  75,431,192 

 
 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2564  2563  2564  2563 
 รำยไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกช ำระส ำหรับ - งำนต่อเรือ                                    18,388,643  22,502,178  18,254,698  21,737,294 
                                                      - งำนซ่อมเรือ 70,465,338  41,843,594  69,970,014  41,843,594 
 88,853,981  64,345,772  88,224,712  63,580,888 
 เงินรับล่วงหนำ้จำกลูกคำ้  - งำนต่อเรือ                                                                      38,973,228  10,791,294  38,973,228  10,791,294 
        

 
10.   สินค้าคงเหลือ 

 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564  2563  2564  2563 

 วตัถุดิบ 32,275,585  33,723,621  31,525,408  33,399,205 
 สินคำ้ระหว่ำงทำง -  2,231,627  -  2,231,627 
 รวม 32,275,585  35,955,248  31,525,408  35,630,832 
 หกั : ค่ำเผื่อกำรเส่ือมสภำพของสินคำ้ (1,712,029)  (1,255,721)  (1,712,029)  (1,255,721) 
 สุทธิ 30,563,556  34,699,527  29,813,379  34,375,111 
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 ค่ำเผือ่กำรเส่ือมสภำพ มีกำรเปลี่ยนแปลงในระหวำ่งปี ดงัน้ี 
 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2564  2563  2564  2563 
ยอดตน้ปี (1,255,721)  (1,235,772)  (1,255,721)  (1,235,772) 
เพ่ิมขึ้น  (456,308)  (19,949)  (456,308)  (19,949) 
ลดลง -  -  -  - 
ยอดปลำยปี (1,712,029)  (1,255,721)  (1,712,029)  (1,255,721) 

 
11.   เงินลงทุนในบริษัทย่อยซ่ึงบันทึกโดยวิธีราคาทุน 

 
  เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยประกอบดว้ยเงินลงทุนในหุน้สำมญัของบริษทัดงัต่อไปน้ี  

  (หน่วย : บำท) 
  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ช่ือบริษทั  ทุนเรียกช ำระแลว้  สัดส่วนเงินลงทุน  รำคำทุน  รำคำตำมวิธีส่วนไดเ้สีย 
  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 
  (ลำ้นบำท)  (ลำ้นบำท)  (ร้อยละ)  (ร้อยละ)         

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย                  
บริษทั เจนเนอรัล มำรีน จ ำกดั  10.0  10.0  100  100  10,000,000  10,000,000  4,831,517  4,610,889 
หกั ค่ำเผื่อผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ          (5,115,021)  (5,115,021)  -  - 
          4,884,979  4,884,979  4,831,517  4,610,889 
บริษทั อำชิมำ มำรีน จ ำกดั  5.0  5.0  100  100  4,998,200  4,998,200  5,936,772  7,189,179 
บริษทั อีโค มำรีน จ ำกดั  18.25  18.25  93  93  16,999,300  16,999,300  19,520,712  19,704,447 
บริษทั กิจกำรร่วมคำ้ เอเชียน มำรีน จ ำกดั  0.25  0.25  80  80  197,500  197,500  120,720  140,920 
          27,079,979  27,079,979  30,409,721  31,645,435 

 
เม่ือวนัท่ี 27 กุมภำพนัธ์ 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 1/2563 ไดมี้มติให้จดัตั้งบริษทัย่อย

โดยร่วมลงทุนกับบริษทัท่ีเคยมีผลงำนกำรต่อเรืออลูมิเนียม โดยในวนัท่ี 6 มีนำคม 2563 บริษทัไดท้ ำสัญญำ
กิจกำรร่วมคำ้กบับริษทั ดอลฟิน ชุมพร มำรีน จ ำกดั โดยมีทุนจดทะเบียนจ ำนวน 1,000,000 บำท แบ่งเป็นหุ้น
สำมญั 10,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 100 บำท โดยบริษทัมีสัดส่วนกำรถือหุ้นจ ำนวน 7,900 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 80 
ในวนัท่ี 10 มีนำคม 2563 บริษทัได้จ่ำยเงินลงทุนจ ำนวน 7,900 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 25 บำท คิดเป็นจ ำนวนเงิน 
197,500 บำท  
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 ค่ำเผือ่กำรเส่ือมสภำพ มีกำรเปลี่ยนแปลงในระหวำ่งปี ดงัน้ี 
 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2564  2563  2564  2563 
ยอดตน้ปี (1,255,721)  (1,235,772)  (1,255,721)  (1,235,772) 
เพ่ิมขึ้น  (456,308)  (19,949)  (456,308)  (19,949) 
ลดลง -  -  -  - 
ยอดปลำยปี (1,712,029)  (1,255,721)  (1,712,029)  (1,255,721) 

 
11.   เงินลงทุนในบริษัทย่อยซ่ึงบันทึกโดยวิธีราคาทุน 

 
  เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยประกอบดว้ยเงินลงทุนในหุน้สำมญัของบริษทัดงัต่อไปน้ี  

  (หน่วย : บำท) 
  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ช่ือบริษทั  ทุนเรียกช ำระแลว้  สัดส่วนเงินลงทุน  รำคำทุน  รำคำตำมวิธีส่วนไดเ้สีย 
  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 
  (ลำ้นบำท)  (ลำ้นบำท)  (ร้อยละ)  (ร้อยละ)         

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย                  
บริษทั เจนเนอรัล มำรีน จ ำกดั  10.0  10.0  100  100  10,000,000  10,000,000  4,831,517  4,610,889 
หกั ค่ำเผื่อผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ          (5,115,021)  (5,115,021)  -  - 
          4,884,979  4,884,979  4,831,517  4,610,889 
บริษทั อำชิมำ มำรีน จ ำกดั  5.0  5.0  100  100  4,998,200  4,998,200  5,936,772  7,189,179 
บริษทั อีโค มำรีน จ ำกดั  18.25  18.25  93  93  16,999,300  16,999,300  19,520,712  19,704,447 
บริษทั กิจกำรร่วมคำ้ เอเชียน มำรีน จ ำกดั  0.25  0.25  80  80  197,500  197,500  120,720  140,920 
          27,079,979  27,079,979  30,409,721  31,645,435 

 
เม่ือวนัท่ี 27 กุมภำพนัธ์ 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 1/2563 ไดมี้มติให้จดัตั้งบริษทัย่อย

โดยร่วมลงทุนกับบริษทัท่ีเคยมีผลงำนกำรต่อเรืออลูมิเนียม โดยในวนัท่ี 6 มีนำคม 2563 บริษทัไดท้ ำสัญญำ
กิจกำรร่วมคำ้กบับริษทั ดอลฟิน ชุมพร มำรีน จ ำกดั โดยมีทุนจดทะเบียนจ ำนวน 1,000,000 บำท แบ่งเป็นหุ้น
สำมญั 10,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 100 บำท โดยบริษทัมีสัดส่วนกำรถือหุ้นจ ำนวน 7,900 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 80 
ในวนัท่ี 10 มีนำคม 2563 บริษทัได้จ่ำยเงินลงทุนจ ำนวน 7,900 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 25 บำท คิดเป็นจ ำนวนเงิน 
197,500 บำท  
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12.  ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์  
    (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม  
 ยอดตำมบญัชี  รำยกำรเปลี่ยนแปลง  ยอดตำมบญัชี 
 ณ วนัที่  

31 ธ.ค. 2563 
 เพิ่มขึ้น  ลดลง  โอนเขำ้  โอนออก  ณ วนัที่  

31 ธ.ค. 2564 
รำคำทุน            
 ที่ดิน 86,081,287  -  (2,053,086)  -  -  84,028,201 
 อู่ลอย 318,645,337  -  -  2,714,785  -  321,360,122 

 อำคำร ส่วนปรับปรุงอำคำรและ ส่ิงปลูกสร้ำงอื่น 364,931,527  -  (2,480,405)  546,453  -  362,997,575 
 เคร่ืองจกัรและอปุกรณ ์ 223,692,819  1,033,983  (4,089,452)  2,274,138  -  222,911,488 
 เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์ส ำนกังำน 26,631,848  433,663  (1,667,211)  -  -  25,398,300 
 ยำนพำหนะ 42,363,034  -  (1,719,000)  3,550,000  -  44,194,034 
 งำนระหว่ำงก่อสร้ำง 3,970,279  5,728,654  -  -  (5,535,376)  4,163,557 
  รวม 1,066,316,131  7,196,300  (12,009,154)  9,085,376  (5,535,376)  1,065,053,277 
หัก    ค่ำเส่ือมรำคำสะสม            
   อู่ลอย (209,708,053)  (12,092,083)  -  -  -  (221,800,136) 

 อำคำร ส่วนปรับปรุงอำคำรและส่ิงปลูกสร้ำงอื่น (206,579,594)  (13,042,460)  2,356,385  -  -  (217,265,669) 
   เคร่ืองจกัรและอุปกรณ ์ (165,428,526)  (12,272,743)  4,072,914  -  -  (173,628,355) 

  เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์ส ำนกังำน (23,951,488)  (990,090)  1,604,239  -  -  (23,337,339) 
   ยำนพำหนะ (34,712,202)  (1,201,706)  1,375,200  (2,045,865)  -  (36,584,573) 
  รวม (640,379,863)  (39,599,082)  9,408,738  (2,045,865)  -  (672,616,072) 
   อุปกรณ์ - สุทธิ 425,936,268          392,437,205 

 
   (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม  
 ยอดตำมบญัชี  รำยกำรเปลี่ยนแปลง  ยอดตำมบญัชี 
 ณ วนัที่  

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

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

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

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

  เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์ส ำนกังำน (26,156,961)  (1,226,682)  3,432,155  -  -  (23,951,488) 
   ยำนพำหนะ (37,333,222)  (717,146)  5,123,085  (3,988,715)  2,203,796  (34,712,202) 
  รวม (625,489,100)  (35,749,722)  22,643,878  (3,988,715)  2,203,796  (640,379,863) 
   อุปกรณ์ - สุทธิ 443,261,673          425,936,268 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี            
2564 (31.71  ลำ้นบำท รวมอยูใ่นตน้ทุนในกำรรับจำ้ง ส่วนที่เหลือรวมอยูใ่นค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำร)  39,599,082 

2563 (28.11  ลำ้นบำท รวมอยูใ่นตน้ทุนในกำรรับจำ้ง ส่วนที่เหลือรวมอยูใ่นค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำร)  35,749,722 
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   (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ยอดตำมบญัชี  รำยกำรเปลี่ยนแปลง  ยอดตำมบญัชี 
 ณ วนัที่  

31 ธ.ค. 2563 
 เพิ่มขึ้น  ลดลง  โอนเขำ้  โอนออก  ณ วนัที่  

31 ธ.ค. 2564 
รำคำทุน            
 ที่ดิน 86,081,287  -  (2,053,086)  -  -  84,028,201 
 อู่ลอย 318,645,337  -  -  2,714,785  -  321,360,122 

 อำคำร ส่วนปรับปรุงอำคำรและ ส่ิงปลูกสร้ำงอื่น 341,805,889  -  (2,480,405)  431,453  -  339,756,937 
 เคร่ืองจกัรและอปุกรณ ์ 222,524,684   1,032,123  (4,089,452)  2,274,138  -  221,741,493 
 เคร่ืองตกแตง่และอุปกรณ์ส ำนกังำน 26,152,875  399,072  (1,667,211)  -  -  24,884,736 
 ยำนพำหนะ 17,475,479  -  (1,719,000)  3,550,000  -  19,306,479 
 งำนระหว่ำงก่อสร้ำง 3,970,280  5,613,654  -  -  (5,420,376)  4,163,558 
  รวม 1,016,655,831  7,044,849  (12,009,154)  8,970,376  (5,420,376)  1,015,241,526 
หัก    ค่ำเส่ือมรำคำสะสม            
   อู่ลอย (209,708,053)  (12,092,083)  -  -  -  (221,800,136) 

 อำคำร ส่วนปรับปรุงอำคำรและส่ิงปลูกสร้ำงอื่น (183,453,966)  (13,041,679)  2,356,385  -  -  (194,139,260) 
   เคร่ืองจกัรและอุปกรณ ์ (164,359,682)  (12,238,401)  4,072,914  -  -  (172,525,169) 

  เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์ส ำนกังำน (23,561,777)  (961,310)  1,604,239  -  -  (22,918,848) 
   ยำนพำหนะ (15,322,592)   (632,962)  1,375,200  (2,045,865)  -  (16,626,219) 
  รวม (596,406,070)  (38,966,435)  9,408,738  (2,045,865)  -  (628,009,632) 
   อุปกรณ์ - สุทธิ 420,249,761          387,231,894  
   (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ยอดตำมบญัชี  รำยกำรเปลี่ยนแปลง  ยอดตำมบญัชี 
 ณ วนัที่  

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

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

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

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

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

คำ่เส่ือมรำคำส ำหรับปี            
2564 (31.69    ลำ้นบำท รวมอยูใ่นตน้ทุนในกำรรับจำ้ง ส่วนที่เหลือรวมอยูใ่นค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำร)  38,966,435 

2563 (28.07   ลำ้นบำท รวมอยูใ่นตน้ทุนในกำรรับจำ้ง ส่วนที่เหลือรวมอยูใ่นค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำร)  35,455,855    
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   (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ยอดตำมบญัชี  รำยกำรเปลี่ยนแปลง  ยอดตำมบญัชี 
 ณ วนัที่  

31 ธ.ค. 2563 
 เพิ่มขึ้น  ลดลง  โอนเขำ้  โอนออก  ณ วนัที่  

31 ธ.ค. 2564 
รำคำทุน            
 ที่ดิน 86,081,287  -  (2,053,086)  -  -  84,028,201 
 อู่ลอย 318,645,337  -  -  2,714,785  -  321,360,122 

 อำคำร ส่วนปรับปรุงอำคำรและ ส่ิงปลูกสร้ำงอื่น 341,805,889  -  (2,480,405)  431,453  -  339,756,937 
 เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ 222,524,684   1,032,123  (4,089,452)  2,274,138  -  221,741,493 
 เคร่ืองตกแตง่และอุปกรณ์ส ำนกังำน 26,152,875  399,072  (1,667,211)  -  -  24,884,736 
 ยำนพำหนะ 17,475,479  -  (1,719,000)  3,550,000  -  19,306,479 
 งำนระหว่ำงก่อสร้ำง 3,970,280  5,613,654  -  -  (5,420,376)  4,163,558 
  รวม 1,016,655,831  7,044,849  (12,009,154)  8,970,376  (5,420,376)  1,015,241,526 
หัก    ค่ำเส่ือมรำคำสะสม            
   อู่ลอย (209,708,053)  (12,092,083)  -  -  -  (221,800,136) 

 อำคำร ส่วนปรับปรุงอำคำรและส่ิงปลูกสร้ำงอื่น (183,453,966)  (13,041,679)  2,356,385  -  -  (194,139,260) 
   เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ (164,359,682)  (12,238,401)  4,072,914  -  -  (172,525,169) 

  เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์ส ำนกังำน (23,561,777)  (961,310)  1,604,239  -  -  (22,918,848) 
   ยำนพำหนะ (15,322,592)   (632,962)  1,375,200  (2,045,865)  -  (16,626,219) 
  รวม (596,406,070)  (38,966,435)  9,408,738  (2,045,865)  -  (628,009,632) 
   อุปกรณ์ - สุทธิ 420,249,761          387,231,894  
   (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ยอดตำมบญัชี  รำยกำรเปลี่ยนแปลง  ยอดตำมบญัชี 
 ณ วนัที่  

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

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

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

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

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

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี            
2564 (31.69    ลำ้นบำท รวมอยูใ่นตน้ทุนในกำรรับจำ้ง ส่วนที่เหลือรวมอยูใ่นค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำร)  38,966,435 

2563 (28.07   ลำ้นบำท รวมอยูใ่นตน้ทุนในกำรรับจำ้ง ส่วนที่เหลือรวมอยูใ่นค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำร)  35,455,855    
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ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 บริษทัได้รวมตน้ทุนกำรกู้ยืมเป็นตน้ทุนของส่ิงปลูกสร้ำง 
เป็นจ ำนวน 0.46 ลำ้นบำท (โดยค ำนวณจำกอตัรำกำรตั้งขึ้นเป็นทุนอตัรำร้อยละ 3.82 - 4.35) 
 อำคำรบำงส่วนของบริษทัและบริษทัย่อยตั้งอยู่บนท่ีดินเช่ำ ตำมสัญญำเช่ำท่ีดินรำชพสัดุพร้อมส่ิง
ปลูกสร้ำงจำกกรมธนำรักษ์ ซ่ึงต้องยกกรรมสิทธ์ิให้แก่ผูใ้ห้เช่ำเม่ือส้ินสุดสัญญำเช่ำ (ดูหมำยเหตุ 13)                  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 รำคำทุนและมูลค่ำสุทธิตำมบญัชีของสินทรัพยด์งักล่ำวมีจ ำนวน 254.9 ลำ้นบำท 
และ 6.6 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั (เฉพำะของกิจกำร จ ำนวน 231.8 และ 6.6 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั)  
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 บริษทัไดน้ ำอู่ลอยสองล ำ ซ่ึงมีมูลค่ำสุทธิตำมบญัชี จ ำนวน 99.5 
ลำ้นบำท และ 108.9 ลำ้นบำท ตำมล ำดับ และท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงซ่ึงมีมูลค่ำสุทธิตำมบัญชีจ ำนวน 
186.6 ลำ้นบำท และ 193.5 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั และเคร่ืองจกัรซ่ึงมีมูลค่ำสุทธิ 8 ลำ้นบำท และ 8.5 ลำ้นบำท 
ตำมล ำดบั  ไปจดจ ำนองไวก้บัธนำคำรเพื่อค ้ำประกนัวงเงินสินเช่ือและเงินกูย้ืมท่ีไดรั้บจำกสถำบนักำรเงิน 
(ดูหมำยเหตุ 17 และ 20) 
 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 บริษทัย่อยได้น ำเรือสองล ำ ซ่ึงมีมูลค่ำสุทธิตำมบญัชีจ ำนวน 
0.03 ล้ำนบำท ไปจดจ ำนองไวก้ับธนำคำรเพื่อค ้ ำประกันวงเงินสินเช่ือและเงินกู้ยืมท่ีได้รับจำกสถำบัน
กำรเงิน (ดูหมำยเหตุ 17) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 บริษทัและบริษทัย่อยมีอำคำรและอุปกรณ์จ ำนวนหน่ึงซ่ึงตดัค่ำ
เส่ือมรำคำหมดแลว้แต่ยงัใชง้ำนอยู ่รำคำทุนของสินทรัพยด์งักล่ำวมีจ ำนวน 505.6 ลำ้นบำท และ 501.1 ลำ้น
บำท ตำมล ำดบั (เฉพำะของกิจกำร ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 จ ำนวน 454.6 ลำ้นบำท และ 450.2 
ลำ้นบำท ตำมล ำดบั) 
 

13. สินทรัพย์สิทธิการใช้ 
 สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ประกอบดว้ย 

 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี 31   รำยกำรในระหว่ำงปี  ณ วนัท่ี 31  
 ธนัวำคม 2563  เพ่ิมขึ้น  เปลี่ยนแปลง

เง่ือนไข/ตดั
จ ำหน่ำย 

 รับโอน 
 (โอนออก) 

 ธนัวำคม 2564 

รำคำทุน           
สิทธิกำรเช่ำท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำง 67,331,333  -  -  -  67,331,333 
ยำนพำหนะ 12,834,129  -  (1,802,584)  (3,550,000)  7,481,545 
 รวม 80,165,462  -  (1,802,584)  (3,550,000)  74,812,878 
          
หกั ค่ำเส่ือมรำคำสะสม          
สิทธิกำรเช่ำท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำง (19,551,648)  (2,244,378)  -  -  (21,796,026) 
ยำนพำหนะ (6,612,911)  (1,463,603)  1,802,584  2,045,865  (4,228,065) 
 รวม (26,164,559)  (3,707,981)  1,802,584  2,045,865  (26,024,091) 
สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้- สุทธิ 54,000,903        48,788,787 
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 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี 31   รำยกำรในระหว่ำงปี  ณ วนัท่ี 31  
 ธนัวำคม 2562  ผลกระทบจำก 

กำรน ำมำตรฐำน 
รำยงำนทำงกำร 
เงินฉบบัท่ี 16 
มำถือปฏิบติั 

 เพ่ิมขึ้น  รับโอน   (โอนออก)  ธนัวำคม 2563 

รำคำทุน             
สิทธิกำรเช่ำท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำง 32,036,250  35,295,083  -  -  -  67,331,333 
ยำนพำหนะ -  10,205,132  1,808,891  6,061,746  (5,241,640)  12,834,129 
 รวม 32,036,250  45,500,215  1,808,891  6,061,746  (5,241,640)  80,165,462 
หกั ค่ำเส่ือมรำคำสะสม            
สิทธิกำรเช่ำท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำง (8,258,406)  (9,048,864)  (2,244,378)  -  -  (19,551,648) 
ยำนพำหนะ -  (6,000,192)  (2,397,638)  (2,203,796)  3,988,715  (6,612,911) 
 รวม (8,258,406)  (15,049,056)  (4,642,016)  (2,203,796)  3,988,715  (26,164,559) 
สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้- สุทธิ 23,777,844          54,000,903 

 
 สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ประกอบดว้ย สิทธิกำรเช่ำท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำง และยำนพำหนะ ซ่ึงสิทธิกำร
เช่ำท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำงเป็นกำรเช่ำพื้นท่ีกบักรมธนำรักษ์ โดยสัญญำดังกล่ำวมีระยะเวลำ 30 ปีตั้งแต่ปี 
2555 ถึงปี 2585 
 เม่ือวนัท่ี 23 สิงหำคม 2561 ส ำนกังำนธนำรักษพ์ื้นท่ีสมุทรปรำกำร มีหนงัสือขอใหบ้ริษทัช ำระค่ำเช่ำ 
ค่ำธรรมเนียมกำรจดัให้เช่ำ และค่ำเสียหำยเพิ่มเติมกรณีปลูกสร้ำงอำคำรและส่ิงปลูกสร้ำงโดยไม่ได้รับ
อนุญำต ค่ำเสียหำยจำกกำรร้ือถอนอำคำรและส่ิงปลูกสร้ำงตำมสัญญำเช่ำเดิม และกรณีน ำท่ีรำชพสัดุไป
จดัหำผลประโยชน์โดยไม่ไดรั้บอนุญำต รวมเป็นเงิน 222.17 ลำ้นบำท  
 ต่อมำในวนัท่ี 12 กนัยำยน 2561 บริษทัไดท้ ำหนังสือขอคดัคำ้นกำรเรียกเก็บค่ำเช่ำ ค่ำธรรมเนียมกำร จดั
ให้เช่ำและคำ่เสียหำยจ ำนวนดงักล่ำว โดยมีเหตุผลส ำคญัว่ำ เป็นสัญญำเช่ำท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงท่ีถูกตอ้งตำม
กฎหมำยจำกกระทรวงกำรคลงั ซ่ึงได้ด ำเนินกำรตำมมติท่ีรำชพสัดุ คร้ังท่ี 1/2555 ตลอดจนได้แจ้งอตัรำค่ำเช่ำ 
ค่ำธรรมเนียมกำรจดัให้เช่ำ และเง่ือนไขอ่ืนๆ ซ่ึงบริษทัไดพ้ิจำรณำและตกลงท ำสัญญำเช่ำ โดยบริษทัไดช้ ำระค่ำ
เช่ำและปฏิบติัตำมสัญญำอย่ำงถูกตอ้งมำโดยตลอด จึงเป็นกำรเรียกร้องท่ีไม่อยู่ในขอ้ก ำหนดของสัญญำ รวมทั้ง
กำรเรียกร้องค่ำเสียหำยต่ำงๆ เป็นเร่ือง ระหว่ำงกระทรวงกำรคลงัและคู่สัญญำเช่ำขณะนั้นคือชุมนุมสหกรณ์
กำรเกษตรแห่งประเทศไทย ต่อมำเม่ือวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 และวนัท่ี 4 สิงหำคม 2564 บริษทัไดรั้บหนงัสือจำก
ส ำนกังำนธนำรักษพ์ื้นท่ีสมุทรปรำกำร ยงัคงใหบ้ริษทัจ่ำยช ำระค่ำเช่ำ ค่ำธรรมเนียมกำรจดัใหเ้ช่ำและค่ำเสียหำย
เพิ่มเติมดงักล่ำว โดยพิจำรณำเรียกเก็บใหม่จ ำนวน 206.46 ลำ้นบำท (จำกเดิม 222.17 ลำ้นบำท)  
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 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี 31   รำยกำรในระหว่ำงปี  ณ วนัท่ี 31  
 ธนัวำคม 2562  ผลกระทบจำก 

กำรน ำมำตรฐำน 
รำยงำนทำงกำร 
เงินฉบบัท่ี 16 
มำถือปฏิบติั 

 เพ่ิมขึ้น  รับโอน   (โอนออก)  ธนัวำคม 2563 

รำคำทุน             
สิทธิกำรเช่ำท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำง 32,036,250  35,295,083  -  -  -  67,331,333 
ยำนพำหนะ -  10,205,132  1,808,891  6,061,746  (5,241,640)  12,834,129 
 รวม 32,036,250  45,500,215  1,808,891  6,061,746  (5,241,640)  80,165,462 
หกั ค่ำเส่ือมรำคำสะสม            
สิทธิกำรเช่ำท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำง (8,258,406)  (9,048,864)  (2,244,378)  -  -  (19,551,648) 
ยำนพำหนะ -  (6,000,192)  (2,397,638)  (2,203,796)  3,988,715  (6,612,911) 
 รวม (8,258,406)  (15,049,056)  (4,642,016)  (2,203,796)  3,988,715  (26,164,559) 
สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้- สุทธิ 23,777,844          54,000,903 

 
 สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ประกอบดว้ย สิทธิกำรเช่ำท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำง และยำนพำหนะ ซ่ึงสิทธิกำร
เช่ำท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำงเป็นกำรเช่ำพื้นท่ีกบักรมธนำรักษ์ โดยสัญญำดังกล่ำวมีระยะเวลำ 30 ปีตั้งแต่ปี 
2555 ถึงปี 2585 
 เม่ือวนัท่ี 23 สิงหำคม 2561 ส ำนกังำนธนำรักษพ์ื้นท่ีสมุทรปรำกำร มีหนงัสือขอใหบ้ริษทัช ำระค่ำเช่ำ 
ค่ำธรรมเนียมกำรจดัให้เช่ำ และค่ำเสียหำยเพิ่มเติมกรณีปลูกสร้ำงอำคำรและส่ิงปลูกสร้ำงโดยไม่ได้รับ
อนุญำต ค่ำเสียหำยจำกกำรร้ือถอนอำคำรและส่ิงปลูกสร้ำงตำมสัญญำเช่ำเดิม และกรณีน ำท่ีรำชพสัดุไป
จดัหำผลประโยชน์โดยไม่ไดรั้บอนุญำต รวมเป็นเงิน 222.17 ลำ้นบำท  
 ต่อมำในวนัท่ี 12 กนัยำยน 2561 บริษทัไดท้ ำหนังสือขอคดัคำ้นกำรเรียกเก็บค่ำเช่ำ ค่ำธรรมเนียมกำร จดั
ให้เช่ำและค่ำเสียหำยจ ำนวนดงักล่ำว โดยมีเหตุผลส ำคญัว่ำ เป็นสัญญำเช่ำท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงท่ีถูกตอ้งตำม
กฎหมำยจำกกระทรวงกำรคลงั ซ่ึงได้ด ำเนินกำรตำมมติท่ีรำชพสัดุ คร้ังท่ี 1/2555 ตลอดจนได้แจ้งอตัรำค่ำเช่ำ 
ค่ำธรรมเนียมกำรจดัให้เช่ำ และเง่ือนไขอ่ืนๆ ซ่ึงบริษทัไดพ้ิจำรณำและตกลงท ำสัญญำเช่ำ โดยบริษทัไดช้ ำระค่ำ
เช่ำและปฏิบติัตำมสัญญำอย่ำงถูกตอ้งมำโดยตลอด จึงเป็นกำรเรียกร้องท่ีไม่อยู่ในขอ้ก ำหนดของสัญญำ รวมทั้ง
กำรเรียกร้องค่ำเสียหำยต่ำงๆ เป็นเร่ือง ระหว่ำงกระทรวงกำรคลงัและคู่สัญญำเช่ำขณะนั้นคือชุมนุมสหกรณ์
กำรเกษตรแห่งประเทศไทย ต่อมำเม่ือวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 และวนัท่ี 4 สิงหำคม 2564 บริษทัไดรั้บหนงัสือจำก
ส ำนกังำนธนำรักษพ์ื้นท่ีสมุทรปรำกำร ยงัคงใหบ้ริษทัจ่ำยช ำระค่ำเช่ำ ค่ำธรรมเนียมกำรจดัใหเ้ช่ำและค่ำเสียหำย
เพิ่มเติมดงักล่ำว โดยพิจำรณำเรียกเก็บใหม่จ ำนวน 206.46 ลำ้นบำท (จำกเดิม 222.17 ลำ้นบำท)  
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 อย่ำงไรก็ตำม เม่ือวนัท่ี 26 เมษำยน 2564 และวนัท่ี 26 สิงหำคม 2564 บริษทัได้ท ำหนังสือคัดค้ำนกำร
เรียกเก็บค่ำเช่ำ ค่ำธรรมเนียมกำรจดัให้เช่ำ และค่ำเสียหำยเพิ่มเติมดงักล่ำวและยืนยนักำรปฏิบติัตำมสัญญำเช่ำ
โดยถูกตอ้งครบถว้นตำมหลกัเกณฑ์ หรือค ำสั่งของส ำนักงำนธนำรักษ์พื้นท่ี ฯ มำโดยตลอดตำมท่ีไดก้ล่ำวไว้
ขำ้งตน้ดงันั้นดว้ยขอ้เท็จจริงดงักล่ำว บริษทัจึงยงัไม่บนัทึกค่ำเช่ำและค่ำธรรมเนียมเพิ่มเติมตำมขอ้เรียกร้องของ
กรมธนำรักษใ์นงบกำรเงิน 

 
14. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

   (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 ยอดตำมบญัชี ณ  รำยกำรเปล่ียนแปลง  ยอดตำมบญัชี ณ 
 วนัท่ี 31 ธ.ค. 2563  เพิ่มขึ้น  ลดลง  โอนเขำ้  โอนออก  วนัท่ี 31 ธ.ค.  2564 
รำคำทุน            
 สิทธิกำรใชค้วำมรู้ในกำรสร้ำงเรือ            
  ก ำจดัมลภำวะ 4,806,653   -  -  -  -  4,806,653 
 ลิขสิทธ์ิแบบเรือ 3,651,170   -  -  -  -  3,651,170 
 ซอฟทแ์วร์ 14,562,476   99,900  -  -  -  14,662,376 
 ค่ำสิทธิบตัร 1,233,115   -  -  2,094,729  -  3,327,844 
 ลิขสิทธ์ิแบบเรือระหว่ำงท ำ 1,027,290  1,067,439  -  -  (2,094,729)  - 
  รวม 25,280,704  1,167,339  -  2,094,729  (2,094,729)  26,448,043 
หกั ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม            
 สิทธิกำรใชค้วำมรู้ในกำรสร้ำงเรือ            
  ก ำจดัมลภำวะ (4,806,653)  -  -  -  -  (4,806,653) 
 ลขิสิทธ์ิแบบเรือ (1,449,608)  (365,117)  -  -  -  (1,814,725) 
 ซอฟทแ์วร์ (8,395,729)  (1,331,183)  -  -  -  (9,726,912) 
 คำ่สิทธิบตัร (366,097)  (718,997)  -  -  -  (1,085,094) 
                รวม (15,018,087)  (2,415,297)  -  -  -  (17,433,384) 
 มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี 10,262,617          9,014,659 
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 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 ยอดตำมบญัชี ณ  รำยกำรเปลี่ยนแปลง  ยอดตำมบญัชี ณ 
 วนัท่ี 31 ธ.ค.  2562  เพิ่มขึ้น  ลดลง  โอนเขำ้  โอนออก  วนัท่ี 31 ธ.ค.  2563 
รำคำทุน            
 สิทธิกำรใชค้วำมรู้ในกำรสร้ำงเรือ            
    ก ำจดัมลภำวะ 4,806,653  -  -  -  -  4,806,653  
 ลิขสิทธ์ิแบบเรือ 3,651,170  -  -  -  -  3,651,170  
 ซอฟทแ์วร์ 21,559,767  -   (6,997,291)  -  -  14,562,476  
 ค่ำสิทธิบตัร 464,070  538,172  -  230,873   -  1,233,115  
 ลิขสิทธ์ิแบบเรือระหว่ำงท ำ -  1,027,290  -  -  -  1,027,290 
  รวม 30,481,660  1,565,462  (6,997,291)  230,873                  -  25,280,704 
หกั ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม            
 สิทธิกำรใชค้วำมรู้ในกำรสร้ำงเรือ            
  ก ำจดัมลภำวะ (4,806,653)  -  -  -  -  (4,806,653) 
 ลขิสิทธ์ิแบบเรือ (1,084,491)  (365,117)  -  -  -  (1,449,608) 
 ซอฟทแ์วร์ (14,046,767)  (1,346,219)  6,997,257  -  -  (8,395,729) 
 คำ่สิทธิบตัร (122,057)  (244,040)  -  -  -  (366,097) 
  รวม (20,059,968)  (1,955,376)  6,997,257  -  -  (15,018,087) 
 มลูค่ำสุทธิตำมบญัชี  10,421,692          10,262,617 
คำ่ตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี          
2564           2,415,297 
2563           1,955,376 

 
 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ยอดตำมบญัชี ณ  รำยกำรเปลี่ยนแปลง  ยอดตำมบญัชี ณ 
 วนัท่ี 31 ธ.ค. 2563  เพิม่ขึ้น  ลดลง  โอนเขำ้  โอนออก  วนัท่ี 31 ธ.ค. 2564 
รำคำทุน            
 ลิขสิทธ์ิแบบเรือ 3,651,170   -  -  -  -  3,651,170 
 ซอฟทแ์วร์ 14,562,476  99,900  -  -  -  14,662,376 
 ค่ำสิทธิบตัร 1,083,115  -  -  2,094,729  -  3,177,844 
 ลิขสิทธ์ิแบบเรือระหว่ำงท ำ 1,027,290  1,067,439  -  -  (2,094,729)  - 
  รวม 20,324,051  1,167,339  -  2,094,729  (2,094,729)  21,491,390 
หัก ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม            
 ลิขสิทธ์ิแบบเรือ (1,449,608)  (365,117)  -  -  -  (1,814,725) 
 ซอฟทแ์วร์ (8,395,729)  (1,331,183)  -  -  -  (9,726,912) 
 ค่ำสิทธิบตัร (358,330)  (703,997)  -  -  -  (1,062,327) 
  รวม     (10,203,667)  (2,400,297)  -  -  -  (12,603,964) 
 ซอฟทแ์วร์สุทธิ  10,120,384          8,887,426 
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 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 ยอดตำมบญัชี ณ  รำยกำรเปลี่ยนแปลง  ยอดตำมบญัชี ณ 
 วนัท่ี 31 ธ.ค.  2562  เพิ่มขึ้น  ลดลง  โอนเขำ้  โอนออก  วนัท่ี 31 ธ.ค.  2563 
รำคำทุน            
 สิทธิกำรใชค้วำมรู้ในกำรสร้ำงเรือ            
    ก ำจดัมลภำวะ 4,806,653  -  -  -  -  4,806,653  
 ลิขสิทธ์ิแบบเรือ 3,651,170  -  -  -  -  3,651,170  
 ซอฟทแ์วร์ 21,559,767  -   (6,997,291)  -  -  14,562,476  
 ค่ำสิทธิบตัร 464,070  538,172  -  230,873   -  1,233,115  
 ลิขสิทธ์ิแบบเรือระหว่ำงท ำ -  1,027,290  -  -  -  1,027,290 
  รวม 30,481,660  1,565,462  (6,997,291)  230,873                  -  25,280,704 
หกั ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม            
 สิทธิกำรใชค้วำมรู้ในกำรสร้ำงเรือ            
  ก ำจดัมลภำวะ (4,806,653)  -  -  -  -  (4,806,653) 
 ลขิสิทธ์ิแบบเรือ (1,084,491)  (365,117)  -  -  -  (1,449,608) 
 ซอฟทแ์วร์ (14,046,767)  (1,346,219)  6,997,257  -  -  (8,395,729) 
 คำ่สิทธิบตัร (122,057)  (244,040)  -  -  -  (366,097) 
  รวม (20,059,968)  (1,955,376)  6,997,257  -  -  (15,018,087) 
 มลูค่ำสุทธิตำมบญัชี  10,421,692          10,262,617 
คำ่ตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี          
2564           2,415,297 
2563           1,955,376 

 
 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ยอดตำมบญัชี ณ  รำยกำรเปลี่ยนแปลง  ยอดตำมบญัชี ณ 
 วนัท่ี 31 ธ.ค. 2563  เพิม่ขึ้น  ลดลง  โอนเขำ้  โอนออก  วนัท่ี 31 ธ.ค. 2564 
รำคำทุน            
 ลิขสิทธ์ิแบบเรือ 3,651,170   -  -  -  -  3,651,170 
 ซอฟทแ์วร์ 14,562,476  99,900  -  -  -  14,662,376 
 ค่ำสิทธิบตัร 1,083,115  -  -  2,094,729  -  3,177,844 
 ลิขสิทธ์ิแบบเรือระหว่ำงท ำ 1,027,290  1,067,439  -  -  (2,094,729)  - 
  รวม 20,324,051  1,167,339  -  2,094,729  (2,094,729)  21,491,390 
หัก ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม            
 ลิขสิทธ์ิแบบเรือ (1,449,608)  (365,117)  -  -  -  (1,814,725) 
 ซอฟทแ์วร์ (8,395,729)  (1,331,183)  -  -  -  (9,726,912) 
 ค่ำสิทธิบตัร (358,330)  (703,997)  -  -  -  (1,062,327) 
  รวม     (10,203,667)  (2,400,297)  -  -  -  (12,603,964) 
 ซอฟทแ์วร์สุทธิ  10,120,384          8,887,426 
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(หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ยอดตำมบญัชี ณ  รำยกำรเปลี่ยนแปลง  ยอดตำมบญัชี ณ 
 วนัท่ี 31 ธ.ค. 2562  เพิ่มขึ้น  ลดลง  โอนเขำ้  โอนออก  วนัท่ี 31 ธ.ค. 2563 
รำคำทุน            
 ลิขสิทธ์ิแบบเรือ 3,651,170  -  -   -  -  3,651,170  
 ซอฟทแ์วร์ 21,559,767  -  (6,997,291)     -  -  14,562,476 
 ค่ำสิทธิบตัร 464,070  388,172  -  230,873  -  1,083,115 
 ลิขสิทธ์ิแบบเรือระหวำ่งท ำ -  1,027,290  -  -  -  1,027,290 
  รวม 25,675,007  1,415,462  (6,997,291)  230,873  -  20,324,051 
หัก ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม            
 ลิขสิทธ์ิแบบเรือ (1,084,491)  (365,117)  -  -  -  (1,449,608) 
 ซอฟทแ์วร์ (14,046,767)  (1,346,219)  6,997,257  -  -  (8,395,729) 
 ค่ำสิทธิบตัร (122,057)  (236,273)  -  -  -  (358,330) 
  รวม (15,253,315)  (1,947,609)  6,997,257  -  -  (10,203,667) 
 ซอฟทแ์วร์สุทธิ  10,421,692          10,120,384 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี            
2564           2,400,297 
2563           1,947,609 

 
  ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 บริษทัมีซอฟท์แวร์ซ่ึงตัดจ ำหน่ำยหมดแล้วแต่ยงัใช้งำนอยู ่

รำคำทุนของสินทรัพยด์งักล่ำวมีจ ำนวน 1.3 ลำ้นบำท  
 
15. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนีสิ้นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 15.1 กำรเปล่ียนแปลงของสินทรัพยภ์ำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและหน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 ยอดตำมบญัชี  รำยได ้(ค่ำใชจ้่ำย) ในระหว่ำงปี  ยอดตำมบญัชี 
 ณ 31 ธ.ค. 63  ในก ำไรขำดทุน  ในก ำไรขำดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น 
 ณ 31 ธ.ค. 64 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี :        
          ลูกหน้ีกำรคำ้ 962,653  2,015,758  -  2,978,411 
          สินคำ้คงเหลือ 251,144  91,262  -  342,406 
          อำคำร และอุปกรณ์ 251,272  222,400  -  473,672 
          สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (41)  (233)  -  (274) 
          ประมำณกำรหน้ีสินรับประกนัผลงำน 100,098  460,611  -  560,709 
          ประมำณกำรหน้ีสินผลประโยชน์พนกังำน 3,394,591  130,189  -  3,524,780 
 หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 6,560,762  (84,433)  -  6,476,329 

รวม 11,520,479  2,835,554  -  14,356,033 
    หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี        
 สินทรพัยสิ์ทธิกำรใช ้ (5,013,943)  235,300  -  (4,778,643) 

รวม 6,506,536  3,070,854  -  9,577,390 

FINANCIAL STATEMENTS ATTACHMENTSBUSINESS AND PERFORMANCE CORPORATE GOVERNANCE
CONTENTS



142 แบบแสดงรายงานข้อมูลประจำาปี/รายงานประจำาปี 2564
บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำากัด (มหาชน)

- 44 - 
 

 

 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 ยอดตำมบญัชี  ผลกระทบจำก
กำรน ำ 

 รำยได ้(คำ่ใชจ้่ำย) ใน
ระหวำ่งปี 

 ยอดตำมบญัชี 
 ณ 31 ธ.ค. 62  มำตรฐำนกำร

รำยงำน 
ทำงกำรเงินฉบบัท่ี 

9 และ 16 มำถือ
ปฎิบติั 

 ในก ำไร
ขำดทนุ 

 ในก ำไร
ขำดทุน
เบ็ดเสร็จ
อื่น 

 ณ 31ธ.ค. 63 

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

รวม 13,179,783  7,030,140  (8,784,993)  95,549  11,520,479 
 หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี :          
  สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ -  (5,249,243)  235,300  -  (5,013,943) 

รวม 13,179,783  1,780,897  (8,549,693)  95,549  6,506,536 

 
 (หน่วย : บำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ยอดตำมบญัชี  รำยได ้(ค่ำใชจ่้ำย) ในระหว่ำงปี  ยอดตำมบญัชี 
 ณ 31 ธ.ค. 63  ในก ำไรขำดทุน  ในก ำไรขำดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น 
 ณ 31 ธ.ค. 64 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี :        
        ลูกหน้ีกำรคำ้ 962,653  2,015,758  -  2,978,411 
        สินคำ้คงเหลือ 251,144  91,262  -  342,406 
        อำคำร และอปุกรณ์ 251,272  222,400  -  473,672 
        สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน (41)  (233)  -  (274) 
        ประมำณกำรหน้ีสินรับประกนัผลงำน 100,098  460,611  -  560,709 
        ประมำณกำรหน้ีสินผลประโยชน์พนักงำน 3,179,915  102,483  -  3,282,398 
        หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ 6,560,762  (84,433)  -  6,476,329 

รวม 11,305,803  2,807,848  -  14,113,651 
  หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี        
        สินทรพัยสิ์ทธิกำรใช ้ (5,013,943)  235,300  -  (4,778,643) 

รวม 6,291,860  3,043,148  -  9,335,008 
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 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 ยอดตำมบญัชี  ผลกระทบจำก
กำรน ำ 

 รำยได ้(คำ่ใชจ้่ำย) ใน
ระหวำ่งปี 

 ยอดตำมบญัชี 
 ณ 31 ธ.ค. 62  มำตรฐำนกำร

รำยงำน 
ทำงกำรเงินฉบบัท่ี 

9 และ 16 มำถือ
ปฎิบติั 

 ในก ำไร
ขำดทนุ 

 ในก ำไร
ขำดทุน
เบ็ดเสร็จ
อื่น 

 ณ 31ธ.ค. 63 

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

รวม 13,179,783  7,030,140  (8,784,993)  95,549  11,520,479 
 หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี :          
  สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ -  (5,249,243)  235,300  -  (5,013,943) 

รวม 13,179,783  1,780,897  (8,549,693)  95,549  6,506,536 

 
 (หน่วย : บำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ยอดตำมบญัชี  รำยได ้(ค่ำใชจ่้ำย) ในระหว่ำงปี  ยอดตำมบญัชี 
 ณ 31 ธ.ค. 63  ในก ำไรขำดทุน  ในก ำไรขำดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น 
 ณ 31 ธ.ค. 64 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี :        
        ลูกหน้ีกำรคำ้ 962,653  2,015,758  -  2,978,411 
        สินคำ้คงเหลือ 251,144  91,262  -  342,406 
        อำคำร และอปุกรณ์ 251,272  222,400  -  473,672 
        สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน (41)  (233)  -  (274) 
        ประมำณกำรหน้ีสินรับประกนัผลงำน 100,098  460,611  -  560,709 
        ประมำณกำรหน้ีสินผลประโยชน์พนักงำน 3,179,915  102,483  -  3,282,398 
        หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ 6,560,762  (84,433)  -  6,476,329 

รวม 11,305,803  2,807,848  -  14,113,651 
  หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี        
        สินทรพัยสิ์ทธิกำรใช ้ (5,013,943)  235,300  -  (4,778,643) 

รวม 6,291,860  3,043,148  -  9,335,008 
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 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ยอดตำมบญัชี  ผลกระทบจำกกำรน ำ  รำยได ้(ค่ำใชจ้่ำย) ในระหว่ำงปี  ยอดตำมบญัชี 
 ณ 31 ธ.ค. 62  มำตรฐำนกำรรำยงำน 

ทำงกำรเงินฉบบัท่ี 9 
และ 16 มำถือปฎิบติั 

 ในก ำไรขำดทุน  ในก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น 

 ณ 31 ธ.ค. 63 

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

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

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

 15.2.1 ส่วนประกอบหลกัของค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินได ้ 
  ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 ประกอบดว้ย 

 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2564  2563  2564  2563 
ค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นก ำไรขำดทุน :        
ค่ำใชจ่้ำยภำษเีงินไดข้องงวดปัจจุบนั :        
ค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับปี 7,989,343  182,870  7,886,905  - 

ค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี :        
กำรเปลี่ยนแปลงของผลต่ำงชัว่ครำวท่ีรับรู้เมื่อเร่ิมแรก        
 และท่ีกลบัรำยกำร (3,070,854)  8,549,693  (3,043,148)  8,576,513 
 รวม 4,918,489  8,732,563  4,843,757  8,576,513 

ภำษเีงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบของก ำไรขำดทุน        
เบ็ดเสร็จอ่ืน :        
 ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั - 

 
95,549 

 
- 

 
103,481 

 รวม -  95,549  -  103,481 
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  15.2.2 กำรกระทบยอดระหวำ่งจ ำนวนค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ และผลคูณของก ำไรทำงบญัชีกบัอตัรำภำษีท่ีใช ้
   ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2564  2563  2564  2563 
ก ำไร (ขำดทุน) ทำงบญัชีส ำหรับปี 26,457,418  39,429,386  27,637,200  39,002,076 
บวก ขำดทนุบริษทัยอ่ย 1,400,171  344,465  -  - 

 รวม 27,857,589  39,773,851  27,637,200  39,002,076 
อตัรำภำษีท่ีใช ้(%) 20  20  20  20  
ค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินไดค้ ำนวณตำมอตัรำภำษีท่ีใช ้ 5,571,518  7,954,770  5,527,440  7,800,415 
รำยกำรกระทบยอด        
ผลกระทบทำงภำษีของค่ำใชจ่้ำยท่ีไมส่ำมำรถน ำมำหกัใน        
กำรค ำนวณก ำไรทำงภำษี        
- ค่ำใชจ่้ำยท่ีไม่อนุญำตให้ถือเป็นรำยจ่ำยในกำรค ำนวณ        
ก ำไรทำงภำษี (กลบัรำยกำร) 767,184  278,752  416,073  146,231 

      - ค่ำใชจ่้ำยท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิมขึ้นจำกรำยจ่ำยท่ีจ่ำยจริง (463,084)  (1,033,317)  (399,691)  (1,025,866) 
      - กลบัรำยกำรสินทรัพยภ์ำษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบักำร 

เปลี่ยนแปลงนโยบำยบญัชี - 
  

955,668 
 

- 
  

955,668 
      - ขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดบ้นัทึกสินทรัพยภ์ำษีเงินได ้

รอกำรตดับญัชี (957,129) 
 

576,690 
 

(700,065) 
 

700,065 
      - อ่ืนๆ   -  -  - 
รวมรำยกำรกระทบยอด (653,029)  777,793  (683,683)  776,098 
รวมค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินได ้ 4,918,489  8,732,563  4,843,757  8,576,513       

  15.2.3 กำรกระทบยอดระหวำ่งอตัรำภำษีท่ีแทจ้ริงถวัเฉล่ียและอตัรำภำษีท่ีใช ้
      ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 2564  2563 
 จ ำนวนภำษี 

(บำท) 
 อตัรำภำษี  

(%) 
 จ ำนวนภำษี 

(บำท) 
 อตัรำภำษี  

(%) 
ก ำไร (ขำดทุน) ทำงบญัชีก่อนค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับปี 27,857,589    39,773,851   
ค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินไดต้ำมอตัรำภำษีท่ีใช ้ 5,571,518  20  7,954,770  20 
รำยกำรกระทบยอด (653,029)  (2.34)  777,793  1.96 
ค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินไดต้ำมอตัรำภำษีท่ีแทจ้ริงถวัเฉลี่ย 4,918,489  17.66  8,732,563  21.96 

 
 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564  2563 
 จ ำนวนภำษี 

(บำท) 
 อตัรำภำษี  

(%) 
 จ ำนวนภำษี 

(บำท) 
 อตัรำภำษี  

(%) 
ก ำไร (ขำดทุน) ทำงบญัชีก่อนค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับปี 27,637,200    39,002,076   
ค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินไดต้ำมอตัรำภำษีท่ีใช ้ 5,527,440  20  7,800,415  20 
รำยกำรกระทบยอด (683,683)  (2.47)  776,098  1.99 
ค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินไดต้ำมอตัรำภำษีท่ีแทจ้ริงถวัเฉลี่ย 4,843,757  17.53  8,576,513  21.99 
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  15.2.2 กำรกระทบยอดระหวำ่งจ ำนวนค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ และผลคูณของก ำไรทำงบญัชีกบัอตัรำภำษีท่ีใช ้
   ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2564  2563  2564  2563 
ก ำไร (ขำดทุน) ทำงบญัชีส ำหรับปี 26,457,418  39,429,386  27,637,200  39,002,076 
บวก ขำดทุนบริษทัยอ่ย 1,400,171  344,465  -  - 

 รวม 27,857,589  39,773,851  27,637,200  39,002,076 
อตัรำภำษีท่ีใช ้(%) 20  20  20  20  
ค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินไดค้ ำนวณตำมอตัรำภำษีท่ีใช ้ 5,571,518  7,954,770  5,527,440  7,800,415 
รำยกำรกระทบยอด        
ผลกระทบทำงภำษีของค่ำใชจ่้ำยท่ีไมส่ำมำรถน ำมำหกัใน        
กำรค ำนวณก ำไรทำงภำษี        
- ค่ำใชจ่้ำยท่ีไม่อนุญำตให้ถือเป็นรำยจ่ำยในกำรค ำนวณ        
ก ำไรทำงภำษี (กลบัรำยกำร) 767,184  278,752  416,073  146,231 

      - ค่ำใชจ่้ำยท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิมขึ้นจำกรำยจ่ำยท่ีจ่ำยจริง (463,084)  (1,033,317)  (399,691)  (1,025,866) 
      - กลบัรำยกำรสินทรัพยภ์ำษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบักำร 

เปลี่ยนแปลงนโยบำยบญัชี - 
  

955,668 
 

- 
  

955,668 
      - ขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดบ้นัทึกสินทรัพยภ์ำษีเงินได ้

รอกำรตดับญัชี (957,129) 
 

576,690 
 

(700,065) 
 

700,065 
      - อ่ืนๆ   -  -  - 
รวมรำยกำรกระทบยอด (653,029)  777,793  (683,683)  776,098 
รวมค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินได ้ 4,918,489  8,732,563  4,843,757  8,576,513       

  15.2.3 กำรกระทบยอดระหวำ่งอตัรำภำษีท่ีแทจ้ริงถวัเฉล่ียและอตัรำภำษีท่ีใช ้
      ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 2564  2563 
 จ ำนวนภำษี 

(บำท) 
 อตัรำภำษี  

(%) 
 จ ำนวนภำษี 

(บำท) 
 อตัรำภำษี  

(%) 
ก ำไร (ขำดทุน) ทำงบญัชีก่อนค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับปี 27,857,589    39,773,851   
ค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินไดต้ำมอตัรำภำษีท่ีใช ้ 5,571,518  20  7,954,770  20 
รำยกำรกระทบยอด (653,029)  (2.34)  777,793  1.96 
ค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินไดต้ำมอตัรำภำษีท่ีแทจ้ริงถวัเฉลี่ย 4,918,489  17.66  8,732,563  21.96 

 
 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564  2563 
 จ ำนวนภำษี 

(บำท) 
 อตัรำภำษี  

(%) 
 จ ำนวนภำษี 

(บำท) 
 อตัรำภำษี  

(%) 
ก ำไร (ขำดทุน) ทำงบญัชีก่อนค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับปี 27,637,200    39,002,076   
ค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินไดต้ำมอตัรำภำษีท่ีใช ้ 5,527,440  20  7,800,415  20 
รำยกำรกระทบยอด (683,683)  (2.47)  776,098  1.99 
ค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินไดต้ำมอตัรำภำษีท่ีแทจ้ริงถวัเฉลี่ย 4,843,757  17.53  8,576,513  21.99 
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16. ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ท่ีจ่าย 
  จ ำนวนน้ีเป็นภำษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่ำยส ำหรับปีบญัชีดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564  2563  2564  2563 

ปี 2560 -  871,344  -  - 

ปี 2561 8,878,968  8,878,968  8,878,968  8,878,968 
ปี 2562 9,723,853  10,751,155  9,723,853  9,723,853 
ปี 2563 9,686,105  9,686,105  8,997,407  8,997,407 
ปี 2564 5,797,819  -  4,390,237  - 

        รวม 34,086,745  30,187,572  31,990,465  27,600,228 
 

  บริษทัและบริษทัย่อยถือภำษีเงินไดถู้กหัก ณ ท่ีจ่ำยเป็นสินทรัพย ์เน่ืองจำกบริษทัและบริษทัย่อยมี
สิทธิขอคืนภำษีหรืออยู่ระหว่ำงขอคืน อยำ่งไรก็ตำมมูลค่ำท่ีจะไดรั้บคืนของภำษีเงินไดด้งักล่ำวขึ้นอยูก่บักำร
ใชสิ้ทธิขอคืนภำษีและผลกำรตรวจสอบภำษีของบริษทัและบริษทัยอ่ยโดยเจำ้หนำ้ท่ีกรมสรรพำกร  

 
17.  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน  

 (หน่วย : บำท) 
 อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ (ต่อปี)  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564  2563  2564  2563  2564  2563 
เงินเบิกเกินบญัชี 6.15  -  90,582  -  90,582  - 
ตัว๋สัญญำใชเ้งิน 2.50  2.50 - 2.63  70,000,000  75,000,000  70,000,000  75,000,000 
เจำ้หน้ีทรัสตรี์ซีท 2.20 - 3.20  -  2,998,766  -  2,998,766  - 
 รวม     73,089,348  75,000,000  73,089,348  75,000,000 

 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 บริษทัมีวงเงินเบิกเกินบญัชีกบัธนำคำรเป็นจ ำนวนเงิน 20 ลำ้นบำท วงเงิน
กูร้ะยะสั้น 220 ลำ้นบำท และวงเงินทรัสตรี์ซีท 240 ลำ้นบำท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 : วงเงินเบิกเกินบญัชี
ธนำคำร 20 ลำ้นบำท วงเงินกูร้ะยะสั้น 160 ลำ้นบำท และวงเงินทรัสตรี์ซีท 120 ลำ้นบำท) ค ้ำประกนัโดยกำร
จดจ ำนองอู่ลอยสองล ำและท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงของบริษทั 
 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 บริษทัย่อยมีวงเงินเบิกเกินบัญชีกับธนำคำรเป็นจ ำนวนเงิน 2 ล้ำนบำท 
วงเงินกูร้ะยะสั้น 10 ลำ้นบำท (ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 : วงเงินเบิกเกินบญัชีธนำคำร 2 ลำ้นบำท วงเงินกู้
ระยะสั้น 10 ลำ้นบำท) ค  ้ำประกนัโดยเรือสองล ำของบริษทัย่อย และค ้ำประกนัโดยบริษทัใหญ่ 
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18. ประมาณการหนีสิ้นจากการรับประกนัผลงาน 
 บริษทัตั้งประมำณกำรหน้ีสินจำกกำรรับประกนัผลงำนจำกควำมเสียหำยท่ีอำจเกิดขึ้นส ำหรับโครงกำร
ต่อเรือท่ีไดส่้งมอบแลว้ โดยใชห้ลกัเกณฑแ์ละประสบกำรณ์ของฝ่ำยบริหำร  
 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564   2563  2564   2563 
ยอดคงเหลือยกมำตน้ปี 500,489  403,546  500,489  403,546 
บวก ตั้งเพ่ิมระหว่ำงปี 3,382,616  1,050,000  3,382,616  1,050,000 
หกั   จำ่ยช ำระระหว่ำงปี (661,864)  (853,588)  (661,864)  (853,588) 
   โอนกลบั (417,696)  (99,469)  (417,696)  (99,469) 
ยอดคงเหลือยกไปปลำยปี 2,803,545  500,489  2,803,545  500,489 

   
ในปี 2564 และ 2563 บริษทัไดต้ั้งประมำณกำรหน้ีสินจำกกำรรับประกนัผลงำนตำมกำรประมำณกำร

ของวิศวกรจ ำนวน 3.38 ลำ้นบำท และ 1.05 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 
 

19.   หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 
มูลค่ำตำมบญัชีของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำและกำรเคล่ือนไหวส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 

และ 2563 แสดงไดด้งัน้ี 
                                     (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม/ 

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  2564  2563 

ยอดคงเหลือยกมำตน้ปี 37,212,599  1,417,842 
 ผลกระทบจำกกำรน ำมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงิน 

ฉบบัท่ี 16 มำถือปฏิบติั -  37,419,269 
ยอดคงเหลือหลงัปรับปรุง 37,212,599  38,837,111 
เพิ่มขึ้น -  1,808,891 
เงินจ่ำยช ำระ (2,018,253)  (3,433,403) 
ยอดคงเหลือยกไปปลำยปี 35,194,346  37,212,599 
หกั ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระในหน่ึงปี (2,088,340)  (2,018,253) 

 หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ - สุทธิจำกส่วนท่ีเกินก ำหนด
ช ำระในหน่ึงปี 33,106,006  35,194,346 
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18. ประมาณการหนีสิ้นจากการรับประกนัผลงาน 
 บริษทัตั้งประมำณกำรหน้ีสินจำกกำรรับประกนัผลงำนจำกควำมเสียหำยท่ีอำจเกิดขึ้นส ำหรับโครงกำร
ต่อเรือท่ีไดส่้งมอบแลว้ โดยใชห้ลกัเกณฑแ์ละประสบกำรณ์ของฝ่ำยบริหำร  
 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564   2563  2564   2563 
ยอดคงเหลือยกมำตน้ปี 500,489  403,546  500,489  403,546 
บวก ตั้งเพ่ิมระหว่ำงปี 3,382,616  1,050,000  3,382,616  1,050,000 
หกั   จำ่ยช ำระระหว่ำงปี (661,864)  (853,588)  (661,864)  (853,588) 
   โอนกลบั (417,696)  (99,469)  (417,696)  (99,469) 
ยอดคงเหลือยกไปปลำยปี 2,803,545  500,489  2,803,545  500,489 

   
ในปี 2564 และ 2563 บริษทัไดต้ั้งประมำณกำรหน้ีสินจำกกำรรับประกนัผลงำนตำมกำรประมำณกำร

ของวิศวกรจ ำนวน 3.38 ลำ้นบำท และ 1.05 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 
 

19.   หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 
มูลค่ำตำมบญัชีของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำและกำรเคล่ือนไหวส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 

และ 2563 แสดงไดด้งัน้ี 
                                     (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม/ 

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  2564  2563 

ยอดคงเหลือยกมำตน้ปี 37,212,599  1,417,842 
 ผลกระทบจำกกำรน ำมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงิน 

ฉบบัท่ี 16 มำถือปฏิบติั -  37,419,269 
ยอดคงเหลือหลงัปรับปรุง 37,212,599  38,837,111 
เพิ่มขึ้น -  1,808,891 
เงินจ่ำยช ำระ (2,018,253)  (3,433,403) 
ยอดคงเหลือยกไปปลำยปี 35,194,346  37,212,599 
หกั ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระในหน่ึงปี (2,088,340)  (2,018,253) 

 หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ - สุทธิจำกส่วนท่ีเกินก ำหนด
ช ำระในหน่ึงปี 33,106,006  35,194,346 
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จ ำนวนท่ีรับรู้ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี                                             
 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564  2563  2564  2563 

 คำ่เส่ือมรำคำ - สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ 3,707,981  4,642,016  3,707,981  4,642,016 
 ดอกเบ้ียจ่ำย 1,365,686  1,431,715  1,365,686  1,431,715 

 5,073,667  6,073,731  5,073,667  6,073,731 
 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 กระแสเงินสดจ่ำยทั้งหมดส ำหรับสัญญำเช่ำใน 

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร เป็นจ ำนวนเงิน 2.02 ลำ้นบำท และ 3.43 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั
และส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 มีกำรเพิ่มขึ้นของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชแ้ละหน้ีสินตำมสัญญำ
เช่ำท่ีไม่ใช่เงินสด ในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร จ ำนวน 1.81 ลำ้นบำท 

บริษทัมีขอ้ตกลงในกำรจ่ำยช ำระค่ำเช่ำท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงตำมสัญญำก ำหนดระยะเวลำ 30 ปี 
ตั้งแต่ปี 2555 ถึงปี 2585 และกำรจ่ำยช ำระค่ำเช่ำยำนพำหนะโดย ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 บริษทัมีภำระ
ผกูพนัในกำรจ่ำยค่ำเช่ำคงเหลือดงัน้ี 

 
   (หน่วย : บำท) 

จ่ำยช ำระภำยใน  งบกำรเงินรวม/ 
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

1 ปี  2,088,340 
มำกกวำ่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี  5,468,737 
มำกกวำ่ 5 ปี  27,637,269 
รวม  35,194,346 

 
20. เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร 

 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564  2563 
เงินกูย้มืจำกธนำคำรพำณิชยใ์นประเทศ 53,040,000  80,238,145 
หกั เงินกูย้มืระยะยำวท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี (11,760,000)  (20,598,120) 
      สุทธิ 41,280,000  59,640,025 
  

  ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 บริษทัมีวงเงินกูย้ืมระยะยำวกบัธนำคำรในประเทศ 1 แห่ง จ ำนวน 1 สัญญำ
เป็นจ ำนวน 105 ลำ้นบำท (ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 บริษทัมีวงเงินกู้ยืมระยะยำวกับธนำคำรในประเทศ 1 
แห่ง จ ำนวนสองสัญญำเป็นจ ำนวน 105 ลำ้นบำทและจ ำนวน 72 ลำ้นบำท) 
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สัญญำท่ีหน่ึงกูย้ืมระยะยำววงเงิน 105 ลำ้นบำท เป็นเงินกูค้่ำท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำง อตัรำดอกเบ้ีย
ร้อยละ MLR - 2.00 ต่อปี โดยช ำระคืนเงินตน้รวม 108 งวด งวดละ 0.98 ลำ้นบำท งวดแรกช ำระในวนัท ำ
กำรสุดท้ำยของเดือนท่ี 13 นับตั้งแต่วนัเบิกรับเงินกู้งวดแรกจำกธนำคำรและเสร็จส้ินภำยใน 120 เดือน
นบัตั้งแต่เดือนท่ีมีกำรเบิกรับเงินกูง้วดแรก 

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

  ต่อมำวนัท่ี 26 ธันวำคม 2560 บริษทัขอลดจ ำนวนเงินกูต้ำมสัญญำสินเช่ือลงบำงส่วนโดยตกลงกูเ้งิน
จำกธนำคำรตำมสัญญำเป็นจ ำนวนเงินทั้งส้ิน 72 ลำ้นบำท 

  โดยผ่อนช ำระเงินตน้รวม 108 งวด งวดแรกช ำระในวนัท ำกำรสุดทำ้ยของเดือนท่ี 13 นับตั้งแต่วนัเบิก
รับเงินกู้งวดแรกจำกธนำคำรและเสร็จส้ินภำยใน 120 เดือนนับตั้งแต่เดือนท่ีมีกำรเบิกรับเงินกู้งวดแรก
ภำยใตเ้ง่ือนไขกำรผอ่นช ำระ ดงัน้ี 

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

    งวดท่ี 108 ตกลงช ำระเท่ำกบัจ ำนวนตน้เงินกูแ้ละดอกเบ้ียท่ียงัคงคำ้งตำมสัญญำท่ีกูเ้งิน
    ใหค้รบถว้น 

  เงินกูย้มืระยะยำวดงักล่ำวค ้ำประกนัโดยกำรจดจ ำนองอู่ลอยหน่ึงล ำ (ดูหมำยเหตุ 12) 
  
  ในระหว่ำงปี 2564 บริษัทช ำระคืนเงินกู้ยืมระยะยำวส ำหรับสัญญำท่ีสอง วงเงิน 72 ล้ำนบำท

ครบถว้นแลว้ 
 
 ขอ้ปฏิบติัอ่ืนท่ีส ำคญัตำมสัญญำ 
  บริษทัตอ้งปฏิบติัตำมเง่ือนไขท่ีสัญญำเงินกูก้  ำหนดในเร่ืองท่ีส ำคญั ไดแ้ก่ บริษทัตอ้งไม่น ำเงินกูไ้ป

ใช้เพื่อวตัถุประสงค์อ่ืนนอกเหนือจำกวตัถุประสงค์ท่ีระบุไวใ้นสัญญำและตอ้งไม่ท ำกำรโอน ขำย ให้เช่ำ 
จ ำหน่ำย หรือก่อให้เกิดกำรติดพนัใดๆ กบัทรัพยสิ์นและจะไม่ก่อขอ้ผูกพนัหน้ี หรือภำระใดๆ โดยกำรกูย้ืม
หรือค ้ำประกนับุคคลใดๆ จนท ำให้อตัรำส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุ้นเกินกว่ำ 1.3 ต่อ 1 ทั้งน้ีจะตอ้ง
ไม่ต ่ำกว่ำศูนย ์บริษทัตกลงท่ีจะด ำรงอตัรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ีไวใ้นอตัรำส่วนไม่น้อยกว่ำ 
1.5 เท่ำ 
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สัญญำท่ีหน่ึงกูย้ืมระยะยำววงเงิน 105 ลำ้นบำท เป็นเงินกูค้่ำท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำง อตัรำดอกเบ้ีย
ร้อยละ MLR - 2.00 ต่อปี โดยช ำระคืนเงินตน้รวม 108 งวด งวดละ 0.98 ลำ้นบำท งวดแรกช ำระในวนัท ำ
กำรสุดท้ำยของเดือนท่ี 13 นับตั้งแต่วนัเบิกรับเงินกู้งวดแรกจำกธนำคำรและเสร็จส้ินภำยใน 120 เดือน
นบัตั้งแต่เดือนท่ีมีกำรเบิกรับเงินกูง้วดแรก 

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

  ต่อมำวนัท่ี 26 ธันวำคม 2560 บริษทัขอลดจ ำนวนเงินกูต้ำมสัญญำสินเช่ือลงบำงส่วนโดยตกลงกูเ้งิน
จำกธนำคำรตำมสัญญำเป็นจ ำนวนเงินทั้งส้ิน 72 ลำ้นบำท 

  โดยผ่อนช ำระเงินตน้รวม 108 งวด งวดแรกช ำระในวนัท ำกำรสุดทำ้ยของเดือนท่ี 13 นับตั้งแต่วนัเบิก
รับเงินกู้งวดแรกจำกธนำคำรและเสร็จส้ินภำยใน 120 เดือนนับตั้งแต่เดือนท่ีมีกำรเบิกรับเงินกู้งวดแรก
ภำยใตเ้ง่ือนไขกำรผอ่นช ำระ ดงัน้ี 

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

    งวดท่ี 108 ตกลงช ำระเท่ำกบัจ ำนวนตน้เงินกูแ้ละดอกเบ้ียท่ียงัคงคำ้งตำมสัญญำท่ีกูเ้งิน
    ใหค้รบถว้น 

  เงินกูย้มืระยะยำวดงักล่ำวค ้ำประกนัโดยกำรจดจ ำนองอู่ลอยหน่ึงล ำ (ดูหมำยเหตุ 12) 
  
  ในระหว่ำงปี 2564 บริษัทช ำระคืนเงินกู้ยืมระยะยำวส ำหรับสัญญำท่ีสอง วงเงิน 72 ล้ำนบำท

ครบถว้นแลว้ 
 
 ขอ้ปฏิบติัอ่ืนท่ีส ำคญัตำมสัญญำ 
  บริษทัตอ้งปฏิบติัตำมเง่ือนไขท่ีสัญญำเงินกูก้  ำหนดในเร่ืองท่ีส ำคญั ไดแ้ก่ บริษทัตอ้งไม่น ำเงินกูไ้ป

ใช้เพื่อวตัถุประสงค์อ่ืนนอกเหนือจำกวตัถุประสงค์ท่ีระบุไวใ้นสัญญำและตอ้งไม่ท ำกำรโอน ขำย ให้เช่ำ 
จ ำหน่ำย หรือก่อให้เกิดกำรติดพนัใดๆ กบัทรัพยสิ์นและจะไม่ก่อขอ้ผูกพนัหน้ี หรือภำระใดๆ โดยกำรกูย้ืม
หรือค ้ำประกนับุคคลใดๆ จนท ำให้อตัรำส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุ้นเกินกว่ำ 1.3 ต่อ 1 ทั้งน้ีจะตอ้ง
ไม่ต ่ำกว่ำศูนย ์บริษทัตกลงท่ีจะด ำรงอตัรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ีไวใ้นอตัรำส่วนไม่น้อยกว่ำ 
1.5 เท่ำ 
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21. ประมาณการหนีสิ้นส าหรับผลประโยชน์พนักงาน 
   บริษทัและบริษทัยอ่ย มีประมำณกำรหน้ีสินส ำหรับผลประโยชน์พนกังำน ดงัน้ี  

 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2564  2563  2564  2563 
ประมำณกำรหน้ีสินส ำหรับของโครงกำรผลประโยชน์ 

ยกมำตน้ปี 16,990,802  18,140,452  15,899,575  16,937,850 
ตน้ทุนบริกำรปัจจุบนัและดอกเบ้ีย 1,853,834  1,889,234  1,710,535  1,742,047 
ผลขำดทนุประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั -  505,348  -  517,405 
ส่วนท่ีจ่ำยช ำระในปี (1,198,120)  (3,544,232)  (1,198,120)  (3,297,727) 
ประมำณกำรหน้ีสินส ำหรับของโครงกำรผลประโยชน์

ยกไปปลำยปี 17,646,516  16,990,802  16,411,990  15,899,575 
  
 ค่ำใชจ่้ำยท่ีรับรู้ใน งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563  

 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564  2563  2564  2563 

 ตน้ทุนบริกำรปัจจุบนั        
 ตน้ทุนในกำรรับจำ้ง 681,403  679,971  681,403  679,971 
 คำ่ใชจ่้ำยในกำรจดัจ ำหน่ำย 79,164  81,521  79,164  81,521 
 ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร 786,346  828,035  662,128  698,816 
 รวม 1,546,913  1,589,527  1,422,695  1,460,308 
 ดอกเบ้ียจำกภำระผูกพนั 306,921  299,707  287,840  281,739 
 รวม 1,853,834  1,889,234  1,710,535  1,742,047 

 
 ข้อสมมุติหลกัในการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภัย 

 ร้อยละ 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

ระยะยำวของพนกังำน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 สรุปไดด้งัน้ี 
  (หน่วย : ลำ้นบำท) 
 ร้อยละ  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 เพ่ิมขึ้น (ลดลง)  เพ่ิมขึ้น  ลดลง  เพ่ิมขึ้น  ลดลง 
อตัรำคิดลด 1  (1.88)  1.86  (1.72)  1.69 
อตัรำกำรขึ้นเงินเดือน 2  2.33  (1.52)  2.12  (1.39) 
อตัรำกำรเปลี่ยนแปลงในจ ำนวนพนกังำน  40  (1.35)  2.81  (1.23)  2.58 
อตัรำกำรมรณะ 40  (1.68)  1.93  (1.66)  1.76 

 
22. ส ารองตามกฎหมาย 

เพื่อให้เป็นไปตำมมำตรำ 116 แห่งพระรำชบัญญัติบริษทัมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 บริษทัต้องจัดสรร
ก ำไรส ำหรับงวดส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ำรองไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิส ำหรับงวดหักด้วยยอด
ขำดทุนสะสมยกมำ (ถำ้มี) จนกวำ่ทุนส ำรองน้ีจะมีจ ำนวนไม่นอ้ยกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส ำรองตำม
กฎหมำยดงักล่ำวไม่สำมำรถน ำไปจ่ำยเงินปันผลได ้

 
23. ก าไรต่อหุ้น 

  ก ำไรต่อหุ้นค ำนวณโดยหำรก ำไรส ำหรับปีดว้ยจ ำนวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนักของหุ้นสำมญัท่ีออกอยู่
ในระหวำ่งปี 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  2564  2563  2564  2563 

ก ำไรท่ีเป็นของผูถ้ือหุ้นสำมญั   (บำท) 21,557,489  30,621,048  22,793,443  30,425,563 
จ ำนวนหุ้นสำมญัถวัเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนกั          (หุ้น) 258,291,087  258,291,087  258,291,087  258,291,087 
ก ำไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำน (บำทต่อหุ้น) 0.084  0.119  0.088  0.118 

 
24. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

  รำยกำรค่ำใชจ่้ำยแบ่งตำมลกัษณะประกอบดว้ยรำยกำรค่ำใชจ่้ำยท่ีส ำคญัดงัต่อไปน้ี 
 (หน่วย : บำท) 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม  งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จเฉพำะกิจกำร 
 2564  2563  2564  2563 
วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 162,605,368  196,781,367  161,229,422  192,524,785 
กำรเปลี่ยนแปลงในวตัถุดิบและงำนระหว่ำงท ำ 3,563,141  14,593,911  4,105,423  14,641,717 
ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย 45,722,360  42,347,114  45,074,713  42,045,480 
ค่ำใชจ่้ำยพนกังำน 104,545,825  118,109,495  75,950,285  88,606,783 
ภำระผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุ 1,546,913  1,589,527  1,422,695  1,460,308 
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การวิเคราะห์ความอ่อนไหว   
ผลกระทบของกำรเปล่ียนแปลงสมมติฐำนท่ีส ำคญัต่อมูลค่ำปัจจุบนัของภำระผูกพนัผลประโยชน์

ระยะยำวของพนกังำน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 สรุปไดด้งัน้ี 
  (หน่วย : ลำ้นบำท) 
 ร้อยละ  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 เพ่ิมขึ้น (ลดลง)  เพ่ิมขึ้น  ลดลง  เพ่ิมขึ้น  ลดลง 
อตัรำคิดลด 1  (1.88)  1.86  (1.72)  1.69 
อตัรำกำรขึ้นเงินเดือน 2  2.33  (1.52)  2.12  (1.39) 
อตัรำกำรเปลี่ยนแปลงในจ ำนวนพนกังำน  40  (1.35)  2.81  (1.23)  2.58 
อตัรำกำรมรณะ 40  (1.68)  1.93  (1.66)  1.76 

 
22. ส ารองตามกฎหมาย 

เพื่อให้เป็นไปตำมมำตรำ 116 แห่งพระรำชบัญญัติบริษทัมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 บริษทัต้องจัดสรร
ก ำไรส ำหรับงวดส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ำรองไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิส ำหรับงวดหักด้วยยอด
ขำดทุนสะสมยกมำ (ถำ้มี) จนกวำ่ทุนส ำรองน้ีจะมีจ ำนวนไม่นอ้ยกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส ำรองตำม
กฎหมำยดงักล่ำวไม่สำมำรถน ำไปจ่ำยเงินปันผลได ้

 
23. ก าไรต่อหุ้น 

  ก ำไรต่อหุ้นค ำนวณโดยหำรก ำไรส ำหรับปีดว้ยจ ำนวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนักของหุ้นสำมญัท่ีออกอยู่
ในระหวำ่งปี 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  2564  2563  2564  2563 

ก ำไรท่ีเป็นของผูถ้ือหุ้นสำมญั   (บำท) 21,557,489  30,621,048  22,793,443  30,425,563 
จ ำนวนหุ้นสำมญัถวัเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนกั          (หุ้น) 258,291,087  258,291,087  258,291,087  258,291,087 
ก ำไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำน (บำทต่อหุ้น) 0.084  0.119  0.088  0.118 

 
24. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

  รำยกำรค่ำใชจ่้ำยแบ่งตำมลกัษณะประกอบดว้ยรำยกำรค่ำใชจ่้ำยท่ีส ำคญัดงัต่อไปน้ี 
 (หน่วย : บำท) 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม  งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จเฉพำะกิจกำร 
 2564  2563  2564  2563 
วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 162,605,368  196,781,367  161,229,422  192,524,785 
กำรเปลี่ยนแปลงในวตัถุดิบและงำนระหว่ำงท ำ 3,563,141  14,593,911  4,105,423  14,641,717 
ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย 45,722,360  42,347,114  45,074,713  42,045,480 
ค่ำใชจ่้ำยพนกังำน 104,545,825  118,109,495  75,950,285  88,606,783 
ภำระผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุ 1,546,913  1,589,527  1,422,695  1,460,308 
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25. การเสนอข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานด าเนินงาน 
  ขอ้มูลส่วนงำนด ำเนินงำนท่ีน ำเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรำยงำนภำยในของบริษัทท่ีผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจ

สูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนไดรั้บและสอบทำนอยำ่งสม ่ำเสมอเพื่อใชใ้นกำรตดัสินใจในกำรจดัสรรทรัพยำกร
และประเมินผลกำรปฏิบติังำนของส่วนงำนด ำเนินงำนของบริษทั 

  บริษทัและบริษทัยอ่ยด ำเนินกิจกำรใน 2 ส่วนงำนหลกัคือ (1) ส่วนงำนซ่อมเรือ (2) ส่วนงำนต่อเรือ และ
(3) ส่วนงำนจดัหำเรือ และด ำเนินธุรกิจในส่วนงำนทำงภูมิศำสตร์หลกัในประเทศ  

  ขอ้มูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำนด ำเนินงำนของบริษทัและบริษทัย่อยส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2564 และ 2563 มีดงัต่อไปน้ี 

 
 (หน่วย : ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินรวม 

 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 

       กำรด ำเนินงำน  กำรตดัรำยกำรบญัชี   

 ส่วนงำนซ่อมเรือ  ส่วนงำนต่อเรือ  ส่วนงำนจดัหำเรือ  และอื่นๆ  ระหว่ำงกนั  งบกำรเงินรวม 

 2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 

รำยไดจ้ำกภำยนอก 370.8   373.3  75.1   86.4  60.6   22.8  5.6             (2.4)  -  -  512.1  480.1 

รำยไดร้ะหว่ำงส่วนงำน 0.2   0.4  58.1   21.2  -  -  32.2   30.2  (90.5)  (51.8)  -  - 

รำยไดท้ั้งส้ิน 371.0   373.7  133.2   107.6  60.6   22.8  37.8   27.8  (90.5)  (51.8)  512.1  480.1 

ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรด ำเนินงำน                        

   ตำมส่วนงำน 95.3  111.9  34.8  31.60  2.0  2.5  8.3           (0.5)  -  -  140.4  145.5 

รำยไดแ้ละค่ำใช้จ่ำยท่ีไม่ไดปั้น

ส่วน:  

                       

 ดอกเบ้ียรับ                     0.1  0.1 

 รำยไดอ้ื่น                     16.0  13.6 

 ค่ำใชจ่้ำยในกำรจดัจ ำหน่ำยและ

  ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร 

                    

(123.5) 

 

(112.3) 

 ตน้ทุนทำงกำรเงิน                     (6.6)  (7.5) 

 ค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินได ้                     (4.9)  (8.7) 

ก ำไรส ำหรับปี                      21.5  30.7 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม                        

ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์                     392.4  425.9 

สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้                     48.8  54.0 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน                     9.0  10.3 

สินทรัพยส่์วนกลำง                     261.8  228.1 

รวมสินทรัพย ์                     712.0  718.3 
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26. กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 
  บริษทัและบริษทัยอ่ยและพนกังำนของบริษทัและบริษทัย่อยไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ

ขึ้นตำมพระรำชบญัญติักองทุนส ำรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษทั บริษทัย่อยและพนกังำนจะจ่ำยสมทบ
เขำ้กองทุนเป็นรำยเดือนในอตัรำร้อยละ 5 ของเงินเดือน กองทุนส ำรองเล้ียงชีพน้ีบริหำรโดยธนำคำรทิสโก ้
จ ำกัด (มหำชน) และจะจ่ำยให้แก่พนักงำนเม่ือพนักงำนนั้นออกจำกงำนตำมระเบียบว่ำดว้ยกองทุนของ
บริษทั และบริษทัย่อย ส ำหรับปี 2564 และ 2563 บริษทั และบริษัทย่อยได้จ่ำยเงินสมทบกองทุนเป็น
จ ำนวนเงิน 4.49 ลำ้นบำท และ 4.53 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั (เฉพำะกิจกำร : 4.33 ลำ้นบำท และ 4.26 ลำ้นบำท 
ตำมล ำดบั) 

 
27. การบริหารจัดการทุน 

  วตัถุประสงค์ในกำรบริหำรจดักำรทุนท่ีส ำคัญของบริษทัคือกำรจดัให้มีซ่ึงโครงกำรทำงกำรเงินท่ี 
เหมำะสมและกำรด ำรงไวซ่ึ้งควำมสำมำรถในกำรด ำเนินธุรกิจอยำ่งต่อเน่ือง 

  ตำมงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันท่ี  31 ธันวำคม 2564 และ 2563 ตำมงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรมี
อตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ำกบั 0.66 : 1 และ 0.66 : 1 ตำมล ำดบั 

 
28. เงินปันผล 
  ส ำหรับปี 2564 

   เม่ือวนัท่ี 1 เมษำยน 2564 ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปีของบริษทั ไดมี้มติอนุมติักำรจ่ำยเงินปันผล
ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนปี 2563 เป็นเงินสดในอตัรำหุ้นละ 0.10 บำท คิดเป็นจ ำนวนเงิน 25.83 ลำ้นบำท โดย
ก ำหนดจ่ำยเงินปันผลในวนัท่ี 30 เมษำยน 2564 

  ส ำหรับปี 2563 
   เม่ือวนัท่ี 3 เมษำยน 2563 ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปีของบริษทั ไดมี้มติอนุมติักำรจ่ำยเงินปันผล

ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนปี 2562 เป็นเงินสดในอตัรำหุ้นละ 0.05 บำท คิดเป็นจ ำนวนเงิน 12.91 ลำ้นบำท โดย
ก ำหนดจ่ำยเงินปันผลในวนัท่ี 30 เมษำยน 2563 

 
29. สิทธิประโยชน์ตามบัตรส่งเสริมการลงทุน 

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

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

งบการเงิน เอกสารแนบการประกอบธุุรกิจและผลการดำำานิินิงานิ การกำากับดููแลกิจการ
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26. กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 
  บริษทัและบริษทัยอ่ยและพนกังำนของบริษทัและบริษทัย่อยไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ

ขึ้นตำมพระรำชบญัญติักองทุนส ำรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษทั บริษทัย่อยและพนกังำนจะจ่ำยสมทบ
เขำ้กองทุนเป็นรำยเดือนในอตัรำร้อยละ 5 ของเงินเดือน กองทุนส ำรองเล้ียงชีพน้ีบริหำรโดยธนำคำรทิสโก ้
จ ำกัด (มหำชน) และจะจ่ำยให้แก่พนักงำนเม่ือพนักงำนนั้นออกจำกงำนตำมระเบียบว่ำดว้ยกองทุนของ
บริษทั และบริษทัย่อย ส ำหรับปี 2564 และ 2563 บริษทั และบริษัทย่อยได้จ่ำยเงินสมทบกองทุนเป็น
จ ำนวนเงิน 4.49 ลำ้นบำท และ 4.53 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั (เฉพำะกิจกำร : 4.33 ลำ้นบำท และ 4.26 ลำ้นบำท 
ตำมล ำดบั) 

 
27. การบริหารจัดการทุน 

  วตัถุประสงค์ในกำรบริหำรจดักำรทุนท่ีส ำคัญของบริษทัคือกำรจดัให้มีซ่ึงโครงกำรทำงกำรเงินท่ี 
เหมำะสมและกำรด ำรงไวซ่ึ้งควำมสำมำรถในกำรด ำเนินธุรกิจอยำ่งต่อเน่ือง 

  ตำมงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันท่ี  31 ธันวำคม 2564 และ 2563 ตำมงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรมี
อตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ำกบั 0.66 : 1 และ 0.66 : 1 ตำมล ำดบั 

 
28. เงินปันผล 
  ส ำหรับปี 2564 

   เม่ือวนัท่ี 1 เมษำยน 2564 ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปีของบริษทั ไดมี้มติอนุมติักำรจ่ำยเงินปันผล
ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนปี 2563 เป็นเงินสดในอตัรำหุ้นละ 0.10 บำท คิดเป็นจ ำนวนเงิน 25.83 ลำ้นบำท โดย
ก ำหนดจ่ำยเงินปันผลในวนัท่ี 30 เมษำยน 2564 

  ส ำหรับปี 2563 
   เม่ือวนัท่ี 3 เมษำยน 2563 ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปีของบริษทั ไดมี้มติอนุมติักำรจ่ำยเงินปันผล

ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนปี 2562 เป็นเงินสดในอตัรำหุ้นละ 0.05 บำท คิดเป็นจ ำนวนเงิน 12.91 ลำ้นบำท โดย
ก ำหนดจ่ำยเงินปันผลในวนัท่ี 30 เมษำยน 2563 

 
29. สิทธิประโยชน์ตามบัตรส่งเสริมการลงทุน 

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

1. ได้รับกำรอนุญำตน ำคนต่ำงด้ำวซ่ึงเป็นช่ำงฝีมือหรือผูช้  ำนำญกำร คู่สมรสและบุคคลซ่ึงอยู่ใน
อุปกำระของบุคคลทั้งสองประเภทน้ีเขำ้มำในรำชอำณำจกัรได ้ตำมจ ำนวนและก ำหนดระยะเวลำให้
อยู่ในรำชอำณำจกัรเท่ำท่ีคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุนพิจำรณำเห็นสมควร และได้รับอนุญำต
เฉพำะต ำแหน่งหน้ำท่ีกำรท ำงำนท่ีคณะกรรมกำรให้ควำมเห็นชอบตลอดระยะเวลำเท่ำท่ีได้รับ
อนุญำตใหอ้ยูใ่นรำชอำณำจกัร 
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2.    ไดรั้บยกเวน้อำกรขำเขำ้ส ำหรับเคร่ืองจกัร ตำมท่ีคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุนพิจำรณำอนุมติั 
3. ไดรั้บกำรยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับก ำไรสุทธิท่ีไดจ้ำกกำรประกอบกิจกำรท่ีไดรั้บกำร     

ส่งเสริมรวมกนัไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่ำเงินลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภำพกำรผลิต โดย
ไม่รวมค่ำท่ีดินและทุนหมุนเวียน มีก ำหนดเวลำ 3 ปี นับแต่วนัท่ีมีรำยได้จำกกำรประกอบ
กิจกำรนั้น 

4. ไดรั้บกำรยกเวน้ไม่ตอ้งน ำเงินปันผลท่ีไดรั้บจำกกิจกำรส่งเสริมกำรลงทุน ซ่ึงไดรั้บยกเวน้ภำษี
เงินไดนิ้ติบุคคลตำมมำตรำ 31 ไปรวมค ำนวณเพือ่เสียภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล 

5. ไดรั้บอนุญำตใหน้ ำเงินหรือส่งเงินออกนอกรำชอำณำจกัรเป็นเงินตรำต่ำงประเทศได ้
ในปี 2564 บริษทัยงัไม่มีรำยไดจ้ำกกิจกำรส่งเสริมกำรลงทุน 

 
30.  การเปลีย่นแปลงในหนีสิ้นท่ีเกดิจากกจิกรรมจัดหาเงิน 

กำรเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดจำกกิจกรรมจดัหำเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  31 ธนัวำคม 2564 และ 
2563  มีดงัน้ี 

(หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม  
 ยอดคงเหลือ  กระแสเงินสด  รำยกำรท่ีไม่ใช่เงินสด  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัท่ี 1  เพิ่ม (ลด)*  เพิ่มขึ้น  กำรไดม้ำ  ผลต่ำงจำก  ณ วนัท่ี 31 
 มกรำคม 2564      ซ่ึงบริษทัยอ่ย  กำรแปลงค่ำ  ธนัวำคม 2564 

         งบกำรเงิน   
เงินกูยื้มระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 75,000,000  (1,957,676)  -  -  47,024  73,089,348 
เงินกูยื้มระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 80,238,145  (27,198,145)  -  -  -  53,040,000 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ 37,212,599  (2,018,253)  -  -  -  35,194,346 

รวม 192,450,744  (31,174,074)  -  -  47,024  161,323,694 

 
(หน่วย : บำท) 

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

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

รวม 249,274,107  (96,051,523)  37,419,269  1,808,891  -  -  192,450,744  
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(หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ยอดคงเหลือ  กระแสเงินสด  รำยกำรท่ีไม่ใช่เงินสด  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัท่ี 1  เพิม่ (ลด)*  เพิม่ขึ้น  กำรไดม้ำ  กำรแปลงค่ำ  ณ วนัท่ี 31 
 มกรำคม 2564      ซ่ึงบริษทัยอ่ย  อตัรำแลกเปลี่ยน  ธนัวำคม 2564 
เงินกูยื้มระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 75,000,000  (1,957,676)  -  -  47,024  73,089,348 
เงินกูยื้มระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 80,238,145  (27,198,145)  -  -  -  53,040,000 
เงินกูยื้มระยะยำวจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 13,600,000  3,900,000  -  -  -  17,500,000 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 37,212,599  (2,018,253)  -  -  -  35,194,346 

รวม 206,050,744  (27,274,074)  -  -  47,024  178,823,694 
 

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

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

รวม 269,274,107  (102,451,523)  37,419,269  1,808,891  -  -  206,050,744  
 

*กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจดัหำเงินสุทธิรวมจ ำนวนเงินสดรับและเงินสดช ำระคืนในงบกระแสเงินสด 
 
31. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจจะเกดิขึน้ 

 31.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าด าเนินงานและสัญญาบริการ 
   บริษทัและบริษทัย่อยไดท้ ำสัญญำบริกำรท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรจำ้งรถรับส่งพนักงำน สัญญำกำรจำ้ง

งำนและสัญญำบริกำรอ่ืนๆ  
   ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 บริษัทและบริษทัย่อยมีจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีต้องจ่ำยใน

อนำคตทั้งส้ินภำยใตส้ัญญำเช่ำด ำเนินงำนดงัน้ี 
                                                                                                       (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564  2563  2564  2563 
จ่ำยช ำระ        

ภำยใน 1 ปี 433,200  397,000  433,200  397,000 
มำกกว่ำ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี -  -  -  - 
มำกกว่ำ 5 ปี -  -  -  - 
 433,200  397,000  433,200  397,000 
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(หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ยอดคงเหลือ  กระแสเงินสด  รำยกำรท่ีไม่ใช่เงินสด  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัท่ี 1  เพิม่ (ลด)*  เพิม่ขึ้น  กำรไดม้ำ  กำรแปลงค่ำ  ณ วนัท่ี 31 
 มกรำคม 2564      ซ่ึงบริษทัยอ่ย  อตัรำแลกเปลี่ยน  ธนัวำคม 2564 
เงินกูยื้มระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 75,000,000  (1,957,676)  -  -  47,024  73,089,348 
เงินกูยื้มระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 80,238,145  (27,198,145)  -  -  -  53,040,000 
เงินกูยื้มระยะยำวจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 13,600,000  3,900,000  -  -  -  17,500,000 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 37,212,599  (2,018,253)  -  -  -  35,194,346 

รวม 206,050,744  (27,274,074)  -  -  47,024  178,823,694 
 

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

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

รวม 269,274,107  (102,451,523)  37,419,269  1,808,891  -  -  206,050,744  
 

*กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจดัหำเงินสุทธิรวมจ ำนวนเงินสดรับและเงินสดช ำระคืนในงบกระแสเงินสด 
 
31. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจจะเกดิขึน้ 

 31.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าด าเนินงานและสัญญาบริการ 
   บริษทัและบริษทัย่อยไดท้ ำสัญญำบริกำรท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรจำ้งรถรับส่งพนักงำน สัญญำกำรจำ้ง

งำนและสัญญำบริกำรอ่ืนๆ  
   ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 บริษัทและบริษทัย่อยมีจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีต้องจ่ำยใน

อนำคตทั้งส้ินภำยใตส้ัญญำเช่ำด ำเนินงำนดงัน้ี 
                                                                                                       (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564  2563  2564  2563 
จ่ำยช ำระ        

ภำยใน 1 ปี 433,200  397,000  433,200  397,000 
มำกกว่ำ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี -  -  -  - 
มำกกว่ำ 5 ปี -  -  -  - 
 433,200  397,000  433,200  397,000 
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 31.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาต่อเรือและสัญญาซ่อมเรือ 
    ก)  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 บริษทัมีสัญญำต่อเรือและสัญญำซ่อมเรือซ่ึงยงัไม่ไดส่้งมอบหรือ

ใหบ้ริกำรจ ำนวนเงินประมำณ 248.52 ลำ้นบำท  
    ข)  ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีกำรท ำสัญญำต่อเรือและซ่อมเรือมูลค่ำ

สัญญำจ ำนวน 284.62 ลำ้นบำท โดยมีเงินรับล่วงหน้ำจำกลูกคำ้จ ำนวน 38.97 ลำ้นบำท (เฉพำะกิจกำรมี
กำรท ำสัญญำต่อเรือมูลค่ำตำมสัญญำจ ำนวน 284.62 ลำ้นบำท และมีเงินรับล่วงหน้ำจำกลูกคำ้จ ำนวน 
38.97 ลำ้นบำท) (ดูหมำยเหตุ 9) 

 
 31.3 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัการซ้ือสินค้า 
   ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 บริษทัมีภำระผูกพนัเก่ียวกบักำรซ้ือสินคำ้เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ใน

กำรซ่อมแซมเป็นจ ำนวน 51.57 ลำ้นบำท 0.03 ลำ้นเหรียญสหรัฐอเมริกำ และ 1.25 ลำ้นยโูร 
 
 31.4 ภาระผูกพนัจากการท าเลตเตอร์ออฟเครดิต 
   ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 บริษทัมีกำรท ำเลตเตอร์ออฟเครดิตกับสถำบันกำรเงินท่ียงัไม่ถึง

ก ำนดช ำระเป็นจ ำนวนเงิน 0.10 ลำ้นยโูร 
 
 31.5 การค า้ประกนั 
   ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 บริษทัและบริษทัย่อยมีหนังสือค ้ำประกนัซ่ึงออกโดยธนำคำรในนำม

บริษทัและบริษทัย่อยเหลืออยู่เป็นจ ำนวนเงิน 83.20 ลำ้นบำท (เฉพำะของกิจกำร จ ำนวน 78.95 ลำ้นบำท) 
ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภำระผกูพนัทำงปฏิบติั บำงประกำรตำมปกติธุรกิจของบริษทัและบริษทัย่อย 

 
 31.6 การค า้ประกนัวงเงินสินเช่ือและเงินกู้ยืมท่ีได้รับจากสถาบันการเงนิ 
   ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 บริษทัมีวงเงินสินเช่ือและเงินกูย้ืมจำกธนำคำรจ ำนวน 585 ลำ้นบำท ค ้ำ

ประกนัโดยกำรจดจ ำนองอู่ลอยสองล ำและท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงของบริษทัเป็นหลกัประกนั 
   ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 บริษทัย่อยมีวงเงินสินเช่ือและเงินกูย้ืมจำกธนำคำรจ ำนวน 12 ลำ้นบำท 

ค ้ำประกนัโดยกำรจดจ ำนองเรือสองล ำของบริษทัย่อยและค ้ำประกนัโดยบริษทัใหญ่ 
    

32.  เคร่ืองมือทางการเงิน 
  32.1 นโยบายการบริหารความเส่ียง 

เคร่ืองมือทำงกำรเงินของบริษัทและบริษทัย่อยท่ีส ำคัญท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
ประกอบดว้ย เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ลูกหน้ีและลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน รำยไดท่ี้ยงัไม่ได้
เรียกช ำระ ลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำ เงินให้กู ้ยืม เงินเบิกเกินบัญชีธนำคำรและเงินกู้ยืมระยะสั้ นจำก
สถำบนักำรเงิน เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ และเงินกูย้มืระยะยำวจำกธนำคำร
บริษทัมีควำมเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกับเคร่ืองมือทำงกำรเงินดังกล่ำว และมีนโยบำยในกำรบริหำรควำม
เส่ียงดงัน้ี 
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  32.1.1 ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 
บริษทัและบริษทัย่อยมีควำมเส่ียงดำ้นกำรให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ี

หมุนเวียนอ่ืน เงินใหกู้ย้มื ฝ่ำยบริหำรควบคุมควำมเส่ียงน้ีโดยกำรก ำหนดให้มีนโยบำยและวิธีกำรใน
กำรควบคุมสินเช่ือ บริษัทไม่คำดว่ำจะได้รับควำมเสียหำยท่ีเป็นสำระส ำคัญจำกกำรให้สินเช่ือ 
จ ำนวนเงินสูงสุดท่ีบริษทัฯอำจตอ้งสูญเสียจำกกำรใหสิ้นเช่ือคือมูลค่ำตำมบญัชีของลูกหน้ีและลูกหน้ี
หมุนเวียนอ่ืน ลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำ เงินใหกู้ย้มืท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

 
กำรกระจุกตวัของควำมเส่ียงดำ้นกำรให้สินเช่ือเกิดจำกกำรท่ีบริษทัฯให้บริกำรรับจำ้งต่อเรือ

และซ่อมเรือให้แก่ลูกคำ้ทัว่ไปทั้งภำคเอกชนและหน่วยงำนรำชกำร ควำมสำมำรถในกำรปฏิบติัตำม
ภำระผกูพนัของลูกหน้ีเหล่ำน้ีมีควำมสัมพนัธ์เก่ียวเน่ืองกบัสภำวะเศรษฐกิจของประเทศ 

   
  32.1.2 ความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีส ำคญัสำมำรถจดัตำมประเภท
อตัรำ ดอกเบ้ีย และส ำหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีมีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีสำมำรถแยกตำม
วนัท่ีครบก ำหนด หรือ วนัท่ีมีกำรก ำหนดอตัรำดอกเบ้ียใหม่ (หำกวนัท่ีมีกำรก ำหนดอตัรำดอกเบ้ีย
ใหม่ถึงก่อน) ไดด้งัน้ี 

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

สินทรัพย์ทางการเงิน              
เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 0.38  -  -  16.83  2.34  19.55  0.50 - 0.25 
 0.38  -  -  16.83  2.34  19.55   

 
  อตัรำดอกเบี้ยคงที ่  อตัรำดอกเบี้ย      อตัรำ 

 ภำยใน  มำกกว่ำ 1  มำกกวำ่  ปรับขึ้นลง  ไม่มี    ดอกเบี้ย 
 1 ปี  ถึง 5 ปี  5 ปี  ตำมรำคำตลำด  อตัรำดอกเบี้ย  รวม  ที่แทจ้ริง 

 (ลำ้นบำท)  (ร้อยละต่อปี) 

หน้ีสินทางการเงิน              
เงินเบิกเกินบญัชี -  -  -  0.10  -  0.10  6.15 
ตัว๋สัญญำใชเ้งิน -  -  -  70.00  -  70.00  2.50 
ทรัสตรี์ซีท -  -  -  2.99  -  2.99  2.20 - 3.20 
เงินกูย้ืมระยะยำว -  -  -  53.04  -  53.04  3.47 - 4.07 

 -  -  -  126.13  -  126.13   

 
 
 
 

งบการเงิน เอกสารแนบการประกอบธุุรกิจและผลการดำำานิินิงานิ การกำากับดููแลกิจการ
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  32.1.1 ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 
บริษทัและบริษทัย่อยมีควำมเส่ียงดำ้นกำรให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ี

หมุนเวียนอ่ืน เงินใหกู้ย้มื ฝ่ำยบริหำรควบคุมควำมเส่ียงน้ีโดยกำรก ำหนดให้มีนโยบำยและวิธีกำรใน
กำรควบคุมสินเช่ือ บริษัทไม่คำดว่ำจะได้รับควำมเสียหำยท่ีเป็นสำระส ำคัญจำกกำรให้สินเช่ือ 
จ ำนวนเงินสูงสุดท่ีบริษทัฯอำจตอ้งสูญเสียจำกกำรใหสิ้นเช่ือคือมูลค่ำตำมบญัชีของลูกหน้ีและลูกหน้ี
หมุนเวียนอ่ืน ลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำ เงินใหกู้ย้มืท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

 
กำรกระจุกตวัของควำมเส่ียงดำ้นกำรให้สินเช่ือเกิดจำกกำรท่ีบริษทัฯให้บริกำรรับจำ้งต่อเรือ

และซ่อมเรือให้แก่ลูกคำ้ทัว่ไปทั้งภำคเอกชนและหน่วยงำนรำชกำร ควำมสำมำรถในกำรปฏิบติัตำม
ภำระผกูพนัของลูกหน้ีเหล่ำน้ีมีควำมสัมพนัธ์เก่ียวเน่ืองกบัสภำวะเศรษฐกิจของประเทศ 

   
  32.1.2 ความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีส ำคญัสำมำรถจดัตำมประเภท
อตัรำ ดอกเบ้ีย และส ำหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีมีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีสำมำรถแยกตำม
วนัท่ีครบก ำหนด หรือ วนัท่ีมีกำรก ำหนดอตัรำดอกเบ้ียใหม่ (หำกวนัท่ีมีกำรก ำหนดอตัรำดอกเบ้ีย
ใหม่ถึงก่อน) ไดด้งัน้ี 

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

สินทรัพย์ทางการเงิน              
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 0.38  -  -  16.83  2.34  19.55  0.50 - 0.25 
 0.38  -  -  16.83  2.34  19.55   

 
  อตัรำดอกเบี้ยคงที ่  อตัรำดอกเบี้ย      อตัรำ 

 ภำยใน  มำกกว่ำ 1  มำกกวำ่  ปรับขึ้นลง  ไม่มี    ดอกเบี้ย 
 1 ปี  ถึง 5 ปี  5 ปี  ตำมรำคำตลำด  อตัรำดอกเบี้ย  รวม  ที่แทจ้ริง 

 (ลำ้นบำท)  (ร้อยละต่อปี) 

หน้ีสินทางการเงิน              
เงินเบิกเกินบญัชี -  -  -  0.10  -  0.10  6.15 
ตัว๋สัญญำใชเ้งิน -  -  -  70.00  -  70.00  2.50 
ทรัสตรี์ซีท -  -  -  2.99  -  2.99  2.20 - 3.20 
เงินกูย้ืมระยะยำว -  -  -  53.04  -  53.04  3.47 - 4.07 

 -  -  -  126.13  -  126.13   
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  32.1.3 ความเส่ียงจากอตัราแลกเปลีย่น 
ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 บริษทัและบริษทัย่อยมี

ยอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีส ำคญัท่ีเป็นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศ ดงัน้ี 
  (หน่วย : ลำ้นหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ) 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

สกุลเงิน  สินทรัพยท์ำงกำรเงิน  หน้ีสินทำงกำรเงิน  สินทรัพยท์ำงกำรเงิน  หน้ีสินทำงกำรเงิน 

 
 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2564 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2563 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2564 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2563 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2564 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2563 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2564 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2563 

เหรียญสหรัฐฯ  0.29  0.37  0.05  -  0.29  0.37  0.05  - 
ยโูร  0.12  0.12  -  -  0.12  0.12  -  - 
เยน  -  -  2.44  -  -  -  2.44  - 

 

    
สกุลเงิน  อตัรำแลกเปล่ียนซ้ือถวัเฉล่ีย  อตัรำแลกเปล่ียนขำยถวัเฉล่ีย 

  ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2564 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2563 

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2564 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2563 

เหรียญสหรัฐฯ  33.2469  29.8674 33.5929  30.2068 
ยโูร  37.5083  36.4949 38.2813  37.2578 
เยน  0.2869  0.2869 0.2944  0.2945 

  
      32.2 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

  เน่ืองจำกสินทรัพยท์ำงกำรเงินส่วนใหญ่และหน้ีสินทำงกำรเงินบำงส่วนของบริษทัฯและ
บริษทัย่อยจัดอยู่ในประเภทระยะสั้ น เงินให้กู ้ยืมและเงินกู้ยืมมีอัตรำดอกเบ้ียใกล้เคียงกับอตัรำ
ดอกเบ้ียในตลำด บริษทัและบริษทัยอ่ยจึงประมำณมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำร
เงินใกลเ้คียงกบัมูลค่ำตำมบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

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

 
33. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบกำรเงินน้ีไดรั้บอนุมติัให้ออกโดยกรรมกำรของบริษทั เม่ือวนัท่ี 10 กุมภำพนัธ์ 2565 
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูลส�าหรับการส่งแบบ  
56-1 One Report

 การรับรองความถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปีนั้นให้กรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกผัน บริษัท
ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี พร้อมทั้งมอบอำานาจให้บุคคลใดลงนาม
กำากับเอกสารในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปีแทนด้วย โดยให้ใช้ข้อความและรูปแบบ ดังนี้

 “บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปีฉบับนี้แล้วด้วยความระมัดระวังบริษัทขอรับรองว่าข้อมูล
ดังกล่าวถูกต้องครบถ้วนไม่เป็นเท็จไม่ทำาให้ผู้อื่นสำาคัญผิดหรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำาคัญ นอกจากนี้ บริษัท
ขอรับรองว่า

 (1)  งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง  
ครบถ้วนในสาระสำาคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำาเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว 

 (2)  บริษัทได้ให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลท่ีดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำาคัญทั้งของ
บริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

 (3)  บรษิทัไดจ้ดัใหม้รีะบบการควบคมุภายในทีด่ ีและควบคมุดแูลใหมี้การปฏบิตัติามระบบดงักล่าว และขา้พเจา้ไดแ้จง้ 
ข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบ
ของบริษัทแล้ว ซ่ึงครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปล่ียนแปลงที่สำาคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้ง
การกระทำาที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

 ในการน้ีเพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องแล้ว ข้าพเจ้า 
ไดม้อบหมายให ้นายสรุเดช ตณัฑ์ไพบลูย ์เป็นผูล้งลายมอืชือ่กำากบัเอกสารนี้ไวท้กุหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไมม่ลีายมอืช่ือของ 
นายสรุเดช ตัณฑ์ไพบลูย ์กำากบัไว ้ขา้พเจา้จะถอืวา่ไม่ใชข่อ้มลูทีข่า้พเจา้ไดร้บัรองความถกูตอ้งของขอ้มลูแลว้ดงักล่าวข้างตน้”

ชื่อ ตำาแหน่ง ลายมือชื่อ

1. นายประกิต ประทีปะเสน ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ

2. นางวรวรรณ งานทวี ประธานกรรมการบริหาร

3. นายสุทิน ตัณฑ์ไพบูลย์ กรรมการบริหาร

4. นายนณณ์ ผาณิตวงศ์ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหา 
และกำาหนดค่าตอบแทน

5. นายสุรเดช ตัณฑ์ไพบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ชื่อ ตำาแหน่ง ลายมือชื่อ

ผู้รับมอบอ�านาจ นายสุรเดช ตัณฑ์ไพบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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160 แบบแสดงรายงานข้อมูลประจำาปี/รายงานประจำาปี 2564
บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำากัด (มหาชน)

CONTENTS

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ�านาจควบคุม ได้มอบหมายให้รับผิดชอบ
สูงสุดในสายงานการเงนิและบญัช ีผูท่ี้ได้รบัมอบหมายให้รบัผิดชอบโดยตรงในการควบคมุ
ดแูลการท�าบัญชเีลขานกุารบรษิทัและตวัแทนติดตอ่ประสานงานกรณีเป็นบรษิทัตา่งประเทศ

1. นายประกิต ประทีปะเสน  
ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ

อายุ : 79 ปี
การศึกษา
•  ปริญญาโท  บริหารธุรกิจ  

Wayne State University, Detroit USA
•   ปริญาญาตรี  บริหารธุรกิจ 

Silliman  University, Dumaguete, The Philippines
ประวัติการทำางาน ปัจจุบัน
• ประธานกรรมการ
 บมจ.เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์
 บมจ.ผลิตภัณฑ์ตราเพชร
 บมจ. ดิ เอราวัณ กรุ๊ป
 บจก. อ่างทองซูการ์เทอร์มินัล
• ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
 บมจ. ศุภาลัย
 บมจ. หาดทิพย์
 บมจ. ลัคกี้เท็คซ์ (ไทย)
 บมจ. ไทยคาร์บอนแบล็ค
 บมจ. รองเท้าบาจาแห่งประเทศไทย
• กรรมการ
 บมจ. ซัสโก้

จำานวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) (10/03/2564) : 200,200
สัดส่วนในการถือหุ้น (%) : 0.08
วันที่ ได้รับแต่งตั้ง : 30/03/2538

2. นายศรีภูมิ ศุขเนตร  
กรรมการอิสระ,ประธานกรรมการตรวจสอบ,
ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดคา่ตอบแทน

อายุ : 89 ปี
การศึกษา
•  ปริญญาวารสารศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
•  วิทยาลัยป้องกัน ราชอาณาจักร รุ่นที่15
•  ปริญญาโท  รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันการไปรษณีย์

โทรคมนาคมและวิทยาลัยการปกครองแห่งชาติ  ปารีส 
ประเทศฝรั่งเศส

•  ประกาศนียบัตรการปกครองและการคลัง คณะนิติศาสตร์  
มหาวิทยาลัยปารีส

ประวัติการทำางาน ปัจจุบัน
•   กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธาน

กรรมการสรรหา และกำาหนดค่าตอบแทน
 บมจ. เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์
•  ประธานกรรมการ
 บจก.โกษากร
•   ประธานคณะกงสุลกิตติมศักดิ์แห่งประเทศไทย  

นายกกิตติมศักดิ์สมาคมโทรคมนาคม 
แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

•   กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ราชรัฐโมนาโค
•   กรรมการ
 มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
 มูลนิธิศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการ  

แห่งเอเซียและแปซิฟิก
•   ที่ปรึกษากรรมการ
  ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)

จำานวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) (10/03/2564) : -
สัดส่วนในการถือหุ้น (%) : -
วันที่ ได้รับแต่งตั้ง : 26/04/2538

งบการเงิน เอกสารแนบการประกอบธุุรกิจและผลการดำำานิินิงานิ การกำากับดููแลกิจการ
CONTENTS
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บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำากัด (มหาชน)

CONTENTS

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ�านาจควบคุม ได้มอบหมายให้รับผิดชอบ
สูงสุดในสายงานการเงนิและบญัช ีผูท้ี่ได้รบัมอบหมายให้รบัผิดชอบโดยตรงในการควบคมุ
ดแูลการท�าบัญชเีลขานกุารบรษิทัและตวัแทนติดตอ่ประสานงานกรณีเป็นบรษิทัตา่งประเทศ

1. นายประกิต ประทีปะเสน  
ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ

อายุ : 79 ปี
การศึกษา
•  ปริญญาโท  บริหารธุรกิจ  

Wayne State University, Detroit USA
•   ปริญาญาตรี  บริหารธุรกิจ 

Silliman  University, Dumaguete, The Philippines
ประวัติการทำางาน ปัจจุบัน
• ประธานกรรมการ
 บมจ.เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์
 บมจ.ผลิตภัณฑ์ตราเพชร
 บมจ. ดิ เอราวัณ กรุ๊ป
 บจก. อ่างทองซูการ์เทอร์มินัล
• ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
 บมจ. ศุภาลัย
 บมจ. หาดทิพย์
 บมจ. ลัคกี้เท็คซ์ (ไทย)
 บมจ. ไทยคาร์บอนแบล็ค
 บมจ. รองเท้าบาจาแห่งประเทศไทย
• กรรมการ
 บมจ. ซัสโก้

จำานวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) (10/03/2564) : 200,200
สัดส่วนในการถือหุ้น (%) : 0.08
วันที่ ได้รับแต่งตั้ง : 30/03/2538

2. นายศรีภูมิ ศุขเนตร  
กรรมการอิสระ,ประธานกรรมการตรวจสอบ,
ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดคา่ตอบแทน

อายุ : 89 ปี
การศึกษา
•  ปริญญาวารสารศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
•  วิทยาลัยป้องกัน ราชอาณาจักร รุ่นที่15
•  ปริญญาโท  รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันการไปรษณีย์

โทรคมนาคมและวิทยาลัยการปกครองแห่งชาติ  ปารีส 
ประเทศฝรั่งเศส

•  ประกาศนียบัตรการปกครองและการคลัง คณะนิติศาสตร์  
มหาวิทยาลัยปารีส

ประวัติการทำางาน ปัจจุบัน
•   กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธาน

กรรมการสรรหา และกำาหนดค่าตอบแทน
 บมจ. เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์
•  ประธานกรรมการ
 บจก.โกษากร
•   ประธานคณะกงสุลกิตติมศักดิ์แห่งประเทศไทย  

นายกกิตติมศักดิ์สมาคมโทรคมนาคม 
แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

•   กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ราชรัฐโมนาโค
•   กรรมการ
 มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
 มูลนิธิศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการ  

แห่งเอเซียและแปซิฟิก
•   ที่ปรึกษากรรมการ
  ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)

จำานวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) (10/03/2564) : -
สัดส่วนในการถือหุ้น (%) : -
วันที่ ได้รับแต่งตั้ง : 26/04/2538

161แบบแสดงรายงานข้อมูลประจำาปี/รายงานประจำาปี 2564
บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำากัด (มหาชน)

CONTENTS

3. นางวรวรรณ งานทวี   
กรรมการและประธานกรรมการบริหาร

อายุ : 62 ปี
การศึกษา
•  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA)  

Ohio University, USA
•  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การบัญชี) 

คณะเศรษฐศาสตร์ และบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการทำางาน ปัจจุบัน
• ประธานกรรมการบริหาร
 บมจ. เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์
• กรรมการ
 บริษัท ซีทรานเฟอร์รี่ จำากัด
 บริษัท ดิสคัฟเวอร์รี่ จำากัด
 บริษัท ซีทราน ทราเวิล จำากัด
 บริษัท โคช เซอร์วิสเซส จำากัด
 บริษัท ซีทราน พอร์ท จำากัด
 บริษัท ซีทราน โลจิสติคส์ แมนเนสเม้นท์ จำากัด
2546 - 2560
• กรรมการผู้จัดการ
 บมจ. เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์
2544 - 2547
• กรรมการผู้จัดการ
 บริษัท ซีทรานเฟอร์รี่ จำากัด

จำานวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) (10/03/2564) : 1,124,960
สัดส่วนในการถือหุ้น (%) : 0.44
วันที่ ได้รับแต่งตั้ง : 09/09/2546

4. นายสุทิน ตัณฑ์ ไพบูลย์   
กรรมการและกรรมการบริหาร

อายุ : 83 ปี
การศึกษา
•  MINI  MBA 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาตรี  บริหารธุรกิจ
 University of the East Philippines
• อนุปริญญา  บัญชี 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการทำางาน ปัจจุบัน
• กรรมการบริหาร
 บมจ. เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์
• กรรมการผู้จัดการ
 บจก. ตัณฑ์ไพบูลย์ (ธุรกิจ Holding Company)
• กรรมการ
 บจก.ซีทราน เฟอร์รี่
 บจก.ซีทราน พอร์ท
2545 - 2546
• กรรมการผู้จัดการ
 บมจ. เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์

จำานวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) (10/03/2564) : -
สัดส่วนในการถือหุ้น (%) : -
วันที่ ได้รับแต่งตั้ง : 03/07/2541

FINANCIAL STATEMENTS ATTACHMENTSBUSINESS AND PERFORMANCE CORPORATE GOVERNANCE
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162 แบบแสดงรายงานข้อมูลประจำาปี/รายงานประจำาปี 2564
บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำากัด (มหาชน)

CONTENTS

5. นายประวัติ จันทร์เรือง    
กรรมการและกรรมการสรรหา
และก�าหนดค่าตอบแทน

อายุ : 83 ปี
การศึกษา
•  ปริญญาตรี  บริหารธุรกิจ
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
•  ปริญญาตรี  บัญชี
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการทำางาน ปัจจุบัน
• กรรมการ และกรรมการสรรหา 

และกำาหนดค่าตอบแทน
 บมจ. เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์
• กรรมการบริหาร
 บจก.นวกิจบ้านเมือง
 บจก. แหลมฉบังอินเตอร์เนชั่นแนล คันทรี่คลับ
• กรรมการผู้จัดการ
 บจก. นครินทร์ปาร์ค (พัฒนาที่ดิน)
 บจก. นครินทร์ปทุมธานีเอสเตรท

จำานวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) (10/03/2564) : 5,209,700
สัดส่วนในการถือหุ้น (%) : 2.02
วันที่ ได้รับแต่งตั้ง : 26/11/2544

6. ดร.บ�ารุง    จินดา   
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

อายุ : 85 ปี
การศึกษา
•  ปริญญาเอก  Dr. of Architecture
 University of Rome
•  ปริญญาตรี  สถาปัตยกรรมศาสตร์
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการทำางาน ปัจจุบัน
• กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
 บมจ. เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์
• นักธุรกิจ

จำานวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) (10/03/2564) : -
สัดส่วนในการถือหุ้น (%) : -
วันที่ ได้รับแต่งตั้ง : 06/06/2543

7. นางลักขณา    ศรีสด   
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

อายุ : 57 ปี
การศึกษา
•  ปริญญาโท  บัญชีการเงิน
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•  ปริญญาตรี  บัญชี
 วิทยาลัยเทคโนโลยี  และอาชีวศึกษา
ประวัติการทำางาน ปัจจุบัน
• กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
 บมจ. เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์
• ผู้จัดการการเงินและบัญชีอาวุโส
 บจก. สกู๊ต ดีไซน์
2553-2556
• ผู้อำานวยการฝ่ายการเงินและบัญชี
 มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง

จำานวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) (10/03/2564) : -
สัดส่วนในการถือหุ้น (%) : -
วันที่ ได้รับแต่งตั้ง : 01/06/2559

8. นายธีรพงษ์  ตัณฑ์ ไพบูลย์   
กรรมการ

อายุ : 57 ปี
การศึกษา
•  ปริญญาโท   บริหารธุรกิจ (MBA)
 GOLDEN GATE UNIVERSITY
• ปริญญาตรี  บริหารธุรกิจ สาขาบัญชี
 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)
ประวัติการทำางาน ปัจจุบัน
• กรรมการ
-  บมจ. เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์
กรรมการบริหาร
 -  บจก. ตัณฑ์ไพบูลย์
 -  บจก. มารีน เอเยนซี่ส์
 -  บจก. ซีทราน ทราเวิล
 -  บจก. ออมนิเทค เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย)
 -  บจก. เฮริเทจ สวีท
 -  บจก. ซีทราน เฟอร์รี่
 -  บจก. ซีทราน ดิสคัฟเวอร์รี่
 -  บจก. ซีทราน พอร์ท
 -  บจก. ซีทราน ด๊อคยาร์ด
 -  บจก. ซีทราน ไลน์
 -  บจก. ภูเก็ต เฮริเทจ โฮม
 -  บจก. เฮริเทจ ทาวน์ โฮม

จำานวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) (10/03/2564) : 1,000,000
สัดส่วนในการถือหุ้น (%) : 0.39
วันที่ ได้รับแต่งตั้ง : 01/07/2561

งบการเงิน เอกสารแนบการประกอบธุุรกิจและผลการดำำานิินิงานิ การกำากับดููแลกิจการ
CONTENTS



162 แบบแสดงรายงานข้อมูลประจำาปี/รายงานประจำาปี 2564
บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำากัด (มหาชน)

CONTENTS

5. นายประวัติ จันทร์เรือง    
กรรมการและกรรมการสรรหา
และก�าหนดค่าตอบแทน

อายุ : 83 ปี
การศึกษา
•  ปริญญาตรี  บริหารธุรกิจ
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
•  ปริญญาตรี  บัญชี
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการทำางาน ปัจจุบัน
• กรรมการ และกรรมการสรรหา 

และกำาหนดค่าตอบแทน
 บมจ. เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์
• กรรมการบริหาร
 บจก.นวกิจบ้านเมือง
 บจก. แหลมฉบังอินเตอร์เนชั่นแนล คันทรี่คลับ
• กรรมการผู้จัดการ
 บจก. นครินทร์ปาร์ค (พัฒนาที่ดิน)
 บจก. นครินทร์ปทุมธานีเอสเตรท

จำานวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) (10/03/2564) : 5,209,700
สัดส่วนในการถือหุ้น (%) : 2.02
วันที่ ได้รับแต่งตั้ง : 26/11/2544

6. ดร.บ�ารุง    จินดา   
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

อายุ : 85 ปี
การศึกษา
•  ปริญญาเอก  Dr. of Architecture
 University of Rome
•  ปริญญาตรี  สถาปัตยกรรมศาสตร์
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการทำางาน ปัจจุบัน
• กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
 บมจ. เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์
• นักธุรกิจ

จำานวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) (10/03/2564) : -
สัดส่วนในการถือหุ้น (%) : -
วันที่ ได้รับแต่งตั้ง : 06/06/2543

7. นางลักขณา    ศรีสด   
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

อายุ : 57 ปี
การศึกษา
•  ปริญญาโท  บัญชีการเงิน
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•  ปริญญาตรี  บัญชี
 วิทยาลัยเทคโนโลยี  และอาชีวศึกษา
ประวัติการทำางาน ปัจจุบัน
• กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
 บมจ. เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์
• ผู้จัดการการเงินและบัญชีอาวุโส
 บจก. สกู๊ต ดีไซน์
2553-2556
• ผู้อำานวยการฝ่ายการเงินและบัญชี
 มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง

จำานวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) (10/03/2564) : -
สัดส่วนในการถือหุ้น (%) : -
วันที่ ได้รับแต่งตั้ง : 01/06/2559

8. นายธีรพงษ์  ตัณฑ์ ไพบูลย์   
กรรมการ

อายุ : 57 ปี
การศึกษา
•  ปริญญาโท   บริหารธุรกิจ (MBA)
 GOLDEN GATE UNIVERSITY
• ปริญญาตรี  บริหารธุรกิจ สาขาบัญชี
 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)
ประวัติการทำางาน ปัจจุบัน
• กรรมการ
-  บมจ. เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์
กรรมการบริหาร
 -  บจก. ตัณฑ์ไพบูลย์
 -  บจก. มารีน เอเยนซี่ส์
 -  บจก. ซีทราน ทราเวิล
 -  บจก. ออมนิเทค เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย)
 -  บจก. เฮริเทจ สวีท
 -  บจก. ซีทราน เฟอร์รี่
 -  บจก. ซีทราน ดิสคัฟเวอร์รี่
 -  บจก. ซีทราน พอร์ท
 -  บจก. ซีทราน ด๊อคยาร์ด
 -  บจก. ซีทราน ไลน์
 -  บจก. ภูเก็ต เฮริเทจ โฮม
 -  บจก. เฮริเทจ ทาวน์ โฮม

จำานวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) (10/03/2564) : 1,000,000
สัดส่วนในการถือหุ้น (%) : 0.39
วันที่ ได้รับแต่งตั้ง : 01/07/2561

163แบบแสดงรายงานข้อมูลประจำาปี/รายงานประจำาปี 2564
บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำากัด (มหาชน)

CONTENTS

9. ดร.นณณ์ ผาณิตวงศ์   
กรรมการกรรมการบริหารและ
กรรมการสรรหาและก�าหนด
ค่าตอบแทน

อายุ : 45 ปี
การศึกษา
•  ปริญญาเอก  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
•  ปริญญาโท  บริหารธุรกิจ
 University of North Carolina at Wilmington
•  ปริญญาตรี  บริหารธุรกิจ
 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)
ประวัติการทำางาน ปัจจุบัน
• กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
 บมจ. เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์
• กรรมการ
 บจก. อ่างทองชูการ์เทอร์มินอล
 บจก. วิทัย  ไบโอเพาเวอร์
 บจก. นครเพชรกรีนเนอร์ยี่
 บจก. มิลตั้นไบโอเทค
 บจก. น้ำาตาลนครเพชร

จำานวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) (10/03/2564) : 5,500,000
สัดส่วนในการถือหุ้น (%) : 2.13
วันที่ ได้รับแต่งตั้ง : 04/06/2545

10. นายสุรเดช   ตัณฑ์ ไพบูลย ์  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการบริหาร

อายุ : 48 ปี
การศึกษา
•  ปริญญาโท   บริหารธุรกิจ (MBA)
 University of  Central Oklahoma USA.
• ปริญญาตรี   พาณิชยศาสตร์ และ
 การบัญชี เอกการขนส่งระหว่างประเทศ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการทำางาน ปัจจุบัน
• ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2559
• รองกรรมการผู้จัดการ
2552-2558
• ผู้จัดการทั่วไป
 บมจ. เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์
2551-2552
• Category Development Manager
2550-2551
• Unit Manager
2549-2550
• Marketing Strategy & Planning Manager
 Procter & Gamble Trading (Thailand) Limited

จำานวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) (10/03/2564) : -
สัดส่วนในการถือหุ้น (%) : -
วันที่ ได้รับแต่งตั้ง :01/10/2558
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164 แบบแสดงรายงานข้อมูลประจำาปี/รายงานประจำาปี 2564
บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำากัด (มหาชน)

CONTENTS

11. นายวิณณ์ ผาณิตวงศ์    
กรรมการและกรรมการบริหาร

อายุ : 40 ปี
การศึกษา
•  ปริญญาโท   บริหารธุรกิจ (MBA)
 Harvard Business School (Harvard University), USA.
•  ปริญญาตรี   เศรษฐศาสตร์
 ภาคภาษาอังกฤษ
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการทำางาน ปัจจุบัน
• กรรมการบริหาร
 บมจ. เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์
• กรรมการบริหาร และผู้จัดการฝ่ายส่งออก
 บริษัท น้ำาตาลนครเพชร จำากัด
• กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ
 บริษัท อ่างทองชูการ์ เทอร์มินัล จำากัด
2553-2559
• กรรมการผู้จัดการ
 บจก. วิทัย  ไบโอเพาเวอร์

จำานวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) (10/03/2564) : 5,500,000
สัดส่วนในการถือหุ้น (%) : 2.13
วันที่ ได้รับแต่งตั้ง : 04/04/2560

งบการเงิน เอกสารแนบการประกอบธุุรกิจและผลการดำำานิินิงานิ การกำากับดููแลกิจการ
CONTENTS



164 แบบแสดงรายงานข้อมูลประจำาปี/รายงานประจำาปี 2564
บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำากัด (มหาชน)

CONTENTS

11. นายวิณณ์ ผาณิตวงศ์    
กรรมการและกรรมการบริหาร

อายุ : 40 ปี
การศึกษา
•  ปริญญาโท   บริหารธุรกิจ (MBA)
 Harvard Business School (Harvard University), USA.
•  ปริญญาตรี   เศรษฐศาสตร์
 ภาคภาษาอังกฤษ
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการทำางาน ปัจจุบัน
• กรรมการบริหาร
 บมจ. เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์
• กรรมการบริหาร และผู้จัดการฝ่ายส่งออก
 บริษัท น้ำาตาลนครเพชร จำากัด
• กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ
 บริษัท อ่างทองชูการ์ เทอร์มินัล จำากัด
2553-2559
• กรรมการผู้จัดการ
 บจก. วิทัย  ไบโอเพาเวอร์

จำานวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) (10/03/2564) : 5,500,000
สัดส่วนในการถือหุ้น (%) : 2.13
วันที่ ได้รับแต่งตั้ง : 04/04/2560

165แบบแสดงรายงานข้อมูลประจำาปี/รายงานประจำาปี 2564
บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำากัด (มหาชน)

CONTENTS

1. นายนิติ ประทุมถิ่น
ผู้อ�านวยการสายงานปฎิบัติการ

อายุ : 50 ปี
การศึกษา
•  ปริญญาโท  บริหารธุรกิจ (MBA)
 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
•  ปริญญาตรี  วิทยาศาสตร์
 สถาบันราชภัฎ พระนคร
ประวัติการทำางาน ปัจจุบัน
• ผู้อำานวยการสายงานปฎิบัติการ 
2559-2560
• ผู้จัดการทั่วไป
2557-2558
• ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป
 บมจ. เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์
2555 - 2557
• ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกยานพาหนะ
 บมจ. สหพัฒนพิบูล
2550 - 2555
• ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ตรวจเรือ (ESP and Lifeboat Inspection)
 K.P. SHIP MANAGEMENT CO.,LTD.

จำานวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) (10/03/2564) : -
สัดส่วนในการถือหุ้น (%) : -
วันที่ ได้รับแต่งตั้ง :01/10/2558

2. นายทวีเกียรติ เทอดเผ่าพงษ์   
ผู้อ�านวยการสายงานการตลาดและพัฒนาธุรกิจ

อายุ : 50 ปี
การศึกษา
• ปริญญาโท  การจัดการนวัตกรรม
 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
• ปริญญาตรี  วิศวกรรมเครื่องกล
 เทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทเวศร์
ประวัติการทำางาน ปัจจุบัน
• ผู้อำานวยการสายงานการตลาดและพัฒนาธุรกิจ
 บมจ. เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์
2558-2560
• รองกรรมการผู้จัดการ
 บริษัท เอส อี เอ ชิพยาร์ด จำากัด

จำานวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) (10/03/2564) : -
สัดส่วนในการถือหุ้น (%) : -
วันที่ ได้รับแต่งตั้ง : 01/03/2560

3. นางสาวระพีพรรณ พิบูลย์ศิลป์   
ผู้อ�านวยการสายงานการเงิน
และรักษาการผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี

อายุ : 48 ปี
การศึกษา
•  ปริญญาโท   บริหารเทคโนโลยี 

วิทยาลัยนวัตกรรมอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาตรี  บริหารธุรกิจ – บัญช ี

เทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตบพิตรพิมุข  จักรวรรดิ
ประวัติการทำางาน ปัจจุบัน
•  ผู้อำานวยการสายงานการเงิน 
 และรักษาการผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี
2554-2563
•  ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี
 บมจ. เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์
2548 - 2549
•  นักบริหารการเงิน
 บจก. เอซี นีลเส็น (ประเทศไทย)
2536 - 2548
•  สมุห์บัญชี
 บจก. จงสถิตย์

จำานวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) (10/03/2564) : -
สัดส่วนในการถือหุ้น (%) : -
วันที่ ได้รับแต่งตั้ง : 01/02/2564

4. นางอารมย์ สัจจวิโส
ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ

อายุ : 68 ปี
การศึกษา
•  มัธยมศึกษาตอนปลาย
 โรงเรียนศรีบุณยานนท์
ประวัติการทำางาน ปัจจุบัน
• ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
2555-2563
• ผู้จัดการฝ่ายบริการพัสดุ
 บมจ. เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์
2548-2554
• ผู้จัดการแผนกจัดซื้อ
 บมจ. เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์

จำานวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) (10/03/2564) : -
สัดส่วนในการถือหุ้น (%) : -
วันที่ ได้รับแต่งตั้ง : 01/02/2564
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5. นายเสกสรร ปราณอมรกิจ   
ผู้จัดการฝ่ายบริการพัสดุ

อายุ : 55 ปี
การศึกษา
•  ปริญญาตรี  วิศวกรรมเครื่องกลเรือ
 ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี
ประวัติการทำางาน ปัจจุบัน
• ผู้จัดการฝ่ายบริการพัสดุ
 บมจ.เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์
2562 
• รองประธานฝ่ายเทคนิคทางทะเล
 บจก.เอ็น พี มารีน
2553-2561
• ผู้จัดการทั่วไป
 บจก.ไทยอินเตอร์เนชั่นแนล ด๊อคยาร์ด

จำานวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) (10/03/2564) : -
สัดส่วนในการถือหุ้น (%) : -
วันที่ ได้รับแต่งตัว 01/02/2564

6. นายธวัช  ธนเจริญธวัช
ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม

อายุ : 48 ปี
การศึกษา
• ปริญญาโท  การจัดการการขนส่งและโลจิสติกส์
 มหาวิทยาลัยบูรพา
• ปริญญาตรี   
 เครื่องกลเรือ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี
 รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
ประวัติการทำางาน ปัจจุบัน
• ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม
2562-2564
• ผู้จัดการแผนกวิศวกรรม
2560-2562
• ผู้จัดการบริหารงานโครงการ
2558-2560
• ผู้จัดการโครงการต่อเรือ
 บมจ. เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์

จำานวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) (10/03/2564) : -
สัดส่วนในการถือหุ้น (%) : -
วันที่ ได้รับแต่งตั้ง : 01/01/2564

7. นายพงศ์สัณห์ แพจุ้ย   
ผู้จัดการฝ่ายผลิต

อายุ : 39 ปี
การศึกษา
•  ปริญญาโท   บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
•  ปริญญาตรี   
 วิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรีราชา
ประวัติการทำางาน ปัจจุบัน
• ผู้จัดการฝ่ายผลิต
2560-2561
• ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต
2559 - 2560
• ผู้จัดการสายงานเรือซ่อม
 บมจ. เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์

จำานวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) (10/03/2564) : -
สัดส่วนในการถือหุ้น (%) : -
วันที่ ได้รับแต่งตั้ง : 01/07/2562

8. นายณฐกร พุ่มภักดี   
ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

อายุ : 37 ปี
การศึกษา
• ปริญญาตรี วิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรีราชา
ประวัติการทำางาน ปัจจุบัน
• ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
2562-2563
• ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาด
2558-2561
• ผู้จัดการแผนกขาย
 บมจ.เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์

จำานวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) (10/03/2564) : -
สัดส่วนในการถือหุ้น (%) : -
วันที่ ได้รับแต่งตัว 01/02/2564

งบการเงิน เอกสารแนบการประกอบธุุรกิจและผลการดำำานิินิงานิ การกำากับดููแลกิจการ
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5. นายเสกสรร ปราณอมรกิจ   
ผู้จัดการฝ่ายบริการพัสดุ

อายุ : 55 ปี
การศึกษา
•  ปริญญาตรี  วิศวกรรมเครื่องกลเรือ
 ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี
ประวัติการทำางาน ปัจจุบัน
• ผู้จัดการฝ่ายบริการพัสดุ
 บมจ.เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์
2562 
• รองประธานฝ่ายเทคนิคทางทะเล
 บจก.เอ็น พี มารีน
2553-2561
• ผู้จัดการทั่วไป
 บจก.ไทยอินเตอร์เนชั่นแนล ด๊อคยาร์ด

จำานวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) (10/03/2564) : -
สัดส่วนในการถือหุ้น (%) : -
วันที่ ได้รับแต่งตัว 01/02/2564

6. นายธวัช  ธนเจริญธวัช
ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม

อายุ : 48 ปี
การศึกษา
• ปริญญาโท  การจัดการการขนส่งและโลจิสติกส์
 มหาวิทยาลัยบูรพา
• ปริญญาตรี   
 เครื่องกลเรือ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี
 รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
ประวัติการทำางาน ปัจจุบัน
• ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม
2562-2564
• ผู้จัดการแผนกวิศวกรรม
2560-2562
• ผู้จัดการบริหารงานโครงการ
2558-2560
• ผู้จัดการโครงการต่อเรือ
 บมจ. เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์
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สัดส่วนในการถือหุ้น (%) : -
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7. นายพงศ์สัณห์ แพจุ้ย   
ผู้จัดการฝ่ายผลิต

อายุ : 39 ปี
การศึกษา
•  ปริญญาโท   บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
•  ปริญญาตรี   
 วิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรีราชา
ประวัติการทำางาน ปัจจุบัน
• ผู้จัดการฝ่ายผลิต
2560-2561
• ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต
2559 - 2560
• ผู้จัดการสายงานเรือซ่อม
 บมจ. เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์

จำานวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) (10/03/2564) : -
สัดส่วนในการถือหุ้น (%) : -
วันที่ ได้รับแต่งตั้ง : 01/07/2562

8. นายณฐกร พุ่มภักดี   
ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

อายุ : 37 ปี
การศึกษา
• ปริญญาตรี วิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรีราชา
ประวัติการทำางาน ปัจจุบัน
• ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
2562-2563
• ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาด
2558-2561
• ผู้จัดการแผนกขาย
 บมจ.เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์

จำานวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) (10/03/2564) : -
สัดส่วนในการถือหุ้น (%) : -
วันที่ ได้รับแต่งตัว 01/02/2564
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9. นายอวยชัย ติวิรัช
เลขานุการบริษัท

อายุ : 60 ปี
การศึกษา
•  ปริญญาตรี   นิติศาสตร์
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
•  อบรมหลักสูตร Company   Secretary 
 Program (CSP) ของ IOD
ประวัติการทำางาน
2542 -ปัจจุบัน 
•  เลขานุการบริษัท/ ฝ่ายกฎหมาย
 บมจ. เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์

จำานวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) (10/03/2564) : -
สัดส่วนในการถือหุ้น (%) : -

FINANCIAL STATEMENTS ATTACHMENTSBUSINESS AND PERFORMANCE CORPORATE GOVERNANCE
CONTENTS



168 แบบแสดงรายงานข้อมูลประจำาปี/รายงานประจำาปี 2564
บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำากัด (มหาชน)

CONTENTS

เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
- ไม่มี -

งบการเงิน เอกสารแนบการประกอบธุุรกิจและผลการดำำานิินิงานิ การกำากับดููแลกิจการ
CONTENTS



168 แบบแสดงรายงานข้อมูลประจำาปี/รายงานประจำาปี 2564
บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำากัด (มหาชน)

CONTENTS

เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
- ไม่มี -

169แบบแสดงรายงานข้อมูลประจำาปี/รายงานประจำาปี 2564
บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำากัด (มหาชน)

CONTENTS

เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน

นายศุภฤกษ์ คชจิรัฐกุล ผู้จัดการทั่วไป ห้างหุ้นส่วนจำากัด ศรีฤกษ์ 

คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องและประสบการณ์ท�างาน

การฝึกอบรม

6 ต.ค. 2564
5 พ.ย. 2564

สารสนเทศทางการบัญชี 1
มาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวของกับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

7 พ.ย. 2563
20 ธ.ค. 2563

IT Audit for Non IT Auditor รุ่นที่ 1/63
รู้ลึก รู้จริง การบัญชีรับเหมาก่อสร้างและการขายอสังหาริมทรัพยสำาหรับ NPAe

30 ต.ค. 2562
16 พ.ย. 2562

การป้องกันความผิดตามกฏหมายทุจริตและฟอกเงินรุ่นที่ 2/62
ความรู้พื้นฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

21 ธ.ค. 2561
23 ธ.ค. 2561

ภาษีสำาหรับกิจการ SME Update 2018
รู้ลึก รู้จริง การบัญชีรับเหมาก่อสร้างและการขายอสังหาริมทรัพย์สำาหรับ NPAe

7 ธ.ค. 2560
26 ธ.ค. 2560

ความแตกต่างระหว่างสัญญาเช่าดำาเนินงานและสัญญาเช่าการเงิน
รอบรู้การบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่ม

10 พ.ย. 2559 การวิเคราะห์งบการเงินสำาหรับผู้ประกอบการ

20 ธ.ค. 2558
22 พ.ย. 2558

มองทะลุปัญหาการจัดทำา และวิเคราะห์งบกระแสเงินสด ตามมาตรฐานTFRS for SMEs
การบัญชีภาษีเงินได้ ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 ครั้ง 2

20 ธ.ค. 2557 แนวปฏิบัติการลงบัญชีสำาหรับการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา
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Compliance and Compliance Audit
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ปัญหาภาษีสำาหรับการรับรู้รายได้
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20-21 ธ.ค. 2551 วิธีการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบภายใน

ประสบการณ์ท�างาน

ปี 2547-ปัจจุบัน
หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำากัด ศรีฤกษ์
กรรมการผู้จัดการบริษัท ทองการบัญชี จำากัด

ปี 2540 – 2547 ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท ลินเด้ แก๊ส (ประเทศไทย) จำากัด

ปี 2535 – 2540 ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีอาวุโส บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำากัด
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1.	 	การสรรหาและก�าหนดคา่ตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร	ความเปน็อสิระของคณะกรรมการจากฝา่ยจดัการ	การพฒันา 
กรรมการ	และการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ	รวมถึงการก�ากับดูแลบริษัทย่อย

 สามารถดูได้จาก ส่วนที่ 2 การกำากับดูแลกิจการ

2.	 	การดูแลผู้ถือหุ้น	 การปฎิบัติต่อผู้ถือหุ้นโดยเท่าเทียมกัน	การส่งเสริมการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น	 การป้องกันการใช้ข้อมูล
ภายใน	การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย	การชดเชยกรณีที่เกิดการละเมิด
สิทธิ	การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น	และมาตรการการด�าเนินการกับผู้ที่ฝ่าฝืนนโยบายและแนวปฏิบัติดังกล่าว

  สามารถดูได้จาก ส่วนที่ 2 การกำากับดูแลกิจการ

3.	 คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ	
 สามารถดูรายละเอียดได้จาก www.asimar.com
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Operate under experience and the expertise of the team is constantly evolving to 
deliver quality work and Create the highest satisfaction for customers with the 
availability of tools Machines and equipment support to work at full efficiency.

40 years in doing business with good governance taking into account all 
stakeholders ready to grow and take care of the environment with the 
community.

The company has researched innovations by bringing technology to develop 
the work to be modern. reduce energy consumption and care for the 
environment

Expert  experienced staff Have expertise in a specific field Both mechanical 
work, shaft work, machine tools, and steel and aluminum welding.

Responsibility and adherence to business operations according to the vision 
with a management policy that covers both quality and safety in the work of 
all parties

Create quality work that is convincing. and trust from customers with various 
standard systems

Ability

Sustainable

Innovation

Mechanical Expert

Accountability

Reliability
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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 

Shareholders
Target returns 
on investment 

to their 
satisfaction
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Human 

resources 
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and good 
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Environment 
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environmental 
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Well-received 
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satisfaction
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 Mr.Prakit Pradipasen
 Chairman

Message From The Chairman

 The long-lasting COVID-19 crisis continuing until 2021, causing both business and 
household sectors to suffer more cumulative economic losses. The Global and Thai 
Economy are still highly uncertain as the COVID-19 outbreak continues. The Omicron 
variant became the main variant of the outbreak. Although they do not cause severe 
symptoms, their ability to spread more quickly means that the number of infected people 
continues to increase. This could lead to mutations and further increase risks in the future, 
forcing the economy into a global recession. Learning to adapt and adjust disease control 
measures to the context ahead is important.
 The Company is aware of the aforementioned risks and has planned to cope with 
various situations that arise, including the Business Continuity Management Plan (BCP) 
to enable the business to operate without interruption. During the epidemic, the company 
emphasizes the safety of employees as a priority. Work is planned by working from home 
method or meeting via online, while production line employees who still have to work in 
the factory (Work on Site) have strictly screening measures. Develop a manpower plan to 
work as a substitute for each other, build confidence for customers, ready to deliver ship 
repair work as scheduled, as well as to cooperate with the public in strict implementation 
of government measures to ensure continuity of work and to carry out both ship repair and 
shipbuilding production according to the plan to generate income and profits for all 
stakeholders.
 Even this year's turnover has not grown as planned from the impact of COVID-19, 
ship owners control costs and expenses, limit budget for boat maintenance, choose to do 
only the necessary tasks, or according to the rules and regulations of the Marine Department 
which has lenient measures to extend the time of entering the docks including the number 
of foreign ships cannot be repaired in the country causing price competition among shipyards 
increased. As a result, the profit margin of the repaired ships was reduced, while the 
shipbuilding segment can still be managed as planned, ships are delivered as scheduled 
for every project as well as continually new shipbuilding projects.
In every situation, the company continues to operate under the concept of Sustainable 
Development, which has incorporated such guidelines as part of its operations. Balance 
the economy, society and environment through good corporate governance in accordance 
with corporate governance principles to create balance and sustainable values for all 
stakeholders.
 Finally, I as the Chairman of the Board of Directors, Board and the Company's 
management team thank the shareholders, partners and all related parties for trusting and 
supporting the Company's operations well over the past 40 years, also thanks to the 
management and employees, everyone who is dedicated to making the company achieve 
goals amid challenging circumstances in 2021 and please be confident that we will continue 
to build a business to grow steadily and sustainably.
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1. Organizational structure and operation of the group of 
companies
1.1 Policy and business overview 

 Core business of Asian Marine Services Public Company Limited is in shipbuilding, ship repair and engineering 
works.

1.1.1 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

1.1.2 Material changes and developments

 Asian Marine Services Public Company Limited was established in 1981 as a marine survey company with 
registered capital of THB 200,000. The Company later reviewed its original corporate objective in view of the growing 
demand for ship repair services of required standard.  In response to such demand, the Company increased its 
registered capital to THB 20 million and purchased its first floating dock, Asimar 1, from Japan.  Then in 1995, 
the Company purchased its second floating dock, Asimar 2, from Germany and increased the registered capital to 
THB 120 million and THB 170 million respectively. The Company subsequently became listed as a public company 
limited and changed its name to Asian Marine Services Public Company Limited or ASIMAR.

CONTENTS
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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.

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.

The Company subsequently became listed 
as a public company limited and changed 
its name to Asian Marine Services Public 
Company Limited or ASIMAR.

The Company was appointed to 
construct parts of the steel 
structure and fabrication linking 
the Concourse Building of 
Suvarnabhumi Airport

The Company established a 
subsidiary, Asimar Marine Co., Ltd.

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)

The Company jointly signed a 
contract with GATI LIMITED of India 

to build a 442 TEU cargo ship.

The Company also signed contracts with 
ALMANSOORI PRODUCTION SERVICE 

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

The Company delivered a 442 TEU 
cargo ship to GATI Limited of India. 
The Company signed a contract 
with the Ports Authority of Thailand.

Signed a contract to build the 
Transhipment Barge Inter 7 vessel 
for Inter Stevedoring 7 Co., Ltd.

Signed a contract to build 6 
Lighter Barge and handed over 
the Lighter Barge.

Introducing the 2nd shipyard in 
Surat Thani province for 
business expansion in the 
south area of Thailand.

Completed delivery of the 
Tugboat with pulling 
capacity of 50 metric tons. 
(The Port Boat 304)

1981 1995 2003

2005

20062009

2011

2013 2016

2007

2017

 HISTORY 
 AND SIGNIFICANT DEVELOPMENTS

2004
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construct parts of the steel 
structure and fabrication linking 
the Concourse Building of 
Suvarnabhumi Airport

The Company established a 
subsidiary, Asimar Marine Co., Ltd.

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)

The Company jointly signed a 
contract with GATI LIMITED of India 

to build a 442 TEU cargo ship.

The Company also signed contracts with 
ALMANSOORI PRODUCTION SERVICE 

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

The Company delivered a 442 TEU 
cargo ship to GATI Limited of India. 
The Company signed a contract 
with the Ports Authority of Thailand.

Signed a contract to build the 
Transhipment Barge Inter 7 vessel 
for Inter Stevedoring 7 Co., Ltd.

Signed a contract to build 6 
Lighter Barge and handed over 
the Lighter Barge.

Introducing the 2nd shipyard in 
Surat Thani province for 
business expansion in the 
south area of Thailand.

Completed delivery of the 
Tugboat with pulling 
capacity of 50 metric tons. 
(The Port Boat 304)
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 In 1996, the Company was awarded a government procurement contract to build 3 patrol gunboats for the 
Royal Thai Navy worth THB 808 million.  Moreover, the Company’s ordinary shares were approved as registered 
share capital for trading in the Stock Exchange of Thailand.  The Company later registered the closing of its branch 
at Soi Suksawad 49 and moved the Asimar 1 floating dock to the same location as Asimar 2 at the Company’s 
current headquarters.

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

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

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

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

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

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

 In 2007, the Company completed building the structure of a 442 TEU cargo ship - the largest ever to be 
commissioned in Thailand, for GATI LIMITED of India, which commenced in 2006 and is due to be delivered in 
2008.  In addition the Company also signed another two contracts: with SERBA PACIFIK SDN.BHD of Malaysia 
to convert a container ship into an offshore operations support vessel; and with ALMANSOORI PRODUCTION 
SERVICE LLC. of the United Arab Emirates to build a petroleum exploration vessel.
 The Company has started an occupational health and safety standards program and OHSAS 18001accreditation 
system which is currently being developed in accordance with the established guidelines.

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

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

 In 2008, the Company completed the project to build a 442 TEU cargo ship commissioned by GATI LIMITED of 
India.  Prior to that, on 26 November 2008, the Company delivered the offshore operations support vessel-converted 
from a container transport ship; commissioned by SERBA PACIFIK SDN.BHD of Malaysia and proceeded with 
the project commissioned by ALMANSOORI PRODUCTION SERVICE LLC. of the United Arab Emirates to build 
a petroleum exploration vessel which is due to be delivered in 2009.  In addition, the Company signed a contract 
with K.A. AL-GOSAIBI DIVING AND MARINE SERVICES COMPANY of Saudi Arabia to build a 60-metre offshore 
submarine operations support vessel.
 The Company has proceeded in developing its occupational health and safety standards program under the 
OHSAS 18001 accreditation system in accordance with the guidelines and requirements of the system.
 Moreover, Ecomarine Co., Ltd. has completed the rehabilitation of the waterways of the Chao Phraya River 
and Noi River in Ayudhya Province, under the Bright Chao Phraya in Honour of His Majesty the King Project which 
involved inspection and treatment of the waterways which run through the province, including disposal of waste, 
water hyacinth and other weeds.  Project implementation of the one-year contract began on 1 December 2007 and 
ended on 31 November 2008. Organic materials were used in the treatment and rehabilitation process because 
water in the area earlier faced serious pollution and contamination problems which adversely affected the local fish 
farming industry.

 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.
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THB 238,000,000 to THB 234,810,100 which should also be reflected in Article 4 of the Company’s prospectus 
under the heading “Registered Capital”.

 In 2007, the Company completed building the structure of a 442 TEU cargo ship - the largest ever to be 
commissioned in Thailand, for GATI LIMITED of India, which commenced in 2006 and is due to be delivered in 
2008.  In addition the Company also signed another two contracts: with SERBA PACIFIK SDN.BHD of Malaysia 
to convert a container ship into an offshore operations support vessel; and with ALMANSOORI PRODUCTION 
SERVICE LLC. of the United Arab Emirates to build a petroleum exploration vessel.
 The Company has started an occupational health and safety standards program and OHSAS 18001accreditation 
system which is currently being developed in accordance with the established guidelines.

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

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

 In 2008, the Company completed the project to build a 442 TEU cargo ship commissioned by GATI LIMITED of 
India.  Prior to that, on 26 November 2008, the Company delivered the offshore operations support vessel-converted 
from a container transport ship; commissioned by SERBA PACIFIK SDN.BHD of Malaysia and proceeded with 
the project commissioned by ALMANSOORI PRODUCTION SERVICE LLC. of the United Arab Emirates to build 
a petroleum exploration vessel which is due to be delivered in 2009.  In addition, the Company signed a contract 
with K.A. AL-GOSAIBI DIVING AND MARINE SERVICES COMPANY of Saudi Arabia to build a 60-metre offshore 
submarine operations support vessel.
 The Company has proceeded in developing its occupational health and safety standards program under the 
OHSAS 18001 accreditation system in accordance with the guidelines and requirements of the system.
 Moreover, Ecomarine Co., Ltd. has completed the rehabilitation of the waterways of the Chao Phraya River 
and Noi River in Ayudhya Province, under the Bright Chao Phraya in Honour of His Majesty the King Project which 
involved inspection and treatment of the waterways which run through the province, including disposal of waste, 
water hyacinth and other weeds.  Project implementation of the one-year contract began on 1 December 2007 and 
ended on 31 November 2008. Organic materials were used in the treatment and rehabilitation process because 
water in the area earlier faced serious pollution and contamination problems which adversely affected the local fish 
farming industry.

 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.
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 On 28 September 2009, the Company signed a contract with the Fisheries Department to repair the Mahidol 
Marine Exploration Ship.
 On 30 November 2009, the Company signed a contract with the Ports Authority of Thailand to build 2 tow 
vessels, valued at 533 million Baht (price including VAT), of not less than 30 metric tonnes and not less than 40 
metric tonnes tow capacity respectively. The project timeline is 730 days.

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

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

 In March 2011, the company successfully delivered the Chao Phraya/Pasak Rehabilitation Project in Ayudhya, 
Pathumthani and Nonthaburi provinces which focused on activities such as collection and eradication of water 
hyacinths, garbage, and other waste and pollution, including monitoring of the water quality in the Chao Phraya 
River.
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 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.

 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.
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 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.

 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.
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 On 3 September 2015, Delivered the 12 MT BUOY TENDER vessel to Port Authority of Thailand valued 349.60 
million Baht.
 On 26 September 2015, Received the Award of “Premium Products of Thailand Year 2015” under the category 
of standard shipbuilding of Sea Vessels from Ministry of Industry Thailand.

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

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

 In 2016, On 4 May 2016 Signed contract to build a Tugboat with pulling capacity of not less than 50 metric 
tons for the Ports Authority of Thailand, with project timeline of 18 months and project value of 398.30 million Baht.
 On 27 July 2016 Transfer ownership of property comprising land and building in Surat Thani Province as 
additional branch to expand business operation to the southern region, at total value of 130 million Baht
 On 26 August 2016 Signed a contract to build 6 barges A2500 DWT for Viravan Co., Ltd. with project timeline 
of 1 year and project value of 99.00 million Baht.
 On 6 September 2016 Keel-laying Ceremony of the Tugboat with pulling capacity of not less than 50 metric 
tons commissioned by the Ports Authority of Thailand
 On 28 September 2016 Keel-laying Ceremony of the VC 23 and VC 24 barges A2500 DWT commissioned 
by Viravan Co., Ltd.
 On 29 December 2016 Keel-laying Ceremony of the VC 25 and VC 26 barges A2500 DWT commissioned by 
Viravan Co., Ltd.

 Ecomarine Co., Ltd.
 On 29 March 2016 Signed a contract to build an ecological boat to harvest water hyacinth and other unwanted 
marine flora commissioned by the Department of Public Works and Town Planning, Nakhon Pathom Province, with 
project timeline of 240 days and project value of 13.90 million Baht.
 On 28 April 2016 Signed a contract to build an ecological boat to harvest water hyacinth and other unwanted 
marine flora commissioned by the Chachoengsao Provincial Administration Organization, with project timeline of 
180 days and project value of 9.94 million Baht.
 On 14 June 2016 Completed delivery of 3 ecological boats to harvest water hyacinth and other unwanted 
marine flora commissioned by the Department of Public Works and Town Planning at total value of 37.84 million 
Baht.
 On 15 September 2016 Completed delivery an ecological boat to harvest water hyacinth and other unwanted 
marine flora commissioned by the Department of Public Works and Town Planning, Nakhon Pathom Province at 
total value of 13.90 million Baht.
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 On 19 September 2016 Completed delivery of an ecological boat to harvest water hyacinth and other unwanted 
marine flora commissioned by the Chachoengsao Provincial Administration Organization, at total value of 9.94 
million Baht.
 On 3 October 2016 Completed delivery of a major repair and refitting project of 15 ecological boats to harvest 
water hyacinth and other unwanted marine flora commissioned by the Department of Public Works and Town 
Planning, Bangkok at total value of 25.40 million Baht.

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

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

 In 2018, On 9 January 2018 Signed a contract to build a Ferry vessel  for the  Seatran Ferry Co., Ltd. valued 
168.12 Million Baht.
 On 25 January 2018 Signed a contract to Subcontractor for Steel structure of the New Sadao Customs house 
building, Songkla. with Power Line Engineering PCL. At a total value of 27.63 Million Bath.
 On 6 July 2018 Signed a contract to Subcontractor for the installation of steel structure for Suvarnabhumi 
airport expansion CC1/2 project.with China State Construction Engineering (Thailand) Co., Ltd. at a total value of 
35.59 Million Baht. and a project timeline of 9 months.

 Ecomarine Co., Ltd. On 19 January 2018 Signed a contract to build an ecological boats to harvest water 
hyacinth and other unwanted marine flora commissioned by the Department of Public Works and Town Planning 
of Sakon Nakhon Province at total value of 6.70 Million Baht and a project timeline of 180 days.
 On 12 February 2018 Signed a contract to build 3 ecological boats to harvest water hyacinth and other 
unwanted marine flora commissioned by the Department of Public Works and Town Planning of Bangkok at total 
value of 25.30 Million Baht and a project timeline of 240 days.
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million Baht.
 On 3 October 2016 Completed delivery of a major repair and refitting project of 15 ecological boats to harvest 
water hyacinth and other unwanted marine flora commissioned by the Department of Public Works and Town 
Planning, Bangkok at total value of 25.40 million Baht.

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

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

 In 2018, On 9 January 2018 Signed a contract to build a Ferry vessel  for the  Seatran Ferry Co., Ltd. valued 
168.12 Million Baht.
 On 25 January 2018 Signed a contract to Subcontractor for Steel structure of the New Sadao Customs house 
building, Songkla. with Power Line Engineering PCL. At a total value of 27.63 Million Bath.
 On 6 July 2018 Signed a contract to Subcontractor for the installation of steel structure for Suvarnabhumi 
airport expansion CC1/2 project.with China State Construction Engineering (Thailand) Co., Ltd. at a total value of 
35.59 Million Baht. and a project timeline of 9 months.

 Ecomarine Co., Ltd. On 19 January 2018 Signed a contract to build an ecological boats to harvest water 
hyacinth and other unwanted marine flora commissioned by the Department of Public Works and Town Planning 
of Sakon Nakhon Province at total value of 6.70 Million Baht and a project timeline of 180 days.
 On 12 February 2018 Signed a contract to build 3 ecological boats to harvest water hyacinth and other 
unwanted marine flora commissioned by the Department of Public Works and Town Planning of Bangkok at total 
value of 25.30 Million Baht and a project timeline of 240 days.
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 On 28 February 2018 Held keel-laying ceremony for 4 ecological boats to harvest water hyacinth and other 
unwanted marine flora commissioned by the Department of Public Works and Town Planning of Sakon Nakhon 
Province. and by the Department of Public Works and Town Planning of Bangkok.
 On 19 July 2018 Completed delivery of a ecological boats to harvest water hyacinth and other unwanted 
marine flora commissioned by the Department of Public Works and Town Planning of Sakon Nakhon Province.
 On September - October 2018 Completed delivery of 4 ecological boats to harvest water hyacinth and other 
unwanted marine flora commissioned by the Department of Public Works and Town Planning of Bangkok.

 In 2019, On 26 February 2019, Signed a contract a build Canal Cleaning Boat by the Toyota Motor Thailand 
Co., Ltd. At total value of 5.80 Million Bath and project timeline of 135 days
 On 30 April 2019, Signed a contract to build 4 Catamaran Passenger Boats by the Chao Phraya Express Boat 
Co., Ltd. At total value of 58.20 Million Bath and a project timeline of 140 days.
 On 23 May 2019, Completed delivery for steel structure of the New Sadao Customs house building, Songkla. 
with Power Line Engineering PCL.
 On 31 May 2019, Completed delivery for the installation of steel structure for Suvarnabhumi airport expansion 
CC1/2 project with China state Construction Engineering (Thailand) Co., Ltd.
 On 9 August 2019, Completed delivered the canal cleaning Boat to Toyota Motor Thailand Co., Ltd.
 On 25 August 2019, Held Keel-laying ceremony for 4 Catamaran Passenger Boats by the Chao Phraya Express 
Boat Co., Ltd.
 Ecomarine Co., Ltd. On 14 August 2019, Signed a contract build 2 ecological boats to harvest water hyacinth 
and other unwanted marine flora commissioned by the Department of public Works and Town planning of Bangkok 
at the total value of 15.65 Million Baht and a project timeline of 240 days.
 On 12 September 2019, Signed a contract to build 2 ecological boat to harvest water hyacinth and other 
unwanted marine flora commissioned by the Chiang Mai Provincial Administrative Organization at total value of 
6.99 Million Baht and a project timeline of 90 days.
 On 17 September 2019, Held keel-laying ceremony for an ecological boat to harvest water hyacinth and other 
unwanted marine flora commissioned by the Chiang Mai Provincial Administrative Organization.
 On 17 October 2019, Held Keel-laying ceremony for 2 ecological boats to harvest water hyacinth and other 
unwanted marine flora commissioned by the Department of public Works and Town Planning of Bangkok.
 On 29 November 2019, Signed a contract Procurement cable car by Klongthumrucity at total value of 3.89 
Million Baht.
 On 9 December 2019, Completed delivery an ecological boat to harvest water hyacinth and other unwanted 
marine flora commissioned by the Chiang Mai Provincial Administrative Organization.
 In 2020 On 9 March 2020, Signed a contract to build 5 Electric Passenger Boats for Mine Mobility Research 
Co., Ltd. valued at 66.57 million Bath.
 On 11 March 2020, Complete delivery of 4 Catamaran Passenger Boats by the Chao Phraya Express Boat 
Co., Ltd
 On 29 May 2020, Signed a contract build 2 unit a length of not less than 35 feet canal cleaning Boat for 
department of Marine and Coastal Resources, valued at 42.58 million Bath with a timeline of 180 days.
 On 30 July 2020, Held keel-laying ceremony for A length of not less than 35 feet Canal Cleaning Boat 2 vessel 
for Department of Marine and Coastal Resources.
 On 30 September 2020, Completed delivery of an ecological boat to harvest water hyacinth and other unwanted 
marine flora commissioned by the Ecomarine Co., Ltd.
 Ecomarine Co., Ltd. On 10 April 2020, Completed delivery of 2 ecological boat to harvest water hyacinth and 
other unwanted marine flora commissioned by the Department of Public Works and Town Planning.

CONTENTS
FINANCIAL STATEMENTS ATTACHMENTSBUSINESS AND PERFORMANCE CORPORATE GOVERNANCE



190 56-1 One Report 2021
ASIAN MARINE SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED

CONTENTS

 On 28 May 2020, Signed a contract to build 2 ecological boats to harvest water hyacinth and other unwanted 
marine flora commissioned install a crane with a compactor by Department of Public Works and Town Planning, 
valued 27.18 million Bath with timeline of 350 days.
 On 15 October 2020, Held keel-laying ceremony for 2 ecological boats to harvest water hyacinth and other 
unwanted marine flora commissioned install a crane with a compactor by Department of Public Works and Town 
Planning.
 On 11 November 2020, Signed a contract to build ecological boats to harvest water hyacinth and other unwanted 
marine flora commissioned install a crane with a compactor 5 vessel by Department of Public Works and Town 
Planning, valued 46.00 million Bath with timeline of 340 days.

Achievements and Major Events in 2021

Asian Marine Services Public Company Limited

25 February 2021
Complete delivery of 2 vessels a length of not less than 35 feet Canal Cleaning 
Boat by Department of marine and Coastal Resourced.

25 May 2021
Signed a contract to build Tug Boat by Royal Thai Navy, valued 248.62 million 
Baht with a timeline of 540 days.

13 September 2021 Held keel-laying ceremony for Tug Boat for Royal Thai Navy.

November 2021
Complete delivery of 5 vessels Electric Passenger Boats by Mine Mobility 
Research Co., Ltd.

Ecomarine Co., Ltd.

29 March 2021
Complete delivery of ecological boat to harvest water hyacinth and other 
unwanted marine flora commissioned by Department of Public Works and town 
Planning Suphanburi Province.

12 May 2021
Complete delivery of ecological boat to harvest water hyacinth and other 
unwanted marine flora commissioned by Department of Public Works and town 
Planning Ratchaburi Province.

17 September 2021
Complete delivery of 5 ecological boat to harvest water hyacinth and other 
unwanted marine flora commissioned by Department of Public Works and town 
Planning at Tha Chin River Suphanburi Province.

18 October 2021
Signed a contract to build ecological boat to harvest water hyacinth and other 
unwanted marine flora commissioned by Lamphun Provincial Administrative 
Organization, valued 6.89 million Baht with a timeline of 120 days.

11 November 2021
Held keel-laying ceremony for ecological boat to harvest water hyacinth and 
other unwanted marine flora commissioned by Lamphun Provincial Administrative 
Organization.

งบการเงิน เอกสารแนบการประกอบธุุรกิจและผลการดำำานิินิงานิ การกำากับดููแลกิจการ
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 On 28 May 2020, Signed a contract to build 2 ecological boats to harvest water hyacinth and other unwanted 
marine flora commissioned install a crane with a compactor by Department of Public Works and Town Planning, 
valued 27.18 million Bath with timeline of 350 days.
 On 15 October 2020, Held keel-laying ceremony for 2 ecological boats to harvest water hyacinth and other 
unwanted marine flora commissioned install a crane with a compactor by Department of Public Works and Town 
Planning.
 On 11 November 2020, Signed a contract to build ecological boats to harvest water hyacinth and other unwanted 
marine flora commissioned install a crane with a compactor 5 vessel by Department of Public Works and Town 
Planning, valued 46.00 million Bath with timeline of 340 days.

Achievements and Major Events in 2021

Asian Marine Services Public Company Limited

25 February 2021
Complete delivery of 2 vessels a length of not less than 35 feet Canal Cleaning 
Boat by Department of marine and Coastal Resourced.

25 May 2021
Signed a contract to build Tug Boat by Royal Thai Navy, valued 248.62 million 
Baht with a timeline of 540 days.

13 September 2021 Held keel-laying ceremony for Tug Boat for Royal Thai Navy.

November 2021
Complete delivery of 5 vessels Electric Passenger Boats by Mine Mobility 
Research Co., Ltd.

Ecomarine Co., Ltd.

29 March 2021
Complete delivery of ecological boat to harvest water hyacinth and other 
unwanted marine flora commissioned by Department of Public Works and town 
Planning Suphanburi Province.

12 May 2021
Complete delivery of ecological boat to harvest water hyacinth and other 
unwanted marine flora commissioned by Department of Public Works and town 
Planning Ratchaburi Province.

17 September 2021
Complete delivery of 5 ecological boat to harvest water hyacinth and other 
unwanted marine flora commissioned by Department of Public Works and town 
Planning at Tha Chin River Suphanburi Province.

18 October 2021
Signed a contract to build ecological boat to harvest water hyacinth and other 
unwanted marine flora commissioned by Lamphun Provincial Administrative 
Organization, valued 6.89 million Baht with a timeline of 120 days.

11 November 2021
Held keel-laying ceremony for ecological boat to harvest water hyacinth and 
other unwanted marine flora commissioned by Lamphun Provincial Administrative 
Organization.
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Business overview of the Company and Affiliates major businesses

 Major Businesses

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

 The company is currently certified with ISO 9001 quality standards covering both new shipbuilding and ship repair. 
It has received ISO 45001 Occupational Health and Safety accreditation and ISO 14001 Environmental Management 
C ertification. Currently, the company has 2 floating docks, which can accommodate ships from 5,000 DWT  
to 20,000 DWT respectively, with a focus on Repair of medium-sized boats or customers who want high quality and 
on time delivery The Company has an estimated production capacity of ship repairs of 75 ships/year and shipbuilding 
of 7,000-10,000 DWT 2 ships/year. In addition, the Company can also construct other engineering works such as 
steel structures within airport terminal corridors. Suvarnabhumi construction of oil rigs, etc.

 The company has expanded a branch in Surat Thani province. to support ship repair, shipbuilding, and various 
steel structure engineering works in the south and neighboring regions.

 Investment in Subsidiaries

 Nature of Business

 General Marine Company Limited

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

 Asimar Marine Company Limited

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

 Ecomarine Company Limited

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

 Joint Venture Asianmarine Company Limited

 Joint Venture Asianmarine Co., Ltd. is a joint venture  between ASIMAR and  Dolphin Chumphon Marine Co., 
Ltd. with the shareholding structure of 79.00% and 20.00% respectively. Joint Venture Asianmarine is a builder of 
aluminum boats. As there is a greater demand for aluminum boats in the market.
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1.2.Nature of Business
1.2.1.Revenue Structure

Revenue Structure 2021
Unit : Million Baht

  Ship repair = 370.85       Ship building =  75.14       Ship supply = 60.62      

  Subsidiary company income = 5.56       Other revenues = 16.05

60.62

5.56
16.05

75.14

370.85

 ASIMAR AND AFFILIATES INCOME STRUCTURE
(Unit: Million Baht)

Revenue categorics
2021 2020 2019

Amount % Amount % Amount %

Ship repair 370.85 70.21 373.28 75.60 364.92 82.79

Ship building 75.14 14.22 86.39 17.49 44.70 10.14

Ship supply 60.62 11.48 18.64 3.78 0.00 0.00
Subsidiary company 
income

5.56 1.05 1.75 0.35 21.00 4.77

Other revenues * 16.05 3.04 13.63 2.77 10.15 2.30

Total 528.22 100.00 493.69 100.00 440.77 100.00

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

1.2.2 Information about products and services

 Products or services. It can be divided into 4 categories as follows:

 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 
i nternational 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.

งบการเงิน เอกสารแนบการประกอบธุุรกิจและผลการดำำานิินิงานิ การกำากับดููแลกิจการ
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1.2.Nature of Business
1.2.1.Revenue Structure

Revenue Structure 2021
Unit : Million Baht

  Ship repair = 370.85       Ship building =  75.14       Ship supply = 60.62      

  Subsidiary company income = 5.56       Other revenues = 16.05

60.62

5.56
16.05

75.14

370.85

 ASIMAR AND AFFILIATES INCOME STRUCTURE
(Unit: Million Baht)

Revenue categorics
2021 2020 2019

Amount % Amount % Amount %

Ship repair 370.85 70.21 373.28 75.60 364.92 82.79

Ship building 75.14 14.22 86.39 17.49 44.70 10.14

Ship supply 60.62 11.48 18.64 3.78 0.00 0.00
Subsidiary company 
income

5.56 1.05 1.75 0.35 21.00 4.77

Other revenues * 16.05 3.04 13.63 2.77 10.15 2.30

Total 528.22 100.00 493.69 100.00 440.77 100.00

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

1.2.2 Information about products and services

 Products or services. It can be divided into 4 categories as follows:

 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 
i nternational 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.
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TYPES Amount SHIPOWNERS

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

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

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

4. Patrol Gun Boat 3 vessels Royal Thai Navy

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

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

7.  442 TEU Mul Tipurpose Container 
Vessel

1 vessel GATI LIMITED

8.  50 meter Offshore Support & 
Maintenance Vessel

1 vessel Almansoori Production Sercices Co., LLC.

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

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

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

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

13.  Offshore submarine operations 
support vessel.

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

14. Tug Boat 1 vessel Port Authority of Sihanoukville

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

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

17. Paddle Wheel 27 vessels The Department of Public Works and Town & Country 
Planning of Bangkok, Sakon Nokhon Province, Nakhon 
Pathom Province, and Chachoengsao Provincial 
Administration Organization and Chiang Mai Provincial 
Administrative Organization receive the contact from 
Eco Marine Co., LTD

18. Canal Cleaning Boat 1 Vessel
2 Vessels

Toyota Motor Thailand Co., Ltd.
Department of marine and Coastal Resourced.

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

20. Electric Passenger Boats 5 Vessels Mine Mobility Research 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.
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 4. Engineering Work The Company is also capable of fabricating and repairing afloat and offshore constructions, 
steel work structures for bridges, heavy industries, oil rigs as well as factory components.

 Important Equipments

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

Floating Dimension Lifting Capacity Maximum Vessel Crane

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

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

2 x Dock-knight

 2.   The shipyard has two separate slipways with 20,000 square meters and Suratthani branch has a separate 
slipways with 37,000 square meters area for production.

 3.   Several equipments such as large cranes and indoor workshop are available to assist repairing works 
effectively.

Type Amount

1. CNC (Computer Numerical Control) Cutting Machine 2  sets

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  sets

6. Gantry Cranes 5-tonne 6  sets

7. Hydro Blast 2  sets

8. Tower Crane 1  set

9. CNC (Computer Numerical Control) Cutting Aluminum 1  set

 General Service Providing:

HULL MACHINERY / ELECTRICAL TEST

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

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

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

 4. The total working area is approximately 33,280 square meters with 300 meters waterfront and 9 meters 
water depth at the jetty and Suratthani branch  has the  working area is approximately 38,352 square meters with 
87 meters waterfront.

งบการเงิน เอกสารแนบการประกอบธุุรกิจและผลการดำำานิินิงานิ การกำากับดููแลกิจการ
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Factors affecting business opportunities or limitations

 • Location

 The company's location is at the mouth of the Chao Phraya River. There is a shipyard area of over 20 rai with 
a berth at a depth of 9 meters in front of the dock, which is sufficient for the repair of several large ships at the 
same time, suitable for running a shipyard business.

 • Bonded Warehouse

 The company has been approved to establish a bonded warehouse from the Customs Department. This 
allows the company to benefit from import duty on raw materials with exemption from import duty on materials 
and equipment for use in ship repair and shipbuilding for marine vessels with a size of more than 15 gross tons.  
In 2005, the company has been granted a permanent renewal of the contract.

 • International Maritime Organization (IMO)

 It is the organization which sets standards and guidelines for safety in navigation and protection of the marine 
environment, contributing to fleet owners to improve or modify ship conditions to meet the specified standards.

 • The development of the Thai fleet

 Due to the fact that, most of the Thai fleet has old ships that are very old, this caused the need to repair or 
modify the ships to meet IMO standards, including the need for new shipbuilding to replace the old ships.

 • Water transportation

 At present, the government sector has a policy to support water transportation from water infrastructure 
development projects. There is an increased demand for ships to transport goods, which is an opportunity for the 
company to undertake ship repair work and build more ships.

 • Environment

 The environment is an important and vigilant issue with strict rules and procedures, and new regulations must 
be monitored at all times.

 • Government Policy

 At present, the government sector has a clear policy to support the reduction of logistic costs. The water 
transportation is most cost-effective, There is a policy which is in the process of making an operational plan separated 
by the relevant parties in each aspect. 

 • Technology

 The company has researched innovations by introducing technology to improve the work to be modern, reduce 
energy consumption and care for the environment.

1.2.3 Marketing and Competitive Situation

Policies and marketing characteristics of key products or services

 1) Competitive Strategy

 The company emphasizes the policy of quality and time of service to customers, which the company has 
the ability to repair and build specialized ships, in terms of pricing that is competitive by setting prices, there is a 
standard price (TARIFF) as the basis for setting prices. On time delivery, there is a guarantee after delivery. In 
addition, in the field of management that equals to foreign standards, there is an operating system according to 
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ISO 9001, OHSAS 18001 and ISO 14001 standards, and the introduction of information technology systems to 
help in the management to be efficient and fast. It also increases the potential and develops production technology 
to create work that is accepted by The Classification Society Association and general customers.

 Advantages and disadvantages in ship repair and Building compared to other operators

 Advantages

 1. The size and location of the company has a shipyard area of more than 20 rai and has a berth which is 
sufficient for the repair of several large ships at the same time, it is also located next to the mouth of the Chao 
Phraya River. The water level in front of the dock is about 9 meters deep, making it convenient for the ships to be 
inspected and tested.

  2. The company has developed to increase production capacity by continually focusing on the high quality 
standards of work, such as the development of production process to meet international standards, establishing 
quality control systems, using a CNC cutting system to cut metal sheets rapidly and accurately and obtaining ISO 
9001 certification covers both shipbuilding and ship repair.

 3. The company has established an information technology system for bidding and cost control, enabling more 
efficient customer services.

 4. The company operates both shipbuilding and ship repair business, therefore, it can provide comprehensive 
after-sales service to shipbuilding customers in maintenance or modification after delivery.

 5. The company has long experience in shipbuilding and conversion of various types of ships. In addition, the 
company also has foreign shipyard allies in developing modern technology.

 6. The company has a large number of personnel and engineers with considerable expertise and experience 
in repairing, building ships and having been trained by various agencies both at home and abroad.

 7. The company is ready in terms of equipment and tools for its acceptable business operations.

 8. The company opened a branch in Surat Thani Province to accommodate customers in the south that will 
increase in the future. The size of the branch has an area of over 23 rai of shipyard, having a ship repair area with 
1 slipway, working area of 38,352 square meters, with a length of 87 meters adjacent to Tha Thong Mai Canal.

 9. The company focuses on the development of production technology, advanced equipment has been 
introduced to increase efficiency and reduce environmental impact, such as a high-pressure water jet (Hydro Blast) 
instead of sandblasting to reduce uptime and reduce dust from sand blasting, etc.

 10. The company has a modern ship design program, to support many types of ship designs as well as having 
knowledge, technology and experience in shipbuilding that uses electric power.

 Disadvantages

 It can accommodate ships to be repaired not over 20,000 DWT and the length of the ships not over 160 meters 
due to limitations with the size of the floating dock and the depth of the river.

 Pricing Policy

 Ship Repair

 Pricing for ship repair work, the company has set the standard price for each repair item as an introductory 
price. If the raw material price changes, the selling price will change accordingly. The company will also consider 
the competitive situation in the market at the same time.
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 Shipbuilding

 The company determines the price to be suitable for the market and meets the needs of the customers by 
allowing the customers to set the initial budget and design objectives. In case the customers are private or others, 
in the case of government work, the technical study will be conducted to determine the cost and price in order to 
be able to bid on the work.

 2) Customers

 Customer Characteristics and Relationship

 Most of the company's ship repair customers are those who have contracted for regular repairs or those 
who have been referred by the domestic and foreign customers, most of which were obtained from auctions. The 
company's consideration for bidding on the work is based on a competitive price offer that generates profits for the 
company as well as the ability to offer fully-featured ships. It is mainly satisfied with the customers at a reasonable 
price.

 Target customers can be divided into 3 groups as follows:

 1. Domestic customers
 2. Overseas customers
 3. Government agencies

 However, the company has not clearly defined the proportion of services provided to both government and 
private ships. Because the company considers its ability to generate profits and the ability to make payments to 
suppliers for each event primarily.

 3) Sales and Sales Channels

 • Ship Repair

 1. Customers Direct Contact, accounting for approximately 80% of all ship repair customers by clearly separating 
the Market Territory, such as private customers, government customers, etc. The marketing officers will go out 
to meet the shipowners or the relevant persons directly for domestic customers. In general, the company mainly 
focuses on direct contact with customers.

 2. Customers Through Agents Contact, accounting for approximately 20%, the brokerage representatives will 
contact the company and request details from us, for capacity, standard prices and the quality of repair work and 
workmanship by offering to be representative for finding customers for the company. The criteria for appointing 
representatives are as follows:

 - Credibility in the agency business
 - Agents’ market and customer base
 - Past Performance and efficiency of agents

 • Shipbuilding

 Most shipbuilding projects are bidding which considers both technical proposals (ship characteristics) and 
price proposals. Therefore, the company has to offer ships with full specification at reasonable and satisfactory 
price for customers, which requires the ability to estimate cost and hull design as well as the selection of materials, 
equipment, machinery, engines and components effectively.
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Competitive conditions and industry trends

Impact of Covid-19 to the Economy

 In 2021, all countries around the world face two major challenges: the spread of the COVID-19 virus and the 
economic crisis resulting from measures to control the outbreak. Every country has to manage both challenges 
in a balanced and efficient manner. Many countries use fiscal and budget support policies, at the same time, it 
is constantly trying to build liquidity to support economic activities going forward. Such challenges are therefore 
interesting as to how well, in the midst of the crisis, countries around the world have sustained themselves or not in 
maintaining their economic growth and competitiveness, in which the spread of COVID-19 has affected the Global 
Value Chains (GVCs) which are divided into 4 aspects.

 1. Direct impacts arising from the issuance of public health measures to prevent the spread of the government 
sector that affects business operations, such as the country's lockdown or travel restrictions.

 2. Indirect impact affects the production of goods, especially raw materials and midstream products from the 
supplier country, affects imports to produce in another country, including the interruption of international transport 
due to preventive measures of epidemic in each country.

 3. Demand Impact: The demand for essential products has increased dramatically, especially in the food, drug, 
pharmaceutical and medical equipment segments.

4. The impact of the government's trade and investment risk mitigation policy from many governments which have 
issued measures to control exports, especially products in the pharmaceutical and medical sectors, as well as the 
issuance of various lockdown measures, affecting the supply chain in the country, the impact on the manufacturing 
sector is a drag from the supply chain disruption, causing the global economic growth rate in 2021 to be in line 
with the Covid-19 epidemic period, divided into 3 phases: Critical period between the epidemic, the recovery phase 
after the epidemic has just ended and the new normal life (New Normal) phase that has ended the epidemic to the 
preparation to deal with the epidemic of emerging disease or the next new variants. 

Although the world is still facing the risk of a new epidemic including a mutation of the Omicron virus, progress has 
been made in accelerating the mobilization of vaccination to cover the population as well as lessons learned from 
dealing with the COVID-19 mutant. In the past, overall demand is expected to continue to recover and contribute 
to the expansion of world trade volume next year. (Containerized Trade Volume)

Image 1 Economic projections by region during the year 2021-2026

Source: Report World Economic Outlook, international Monetary Fund (October 2021)
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  Thai Economy and the Covid-19 Pandemic 
Situation

 The Thai economy during the first 
t hree quarters of 2021 expanded at a 
l ow rate of 1.3 % YOY, especially in the 
t hird quarter that was severely affected 
by the COVID-19 epidemic, consumption 
a nd investment, continuous contraction 
r eflecting the economic situation in the 
country still fragile and sluggish, meanwhile 
the economic data in the 4th quarter has 
a  tendency to recover better from the 
epidemic situation that has begun to ease. 
T he number of people vaccinated has 

increased. Government economic stimulus measures and ease of disease control measures. As a result, economic 
activities resumed, the economy began to recover slowly, mainly driven by people's spending in the country both 
consumption, investment and domestic tourism. After the vaccination rate has increased thoroughly. At the same 
time, the need to accelerate economic recovery including accelerating the restructuring of the Thai economy to be 
ready for the future world trends. Some of these may require stimulus from the Thai government, so be prepared 
to deal with the changing structure of trade, exports and investment both from the demand for new products and 
services including trade conditions that may increase.

Industrial Direction

 China's shipbuilding industry remains the world leader in 2021 as global maritime shipments boost demand 
for ships. According to the Ministry of Industry and Information Technology of China, The country's shipbuilding 
output in 2021, a key indicator for the industry's growth, was 39.7 million Deadweight Tonnages (DWT), a 3% 
year-on-year increase. The figures above account for 47.2% of total ship production worldwide, this is an increase 
of 4.1% from 2020. New shipbuilding orders in 2021, another key indicator, rose 131.8 percent year-on-year to 
67.07 million Deadweight Tonnages. It holds 53.8% of the global market share, while the outstanding order volume 
is 95.84 million Deadweight Tonnages. As of the end of December 2021, it increased 34.8% from the end of 2020 
and captured 47.6% of the global market share. The international competitiveness of Chinese shipbuilders continues 
to increase in 2021 with 6 shipbuilding companies of China's top 10 in the world in terms of output, new orders and 
outstanding orders.

The real value of the element GDP Cost
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In 2021, the ratio of new shipbuilding orders to fleet volume is at its lowest point in 20 years.

 This means that a small number of ships are being decommissioned, new shipbuilding is also minimal, which 
means that the global fleet will continue to expand at a low rate.
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In 2021, the ratio of new shipbuilding orders to fleet volume is at its lowest point in 20 years.

 This means that a small number of ships are being decommissioned, new shipbuilding is also minimal, which 
means that the global fleet will continue to expand at a low rate.
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2003-2009 2010-2020 2021

Proportion of new shipbuilding orders per fleet per year +36.02% +26.23% +7.03%

Percentage per year of the volume of ships that are 20 
years old
(Quantity at the beginning of the year)

+18.38% +11.27% +6.25%

Average annual fleet growth +6.8% +6.4% +3.55%

Source: Clarksons and Clarksons January DBTO report

 This means that a small number of ships are being decommissioned, new shipbuilding is also minimal, which 
means that the global fleet will continue to expand at a low rate.

 • 5.47 million DWT of ships were recycled in 2021, compared to 5.56 million DWT of ships recycled in 2008.

 • It had the highest average new ship-to-fleet order ratio from 2003 to 2009, with a 27 percent drop from 2010 
to 2020 and an 80 percent drop in 2021. The new ship-to-fleet order ratio was two times of the 20-year fleet, 2.3 
times in 2003 to 2009, 2.3 times in 2010 to 2020, and just 1.1 times in 2021, reflecting a decline in new built ship 
orders in the future.

 • New build orders are expected to drop over the next few years, starting in 2021 at 906.99 million DWT and 
through the end of the year, this increases to 939.15 million DWT. During the year, 5.47 million DWT ships were 
recycled and 37.62 million DWT ships were delivered. As a result, the fleet grew by 3.55%. The volume of new 
shipbuilding was 64.66 million DWT. (Delivered until the end of 2024)

Summary of the world fleet at the end of 2021 and the estimate number of the fleet by 2024

Capacity

Number of vessels At 
end of 2021

Number of vessels At 
end of 2024

Vessels older than  
20 years To be 

decommissioned 
2021-2024

Vessels Million DWT Vessels Million DWT Vessels Million DWT

Capesize
(more than 90,000 DWT)

2,236 407.12 143 27.62 145 23.72

Panamax
(70,000-90,000 DWT)

2,540 201.93 218 18.04 474 35.54

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

3,879 218.25 263 15.25 640 32.12

Handysize
(10,000-40,000 DWT)

4,129 111.86 137 3.75 813 20.20

ที่มา: Clarksons Research
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Competitive Environment and Industry Trend

 Overview of the shipbuilding and ship repair industry in Thailand saw that the overall market has shrunk 
from 2018, which has been a continuous trend since 2016. The domestic ship repair market declined due to the 
economic slowdown, trade war pressures and volatile oil prices resulting in ship owners imposing tighter control over 
costs, limiting ship maintenance budget, choosing only to do necessary repairs or work to comply with regulatory 
requirements of the Harbor Department or the International Maritime Organization (IMO). Moreover, the number 
of foreign ships arriving for repairs in the country also decreased, whether cargo ships or support vessels for oil 
exploration and drilling operations. The stagnation of offshore oil exploration and drilling business (off shore vessels) 
has caused a spike in price competition among shipyards.

Impacts of the COVID-19 Pandemic

 Due to stringent measures to control the spread of COVID-19 worldwide and the impact of the third wave 
of outbreaks that has become more severe after the beginning of July. As a result, various economic activities 
were halted. International trade via ships was also affected, as well as affecting various activities in ship repair or 
shipbuilding, such as quarantine measures to prevent the spread of COVID-19 affecting ship inspections that have 
been delayed including a shortage of labor in the production sector both from quarantine, surveillance, pandemic and 
the closure of border checkpoints, temporarily suspend the importation of foreign workers causing labor shortage 
problems, having to hire a replacement contractor, resulting in higher production costs. Imports, purchases, imports of 
spare parts, machinery that are stuck with the problem of delivery, factories in China temporarily closed or reducing 
the production capacity resulting in unable to export as scheduled, including the problem of container shortages 
resulting in the delay in the purchase of raw materials from abroad. As a result, the shipyard has to postpone the 
delivery time of the ships to customers or need to find a manufacturer from another country. As a result, the cost 
of machinery, spare parts and transportation costs have increased. Many docks are waiting to see the situation, 
reducing production capacity and slowing down investments to prevent risks.

 But it started to recover after easing measures in early September and in early October, the epidemic of 
COVID-19 that began to ease from vaccination, the easing of lockdown measures and the opening of the country, 
this led to a gradual recovery, as well as exports are tending to expand continually in line with global economic 
growth, enabling many types of economic activities to resume operations, resulting in the industrial outlook improving 
respectively.

Competitive Strategy of the Shipbuilding and Ship Repair Industry

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

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

 Promotion of innovation in shipbuilding as a means of competitive capacity building such as in designing 
higher-efficiency vessels, utilizing production systems which are friendly to the community and the environment, 

งบการเงิน เอกสารแนบการประกอบธุุรกิจและผลการดำำานิินิงานิ การกำากับดููแลกิจการ
CONTENTS



202 56-1 One Report 2021
ASIAN MARINE SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED

CONTENTS

Competitive Environment and Industry Trend

 Overview of the shipbuilding and ship repair industry in Thailand saw that the overall market has shrunk 
from 2018, which has been a continuous trend since 2016. The domestic ship repair market declined due to the 
economic slowdown, trade war pressures and volatile oil prices resulting in ship owners imposing tighter control over 
costs, limiting ship maintenance budget, choosing only to do necessary repairs or work to comply with regulatory 
requirements of the Harbor Department or the International Maritime Organization (IMO). Moreover, the number 
of foreign ships arriving for repairs in the country also decreased, whether cargo ships or support vessels for oil 
exploration and drilling operations. The stagnation of offshore oil exploration and drilling business (off shore vessels) 
has caused a spike in price competition among shipyards.

Impacts of the COVID-19 Pandemic

 Due to stringent measures to control the spread of COVID-19 worldwide and the impact of the third wave 
of outbreaks that has become more severe after the beginning of July. As a result, various economic activities 
were halted. International trade via ships was also affected, as well as affecting various activities in ship repair or 
shipbuilding, such as quarantine measures to prevent the spread of COVID-19 affecting ship inspections that have 
been delayed including a shortage of labor in the production sector both from quarantine, surveillance, pandemic and 
the closure of border checkpoints, temporarily suspend the importation of foreign workers causing labor shortage 
problems, having to hire a replacement contractor, resulting in higher production costs. Imports, purchases, imports of 
spare parts, machinery that are stuck with the problem of delivery, factories in China temporarily closed or reducing 
the production capacity resulting in unable to export as scheduled, including the problem of container shortages 
resulting in the delay in the purchase of raw materials from abroad. As a result, the shipyard has to postpone the 
delivery time of the ships to customers or need to find a manufacturer from another country. As a result, the cost 
of machinery, spare parts and transportation costs have increased. Many docks are waiting to see the situation, 
reducing production capacity and slowing down investments to prevent risks.

 But it started to recover after easing measures in early September and in early October, the epidemic of 
COVID-19 that began to ease from vaccination, the easing of lockdown measures and the opening of the country, 
this led to a gradual recovery, as well as exports are tending to expand continually in line with global economic 
growth, enabling many types of economic activities to resume operations, resulting in the industrial outlook improving 
respectively.

Competitive Strategy of the Shipbuilding and Ship Repair Industry

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

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

 Promotion of innovation in shipbuilding as a means of competitive capacity building such as in designing 
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application of new technology, development of new types of specialized vessels, for example ecological vessels for 
harvesting water hyacinth and other unwanted marine flora or high-speed passenger boats or electric passenger 
boats.

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

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

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

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

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

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

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

Government policies and guidelines for the development of the shipbuilding and ship repair industry
 The direction of development of the shipbuilding, ship repair and related industries need to have comprehensive 
promotion and continuity until the nation has its own robust shipyard industry. This would include enhancing the 
potential and competitiveness of the industry since the government has a policy of continuing to develop Thai maritime 
affairs. In particular, the Ministerial Regulation of Transport, BE 2558 (2015) that has set the Marine Department 
to be responsible for overseeing the promotion of the development of water transport and commercial maritime to 
be connected with other transportation systems, including passenger and cargo transportation, ports, shipyards, 
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and related businesses, has defined the policy to support the shipyard industry including related industries into 4 
issues: 

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

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

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

 In terms of policy and development of the shipyard industry in leading countries, a summary of competition of the 
global shipyard industry from 1950 - 1959, saw Japan developing a tandem navigation program and shipyards that 
could compete with European countries. In 1970, South Korea became a strong competitor in the shipyard industry 
with Japan exploiting lower labor costs and using strategies that focus on producing ships for the export market, 
including the development of infrastructure and facilities for shipyards as well as industrial integration (clusters), 
to reduce production costs. However, in 2006, China was able to overtake Japan, and in 2018 the shipbuilding 
volume was 93.2 million DWT, becoming the number 1 in the world. The success of China is due to knowledge of 
German shipbuilding technology and the use of reverse engineering. In addition, the success factors of the overseas 
shipyard industry include good infrastructure, personnel with expertise, access to funding support, the huge demand 
for products of the domestic market leading to large trade volumes and transport needs and the presence of 
related and supporting industries and industry clustering, as well as the competitiveness strategy of the countries' 
leading maritime transport hubs, development strategy in areas of financial and investment measures such as tax 
exemptions and the provision of low-interest loans, etc. In terms of creating a skilled workforce, measures were 
implemented such as organizing educational courses and setting up centers for research and centers of excellence, 
etc. to support related industries such as upstream steel industry etc. and developing laws and regulations related 
to safety and the environment. The above policies and strategies for competition and success factors are lessons 
that can be applied to Thailand.
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and related businesses, has defined the policy to support the shipyard industry including related industries into 4 
issues: 

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

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

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

 In terms of policy and development of the shipyard industry in leading countries, a summary of competition of the 
global shipyard industry from 1950 - 1959, saw Japan developing a tandem navigation program and shipyards that 
could compete with European countries. In 1970, South Korea became a strong competitor in the shipyard industry 
with Japan exploiting lower labor costs and using strategies that focus on producing ships for the export market, 
including the development of infrastructure and facilities for shipyards as well as industrial integration (clusters), 
to reduce production costs. However, in 2006, China was able to overtake Japan, and in 2018 the shipbuilding 
volume was 93.2 million DWT, becoming the number 1 in the world. The success of China is due to knowledge of 
German shipbuilding technology and the use of reverse engineering. In addition, the success factors of the overseas 
shipyard industry include good infrastructure, personnel with expertise, access to funding support, the huge demand 
for products of the domestic market leading to large trade volumes and transport needs and the presence of 
related and supporting industries and industry clustering, as well as the competitiveness strategy of the countries' 
leading maritime transport hubs, development strategy in areas of financial and investment measures such as tax 
exemptions and the provision of low-interest loans, etc. In terms of creating a skilled workforce, measures were 
implemented such as organizing educational courses and setting up centers for research and centers of excellence, 
etc. to support related industries such as upstream steel industry etc. and developing laws and regulations related 
to safety and the environment. The above policies and strategies for competition and success factors are lessons 
that can be applied to Thailand.
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 However, the domestic shipbuilding and ship repair industry has decelerated with the current economic 
conditions, which makes it an inappropriate time to focus on competing with the world's leading countries, especially 
presently when the shipbuilding and ship repair industry is not a big economy. Although statistical data on the value of 
the domestic shipbuilding and repair industry is not available, according to the data of the Marine Department, which 
estimated the value of the shipbuilding and repair industry in the country at THB 39,783 million (Marine Department, 
2020), factoring in the slump of the industry according to the economic situation and the absence of customer 
orders, it is estimated that at present the shipbuilding and ship repair industry is worth not more than THB 4 billion 
(from an interview with the Thai Shipbuilding and Repair Association, 2019). Most of the shipbuilding and ship repair 
industries in the country are small establishments. There are 30 shipyards with a size of 100 gross tons (GRT) and 
above (according to Section 25 of the Marine Promotion Act B.E. 2521), therefore, entering the shipbuilding and 
ship repair industry should aim at being strategically positioned and targeting high-quality ship repairs, shipbuilding 
for tourism and river transport, including the development of ship repair and shipbuilding technology in order to have 
competitive costs and acceptance of the quality of domestically built ships. This is coupled with the implementation 
of government policies that promote market entry and enhance competitiveness through tax measures, legal and 
financial instruments as well as a policy to support the upgrading of labor skills and defining the main role of the 
shipyard in helping to support maritime transport as a potential and reliable regional maritime transportation service 
hub, building reliability with trust economy by providing quality ship repair and shipbuilding services and on-time 
delivery, which will build trust in quality and service for ship owners, whereby 3 shipyard development goals have 
been set, namely:

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

 Reducing domestic shipbuilding and repair costs and reinforcing the foundations necessary to protect and 
maintain their business base (supply side) with Thai shipyard operators becoming the center of services for leading 
global shipbuilding companies. 

 The implementation of measures is defined into 2 phases: 1) urgent measures consisting of measures to 
support the creation of skilled labor and education, research measures to support domestic shipbuilding and ship 
repair, measures to enhance the image of domestically manufactured ships and parts, and measures to promote 
investment and the use of financial instruments; and 2) medium- and long-term measures consisting of measures 
to seek cooperation with partners who are leading global shipbuilding companies whereby Thai shipyards request 
the right to be an agent for the maintenance and repair of ships.

Measures on the part of shipyards to formulate a maritime development strategy

Timeline Strategy Project

Short-term
(5 years)

Strategy 1 : Development of 
physical infrastructure

Feasibility Study for Development 
of Area for Yacht Repairs

Strategy 3 : Development of 
Management Systems

Project to Improve Benefits 
Supporting Shipyards

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

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

Strategy 4 : Marine Personnel 
Development

The establishment of the Center 
of Excellence for Shipyards

Medium- term
(10 years)

Strategy 5 : Building a maritime 
business network

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

Medium- term
(10 years)

Strategy 5 : Building a maritime 
business network

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

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

The government plans to push Thailand into the Merchant Maritime Center of ASEAN.

There is a policy to improve the guidelines for the development of the Merchant Maritime to suit the present in 
order to increase the competitiveness of the Merchant Maritime operators to support the increase of the country’s 
competitiveness. 

In this regard, measures and guidelines for the development of the Thai Merchant Maritime affairs have been 
pushed, by drafting an action plan to upgrade the potential of the Thai merchant fleet to push Thailand into the 
Merchant Maritime Center of ASEAN. The goal is to increase the tonnage growth rate of the Thai commercial fleet, 
increase the proportion of transportation of Thai products by Thai ships which will help increase the world-class 
competitiveness of Thai ships, as well as the employment of more maritime personnel, the company also coordinates 
with the Merchant Maritime Operators which consists of sea freight, port business, shipyard business, production 
and development of maritime personnel and multi-format transport businesses, including international ocean freight 
to follow up on information, facts, problems, obstacles and suggestions for consideration of the determination of 
measures for the development of maritime promotion and related affairs to solve various problems and obstacles 
of operators and contribute to the development of Merchant Maritime and to solve various related problems such 
as pushing for the Merchant Maritime promotion bill of the Senate Transport Committee to solve the container 
shortage problem, high freight problem of the Ministry of Commerce and the Ministry of Transport by facilitating 
to make Thailand to be center of ASEAN subcommittee’s transshipment hub, water transportation and Merchant 
Maritime, The Thai Chamber of Commerce etc.

For the Merchant Maritime, it has a systematic nature that consists of many related parties, in order to make 
these various businesses to have a concrete increase in competitiveness, promotion and development of Merchant 
Maritime affairs must be carried out in a systematic and continuous manner. It is in line with the government's 
policy and the Ministry of Transport to promote the Merchant Maritime trade and promote the development of water 
transportation to reduce logistics costs, support exports and imports, to provide Thailand with a fleet of Merchant 
Maritime ships that can transport Thai products to the world market, and will help reduce the cost of the product 
and increase the country's competitiveness. 
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Merchant Maritime Center of ASEAN. The goal is to increase the tonnage growth rate of the Thai commercial fleet, 
increase the proportion of transportation of Thai products by Thai ships which will help increase the world-class 
competitiveness of Thai ships, as well as the employment of more maritime personnel, the company also coordinates 
with the Merchant Maritime Operators which consists of sea freight, port business, shipyard business, production 
and development of maritime personnel and multi-format transport businesses, including international ocean freight 
to follow up on information, facts, problems, obstacles and suggestions for consideration of the determination of 
measures for the development of maritime promotion and related affairs to solve various problems and obstacles 
of operators and contribute to the development of Merchant Maritime and to solve various related problems such 
as pushing for the Merchant Maritime promotion bill of the Senate Transport Committee to solve the container 
shortage problem, high freight problem of the Ministry of Commerce and the Ministry of Transport by facilitating 
to make Thailand to be center of ASEAN subcommittee’s transshipment hub, water transportation and Merchant 
Maritime, The Thai Chamber of Commerce etc.

For the Merchant Maritime, it has a systematic nature that consists of many related parties, in order to make 
these various businesses to have a concrete increase in competitiveness, promotion and development of Merchant 
Maritime affairs must be carried out in a systematic and continuous manner. It is in line with the government's 
policy and the Ministry of Transport to promote the Merchant Maritime trade and promote the development of water 
transportation to reduce logistics costs, support exports and imports, to provide Thailand with a fleet of Merchant 
Maritime ships that can transport Thai products to the world market, and will help reduce the cost of the product 
and increase the country's competitiveness. 
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The government has conducted the feasibility study of establishing a national shipping line, the results of the 
preliminary study indicate that two national shipping lines should be established, namely 1. Domestic Marine Line 
connecting the Gulf of Thailand which is a collaboration with the private sector both domestically and internationally, 
The Ministry of Transport will support the infrastructure and port to support such operations, including considering 
the approval of shipping lines. 2. International shipping line is divided into eastern shipping lines from Cambodia, 
Vietnam, South Korea, China, Japan and the western shipping lines, including Africa, Europe, BIMSTEC Group, 
they also attach great importance to the development of the Southern Economic Corridor to connect transportation 
between the Gulf of Thailand and the Andaman Sea (Land Bridge) between the Eastern Special Development 
Zone (EEC) - Chumphon - Ranong to be the main transport route linking the Indian Ocean and the Pacific Ocean.

The government should have policies, strategies and measures to promote shipping business, ports and 
shiprepairing and shipbuilding docks by creating a business environment that allows Thai operators to compete at the 
international level and to use the private sector as the main operating mechanism because the private sector is more 
flexible than the government sector in competition and increase the country's competitiveness in a sustainable way.

 4) Marketing

 4.1 Domestic Market

 Private Sector Market The private sector prefers to buy old ships from foreign countries, especially tankers, 
with the government's support by exempting import duties on ships over 1,000 gross tons. However, the ships must 
be repaired, renovated to meet government requirements before being used.

 Government Sector Market Although there is still a large demand for ships in various fields, but the government 
allocated budget was small and irregular. However, government agencies have changed the policy and encouraged 
more government shipbuilding to be done by Thai shipyards.

 4.2 Overseas Market: Getting response from overseas customers, especially the repaired ship market. This 
is because the shipowners choose a shipyard that focuses on quality, delivery time and on the route the ships 
operate in the Asian region. Currently, ships serving oil rigs in the Gulf of Thailand are the main market with continual 
increasing volume. 

 The shipbuilding market, overseas customers have a demand for specialized ships with an emphasis on quality 
work, including being customers who have trust in the company's work and has continuous shipbuilding orders 
which are different from competition from China which focuses only on prices in competition. 

 5) Related Industry The government by the Ministry of Industry has a project to develop the manufacturing 
industry, which is an industry related to the shipbuilding and repair industry to reduce the import of materials from 
abroad. 

1.2.4 Procurement of Products or Services

 The nature of the procurement of products for sale

 1) Production

 Currently, the company has 2 floating docks, 5,000 DWT and 20,000 DWT.

 The process of ship repair, shipbuilding and the total production capacity of the company can be summarized as 
follows:
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 Ship repair

 • Production Process
 1. Bringing the ship up for repairs on the floating dock.
  2. Repair according to customer requirements.
  - Steel and welding work
  - Surface preparation and paint spraying
  - Anchor chain and anchor work
  - Pipe work
  - Wood and plaster work

 3. Mechanical Work
  - Machine work
   - Propeller shaft and rudder work
   - Electrical system work
  - Various valve work

 • Production Capacity
 - With a total production capacity of 75 ships/ year (2 floating docks, 20,000 DWT and 5,000 DWT) 100% 
Capacity

  Hypothesis: large ships 4,000 – 20,000 DWT

  The company can repair ships of various sizes and several ships at the same time.

 Shipbuilding

 • Production Process
 1. Ship design
 2. Expansion of ship lines
 3. Assembling the hull and parts of the hull
 4. Installation of machinery and various system works, namely electricity and pipes, etc.
 5. Launching ships into the water
 6. Installation and finishing remaining work in the water 
 7. Inspection of various systems and ship test

 • Production Capacity
  - With a total production capacity of 3 ships/ year 
 Hypothesis: Ships of 7,000-10,000 DWT or a maximum length of 100 meters.

 2) Raw materials and raw material suppliers (Supplier)

  The types of raw materials used in ship repairing and building are different, most of the ship-building material 
sources are ordered from foreign countries, such as Germany, Finland, Spain, Japan, China, Singapore, etc., as 
for the raw materials for ship repairs are ordered locally. The proportion of raw material purchases domestically 
and abroad in 2021 is approximately 59% and 41% respectively, in 2020, approximately 95% and 5% respectively, 
and there are approximately 1,228 suppliers of raw materials, with details of types and sources of the important 
raw materials as follows:
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  The types of raw materials used in ship repairing and building are different, most of the ship-building material 
sources are ordered from foreign countries, such as Germany, Finland, Spain, Japan, China, Singapore, etc., as 
for the raw materials for ship repairs are ordered locally. The proportion of raw material purchases domestically 
and abroad in 2021 is approximately 59% and 41% respectively, in 2020, approximately 95% and 5% respectively, 
and there are approximately 1,228 suppliers of raw materials, with details of types and sources of the important 
raw materials as follows:
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Raw materials for ship repair
Most of the raw materials can be ordered locally, such as steel, various 
types of pipes, air, gas, welding rods, valves, etc.

Raw materials for shipbuilding
Types of raw materials purchased from abroad, such as ship-building 
quality steel (Ship Plate), equipment that must be certified by various Ship 
Class Associations.

Large ship repair project 

Equipment purchased from abroad, such as machinery and equipment 
installed on ships, such as generators, marine engines are ordered from 
multiple suppliers depending on Required Specification, as for the 
equipment purchased in the country, such as communication equipment, 
navigation equipment, electrical appliances, air conditioners and appara-
tuses. 

 In the past 3 years, the company has not relied on any one raw material suppliers for more than 30% of total 
revenue.

 Most shipbuilding raw materials, if they are materials that do not require a Class Certificate, can be purchased 
locally, except for the parts that require a Class Certificate that need to be imported from abroad, such as large 
machines, electric machines, etc.

 3) Seasonal Effects on Business Operations

 The nature of the company's operations during the rainy season may cause some obstacles in ship repair and 
shipbuilding, which may delay the project. However, the company has already planned and scheduled the operating 
schedule during the said period. The rainy season, therefore has no significant impact on operations.

1.2.5 Under-construction projects (31 December 2021) 

 Ship repair amount 10.62 Million baht
 Shipbuilding amount 237.90 Million baht

1.2.6 Assets used in business undertaking

 1. Assets Asian Marine Service Public Company Limited and Subsidiary at 31 December 2021

Assets Location

Area
(Rai-

Ngan- 
Square 

Wa)

Book 
valuae
(Million 

baht)

Proprietary 
nature

Obligation

- Floating dock1,2

128 Moo 3 Suksawad 
Rd., Laemfapa, 
Peasamutjadee, 
Samutprakarn

- 99.56 Company Floating 
dock1 and2 

mortgage with 
the bank

- Building and Structures - 145.73 Company None

- Machinery and Equipment - 49.28 Company None

- Leasehold right of land 20 Rai - Long term 
rental

None
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Assets Location

Area
(Rai-

Ngan- 
Square 

Wa)

Book 
valuae
(Million 

baht)

Proprietary 
nature

Obligation

- Land 142/1 Moo 4 
Saibanthathongmaimai-
banbangsumrong Rd., 
Thathongmai, 
Kanchanadit,Suratthani

20 Rai 83.35 Company Mortgage with 
the bank

 The amount of the collateral burden of the assets is as follows:

 - Overdraft  amount 20.00 Million baht
 - Short term loan amount 160.00 Million baht
 - Trust receipts amount 120.00 Million baht
 - Long term loan amount 105.00 Million baht

 2. Assets leased for business

 Land sublease agreement with port and warehouse
 Renter Asian Marine Services Public Company Limited
 Lessor The Treasury Department
 Contract term Period 30 Year Start 22 April 2012 to 21 April 2042
 Rental fee - Payment of the right to lease the land with buildings Amount 32,036,250 Baht
  - Pay rent annually
  Year 1 to Year 5 amount 1,467,139 Baht/Year
  Year 6 to Year 10 amount 1,687,210 Baht/Year
  Year 11 to Year 15 amount 1,940,290 Baht/Year
  Year 16 to Year 20 amount 2,231,335 Baht/Year
  Year 21 to Year 25 amount 2,566,035 Baht/Year
  Year 26 to Year 30 amount 2,950,940 Baht/Year
  Total 64,214,745 Baht

Right-of-use assets include leasehold right of land and buildings and vehicle. The leasehold right of land and 
buildings is leasing the area with the Treasury Department. Such agreement period is 30 years from the years 
2012 to 2042.

On August 23, 2018, Treasury Department Samutprakan has issued a letter requesting the Company to pay 
the rent, rental fees and additional damages in case of building construction and structures without permission, 
damages from demolition of buildings and structures under the original lease agreement and in case seeking benefits 
from royal property without permission at the total amount of Baht 222.17 million. 
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Later on September 12, 2018, the Company has issued a letter of objection to the collec-tion of rent, rental 
fees and compensation in such amount. The significant reason is the land and buildings lease agreement that is 
legitimate from the Ministry of Finance. It is carried out according to the resolution of the state property No. 1/2012 
as well as informing the rental rate, rental fees and other conditions. The Company has considered and agreed to 
enter into the lease agreement and always pay the rent and follow the agreement correctly. Therefore, this claim 
is not in the terms of the agreement. In addition, the various claims for damages is a matter between Ministry of 
Finance and the lease parties during that time (The Agricultural Co-operative Federation of Thai-land). Later, on 
March 31, 2021 and August 4, 2021, the Company received the letter from the Treasury Office, Samutprakarn for 
the Company to still pay rent, rental fee and such additional damage by considering to collect Baht 206.46 million 
(from Baht 222.17 million).

However, on April 26, 2021, and August 26, 2021, the Company made an objection letter, collection of rental 
fee and such additional damage and confirmed the compliance under the lease agreement correctly and completely 
in accordance with the principles or instruction of the Treasury Office District as described above. The Company, 
with such facts, has not recorded rental fees and additional fees according to the request from Treasury Department 
in the financial state-ments.
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1.3 ASIMAR Group structure as of 31 December 2021

1.3.1 ASIMAR Group structure as of 31 December 2021

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

OPERATING AS A DISTRIBUTOR OF 
MACHINERY, SPARE PARTS AND 

EQUIPMENT

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

WATER POLLUTION CONTROL 
SERVICES

ASIMAR MARINE CO., LTD.
PAID UP CAPITAL 5.00 MILLION BAHT
SUB-CONTRACTOR IN SHIP REPAIR 

BUSINESS

JOINT VENTURE ASIANMARINE CO., LTD.
PAID UP CAPITAL 1.00 MILLION BAHT 

BUILDER OF ALUMINUM BOATS

99.99%

93.15%

99.90%

79.00%

 ASIMAR Group structure as of 31 December 2021

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

 Investment Policy and Supervision of Subsidiaries
 The Company has a policy to invest in businesses that are beneficial and related to the Company's core 
business as of December 31, 2021.

 The Company has investments in subsidiaries which are General Marine Co., Ltd. amount 4.83 million baht. 
Asimar Marine Co., Ltd. amount 5.94 million baht. Eco Marine Co., Ltd. amount 19.52 million baht. And Asian 
Marine Joint Venture Co., Ltd. amount 0.12 million baht.

 As for the policy to supervise the subsidiaries The company has the power to control and supervise the 
administration, namely:

 -  General Marine Co., Ltd. Percentage of assets included in total assets 0.69
   - Asimar Marine Co., Ltd. Percentage of assets included in total assets 1.22
  - Eco Marine Co., Ltd. Percentage of assets included in total assets 3.58
  - Asian Marine Joint Venture Co., Ltd. Percentage of assets included in total assets 0.02

 (The proportion of investments in all subsidiaries are calculated by accounting for the cost method.)

งบการเงิน เอกสารแนบการประกอบธุุรกิจและผลการดำำานิินิงานิ การกำากับดููแลกิจการ
CONTENTS



212 56-1 One Report 2021
ASIAN MARINE SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED

CONTENTS

1.3 ASIMAR Group structure as of 31 December 2021

1.3.1 ASIMAR Group structure as of 31 December 2021

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

OPERATING AS A DISTRIBUTOR OF 
MACHINERY, SPARE PARTS AND 

EQUIPMENT

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

WATER POLLUTION CONTROL 
SERVICES

ASIMAR MARINE CO., LTD.
PAID UP CAPITAL 5.00 MILLION BAHT
SUB-CONTRACTOR IN SHIP REPAIR 

BUSINESS

JOINT VENTURE ASIANMARINE CO., LTD.
PAID UP CAPITAL 1.00 MILLION BAHT 

BUILDER OF ALUMINUM BOATS

99.99%

93.15%

99.90%

79.00%

 ASIMAR Group structure as of 31 December 2021

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

 Investment Policy and Supervision of Subsidiaries
 The Company has a policy to invest in businesses that are beneficial and related to the Company's core 
business as of December 31, 2021.

 The Company has investments in subsidiaries which are General Marine Co., Ltd. amount 4.83 million baht. 
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 As for the policy to supervise the subsidiaries The company has the power to control and supervise the 
administration, namely:

 -  General Marine Co., Ltd. Percentage of assets included in total assets 0.69
   - Asimar Marine Co., Ltd. Percentage of assets included in total assets 1.22
  - Eco Marine Co., Ltd. Percentage of assets included in total assets 3.58
  - Asian Marine Joint Venture Co., Ltd. Percentage of assets included in total assets 0.02

 (The proportion of investments in all subsidiaries are calculated by accounting for the cost method.)
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1.3.2 Persons who may have conflicts

  -None-

1.3.3 Relationship with major shareholders’ business

  -None-

1.3.4 Shareholders

  List of Major Shareholders

 As of 10 March 20201(Latest registrar closing date) 

NAME
As of 10 March 2021

Number of shares %

1. Panitvong Group 54,113,841 20.95

2. Tanpaibul Group 47,051,020 18.22

3. Mr.Kiat Srichomkwan 11,000,000 4.26

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

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

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

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

8. Mr.Wichian Srimuninnimit 4,992,900 1.93

9. Mr.Suwit Adisaitham 4,398,100 1.70

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

Total 146,553,331 56.74

Source: Share Distribution Report, Thailand Securities Depositary Co.,Ltd.
Remark : 1 Panitvong Group Follows :

  1. Mr.Vibul Panitvong  23,313,841 Shares or 9.03%

  2. Mr.Nonn Panitvong  5,500,000 Shares or 2.13%

  3. Miss Lalanya Panitvong  5,500,000 Shares or 2.13%

  4. Miss Wiwan Panitvong  5,500,000 Shares or 2.13%

  5. Mr.Win Panitvong  5,500,000 Shares or 2.13%

  6. Mrs.Irawan Panitvong  8,800,000 Shares or 3.41%

  2 Tanpaibul Follows :

  1.Tanpaibul Co.,Ltd   45,980,000 Shares or 17.80%

  2. Mr.Teerapong Tanphaibul  1,000,000 Shares or 0.39%

  3. Mr.Sutham Tanphaibul  28,644 Shares or 0.01%

  4. Miss.Benjawan Tanphaibul  42,310 Shares or 0.02%

  5. Mr.Thanan Tanphaibul  66 Shares or 0.00%
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1.4 Paid-up Capital
 ASIMAR Authorized Capital 258,291,087 baht paid-up capital 258,291,087 baht, Common Stock 
258,291,087 Par value 1 bath

1.5 Issuance of other securities
 -None-

1.6 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.

Dividend Payment information (Separate financial statements)

2020 2019 2018

Earning Per Share (baht/share) 0.118 0.046 0.083

Dividend Per Share (baht/share) 0.10 0.05 0.10

Dividend Payout Ratio (%) 84.89 109.68 121.26

งบการเงิน เอกสารแนบการประกอบธุุรกิจและผลการดำำานิินิงานิ การกำากับดููแลกิจการ
CONTENTS



214 56-1 One Report 2021
ASIAN MARINE SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED

CONTENTS

1.4 Paid-up Capital
 ASIMAR Authorized Capital 258,291,087 baht paid-up capital 258,291,087 baht, Common Stock 
258,291,087 Par value 1 bath

1.5 Issuance of other securities
 -None-

1.6 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.

Dividend Payment information (Separate financial statements)

2020 2019 2018

Earning Per Share (baht/share) 0.118 0.046 0.083

Dividend Per Share (baht/share) 0.10 0.05 0.10

Dividend Payout Ratio (%) 84.89 109.68 121.26

21556-1 One Report 2021
ASIAN MARINE SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED

CONTENTS

2. Risk Management
2.1 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 strat-
egy, budget and risk management. Risk factors are specified and evaluated in order to establish an efficient risk 
management system which is suitable to the activities of the work unit. The Risk Management Working Group 
is responsible for monitoring and reviewing the risks regularly on a monthly basis in order that measures can be 
improved to deal with changing risks. The Committee is also responsible for communicating to staff at all levels so 
that they are aware of and can utilize risk management principles in their daily work routine.

 The Risk Management Working Group comprises the Chief Executive Officer, Department Manager and the 
Internal Audit Manager and is responsible for 
• development of the risk management plan
• overseeing implementation of risk management
• communicating to staff and providing training on risk management
• overseeing that risk assessment and risk control measures are developed on the job
• implementing risk management by means of assessing, controlling, reviewing and supervising
•  ensuring that the Audit Committee considers and endorses the risk management plan before its submission 

to the Board of Directors at each quarter

2.2 Risk Factor

2.2.1 Risk Factors

1. Risk associated with Business uncertainty

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

2. Risk associated with lack of workforces

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

3. Risk associated with land lease contract renewal

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

4. Risks associated with Exchange Rate Volatility

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

5. Risks associated with Production Cost 

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

6. Risks associated with Liquidity

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

7. Risks associated with Accidents

 The company does ship repair and shipbuilding business. There is a chance of an accident. The Company has 
placed the all-risk insurance policy covering the risks for constructions, machinery, stocks and the loss or damage 
of ship hull in building or repairing process. Additionally, the Company has 2 floating docks under this policy with 
the insured.

8. Risks associated with Credit 

 The Company is exposed to credit risk primarily with respect to trade accounts receivable, loans and other 
receivables. The Company and its subsidiaries manage the risk by adopting credit control policies and procedures, 
and therefore do not expect to incur material financial losses. The maximum exposure to credit risk is limited to 
the carrying amounts of receivables, loans and other receivables as stated in the statements of financial position.

 The Company is subject to concentrations of credit risk because the Company builds and repairs ships for 
general customers, in both the private and public sectors. The ability of these debtors to meet their obligations is 
related to the country’s economic conditions.

9. Risks associated with Interest rate 

 The Company’s and its subsidiaries’ exposure to interest rate risk relate primarily to their cash at financial 
institutions, loans to subsidiaries, bank overdrafts, trust receipts, and loan borrowings. However, since most of the 
Company and its subsidiaries’ financial assets and liabilities bear floating interest rates or fixed interest rates which 
are close to the market rate, the interest rate risk is expected to be minimal. 
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related to the country’s economic conditions.

9. Risks associated with Interest rate 

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

21756-1 One Report 2021
ASIAN MARINE SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED

CONTENTS

10. Risks related to impact on community, society and environment

 10.1. Risks related to impacts on communities, society. The company has continually improved and developed 
production processes in order to operate safely and without affecting communities and society. The Occupational 
Health and Safety system has been continuously developed. The company supports and builds a good relationship 
with the community, supporting various activities that are beneficial to communities in the vicinity of the company.

 10.2. Risks related to environmental impact, climate change, climate change affects the environment more 
clearly, such as PM 2.5 dust, global warming from glass vessel gas, etc., is an issue of global importance and is 
trying to drive a concrete reduction in greenhouse gas emissions. This puts the company at risk on the issue of 
regulatory requirements for businesses to control greenhouse gas emissions.

 The company realizes its responsibility towards the environment, safety and health of employees, as well as 
continual improvement of work processes, to prevent pollution and environmental impact, as well as to conserve 
natural resources, reduce wasteful energy consumption. 

11. The risk of serious epidemics

 The spread of the COVID-19 virus, the epidemic is rapidly spreading around the world, affecting business-
es and the global economy. The company has to adapt by adjusting its strategy to ensure con-sistent business 
operations with the global economic downturn. Some customers are affected by this situation, which affects the 
workload is reduced. The company has measures to take care of employ-ees and customers, including those who 
come in contact, by organizing work from home, some de-partments take care of people entering and leaving the 
company, they are employees, customers and business partners. There is a screening point, temperature checks, 
spraying disinfectants in the offices and ships of customers. Everyone is required to wear a mask at all times to 
prevent the spread of the epidemic seriously and strictly.

2.2.2 Securities holder investment risk

 -None-

2.2.3 Risk of investing in foreign securities

  -None-

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 
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may be. Also included would be the Board’s recommendation on the said matter. This meeting package shall be 
sent to all shareholders and the registrar no later than 7 days prior to the date of the meeting, as well as posted 
on the Company’s website in advance of distribution of the package. Minority shareholders may propose qualified 
persons as candidates for committee membership, as well as propose motions to put matters on the agenda via 
the website. 

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

•  The Company held its Annual General Meeting 2020 on 3 April 2022 which was attended by 5 of the total of 
11 members of the Board of Directors, due to Epidemic situation of the Coronavirus Disease (COVID- 19),the 
company is necessary to invite only 5 directors to attend the meeting for safety in the meeting, Chairman of 
the Audit Committee, Chairman of Nominating and Remuneration Committee , the Chief Executive Officer, 
the Chief Financial Officer, as well as the auditor.

•  The Company sent out notice of the meeting package and the minutes of the last meeting to shareholders 7 
days in advance of the meeting date.

•  The notice of the meeting was also posted on the Company website www.asimar.com/ Investor Relations 
30 days prior to the meeting date, while the Minutes of the Annual General Meeting 2019 was posted on the 
website 14 days prior to the meeting date.

•  For shareholders who found it inconvenient to attend the meeting in person, The Company suggested that they 
authorize one of the two Independent Director: Mr. Bumroong Chinda and Mr.Sribhumi Sukhanetr to represent 
them and vote on their behalf. However, in the Annual General Meeting 2019, none of the shareholders elected 
to delegate either Independent Director as their proxy. 

 The Company remains devoted to produce continuing growth to ensure shareholders receive dividends well 
worth their investment. It is the Company’s policy to pay out as dividend no less than 40% of the net profit in the 
financial statement of specific business in each account cycle less statutory reserve and retained loss (if any).

Equity of Shareholders

 The Company is well aware of shareholders’ importance and has a policy to treat all shareholders equitably, 
fairly and in compliance with relevant laws and regulations. Shareholders may exercise their right to protect their 
own interests by expressing their views, making recommendations and voting in shareholders meetings. Moreover, 
shareholders are entitled to participate in key decisions for change in accordance with Company regulations (which 
are enclosed with the Notice of Meeting Package for the 2020 Annual General Meeting) including in the election of 
Company Directors- one or many at a time depending on the resolution of the Meeting, in approving remuneration 
of Directors (details of which are provided in Section 4: Information Disclosure and Transparency) and approving 
connected business transactions, and in receiving accurate, complete and transparent information which can be 
examined and audited. The Company also provides the opportunity to shareholders to submit any questions they 
may have prior to the date of the shareholders meeting, and stipulates that the Directors and Executives must 
disclose their share holdings as required by law.

งบการเงิน เอกสารแนบการประกอบธุุรกิจและผลการดำำานิินิงานิ การกำากับดููแลกิจการ
CONTENTS



218 56-1 One Report 2021
ASIAN MARINE SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED

CONTENTS

may be. Also included would be the Board’s recommendation on the said matter. This meeting package shall be 
sent to all shareholders and the registrar no later than 7 days prior to the date of the meeting, as well as posted 
on the Company’s website in advance of distribution of the package. Minority shareholders may propose qualified 
persons as candidates for committee membership, as well as propose motions to put matters on the agenda via 
the website. 

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

•  The Company held its Annual General Meeting 2020 on 3 April 2022 which was attended by 5 of the total of 
11 members of the Board of Directors, due to Epidemic situation of the Coronavirus Disease (COVID- 19),the 
company is necessary to invite only 5 directors to attend the meeting for safety in the meeting, Chairman of 
the Audit Committee, Chairman of Nominating and Remuneration Committee , the Chief Executive Officer, 
the Chief Financial Officer, as well as the auditor.

•  The Company sent out notice of the meeting package and the minutes of the last meeting to shareholders 7 
days in advance of the meeting date.

•  The notice of the meeting was also posted on the Company website www.asimar.com/ Investor Relations 
30 days prior to the meeting date, while the Minutes of the Annual General Meeting 2019 was posted on the 
website 14 days prior to the meeting date.

•  For shareholders who found it inconvenient to attend the meeting in person, The Company suggested that they 
authorize one of the two Independent Director: Mr. Bumroong Chinda and Mr.Sribhumi Sukhanetr to represent 
them and vote on their behalf. However, in the Annual General Meeting 2019, none of the shareholders elected 
to delegate either Independent Director as their proxy. 

 The Company remains devoted to produce continuing growth to ensure shareholders receive dividends well 
worth their investment. It is the Company’s policy to pay out as dividend no less than 40% of the net profit in the 
financial statement of specific business in each account cycle less statutory reserve and retained loss (if any).

Equity of Shareholders

 The Company is well aware of shareholders’ importance and has a policy to treat all shareholders equitably, 
fairly and in compliance with relevant laws and regulations. Shareholders may exercise their right to protect their 
own interests by expressing their views, making recommendations and voting in shareholders meetings. Moreover, 
shareholders are entitled to participate in key decisions for change in accordance with Company regulations (which 
are enclosed with the Notice of Meeting Package for the 2020 Annual General Meeting) including in the election of 
Company Directors- one or many at a time depending on the resolution of the Meeting, in approving remuneration 
of Directors (details of which are provided in Section 4: Information Disclosure and Transparency) and approving 
connected business transactions, and in receiving accurate, complete and transparent information which can be 
examined and audited. The Company also provides the opportunity to shareholders to submit any questions they 
may have prior to the date of the shareholders meeting, and stipulates that the Directors and Executives must 
disclose their share holdings as required by law.

21956-1 One Report 2021
ASIAN MARINE SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED

CONTENTS

 The Company has formalized its policy to prevent exploitation of insider information and this has been 
disseminated widely to employees, management and Company directors.

 The Company has set specific measures and guidelines to ensure that its Directors and Management do not 
use insider information to buy or sell shares or engage in other unlawful transactions for their own interests as 
follows:

• Company Directors and employees shall strictly adhere to and comply with 

 provisions of the Stock Exchange of Thailand (SET) and the Stock Exchange Commission (SEC) and other 
relevant legislation, which also pertain to equitable disclosure of information to shareholders and/or the general 
public.

•  Company Directors, Management and employees shall safeguard important confidential information, especially 
the Company’s financial that it is not leaked before being submitted to the SET and SEC and defines the policy 
of disclosing or reporting the sale, purchase or receipt of such shares, changes of share owner ships to the 
directors and management to the Board meeting. statement, that could influence investor decision so 

•  On 17 December 2020, the Company publicized a letter to shareholders through the SET system calling for 
minority shareholders to submit questions, nominate qualified persons to be selected Directors, as well as 
propose matters to be included on the agenda via the Company’s website. The terms and conditions governing 
consideration of matters for inclusion in the agenda were provided on the website and the period for submission 
of motions was from 17 December 2021 to 17 February 2022. 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.

Role of Stakeholders

• 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. 
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•  Occupational Health and Safety Committee has also been set up to handle workplace health and safety issues 
for staff, the system’s standard of which was developed with the aim to achieve OHSAS 18001 accreditation.

• In 2020, has been an incident with a staff of 13. 

2. Policy and Best Practice toward Shareholders

 The Company fully respects and strictly protects the basic rights of its shareholders by providing them with 
comprehensive and appropriate information, support for their participation in attending and exercising their vote in 
the shareholders meeting as well as refraining from any action which may violate or infringe on shareholders’ rights.

The Company is fully committed to achieving further growth based on its growing potential so that shareholders will 
receive worthwhile return on their investment. It is the Company has the policy to pay dividend not less than 40 % 
of its net profit of each fiscal year after reserving as required by laws and loss carried forward (if any) for dividend 
payment. However, the actual dividend payment depends on cash flow, investment plan of the Company and its 
subsidiaries, terms and conditions of the agreements entered by the Company together with all other necessity 
and suitability in the future.

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

3. Policy and Best Practice toward Clients

 The Company places emphasis on doing business in a fair and forthright manner, providing quality service 
and ensuring customer satisfaction by developing a questionnaire to evaluate customer satisfaction for each vessel 
that we are commissioned to build or repair. Clients also have the option to file complaints through the Managing 
Director’s Bureau. The Company has a meeting to consider and analyze clients’ satisfaction ratings at least once 
a month.

4. Policy and Best Practice toward Partners and Creditors 

 The Company is determined to ensure a high standard of management of its goods and services in order 
to preserve lasting relations with its trading partners. Therefore, it has established as its policy and best practice 
toward trading partners, a set of guidelines under the heading “Conflict of Interest” which, in summary, provides 
that the Company’s trading partners will not be prevented from participating in a bid or tender or disadvantaged 
through the setting of discriminate specifications in order to maintain equitable and fair competition. The Company 
prohibits its employees at every level from demanding benefits, whether directly or indirectly, from trading partners, 
accepting gifts or prizes, including inappropriate 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 2021 the Company did not find any trading partner or employee who contravened this policy 
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•  Occupational Health and Safety Committee has also been set up to handle workplace health and safety issues 
for staff, the system’s standard of which was developed with the aim to achieve OHSAS 18001 accreditation.

• In 2020, has been an incident with a staff of 13. 

2. Policy and Best Practice toward Shareholders

 The Company fully respects and strictly protects the basic rights of its shareholders by providing them with 
comprehensive and appropriate information, support for their participation in attending and exercising their vote in 
the shareholders meeting as well as refraining from any action which may violate or infringe on shareholders’ rights.

The Company is fully committed to achieving further growth based on its growing potential so that shareholders will 
receive worthwhile return on their investment. It is the Company has the policy to pay dividend not less than 40 % 
of its net profit of each fiscal year after reserving as required by laws and loss carried forward (if any) for dividend 
payment. However, the actual dividend payment depends on cash flow, investment plan of the Company and its 
subsidiaries, terms and conditions of the agreements entered by the Company together with all other necessity 
and suitability in the future.

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

3. Policy and Best Practice toward Clients

 The Company places emphasis on doing business in a fair and forthright manner, providing quality service 
and ensuring customer satisfaction by developing a questionnaire to evaluate customer satisfaction for each vessel 
that we are commissioned to build or repair. Clients also have the option to file complaints through the Managing 
Director’s Bureau. The Company has a meeting to consider and analyze clients’ satisfaction ratings at least once 
a month.

4. Policy and Best Practice toward Partners and Creditors 

 The Company is determined to ensure a high standard of management of its goods and services in order 
to preserve lasting relations with its trading partners. Therefore, it has established as its policy and best practice 
toward trading partners, a set of guidelines under the heading “Conflict of Interest” which, in summary, provides 
that the Company’s trading partners will not be prevented from participating in a bid or tender or disadvantaged 
through the setting of discriminate specifications in order to maintain equitable and fair competition. The Company 
prohibits its employees at every level from demanding benefits, whether directly or indirectly, from trading partners, 
accepting gifts or prizes, including inappropriate 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 2021 the Company did not find any trading partner or employee who contravened this policy 
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4. 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.

5. Policy and Best Practice toward the Environment

  The company is aware of its environmental responsibility, retaining employee’s healthy and safety include 
continuous improvement process to reduce energy consumption, natural resources, prevent an environmental 
pollution. It is a policy of environmental protection and ISO 14001: 2004 environmental management system has 
been implemented in the company. By appointing an Environmental Management Representative had the following 
environmental responsibilities :

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

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

 3. To report on the progress of environmental management system implementation to top management.

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

In order to promote confidence in the Company’s safe and healthy environmental standards, it has established 
a channel of communication whereby incidents can be reported or complaints lodged both in and out of work 
hours (24 hours) which is part of the Company’s early detection measure to guard against any possible adverse 
environmental impact on the neighboring community.

7. Policy on 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;

CONTENTS
FINANCIAL STATEMENTS ATTACHMENTSBUSINESS AND PERFORMANCE CORPORATE GOVERNANCE



222 56-1 One Report 2021
ASIAN MARINE SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED

CONTENTS

•  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.

8. 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 
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•  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.

8. 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 
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3. Driving Business for sustainability
3.1 Sustainability Management Policy 

 Asian Marine Services Public Company Limited adheres to being a responsible company for the economy, 
society and environment, therefore, guidelines for Sustainable Development Goals (SDGs) of the United Nations 
concerned have been set as directions for operations, along with strengthening the structure and management 
system for sustainable development by referring to the framework of environmental, social and good corporate 
governance (ESG Framework).

        Good Corporate governance

Creating a 
Good 
Experience 
for 
Customers

Sustainable
Development

Commitment  
to Human  
Resources  
Development

Reducing 
Environmentel 
Impact

Develop Lasting 
Relationships  

with allies.

CSR

Approaches to Sustainable Development

 ASIMAR 's approach to sustainable development consists of four main factors:

• Commitment to Human Resources Development

  Committed to developing the existence and knowledge and ability of the employees, promote their potential 
to work in a state of a good and safe working environment, as well as giving importance to creating a sense 
of social responsibility.

• Creating a Good Experience for Customers

  Taking into account of the needs of customers, deliver the best products and services, taking into account of 
social and environmental impacts in order to achieve the highest satisfaction and value.
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• Develop Lasting Relationships with allies.

  Committed to building relationships with business allies and stakeholders which creates mutual benefits for all 
parties in a sustainable way; builds confidence with business allies that we will grow together.

  Committed to managing and be responsible for the environment, use technology to develop work to reduce 
environmental impact, including efficient energy management.

 These factors are supported by two additional factors, namely good corporate governance in the organization 
and the promotion of social responsibility consciousness.

Social Responsibility Consciousness

 Support and promote employees and business allies to have a sense of social responsibility, cultivate a 
corporate culture to promote Sustainable Development Activities.

Good Corporate Governance

 Laying a solid foundation for the organization to grow sustainably with good corporate governance in all aspects.

Contributions to the Sustainable Development Goals (SDGs)

 The company is committed to achieving the Global Sustainable Development Goals (SDGs) by offering 
management and performance guidelines, this covers the policies and operations within the company in terms of 
the economy, society and environment to be consistent with the (GRI) reporting guidelines and reflect the cares 
about all stakeholders.

SUSTAINABILITY Material Issues
Stakeholder

Goal
Employee Client

Share
holder

Com-
munity

Partner
govern-

ment

Economy

Corpororate 
Governance

√ √ √ √ √ √

Supply chain √ √ √ √

Anti-Corruption √ √ √ √

Performance √ √ √ √

Social

Occupational 
Health and Safety

√ √ √ √ √

Development/
Training

√ √

Fair treatment √ √

Environment

Compliance with 
environmental rule

√ √ √

Technology and 
clean energy

√ √ √

Effluent and waste √ √ √ √ √
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• Develop Lasting Relationships with allies.

  Committed to building relationships with business allies and stakeholders which creates mutual benefits for all 
parties in a sustainable way; builds confidence with business allies that we will grow together.

  Committed to managing and be responsible for the environment, use technology to develop work to reduce 
environmental impact, including efficient energy management.

 These factors are supported by two additional factors, namely good corporate governance in the organization 
and the promotion of social responsibility consciousness.

Social Responsibility Consciousness

 Support and promote employees and business allies to have a sense of social responsibility, cultivate a 
corporate culture to promote Sustainable Development Activities.

Good Corporate Governance

 Laying a solid foundation for the organization to grow sustainably with good corporate governance in all aspects.

Contributions to the Sustainable Development Goals (SDGs)

 The company is committed to achieving the Global Sustainable Development Goals (SDGs) by offering 
management and performance guidelines, this covers the policies and operations within the company in terms of 
the economy, society and environment to be consistent with the (GRI) reporting guidelines and reflect the cares 
about all stakeholders.

SUSTAINABILITY Material Issues
Stakeholder

Goal
Employee Client

Share
holder

Com-
munity

Partner
govern-

ment

Economy

Corpororate 
Governance

√ √ √ √ √ √

Supply chain √ √ √ √

Anti-Corruption √ √ √ √

Performance √ √ √ √

Social

Occupational 
Health and Safety

√ √ √ √ √

Development/
Training

√ √

Fair treatment √ √

Environment

Compliance with 
environmental rule

√ √ √

Technology and 
clean energy

√ √ √

Effluent and waste √ √ √ √ √
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3.2 Impact management to Stakeholders in the Business Value chain 

3.2.1 Value chain

 It is a strategic management in order to create cooperation between companies and stakeholders to be able 
to drive the business to achieve maximum efficiency in challenging business competition and many environmental 
changes, therefore, business chain management is necessary to be taken in the same direction by emphasizing 
cooperation and coordination to create added value for the company by starting from contacting customers, 
procurement, ship repair, shipbuilding, including after-sales warranty to maintain good relationship with customers, 
there are steps of the value creation process that are continuous, it is like a chain of activities that are interconnected 
in order to maximize the benefits of the company and all stakeholders in the business value chain.

Planing : Product control technological development It is safe according to ship inspection regulations

Purchase : Treating partners with fairness

Delivery : 
Quality inspection 

and training

Shipbuilding /  
Ship Repair : 

Standards and 
environment

Design : 
Save cost and 

energy

Customer : 
• Shipbuilding order
•  and Ship Repair 

order

Guarantee : 
Maintenance and 

service after delivery

3.2.2 Stakeholders analysis from the business Value chain

 The Company realizes the importance of all groups of internal stakeholders, such as shareholders, employees, 
executives or external stakeholders, i.e. creditors, business partners, customers, investors, communities, government 
agencies that have impact on the company's business operations. 

 The Company categorizes and prioritizes stakeholders into 8 groups as shown in the following tables.

number stakeholder expectations
Code of practice that the company 

responds to

1. Staff •  Reasonable Compensation and 
Welfare

• Security and Career Advancement
• Competency Development
• Good Working Environment
• Work Safety

•  Review of the compensation and 
welfare structure on an annual basis.

•  Communicate policies, guidelines and 
strategies to be properly informed as 
well as having channels to listen to 
opinions and suggestions.

•  Develop training plans for employees 
at all levels.

•  Occupational Safety, Health and Work 
Environment Policy
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number stakeholder expectations
Code of practice that the company 

responds to

2. Customers •  Get quality services, safety and fair 
rates.

•  Delivery of work as scheduled.
•  Receive communication of work-in-

process information promptly and 
accurately.

•  There is a convenient and fast 
communication channel.

•  Provide efficient, reliable and timely 
services.

•  Develop a variety of services with the 
right technology.

•  Instantly respond to the needs and 
offer additional helpful suggestions.

•  Make a customer satisfaction 
questionnaire. 

3. Shareholders • Turnover continues to grow.
•  Dividend payment according to the 

policy.
•  Have good and transparent corporate 

governance. 
• Treat shareholders equally.
•  There is a channel to express opinions.

•  Profit/Loss Statement and disclose 
relevant information in full and 
accurate.

•  Sustainable return on investment
•  Good corporate governance.
•  Equitable treatment of shareholders.
•  Receiving comments and suggestions 

and communicating through 
appropriate channels.

4.  Community, 
Society and 
Environment

•  Environmental operations comply with 
various laws and regulations.

•  Business operations supporting the 
community and society.

•  Operate during production with 
minimal impact on the community.

•  Compliance with the Environmental 
Impact Assessment Report.

•  Policy on community, society and 
environment.

•  Activities and public relations on social 
and environmental.

•  Channels/methods for receiving 
complaints from the community.

•  Protection against noise, dust and 
impact from work.

•  Strictly follow the environmental impact 
assessment report.

5. Contractor •  Fair work order.
•  Continuous employment.
•  Fair and transparent selection and 

evaluation.
•  There is a clear work order process.
•  Communicate rules and support the 

work to be uninterrupted.

•  Policy on fair and equitable treatment 
of trading partners.

•  Plan and manage pre-employment 
orders.

•  Selection and evaluation of 
contractors.

•  There is a channel for communication 
or receiving complaints.

•  Organize training to develop the 
potential of labor skills.
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number stakeholder expectations
Code of practice that the company 

responds to

2. Customers •  Get quality services, safety and fair 
rates.

•  Delivery of work as scheduled.
•  Receive communication of work-in-

process information promptly and 
accurately.

•  There is a convenient and fast 
communication channel.

•  Provide efficient, reliable and timely 
services.

•  Develop a variety of services with the 
right technology.

•  Instantly respond to the needs and 
offer additional helpful suggestions.

•  Make a customer satisfaction 
questionnaire. 

3. Shareholders • Turnover continues to grow.
•  Dividend payment according to the 

policy.
•  Have good and transparent corporate 

governance. 
• Treat shareholders equally.
•  There is a channel to express opinions.

•  Profit/Loss Statement and disclose 
relevant information in full and 
accurate.

•  Sustainable return on investment
•  Good corporate governance.
•  Equitable treatment of shareholders.
•  Receiving comments and suggestions 

and communicating through 
appropriate channels.

4.  Community, 
Society and 
Environment

•  Environmental operations comply with 
various laws and regulations.

•  Business operations supporting the 
community and society.

•  Operate during production with 
minimal impact on the community.

•  Compliance with the Environmental 
Impact Assessment Report.

•  Policy on community, society and 
environment.

•  Activities and public relations on social 
and environmental.

•  Channels/methods for receiving 
complaints from the community.

•  Protection against noise, dust and 
impact from work.

•  Strictly follow the environmental impact 
assessment report.

5. Contractor •  Fair work order.
•  Continuous employment.
•  Fair and transparent selection and 

evaluation.
•  There is a clear work order process.
•  Communicate rules and support the 

work to be uninterrupted.

•  Policy on fair and equitable treatment 
of trading partners.

•  Plan and manage pre-employment 
orders.

•  Selection and evaluation of 
contractors.

•  There is a channel for communication 
or receiving complaints.

•  Organize training to develop the 
potential of labor skills.
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number stakeholder expectations
Code of practice that the company 

responds to

6. Partner •  There is a fair and equitable 
procurement process.

• Set a fair price.
•  Maintain good reputation and 

credibility.
•  Comply with the payment terms.

•  Policy on fair and equitable treatment 
of trading partners.

•  Timely and complete payment.
•  Comply with the conditions set forth in 

the contract.
•  There is a communication channel to 

open up new business partners or 
receive complaints.

7.  Government 
agencies

•  Operate in accordance with legal/
regulatory requirements.

•  Social and Environmental 
Responsibility.

•  Cooperate with government agencies.

•  Study and train for legal matters related 
to business in various fields.

•  Determine measures and working 
groups to study and implement them 
correctly.

•  Build a good relationship with 
government agencies

8. External regulators •  Conduct business with transparency 
and good governance.

•  Strictly comply with the regulations of 
the Stock Exchange of Thailand.

•  Showing respect for human rights.

•  Corporate Governance Policy, 
business ethics.

•  Comply with the matters specified by 
the SET.

•  Showing respect for human rights.

3.3 Environment 

3.3.1 Policy and Best Practice toward the Environment

 The company is aware of its environmental responsibility, retaining employee’s healthy and safety include 
continuous improvement process to reduce energy consumption, natural resources, prevent an environmental 
pollution. It is a policy of environmental protection and ISO 14001: 2004 environmental management system has 
been implemented in the company. By appointing an Environmental Management Representative had the following 
environmental responsibilities :
 1.  To plan the implementation of environmental management systems. Publish policy develop and maintain 

an environmentally responsible environmental management system. 
 2.  To follow up progress and review the implementation of the environmental management system of the 

Environmental Management System Committee.
 3.  To report on the progress of environmental management system implementation to top management.
 Emphasis is placed on creating a pleasant work environment by organizing a workplace setting that is clean, 
attractive and green. A most important feature for both the workplace interior and the surrounding community is 
the issue of health and safety so that happy coexistence between the organization and the community is attained.
In order to promote confidence in the Company’s safe and healthy environmental standards, it has established 
a channel of communication whereby incidents can be reported or complaints lodged both in and out of work 
hours (24 hours) which is part of the Company’s early detection measure to guard against any possible adverse 
environmental impact on the neighboring community.
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3.3.2 Environment Performance 
 The Company's business operations are for great importance, and monitor the impact on the environment 
by following the rules and strictly operating procedures. However, the Company has taken actions to reduce 
environmental impacts as follows:
 1.  By setting policy to take care of the environment and have adopted the ISO 14001 on environmental 

management system in the company, with environmental objectives. The company is committed to controlling 
the process capability index (KPI), environmental complaints from surrounding communities must be zero.

 2.  Waste Management Project. Sorting out the waste by clearly separating each type of trash cans by color. 
The company has provided adequate waste containers in the dock area and on the ships being repaired 
and dispose of waste properly which depends on the type of waste separation and treatment.

 3.  Use bio-detergent which is environmentally friendly in the case of oil from other places leaking into the dock 
area.

 4.  Surface preparation of various steel plates such as ship hulls or other steel plates still relying primarily on 
sandblasting which may cause dust to disturb those who live nearby the dock. At present, the company 
has the following protection methods:

 • Gritblasting for new steel plates to help reduce the amount of dust.
 • Making a water curtain spray and stretching the sand netting to prevent sand dust blowing outside.
 •  Purchasing a high-pressure cleaner ( Hydro Blast ) to clean steel surfaces with high-pressure water to 

replace sandblasting, this will help reduce air and water pollution; no sand dust generated, the grains of 
sand do not fall into the river. as well as to prevent dust from disturbing nearby communities around the 
company.

 5.  Management to reduce greenhouse gas problems: The company has several projects to reduce energy 
consumption, such as reducing the amount of electricity that will indirectly reduce greenhouse gas emissions 
through adjusting the air conditioner temperature to 25 degrees celsius, as well as turning off the air 
conditioners 30 minutes before the end off work. Project to install solar panels on the roof of the assembly 
plant to make use of solar energy.

 6.  Eco Marine Co., Ltd. (a subsidiary company) has joined with The Ocean Cleanup (TOC) from the Netherlands 
do a research project on plastic waste in the river, and collect plastic waste in the river using the  Boat 
Interceptors in order to use plastic for recycling or get rid of waste to prevent these plastics from entering 
the sea that will continue to be problems for marine life.

 7.  Eco Marine Co., Ltd. (a subsidiary company) has experimented and developed dried water hyacinths to 
replace the use of plastic in the shockproof wrapping to solve environmental problems, reduce the use of 
plastic and generate income for the community, letting the community realize the value of water hyacinth 
and generate income under the YAYAWA brand.

 8.   The Company has hired an external company to inspect and study the quality of wastewater twice a year, 
from the past wastewater quality inspections, it was found that the effluent quality index analyzed was 
within the standard criteria (as shown in the table). However, the company has no history of environmental 
offenses.
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3.3.2 Environment Performance 
 The Company's business operations are for great importance, and monitor the impact on the environment 
by following the rules and strictly operating procedures. However, the Company has taken actions to reduce 
environmental impacts as follows:
 1.  By setting policy to take care of the environment and have adopted the ISO 14001 on environmental 

management system in the company, with environmental objectives. The company is committed to controlling 
the process capability index (KPI), environmental complaints from surrounding communities must be zero.

 2.  Waste Management Project. Sorting out the waste by clearly separating each type of trash cans by color. 
The company has provided adequate waste containers in the dock area and on the ships being repaired 
and dispose of waste properly which depends on the type of waste separation and treatment.

 3.  Use bio-detergent which is environmentally friendly in the case of oil from other places leaking into the dock 
area.

 4.  Surface preparation of various steel plates such as ship hulls or other steel plates still relying primarily on 
sandblasting which may cause dust to disturb those who live nearby the dock. At present, the company 
has the following protection methods:

 • Gritblasting for new steel plates to help reduce the amount of dust.
 • Making a water curtain spray and stretching the sand netting to prevent sand dust blowing outside.
 •  Purchasing a high-pressure cleaner ( Hydro Blast ) to clean steel surfaces with high-pressure water to 

replace sandblasting, this will help reduce air and water pollution; no sand dust generated, the grains of 
sand do not fall into the river. as well as to prevent dust from disturbing nearby communities around the 
company.

 5.  Management to reduce greenhouse gas problems: The company has several projects to reduce energy 
consumption, such as reducing the amount of electricity that will indirectly reduce greenhouse gas emissions 
through adjusting the air conditioner temperature to 25 degrees celsius, as well as turning off the air 
conditioners 30 minutes before the end off work. Project to install solar panels on the roof of the assembly 
plant to make use of solar energy.

 6.  Eco Marine Co., Ltd. (a subsidiary company) has joined with The Ocean Cleanup (TOC) from the Netherlands 
do a research project on plastic waste in the river, and collect plastic waste in the river using the  Boat 
Interceptors in order to use plastic for recycling or get rid of waste to prevent these plastics from entering 
the sea that will continue to be problems for marine life.

 7.  Eco Marine Co., Ltd. (a subsidiary company) has experimented and developed dried water hyacinths to 
replace the use of plastic in the shockproof wrapping to solve environmental problems, reduce the use of 
plastic and generate income for the community, letting the community realize the value of water hyacinth 
and generate income under the YAYAWA brand.

 8.   The Company has hired an external company to inspect and study the quality of wastewater twice a year, 
from the past wastewater quality inspections, it was found that the effluent quality index analyzed was 
within the standard criteria (as shown in the table). However, the company has no history of environmental 
offenses.
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Water Quality Index Standard * Company's Effluent Quality

pH value (pH) 5.5-9.0 7.5

Total Floating Substance(Mg/1) <50 <5.0

BOD (Mg/l) <20 18

Grease & Oil (Mg/l) <5 1.3

   Note :  Reference to standards according to the Ministry of Industry notification on the determination of 
wastewater from factories control standards B.E. 2560 

  Source :  Report on the results of analysis of wastewater quality in December 2021 by Environment Research 
& Technology Co.,Ltd.

 

3.4 Social

3.4.1 Policy and Best Practice toward the Environment

 Details can be found in the section 3.3.1

3.4.2 Social Performance

 The company helps society and provides opportunities for underprivileged people To promote the value of 
underprivileged people, the company has the number of underprivileged employees as follows: 

 - Elderly  10 person
 - Disabled  4 person
  Total 14 person

 The company emphasizes on community and social development. Therefore, there are regular social care 
activities every year. In 2021 are the Following :

 -  The company donated 5 folding tables to Laem Fah Pha Sub-District Health Hospital to assist the hospital 
in detecting the COVID-19 virus.

  -  The company support product bioQ Germ Killer use cleaning and disinfecting multipurpose for Yarang 
Hospital, Pattani.
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 - Set up a company shelter to support employees who are unable to stay at home 

 -  The company donated bedding (Mattresses and mosquito nets) for Laem Fah Pha Sub-District Health 
Promoting Hospital For use in the waiting center for people infected with the COVID-19 virus.

 -  The company provides support for cars to help transport homes in Soi Wat Laem Fah community to X-RAY 
lungs at Laem Fah Pha Municipal Stadium. 

 -  The company has donated 10,000 plasters to facilitate the vaccination staff. to the vaccination service unit 
Phra Samut Chedi District, at the multipurpose building, Laem Fah Pha Stadium.

  
 -  The company donated drinking water to disaster relief units. Phra Samut Chedi District, 20 packs
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 - Set up a company shelter to support employees who are unable to stay at home 

 -  The company donated bedding (Mattresses and mosquito nets) for Laem Fah Pha Sub-District Health 
Promoting Hospital For use in the waiting center for people infected with the COVID-19 virus.

 -  The company provides support for cars to help transport homes in Soi Wat Laem Fah community to X-RAY 
lungs at Laem Fah Pha Municipal Stadium. 

 -  The company has donated 10,000 plasters to facilitate the vaccination staff. to the vaccination service unit 
Phra Samut Chedi District, at the multipurpose building, Laem Fah Pha Stadium.

  
 -  The company donated drinking water to disaster relief units. Phra Samut Chedi District, 20 packs
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 -  The company has donated 500 sacks of sand to House of Representatives and Laem Fah pha Subdistrict 
Municipality, 14 trips by truck to help the villagers in the area that have been affected by the high sea level.

 

  

 -  The company participate in garbage collection activities and donated drinking water to Laem Fah pha 
Municipality to distribute to the participants. “Beautiful canal, clear water”

 -  The company organizes activities for the project “Naban Namong Saijai Water” together with Leam Fah 
pha Municipality at the mouth of the Sanpasanmit canal and in ASIMAR.
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4. Management discussion and analysis (MD&A)

4.1 Important Financial Information

Economic and industrial conditions affecting operations 

  In 2021, all countries around the world face two major challenges: the spread of the COVID-19 virus and the 
economic crisis resulting from measures to control the outbreak. Every country has to manage both challenges in 
a balanced and efficient manner.

  The Thai economy during the first three quarters of 2021 expanded at a low rate of 1.3 % YOY, especially in 
the third quarter that was severely affected by the COVID-19 epidemic, consumption and investment, continuous 
contraction reflecting the economic situation in the country still fragile and sluggish, meanwhile the economic 
data in the 4th quarter has a tendency to recover better from the epidemic situation that has begun to ease. The 
number of people vaccinated has increased. Government economic stimulus measures and ease of disease con-
trol measures. As a result, economic activities resumed, the economy began to recover slowly, mainly driven by 
people's spending in the country both consumption, investment and domestic tourism. After the vaccination rate 
has increased thoroughly. At the same time, the need to accelerate economic recovery including accelerating the 
restructuring of the Thai economy to be ready for the future world trends. Some of these may require stimulus from 
the Thai government, so be prepared to deal with the changing structure of trade, exports and investment both from 
the demand for new products and services including trade conditions that may increase.

  Overview of the shipbuilding and ship repair industry in Thailand saw that the overall market has shrunk from 
2018, which has been a continuous trend since 2016. The domestic ship repair market declined due to the eco-
nomic slowdown, trade war pressures and volatile oil prices resulting in ship owners imposing tighter control over 
costs, limiting ship maintenance budget, choosing only to do necessary repairs or work to comply with regulatory 
requirements of the Harbor Department or the International Maritime Organization (IMO). Moreover, the number 
of foreign ships arriving for repairs in the country also decreased, whether cargo ships or support vessels for oil 
exploration and drilling operations. The stagnation of offshore oil exploration and drilling business (off shore vessels) 
has caused a spike in price competition among shipyards.

 Performance 2021 at 31 December 2021

Revenue Structure 2021
Unit : Million Baht

  Ship repair = 370.85       Ship building =  75.14       Ship supply = 60.62      

  Subsidiary company income = 5.56       Other revenues = 16.05

60.62

5.56
16.05

75.14

370.85

งบการเงิน เอกสารแนบการประกอบธุุรกิจและผลการดำำานิินิงานิ การกำากับดููแลกิจการ
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4. Management discussion and analysis (MD&A)

4.1 Important Financial Information

Economic and industrial conditions affecting operations 

  In 2021, all countries around the world face two major challenges: the spread of the COVID-19 virus and the 
economic crisis resulting from measures to control the outbreak. Every country has to manage both challenges in 
a balanced and efficient manner.

  The Thai economy during the first three quarters of 2021 expanded at a low rate of 1.3 % YOY, especially in 
the third quarter that was severely affected by the COVID-19 epidemic, consumption and investment, continuous 
contraction reflecting the economic situation in the country still fragile and sluggish, meanwhile the economic 
data in the 4th quarter has a tendency to recover better from the epidemic situation that has begun to ease. The 
number of people vaccinated has increased. Government economic stimulus measures and ease of disease con-
trol measures. As a result, economic activities resumed, the economy began to recover slowly, mainly driven by 
people's spending in the country both consumption, investment and domestic tourism. After the vaccination rate 
has increased thoroughly. At the same time, the need to accelerate economic recovery including accelerating the 
restructuring of the Thai economy to be ready for the future world trends. Some of these may require stimulus from 
the Thai government, so be prepared to deal with the changing structure of trade, exports and investment both from 
the demand for new products and services including trade conditions that may increase.

  Overview of the shipbuilding and ship repair industry in Thailand saw that the overall market has shrunk from 
2018, which has been a continuous trend since 2016. The domestic ship repair market declined due to the eco-
nomic slowdown, trade war pressures and volatile oil prices resulting in ship owners imposing tighter control over 
costs, limiting ship maintenance budget, choosing only to do necessary repairs or work to comply with regulatory 
requirements of the Harbor Department or the International Maritime Organization (IMO). Moreover, the number 
of foreign ships arriving for repairs in the country also decreased, whether cargo ships or support vessels for oil 
exploration and drilling operations. The stagnation of offshore oil exploration and drilling business (off shore vessels) 
has caused a spike in price competition among shipyards.

 Performance 2021 at 31 December 2021

Revenue Structure 2021
Unit : Million Baht

  Ship repair = 370.85       Ship building =  75.14       Ship supply = 60.62      

  Subsidiary company income = 5.56       Other revenues = 16.05

60.62

5.56
16.05

75.14

370.85
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 Performance of Asian Marine Services Public Company limited and Subsidiary The details are as follows : 

Unit: Million

Revenue categories
2021 2020 2019

Amount % Amount % Amount %

Ship repair 370.85 70.21 373.28 75.60 364.92 82.79

Ship building 75.14 14.22 86.39 75.60 44.70 10.14

Ship supply 60.62 11.48 22.80 17.49 - -
Subsidiary company 
income

5.56 1.05 13.62 4.61 21.00 4.77

Other revenues * 16.05 3.04 (2.40) 2.75 10.15 2.30

Total 528.22 100.00 493.69 100.00 440.77 100.00

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

 The Company’s performance in the Year 2021, The revenue from services was increased of 32.11 million baht 
or 6.69 % compared with the Year 2020. The Company has the following analysis on its results of total revenue, 
cost, and expenses.

 Revenue

 Ship Repairing revenue was 370.85 million baht, decreased in 2.43 million baht or 0.65% from the last year due 
to Samutprakan branch and Surat Thani branch number of vessel decreased. Including some customer canceling 
and deferring Ship Repair. As the Ship Owner affected by epidemic situation of the Coronavirus Disease (COVID 
19). Therefore, price competition between shipyards has increased.
 Shipbuilding revenue was 75.14 million baht, which decrease 11.25 million baht or 13.02% from the last year, 
due to the project Canal Cleaning Boat Project from Department of Marine and Coastal Resource 2 vessels and 
Electric Passenger Boats for Mine Mobility Research Co.,Ltd. 5 vessel which delivered already. In 2021 many 
shipbuilding projects were delivered but most of the revenue recognition occurred in 2020, when all projects were 
able to control costs better than budgets. And during the year the Project Tugboat from Royal Thai Navy which 
had accumulated revenue recognition of 9.85%
 Ship Supply revenue was 60.62 million baht increase 37.80 million baht or 225.21%. It was Shipbuilding for 
ECO Marine Company Limited, the subsidiaries. The Project Paddle Wheel Aluminum (Department of Public Works 
and Town& Country Plannin) 7 vessels which deliveried already and has been recognized from Project Paddle 
Wheel Aluminum (Lamphun Provincial Administrative Organization) which had accumulated revenue recognition 
of 39.20%

 Cost and Expenses

 The gross margin ratio decreased 2.88% from the last year, due to the cost of services was 371.61 million 
baht increase of 37.11 million baht or 11.09 %. In 2021 the concentration of ship repair work is uneven, with ship 
repairs coming in at the same time. Including the treatment and detention of employees who are at risk causing 
insufficient manpower. Therefore, more contractors were hired to replace workers. In the first half of the year, steel, 
which is a major raw material for ship repair and shipbuilding, saw a significant increase in prices, affecting costs 
resulting in a decrease in gross profit.
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 Selling expense was 7.88 million baht increase of 0.19 million baht or 2.47.% and the administrative expense 
was 94.86 million baht which increased of 5.00 million baht or 5.56.% due to Ship repair account receivable reserve 
10.20 million baht and control the situation expense from COVID 19

 The finance cost was 6.61 million baht which decrease 0.90 million baht or 11.98% This is due to the partial 
repayment of long-term loans from financial institutions. As a result, the payment interest is decrease.

Financial Position Analysis

 1. Asset Analysis

 Total assets of the Company are 712.00 million baht, a decrease of 6.29 million baht or 0.88%. Current assets, 
an increase of 24.74 million baht or 13.52%, while non-current assets, a decrease of 31.03 million baht or 5.80%. 
Important details are as follows.

 •  Cash and cash equivalents decreased by 5.32 million baht or 21.39 percent because in 2021, some cash 
was used to pay off short-term loans of 1.91 million baht , early repayment of long-term loans of 8.08 
million baht and paid dividends to shareholders in the amount of 25.83 million baht, causing the balance 
in the deposit account to decrease.

 •  Trade and other receivables increased by 10.38 million baht or 20.10 percent from other current receiv-
ables of unrelated parties, an increase of 37.65 or 412.38% from partial advance payments of the Navy 
Tugboat Project. 

 •  Unbilled income increased by 24.50 million baht or 38.07% which is an increase in work in progress of 
ship repair work in the amount of 33.75 million baht, most of the ship repair work is due for billing and the 
bills have been placed.

 •  Inventories decreased by 4.14 million baht or 11.93%, at the end of 2021 several shipbuilding projects 
have been delivered, only the Navy's tugboat project was outstanding. The raw materials that had been 
ordered were immediately used in shipbuilding, causing the raw materials to not remain in the warehouse, 
and most of them are in the process of purchasing.

 •  Land, plants and equipment decreased by 33.50 million baht or 7.87%. In 2021, some land and buildings 
that are not related to business operations were sold and the rest is an annual depreciation record.

2. Liabilities Analysis

 The Company's total liabilities are 272.91 million baht, a decrease of 1.99 million baht or 0.72%, with important 
details as follows:

 •  Bank overdrafts and short-term loans from financial institutions decreased by 1.91 million baht, because 
in 2021, the company received payment from shipbuilding work delivered. This enables the company to 
partially pay off short-term loans from financial institutions.

 •  Trade accounts payable slightly increased only 0.23 million baht because the company still has work to 
build ships for the Navy’s tugboat project. Therefore, raw materials were purchased for preparation for 
continuous shipbuilding work in 2022

 •  Long-term loans from banks decreased by 18.36 million baht or 30.78 percent, because during the year 
2021, there was some early repayment of long-term loans amounting to 8.80 million baht.

งบการเงิน เอกสารแนบการประกอบธุุรกิจและผลการดำำานิินิงานิ การกำากับดููแลกิจการ
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 Selling expense was 7.88 million baht increase of 0.19 million baht or 2.47.% and the administrative expense 
was 94.86 million baht which increased of 5.00 million baht or 5.56.% due to Ship repair account receivable reserve 
10.20 million baht and control the situation expense from COVID 19

 The finance cost was 6.61 million baht which decrease 0.90 million baht or 11.98% This is due to the partial 
repayment of long-term loans from financial institutions. As a result, the payment interest is decrease.

Financial Position Analysis

 1. Asset Analysis

 Total assets of the Company are 712.00 million baht, a decrease of 6.29 million baht or 0.88%. Current assets, 
an increase of 24.74 million baht or 13.52%, while non-current assets, a decrease of 31.03 million baht or 5.80%. 
Important details are as follows.

 •  Cash and cash equivalents decreased by 5.32 million baht or 21.39 percent because in 2021, some cash 
was used to pay off short-term loans of 1.91 million baht , early repayment of long-term loans of 8.08 
million baht and paid dividends to shareholders in the amount of 25.83 million baht, causing the balance 
in the deposit account to decrease.

 •  Trade and other receivables increased by 10.38 million baht or 20.10 percent from other current receiv-
ables of unrelated parties, an increase of 37.65 or 412.38% from partial advance payments of the Navy 
Tugboat Project. 

 •  Unbilled income increased by 24.50 million baht or 38.07% which is an increase in work in progress of 
ship repair work in the amount of 33.75 million baht, most of the ship repair work is due for billing and the 
bills have been placed.

 •  Inventories decreased by 4.14 million baht or 11.93%, at the end of 2021 several shipbuilding projects 
have been delivered, only the Navy's tugboat project was outstanding. The raw materials that had been 
ordered were immediately used in shipbuilding, causing the raw materials to not remain in the warehouse, 
and most of them are in the process of purchasing.

 •  Land, plants and equipment decreased by 33.50 million baht or 7.87%. In 2021, some land and buildings 
that are not related to business operations were sold and the rest is an annual depreciation record.

2. Liabilities Analysis

 The Company's total liabilities are 272.91 million baht, a decrease of 1.99 million baht or 0.72%, with important 
details as follows:

 •  Bank overdrafts and short-term loans from financial institutions decreased by 1.91 million baht, because 
in 2021, the company received payment from shipbuilding work delivered. This enables the company to 
partially pay off short-term loans from financial institutions.

 •  Trade accounts payable slightly increased only 0.23 million baht because the company still has work to 
build ships for the Navy’s tugboat project. Therefore, raw materials were purchased for preparation for 
continuous shipbuilding work in 2022

 •  Long-term loans from banks decreased by 18.36 million baht or 30.78 percent, because during the year 
2021, there was some early repayment of long-term loans amounting to 8.80 million baht.
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3. Analysis of Shareholders’ Equity

 Shareholders' equity is 439.08 million baht, a decrease of 4.29 million baht or 0.97% from the year 2020 due 
to a decrease in total comprehensive profits of 9.06 million baht and a dividend payment from the year 2020’s of 
25.83 million baht.

4. Liquidity Analysis

 Working capital ratio as of 31 December 2021 was 1.15 times, an increase from 31 December 2020, which 
was 1.12 times, with an increase in current assets of baht 24.74 million came from other receivables - advance 
payments for purchases of goods. It is the payment of deposit for the purchase of materials and equipment of the 
Navy's tugboat project and unbilled income, which is a repair work in progress while there was an increase in cur-
rent liabilities of 17.79 million baht, an increase in provisions from shipbuilding projects delivered during the year, 
an increase of 2.30 million baht and an advance received from shipbuilding customers increased by 28.18 million 
baht.

 The gross profit margin for the year 2021 was 27.44 percent, decreased 2.88 % compared to previos year 
the cost of contracting has increased due to this year’s uneven ship repair work, several ships were coming in for 
repairs at the same time. As a result, the personnel in some work groups were insufficient, so there were more 
contractors to be hired causing gross profit per job to decrease.

 •  Cash flow from operating activities in the year 2021 amounted to 60.51 million baht, a decrease of 39.70 
million baht from 2020 by the main items that resulted in a decrease in cash flow as the company had 
paid more income taxes.

 •  Cash flow used in investing activities was 2.65 million baht, a decrease of 23.03 million baht from 2020. 
In 2021, there was no significant asset purchase, there was only a floating docks improvement. This is 
to improve assets to support and develop work to be effective in business operations.

 •  Cash flow used in financing activities was 63.31 million baht because the company had paid interest in 
the amount of 6.30 million baht, repayment of short-term loans, long-term loan amounting to 29.16 million 
baht and dividend payment to shareholders of 25.83 million baht.

Analysis of the Cash Flow Statement

 As of 31 December 2021, cash and cash equivalents amounted to 19.55 million baht, a decrease of 5.32 
million baht from 2020, which consisted of

   (Unit : Million Baht)
 Net cash provided by operating activities 60.51
 Net cash used in investing activities  (2.65)
 Net cash used in financing activities (63.31)
 Profit from the effect of exchange rate 0.13
 Net decrease in cash  (5.32)

  The debt to equity ratio as of 31 December 2021 was 0.62 times , which is the same rate as the year 
2020 because there was a decrease in liabilities, short-term borrowings and long-term borrowings from financial 
institutions and the shareholders' equity decreased by 4.29 million baht, with dividend payment from the year 2020’s 
operating results of 25.83 million baht.
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  In terms of the profitability ratio has decreased when compared to the year 2020 with a net profit margin 
of 4.08 times, a decrease from 6.20 times, the ability to pay interest was 10.89 times , the lower ratio is due to the 
decrease in cash flow from operations, and the company's financial cost has decreased slightly. The Company had 
fewer short-term loans and some early repayment of long-term loans from financial institutions. Debt serviceability 
was 3.91 times, an increase from 2.99 times due to the company being able to repay some of its long-term debt 
early, and repayment of short-term loans amounting to 1.91 million baht, demonstrating good debt repayment 
ability in the future and the company was able to comply with the conditions stipulated in the loan agreement in 
important matters such as the company must not use the loan for other purposes other than the purposes stated 
in the contract and must not transfer, sell, lease, dispose or create any encumbrances with the property and will 
not create any debt obligations or obligations by borrowing or guaranteeing any person causing the total debt to 
equity ratio to exceed 1.3 to 1. The Company agreed to maintain the debt service coverage ratio at not less than 
1.5 times.

5. Source of Funds

 In 2021 , the company had total liabilities of 272.91 million baht, a decrease 2.00 million baht consisted of current 
liabilities 180.88 million baht and non-current liabilities 92.03 million baht, current liabilities increased from advance 
received from customers increased by 28.18 million baht, mostly from shipbuilding customers. The non-current 
liabilities decreased 19.79 million baht due to early repayment of some long term loan and because this year the 
company received payment from several shipbuilding projects, enabling the company to pay off some debts.

 For the shareholders' equity consisted of paid-up capital of 258.29 million baht, appropriated retained earnings 
25.83 million baht. In 2021, no additional legal reserve was allocated because the company has already allocated 
according to the law and unappropriated retained earnings of 153.50 million baht, a decrease in spite of this year's 
net profit of 21.56 million baht, but a dividend of 25.83 million baht was paid from the year 2020’s operating results. 

 The rate of return on assets ( ROA ) was 3.01, decreased from 4.16 in 2020 , the company's assets decreased 
6.29 million baht and profit decreased 9.06 million baht due to land, buildings and equipment decreased by 33.50 
million baht from the sale of land and some buildings and the rest is an annual depreciation record.

Revenue recognition policy and Trade and other current Receivables analysis

The company has the revenue recognition following :

 •  The Company recognizes revenue from the provision of services under the contract. according to the 
ratio of work completed which surveys and evaluates the work done by the company's engineers. The 
Company will set aside provision for losses for the shipbuilding project and ship repairs in full. When it is 
clear that the project will suffer a loss.

 •  The recognised revenue which is not yet due per the contracts has been presented as “Unbilled complete 
construction in progress” in the statement of financial position

 •  Subsidiaries recognize revenue from port berths on an accrual basis and recognize service income when 
services have been rendered. by considering the stage of success of the work

 •  Interest income is recognised on an accrued basis, based on the effective rate method.

 •  Other income is recognised on an accrual basis.
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  In terms of the profitability ratio has decreased when compared to the year 2020 with a net profit margin 
of 4.08 times, a decrease from 6.20 times, the ability to pay interest was 10.89 times , the lower ratio is due to the 
decrease in cash flow from operations, and the company's financial cost has decreased slightly. The Company had 
fewer short-term loans and some early repayment of long-term loans from financial institutions. Debt serviceability 
was 3.91 times, an increase from 2.99 times due to the company being able to repay some of its long-term debt 
early, and repayment of short-term loans amounting to 1.91 million baht, demonstrating good debt repayment 
ability in the future and the company was able to comply with the conditions stipulated in the loan agreement in 
important matters such as the company must not use the loan for other purposes other than the purposes stated 
in the contract and must not transfer, sell, lease, dispose or create any encumbrances with the property and will 
not create any debt obligations or obligations by borrowing or guaranteeing any person causing the total debt to 
equity ratio to exceed 1.3 to 1. The Company agreed to maintain the debt service coverage ratio at not less than 
1.5 times.

5. Source of Funds

 In 2021 , the company had total liabilities of 272.91 million baht, a decrease 2.00 million baht consisted of current 
liabilities 180.88 million baht and non-current liabilities 92.03 million baht, current liabilities increased from advance 
received from customers increased by 28.18 million baht, mostly from shipbuilding customers. The non-current 
liabilities decreased 19.79 million baht due to early repayment of some long term loan and because this year the 
company received payment from several shipbuilding projects, enabling the company to pay off some debts.

 For the shareholders' equity consisted of paid-up capital of 258.29 million baht, appropriated retained earnings 
25.83 million baht. In 2021, no additional legal reserve was allocated because the company has already allocated 
according to the law and unappropriated retained earnings of 153.50 million baht, a decrease in spite of this year's 
net profit of 21.56 million baht, but a dividend of 25.83 million baht was paid from the year 2020’s operating results. 

 The rate of return on assets ( ROA ) was 3.01, decreased from 4.16 in 2020 , the company's assets decreased 
6.29 million baht and profit decreased 9.06 million baht due to land, buildings and equipment decreased by 33.50 
million baht from the sale of land and some buildings and the rest is an annual depreciation record.

Revenue recognition policy and Trade and other current Receivables analysis

The company has the revenue recognition following :

 •  The Company recognizes revenue from the provision of services under the contract. according to the 
ratio of work completed which surveys and evaluates the work done by the company's engineers. The 
Company will set aside provision for losses for the shipbuilding project and ship repairs in full. When it is 
clear that the project will suffer a loss.

 •  The recognised revenue which is not yet due per the contracts has been presented as “Unbilled complete 
construction in progress” in the statement of financial position

 •  Subsidiaries recognize revenue from port berths on an accrual basis and recognize service income when 
services have been rendered. by considering the stage of success of the work

 •  Interest income is recognised on an accrued basis, based on the effective rate method.

 •  Other income is recognised on an accrual basis.
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Trade and other current Receivables analysis

 The company will set up an allowance for doubtful accounts. Estimated the amount that may occur from the 
collection of uncollectible debtors. This reserve amount is estimated based on collection experience. and according 
to the current status of the outstanding receivables as of the statement of financial position date 

Trade and other current Receivables analysis

 The agings of the outstanding balances of trade accounts receivable as at December 31, 2021 and 2020, as 
classified by due dates, are as follows:

2022 2021

Change

Increase 
(De-crease)

%

Undue 3.40 30.60 -27.2 -88.89%

Not over 3 months 11.26 6.55 4.71 71.91%

Over 3 months to 6 months 1.71 3.12 (1.41) -45.19%

Over 6 months to 12 months 10.82 2.02 8.80 435.64%

Over 12 months 10.24 9.50 0.74 7.79%
Less: Allowance for ex-pected 
credit losses

37.43
22.19

51.78
11.37

-14.35
10.82 

-27.71%
95.16%

Net 15.24 40.41 (25.17) -62.29%

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

2022 2021

Change

Increase 
(De-crease)

%

Beginning balance
Impact of first-time adoption of
  new accounting standards TFRS 9

(11.37)

-

(12.52)

(1.94)

1.15

1.94

-9.19%

-100.00%

Balance as restated
Doubtful debt recovered
Write-off bad debtors
  (Increase) decrease of allowance

(11.37)

-
(10.82)

(14.46)

3.00
0.10

3.09 

-3.00
(10.92)

-21.37%

-100.00%
-11140.82%

Ending balance (22.19) (11.36) (10.83) 95.30%

 The Company has long time outstanding balances of trade accounts receivable as at December 31, 2021 
totaling Baht 10.2 million. (As at December 31, 2020 : Baht 9.5 million). The Company has set aside an allowance 
for doubtful accounts in the amount of approximately Baht 22.2 million (As at December 31, 2020 : Baht 11.4 
million). These accounts are under follow-up process by the Company.
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The right to lease land and buildings

   20 January 1988 A subsidiary company has entered into a sublease agreement of state property 
with a port and warehouse from a sublessor. The contract has a term of 24 years and the lease term has ended in 
January 2012. The Company has continued to negotiate the lease of the said assets from the original contract on 
behalf of the subsidiary. In 2013, the Company received the right to lease directly from the Treasury Department. 
from the original contract with details and conditions as specified in the new lease dated 26 April 2013.

 26 April 2013, The Company has entered into a lease agreement for land and buildings with the Treasury 
Department. with a lease term of 30 years starting from 22 April 2012 ending 21 April 2042 The company has to 
pay for the right to lease the land with such buildings on the contract date and other expenses. related to money 
32,036,250 baht and must pay the rent annually for the duration of the lease The details of the annual rental rate 
as stipulated in the contract are as follows:

 1 - 5 at an annual rate 1,467,139 baht
 6 - 10 at an annual rate 1,687,210 baht
 11 - 15 at an annual rate 1,940,290 baht
 16 - 20 at an annual rate 2,231,335 baht
 21 - 25 at an annual rate 2,566,035 baht
 26 - 30 at an annual rate 2,950,940 baht
 Total rent for the duration of the contract 64,214,745 baht

 On August 23, 2018, Treasury Department Samutprakan has issued a letter requesting the Company to pay 
the rent, rental fees and additional damages in case of building construction and structures without permission, 
damages from demolition of buildings and structures under the original lease agreement and in case seeking ben-
efits from royal property without permission at the total amount of Baht 222.17 million. 

 Later on September 12, 2018, the Company has issued a letter of objection to the collection of rent, rental 
fees and compensation in such amount. The significant reason is the land and buildings lease agreement that is 
legitimate from the Ministry of Finance. It is carried out according to the resolution of the state property No. 1/2012 
as well as informing the rental rate, rental fees and other conditions. The Company has considered and agreed to 
enter into the lease agreement and always pay the rent and follow the agreement correctly. Therefore, this claim 
is not in the terms of the agreement. In addition, the various claims for damages is a matter between Ministry of 
Finance and the lease parties during that time (The Agricultural Co-operative Federation of Thailand). Later, on 
March 31, 2021 and August 4, 2021, the Company received the letter from the Treasury Office, Samutprakarn for 
the Company to still pay rent, rental fee and such additional damage by considering to collect Baht 206.46 million 
(from Baht 222.17 million).

 However, on April 26, 2021, and August 26, 2021, the Company made an objection letter, collection of rental 
fee and such additional damage and confirmed the compliance under the lease agreement correctly and completely 
in accordance with the principles or instruction of the Treasury Office District as described above. The Company, 
with such facts, has not recorded rental fees and additional fees according to the request from Treasury Department 
in the financial statements.

Investments in available-for-sale securities

 at 31 december 2021 The company has no investments in available-for-sale securities. because the company 
has no policy to invest money Most of the money will be used as working capital for operations. 

งบการเงิน เอกสารแนบการประกอบธุุรกิจและผลการดำำานิินิงานิ การกำากับดููแลกิจการ
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 Foreign Exchange Risk Management

  The company's shipbuilding projects need to import raw materials from abroad, such as Ship Plate, ma-
chinery and equipment used in ships The import of such raw materials may be affected by fluctuations in exchange 
rates, resulting in higher production costs. Therefore, the company has a policy to manage foreign exchange risks 
that may occur. by purchasing the full amount of foreign currency in advance However Factors that companies use 
in considering foreign currency purchases to manage their exchange rate risk are:

 • There is a large quantity of raw material orders from abroad.
 • It takes a long time to process the order or deliver the product.
 • The volatility of the money market and the trend of the baht
 • Risk prevention cost

Analyze the results of the customer satisfaction assessment.

 In addition to measuring the company's annual performance The company also aims to create satisfaction 
for customers who come to use the service. To improve and raise the standard of service to create the highest 
impression and satisfaction. by preparing a questionnaire on customer opinions. Service users focus on the quality 
of work. and the scheduled delivery of each item to be repaired including evaluating the subject of the facility during 
work supervision and coordination of marketing departments by setting the score level used as a benchmark to 
bring the score Assessment for each customer Let's plan for improvement and further development.

 In 2021, the company achieved scores of customer satisfaction by the standard score is 90 percent, as follows.

Month Score (%)

January 91.49

February 94.80

March 93.14

April 93.32

May 95.69

June 94.58

July 89.68

August 100.00

September 94.54

October 83.33

November 89.67

December 91.17

Total 94.45
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4.2 Financial Highlight
 1) Summary of comparative consolidated financial statements (Consolidated financial statements)

Asian Marine Service Public Company Limited and Subsidiaries

As of 31 December 2021

Details

2021 2020 2019

Million 
Baht

%
Million 
Baht

%
Million 
Baht

%

Statements of Financial Position
Cash and cash equivalents
Trade and other current receivables
Unbilled complete construction in progress
Inventories
Other current assets
Property, plant and equipment
Other non-current assets
Total assets

 
19.56
62.01
88.85
30.56

6.77
392.44
111.80
711.98

 
2.75
8.71

12.48
4.29
0.95

55.12
15.70

100.00

 
24.87
51.63
64.35
34.70

7.47
425.94
109.33
718.29

 
3.46
7.19
8.95
4.83
1.04

59.30
15.22

100.00

 
66.80
64.78
46.61
49.32
11.09

443.26
73.30

755.16

 
8.85
8.58
6.17
6.53
1.47

58.70
9.71

100.00

Bank overdrafts and short-term loans from 
financial institutions

Trade accounts payable
Current portion of lease liabilities and long - term 

loans from bank
Other current liabilities
Non-current liabilities
Total liabilities

73.09
29.47
13.85
64.47
92.03

272.91

10.27
4.14
1.95
9.06

12.93
38.33

75.00
29.24
22.62
36.23

111.83
274.91

10.44
4.07
3.15
5.04

15.67
38.27

140.00
34.82
20.60
24.73

106.07
326.22

18.54
4.61
2.73
3.27

14.05
43.20

Issued and paid-up share capital
Profit (Loss) retained
Non-controlling interests
Total shareholders' equity

258.29
179.33

1.46
439.08

36.28
25.19

0.21
61.67

258.29
183.60

1.48
443.37

35.96
25.56

0.21
61.73

258.29
169.24

1.41
428.94

34.20
22.41

0.19
56.80

Statements of Comprehensive Income
Service income
Total revenues
Cost of services
Gross profit
Selling expenses
Administrative expenses
Management remuneration

 
512.17
528.22
371.61
140.56

7.88
94.86
20.79

 
96.96

100.00
70.35
26.61

1.49
17.96

3.94

 
480.06
493.70
334.50
145.56

7.69
89.86
14.70

 
97.24

100.00
67.75
29.48

1.56
18.20

2.98

 
430.62
440.77
302.87
127.75

7.44
104.75

15.22

 
97.70

100.00
68.71
28.98

1.69
23.77

3.45

Statements of Comprehensive Income
Finance costs
Tax expense (income)
Non-controlling interests
Profit (Loss) Parent company's shareholders

 
6.62
4.92

(0.02)
21.56

 
1.25
0.93

-
4.08

 
7.51
8.73
0.08

30.62

 
1.52
1.77
0.02
6.20

 
8.42
1.01
0.05
1.01

 
1.91
0.23
0.01
0.23
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Details

2021 2020 2019

Million 
Baht

%
Million 
Baht

%
Million 
Baht

%

Statements of Cash Flows
Net cash from (used in) operating activities
Net cash from (used in) investing activities
Net cash from (used in) financing activities
Net increase (decrease) in cash and cash 

equivalents

60.51
(2.65)

(63.31)
(5.45)

100.21
(25.68)

(116.82)
(42.27)

64.15
(35.92)

(3.24)
24.99

2) Summary of financial ratios

Details 2021 2020 2019

Liquidity Ratio
Current Ratio
Quick Ratio
Current Cash Flow Ratio
Receivable Turnover Ratio
Days of Receivable
Inventory Turnover
Days of Inventory
Payable Turnover Ratio
Days of payable
Cash Cycle

 
(time)
(time)
(time)
(time)
(day)
(time)
(day)
(time)
(day)
(day)

 
1.15
0.94
0.35
9.01

40
11.39

32
12.61

29
44

 
1.12
0.86
0.52
8.25

44
7.96

46
11.44

32
58

 
1.08
0.76
0.32
7.27

50
6.73

54
8.70

42
63

Profitability Ratio
Gross Profit Margin
Operating Profit Margin
Other Profit Margin
Cash to profit margin
Net Profit Margin
Return on Equity(ROE)

%
%
%
%
%
%

27.44
2.03
3.04
582

4.08
4.89

30.32
5.37
2.76
388

6.20
7.02

29.67
(1.88)
2.30
(794)
0.23
0.23

Efficiency Ratio
Return on Total Assets (ROA)
Return on Fixed Assets
Total Asset Turnover

(%)
(%)

(time)

 
3.01

16.44
0.74

 
4.16

16.79
0.67

 
0.13
8.62
0.58

Financial Policy Ratio
Debt to Equity(D/E Ratio)
Interest Coverage Ratio
Cash Basis
Dividend Payout Ratio

 
(time)
(time) 
(time)

%

 
0.62

10.89
0.89

113.32

 
0.62

15.50
1.33

84.89

 
0.76
8.74
0.71

109.68
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4.3 Factors that may affect future operations 
The Thai economy in the last quarter of 2021 began to recover from the Covid-19 outbreak, expanding at 

1.90% compared to the same period of the previous year And if compared to the previous quarter with the outbreak 
of Covid 19, the Thai economy has returned to expand by 1.80% As a result, in 2021, the Thai economy returned 
to grow at 1.60%, higher than expected due to better demand for goods and services along with the relaxation of 
disease control measures and the recovery of tourism and exports at the end of the year. The economic recovery 
in each sector is still different. The labor market has not fully recovered. Still can not import foreign workers legally. 
causing an impact on the company that still requires skilled labor in ship repair and shipbuilding As a result, the trend 
of higher labor costs from a shortage of personnel and have to hire more contractors including rising raw material 
costs especially the steel plate group and steel which is the main raw material for ship repair and shipbuilding from 
the factors of higher oil prices and the trend of the construction industry both in the country and in China which 
came back to recover after the situation of the Covid-19 outbreak began to unravel resulting in increased demand 
for steel in construction

In the situation of economic uncertainty in the country and around the world In addition to strict cost control 
and system optimization, the company continues to expand its business increase investment opportunities in the 
group of companies New products are developed and partners are added internationally with businesses related 
to the main business to generate good returns and continue to grow steadily in the long term

Government policy opportunities in the development of the naval industry

At present, the government has a policy to improve the guidelines of measures in the development of naval 
commerce to be in line with the current situation. By drafting an action plan to upgrade the potential of the Thai 
merchant fleet to push Thailand into the center of maritime commerce of ASEAN The goal is to increase the tonnage 
growth rate of the Thai commercial fleet. Increase the proportion of transportation of goods in Thailand by Thai 
boats which will help result The competitiveness of Thai boats on a global scale has increased. This includes the 
ship repair and shipbuilding industries. which is the upstream industry of the naval industry related to many other 
industries Government measures To promote the development of water transportation to reduce logistics costs, 
support exports and imports. Help reduce the cost of products and increase the country's competitiveness. including 
various tax measures It will be a support to help ship owners decide to expand their fleet. or replace the original 
boat with increasing orders for new ships in the country

งบการเงิน เอกสารแนบการประกอบธุุรกิจและผลการดำำานิินิงานิ การกำากับดููแลกิจการ
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5. General information and other material facts
5.1 General information 

Name of the issuing company  :  Asian Marine Services Public Company Limited 
Symbol : ASIMAR
Registered share capital : 258,291,110.00
Issued and paid-up capital : 258,291,087.00
Business type : Ship repair and shipbuilding including other engineering construction projects
Register No : 0107538000185
Home Page : http://www.asimar.com
Head office  : 128 Moo 3 Suksawad Rd., Laemfapa, 
  Prasamutjedee, Sanutprakarn 10290, Thailand
  Tel : 02-815-2060-7
  Fax : 02-453-7213

Other reference persons
Share Registrar : Thailand Securities Depository Co., Ltd. Registrar Department
  93 The Stock Exchange of Thailand Building,
  1st Floor Ratchadaphisek Road, Dindaeng, Bangkok 
  10400, Thailand
  Tel : (662) 009-9000

Auditor  : Dharmniti Auditing Co., Ltd.
  267/1 Pracharaj Sai 1 Road,Bangsue, Bangkok, 10800, Thailand
  Tel: (662) 587-8080 
  Mr.Peradate  Pongsathiansak
  Certified Public Accountant (Thailand) No. 4752

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

Legal Office : CROSSROADS SOLUTION PTE LIMITED
  1055/828-829 State Tower Bangkok, 36th Floor, 
  Silom Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500, Thailand
  Tel : (662) 630-8120-1
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5.2 Other material facts
-None-

5.3 Legal disputes
 In 2021, the Company has no legal disputes. In the case of the company being demanded by the Treasury 
Department to pay rent and additional fees The company has already clarified in section 1.2.6 (2)  Assets leased 
for business.

5.4 Secondary market
-None-
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6. Policy on Corporate Governance
6.1 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.

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
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6. Policy on Corporate Governance
6.1 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.

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

•  The Company held its Annual General Meeting 2021 on 1 April 2021 which was attended by 10 of the total of 
11 members of the Board of Directors, Chairman, Chairman of the Audit Committee, Chairman of Nominating 
and Remuneration Committee, the Chief Executive Officer, the Chief Financial Officer, as well as the auditor.

•  The Company sent out notice of the meeting package and the minutes of the last meeting to shareholders 7 
days in advance of the meeting date.

•  The notice of the meeting was also posted on the Company website www.asimar.com/ Investor Relations 
30 days prior to the meeting date, while the Minutes of the Annual General Meeting 2021 was posted on the 
website 14 days prior to the meeting date.

 For shareholders who found it inconvenient to attend the meeting in person, The Company suggested that 
they authorize one of the two Independent Director: Mr.Sribhumi  Sukhanetr and Mrs.Luckana  Srisod to represent 
them and vote on their behalf.  However, in the Annual General Meeting 2021, none of the shareholders elected 
to delegate either Independent Director as their proxy.
 The Company remains devoted to produce continuing growth to ensure shareholders receive dividends well 
worth their investment.  It is the Company’s policy to pay out as dividend no less than 40% of the net profit in the 
financial statement of specific business in each account cycle less statutory reserve and retained loss (if any).

Section 2: Equity of Shareholders

 The Company is well aware of shareholders’ importance and has a policy to treat all shareholders equitably, 
fairly and in compliance with relevant laws and regulations. Shareholders may exercise their right to protect their 
own interests by expressing their views, making recommendations and voting in shareholders meetings. Moreover, 
shareholders are entitled to participate in key decisions for change in accordance with Company regulations (which 
are enclosed with the Notice of Meeting Package for the 2020 Annual General  Meeting) including in the election of 
Company Directors-one or many at a time depending on the resolution of the Meeting, in approving remuneration 
of Directors (details of which are provided in Section 4: Information Disclosure and Transparency) and approving 
connected business transactions, and in receiving accurate, complete and transparent information which can be 
examined and audited. The Company also provides the opportunity to shareholders to submit any questions they 
may have prior to the date of the shareholders meeting, and stipulates that the Directors and Executives must 
disclose their shareholdings as required by law.

 The Company has formalized its policy to prevent exploitation of insider information and this has been 
disseminated widely to employees, management and Company directors.

 The Company has set specific measures and guidelines to ensure that its Directors and Management do not 
use insider information to buy or sell shares or engage in other unlawful transactions for their own interests as 
follows:

•  Company Directors and employees shall strictly adhere to and comply with provisions of the Stock Exchange 
of Thailand (SET) and the Stock Exchange Commission (SEC) and other relevant legislation, which also pertain 
to equitable disclosure of information to shareholders and/or the general public.
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•  Company Directors, Management and employees shall safeguard important confidential information, especially 
the Company’s financial that it is not leaked before being submitted to the SET and SEC and defines the policy 
of disclosing or reporting the sale, purchase or receipt of such shares, changes of share owner ships to the 
directors and management to the Board meeting. statement, that could influence investor decision so.

•  On 17 December 2021, the Company publicized a letter to shareholders through the SET system calling for 
minority shareholders to submit questions, nominate qualified persons to be selected Directors, as well as 
propose matters to be included on the agenda via the Company’s website. The terms and conditions governing 
consideration of matters for inclusion in the agenda were provided on the website and the period for submission 
of motions was from 17 December 2021 to 17 February 2022. However, after the expiration of the said period, 
the Company did not receive any nomination of any candidates for Company director nor any motion to add 
matters to the agenda of the meeting.

Section 3: Role of Stakeholders

1. Policy and Best Practice toward Employees

 The Company has established remuneration policies that offer appropriate remunerations to employees on all 
levels and are competitive with those of other companies in the same industry with adherence to fair and equitable 
compensation practices. Each job is appropriately assigned to a pay grade that represents employees performing 
similar work in the compensation structures. The performance management system : PMS used as an administrative 
compensation, succession plan, and advancement

Welfare

 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 2021, has been an incident with a staff of 13.
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•  Company Directors, Management and employees shall safeguard important confidential information, especially 
the Company’s financial that it is not leaked before being submitted to the SET and SEC and defines the policy 
of disclosing or reporting the sale, purchase or receipt of such shares, changes of share owner ships to the 
directors and management to the Board meeting. statement, that could influence investor decision so.

•  On 17 December 2021, the Company publicized a letter to shareholders through the SET system calling for 
minority shareholders to submit questions, nominate qualified persons to be selected Directors, as well as 
propose matters to be included on the agenda via the Company’s website. The terms and conditions governing 
consideration of matters for inclusion in the agenda were provided on the website and the period for submission 
of motions was from 17 December 2021 to 17 February 2022. However, after the expiration of the said period, 
the Company did not receive any nomination of any candidates for Company director nor any motion to add 
matters to the agenda of the meeting.

Section 3: Role of Stakeholders

1. Policy and Best Practice toward Employees

 The Company has established remuneration policies that offer appropriate remunerations to employees on all 
levels and are competitive with those of other companies in the same industry with adherence to fair and equitable 
compensation practices. Each job is appropriately assigned to a pay grade that represents employees performing 
similar work in the compensation structures. The performance management system : PMS used as an administrative 
compensation, succession plan, and advancement

Welfare

 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 2021, has been an incident with a staff of 13.
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2. Policy and Best Practice toward Shareholders

 The Company fully respects and strictly protects the basic rights of its shareholders by providing them with 
comprehensive and appropriate information, support for their participation in attending and exercising their vote in 
the shareholders meeting as well as refraining from any action which may violate or infringe on shareholders’ rights.

 The Company is fully committed to achieving further growth based on its growing potential so that shareholders 
will receive worthwhile return on their investment.  It is the Company has the policy to pay dividend not less than 40 %  
of its net profit of each fiscal year after reserving as required by laws and loss carried forward (if any) for dividend 
payment. However, the actual dividend payment depends on cash flow, investment plan of the Company and its 
subsidiaries, terms and conditions of the agreements entered by the Company together with all other necessity 
and suitability in the future.

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

3. Policy and Best Practice toward Clients

 The Company places emphasis on doing business in a fair and forthright manner, providing quality service 
and ensuring customer satisfaction by developing a questionnaire to evaluate customer satisfaction for each vessel 
that we are commissioned to build or repair.  Clients also have the option to file complaints through the Executive 
Secretary.  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 2021 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 
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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. (Other Project can be found 
Part 1 Section 3.3 Management of environmental sustainability and section 3.4 Social sustainability management)

6. Policy and Best Practice toward the Environment

 The company is aware of its environmental responsibility, retaining employee’s healthy and safety include 
continuous improvement process to reduce energy consumption, natural resources, prevent an environmental 
pollution. It is a policy of environmental protection and ISO 14001: 2004 environmental management system has 
been implemented in the company. By appointing an Environmental Management Representative had the following 
environmental responsibilities :

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

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

3. To report on the progress of environmental management system implementation to top management.
 Emphasis is placed on creating a pleasant work environment by organizing a workplace setting that is clean, 
attractive and green.  A most important feature for both the workplace interior and the surrounding community is 
the issue of health and safety so that happy coexistence between the organization and the community is attained.
 In order to promote confidence in the Company’s safe and healthy environmental standards, it has established 
a channel of communication whereby incidents can be reported or complaints lodged both in and out of work 
hours (24 hours) which is part of the Company’s early detection measure to guard against any possible adverse 
environmental impact on the neighboring community.

7. Policy on Business Ethics

 This policy prohibits executives and employees of the company from requesting or accepting benefits from 
trading partners, contractors, suppliers, consultants or business colleagues.

 The policy also prohibits executives and employees of the company from unlawfully offering benefits to 
government officials, clients, labour unions or any external party in exchange for preferential treatment.

8. Policy on Human Rights

 This policy stipulates that the company’s directors, executives and employees adhere to human rights principles 
as follows
• The company will treat all its employees with respect and dignity;
•  The company will provide a communication channel (via suggestion box) so that employees can express their 

views, offer suggestions or lodge complaints;
•  The company will allow employees to exercise their lawful rights in accordance with the Constitution and other 

related laws;
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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. (Other Project can be found 
Part 1 Section 3.3 Management of environmental sustainability and section 3.4 Social sustainability management)

6. Policy and Best Practice toward the Environment

 The company is aware of its environmental responsibility, retaining employee’s healthy and safety include 
continuous improvement process to reduce energy consumption, natural resources, prevent an environmental 
pollution. It is a policy of environmental protection and ISO 14001: 2004 environmental management system has 
been implemented in the company. By appointing an Environmental Management Representative had the following 
environmental responsibilities :

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

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

3. To report on the progress of environmental management system implementation to top management.
 Emphasis is placed on creating a pleasant work environment by organizing a workplace setting that is clean, 
attractive and green.  A most important feature for both the workplace interior and the surrounding community is 
the issue of health and safety so that happy coexistence between the organization and the community is attained.
 In order to promote confidence in the Company’s safe and healthy environmental standards, it has established 
a channel of communication whereby incidents can be reported or complaints lodged both in and out of work 
hours (24 hours) which is part of the Company’s early detection measure to guard against any possible adverse 
environmental impact on the neighboring community.

7. Policy on Business Ethics

 This policy prohibits executives and employees of the company from requesting or accepting benefits from 
trading partners, contractors, suppliers, consultants or business colleagues.

 The policy also prohibits executives and employees of the company from unlawfully offering benefits to 
government officials, clients, labour unions or any external party in exchange for preferential treatment.

8. Policy on Human Rights

 This policy stipulates that the company’s directors, executives and employees adhere to human rights principles 
as follows
• The company will treat all its employees with respect and dignity;
•  The company will provide a communication channel (via suggestion box) so that employees can express their 

views, offer suggestions or lodge complaints;
•  The company will allow employees to exercise their lawful rights in accordance with the Constitution and other 

related laws;
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•  The company will not engage or support any activity which violates international principles on human rights 
or corruption.

9. Policy on Intellectual Property and Copyright

 The company has a strict policy to adhere to legal provisions pertaining to intellectual property and copyright 
protection.  Use or application of products and information must be carefully considered to ensure there is no 
copyright infringement or violation of intellectual property.

Channels of contact and send complaints to the company

 Channels are also provided for shareholders and stakeholders to contact/make complaints to the Company’s 
Board of Directors regarding matters which may pose a problem and provide constructive advice via the following:

Electronic mail Post

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

 The Secretary to the Board of Directors is responsible for receiving the documentation and submitting it to 
the relevant Committee, i.e. requests/complaints regarding accounting and financial reports, internal auditing, risk 
management, legal compliance will be directed to the Audit Committee, and the Secretary will prepare briefing on 
all the issues (relating to such requests/complaints) for the Board of Directors on a quarterly basis.

 We will listen to all reasonable complaints regularly. The name of the complainant will be shrouded in secrecy. 
Complainants will be protected from being harassed, both during the investigation. And subsequent investigation

Section 4: Information Disclosure and Transparency

 The Board is fully aware that information regarding every aspect of the Company has an impact on the decision 
of investors and stakeholders. It is, therefore, the Company’s policy to disclose, both its financial and non-financial 
i nformation, in a comprehensive, accurate, credible and timely manner in both Thai and English. Information 
disclosure is done via the SET Community Portal of the Stock Exchange of Thailand and via the Company website 
(www.asimar.com) with the Chief Executive Officer or a delegate of the Chief Executive Officer assigned to conduct 
the disclosure. In addition to fulfilling legal and SET reporting requirements, The Company has established its 
own broad infrastructure of dissemination channels to reach interested parties. These communications channels 
include: Activities to meet investors and other stakeholders, Company visits for shareholders, investors, analysts, 
the media, and other stakeholders, Systematic distribution to the media of press releases, photo captions, news 
stories, advertisements, and social media include financial performance of the Company.

 The Company has set up an Investor Relations Unit responsible for contacting and communicating with 
institutional investors, shareholders, including analysts and relevant public sector agencies in an equal and fair 
manner.  In cases where a shareholder requires further information, it is possible to directly contact the Finance 
and Accounts Section of the Investor Relations Unit at telephone 02-815-2060 extension 2800 and 2816 or e-mail 
to fid@asimar.com The Company has developed mechanisms to allow stakeholders to participate in contributing 
to its higher performance through transparent information disclosure.
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Details Reference in the  From 56-1 One Report 2021

4.1  Shareholders’ Structure 1.3.4 Shareholders

4.2  Background and information regarding share 
holdings by Directors

Attachment 1 Background on the Board of Directors

4.3  ประวัติและข้อมูลการถือหุ้นของผู้บริหาร Attachment 1  Background in the Board of Executive 
Directors

4.4 The objective and target of company 1.1. Policy and business overview

4.5 Financial position and operating results 4. Management Discussion and Analysis (MD&A)

4.6 Nature of business and competition 1.2 Nature of Business

4.7 Business Risk 2 Risk Management

4.8 Connected transaction 9.2 Connected transaction

4.9 Director Remuneration

 Executive Remuneration

8.1.2 Board of Directors’ Meeting and Remuneration
for Directors
7.4.3 Executive Remuneration

4.10  Policy and Guidelines on Remuneration for 
Directors

8.1.2 Board of Directors’ Meeting and Remuneration
for Directors

4.11.  Board of Directors’ Meeting and Sub-
Committees

4.12 Policy buy, sell Company shares
8.1.4 Monitoring of compliance with the corporate 
governance policy and guidelines4.13 Changes Held by directors and Executive

In 2021, the Company’s key disclosure activities consisted of

•  Dissemination of news and information in compliance with the requirements of the Stock Exchange of Thailand 
(SET) and Stock Exchange Commission (SEC) via the SET-LINK (www.setlink.set.or.th.com) and the company 
website (www.asimar.com)

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

•  On 20 September 2021 join the event Opportunity Day with Stock Exchange of Thailand (SET)
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Details Reference in the  From 56-1 One Report 2021

4.1  Shareholders’ Structure 1.3.4 Shareholders

4.2  Background and information regarding share 
holdings by Directors

Attachment 1 Background on the Board of Directors

4.3  ประวัติและข้อมูลการถือหุ้นของผู้บริหาร Attachment 1  Background in the Board of Executive 
Directors

4.4 The objective and target of company 1.1. Policy and business overview

4.5 Financial position and operating results 4. Management Discussion and Analysis (MD&A)

4.6 Nature of business and competition 1.2 Nature of Business

4.7 Business Risk 2 Risk Management

4.8 Connected transaction 9.2 Connected transaction

4.9 Director Remuneration

 Executive Remuneration

8.1.2 Board of Directors’ Meeting and Remuneration
for Directors
7.4.3 Executive Remuneration

4.10  Policy and Guidelines on Remuneration for 
Directors

8.1.2 Board of Directors’ Meeting and Remuneration
for Directors

4.11.  Board of Directors’ Meeting and Sub-
Committees

4.12 Policy buy, sell Company shares
8.1.4 Monitoring of compliance with the corporate 
governance policy and guidelines4.13 Changes Held by directors and Executive

In 2021, the Company’s key disclosure activities consisted of

•  Dissemination of news and information in compliance with the requirements of the Stock Exchange of Thailand 
(SET) and Stock Exchange Commission (SEC) via the SET-LINK (www.setlink.set.or.th.com) and the company 
website (www.asimar.com)

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

•  On 20 September 2021 join the event Opportunity Day with Stock Exchange of Thailand (SET)
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Section 5: Responsibilities of the Board of Directors

Detail Reference in the  From 56-1 One Report 2021

 5.1 Corporate Governance 6.1 Policy on Corporate Governance

 5.2  Code of Conduct for Director Executive and 
Employees 

6.2 Code of conduct

 5.3  Vision and Mission 1.1 Business Policy and Overview

 5.4  Organization Chart Director
 5.4.1 Director

7.2.1 Composition of the Board

5.4.2  Definition of Independent Directors

8.1.1 Selection, development and evaluation of duty 
performance of the Board of Directors

5.4.3  Combining or separating position

5.4.4  Restriction on the number of companies 
each director can serve as director and 
tenure of office

5.4.5  Sub-Committees
 5.5  Defining the role, duties and responsibilities 

of the board of directors and the Chief 
executive officer

 5.6  Orientation and knowledge Development for 
directors

 5.7  Evaluation of Performance of the board of 
directors and the chief executive officer

 5.8  Formulation of plans for succession to senior 
executive position

 5.9  Directors report

 5.10  Company secretary 7.6.1 Assigned Person

6.2 Code of Conduct
Policy Code of Conduct for Directors, Executives and Employees

 In accordance with the principles of good corporate governance, especially in terms of accountability, 
transparency, honesty, moral integrity and ethics in order to achieve sustainable growth and business security, instill 
social responsibility and promote participation and team spirit in staff at all levels, the Company has prescribed the 
following Code of Conduct and Business Ethics for management and employees:

•  Business operations must strictly comply with the relevant laws and regulations, together with management 
strategies based on efficiency, effectiveness and transparency.

•  Responsibility toward shareholders must be upheld through appropriate returns on investment as well as 
sufficient and accurate disclosure of the Company’s vital information.
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•  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.

6.3 Significant changes and developments in policies, practices, and corporate 
governance systems in the past year

6 .3.1 Significant changes and developments related to the review of policies, guidelines and the 
corporate governance system or the Board of Directors' charter in the past year.

 To increase efficiency and demonstrate that the company's corporate governance standards have been 
upgraded and to be appropriate and consistent with the good corporate governance principles, policies, practices 
and governance systems have been reviewed. Guidelines and systems of corporate governance or Board Charter 
1 time in the past year, such as reviewing corporate governance, internal audit, control and risk management to 
be effective and appropriate to the current economic situation.

6.3.2 Other practices in accordance with good corporate governance principles

 The company has complied with the principles of good corporate governance, to support the assessment 
of the Corporate Governance Survey of Thai Listed Companies (Corporate Governance Report (CGR)) and the 
Shareholders Meeting Quality Assessment Project in 2021, the Company has the following assessment results:

1.  Corporate Governance Report (CGR) project from the Thai Institute of Directors overall rating average of 83% 
is very good (4 stars).

2.  Project to assess the quality of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2021 (AGM Checklist) 
from Thai Investors Association the overall average rating is 100%.
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7.  Corporate governance structure and material facts 
related to the board, subcommittees, executives, 
employees and others.

7.1 Corporate Governance Structure
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7.2 Board of Directors

7.2.1 Composition of the Board

 The Board of Directors comprises 11 members, namely Five members who are Executive Directors, and six 
Non-executive Directors of which four are independent directors (the Chairman and the members of the Audit 
Committee) who fulfill all the required qualifications as prescribed by the Announcement of the Securities Exchange 
of Thailand on Qualifications and Modus Operandi of the Audit Committee.  The directors function to monitor 
and provide checks and balance of the management of company operations to ensure fair and proper business 
management for the best interest of shareholders.
 
7.2.2 Board of Directors

Board of directors

 1. Mr.Prakit Pradipasen Chairman and Independent Director
 2. Mrs.Warawan Nganthavee Director and Chairman of Executive Board
 3. Mr.Sribhumi Sukhanetr  Chairman of Nominating and Remuneration Committee, Chairman of Audit 

Committee and Independent Director
 4. Mr.Suradej Tanpaibul Director, Executive Director and Chief Executive Officer
 5. Mr.Suthin Tanpaibul Director and Executive Director
 6. Dr.Bumroong Chinda Independent Director and Audit Committee
 7. Mr.Prawat Chanruang Director, Nominating and Remuneration Committees
 8. Mrs.Luckana Srisod Independent Director and Audit Committee
 9. Mr.Teerapong Tanphaibul Director
 10. Dr.Nonn Panitvong Director, Executive Director, Nominating and Remuneration Committee
 11. Mr.Win Panitvong Director and Executive Director

7.2.3 Authorities, Duties and Responsibilities of the Board

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.

Authorized directors

 The authorized directors are Mr.Prakit  Pradipasen, Mr.Suthin  Tanphaibul, Mrs.Warawan  Nganthavee, 
Mr.Suradej  Tanpaibul and Mr.Nonn  Panitvong. The two directors from five, co-sign with the company seal.
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7.3 Information on Subcommittees

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

Board of Executive Directors consists of

 1.Mrs.Warawan Nganthavee Chairman of the Executive Board
 2.Mr.Suthin Tanpaibul Executive Director
 3.Dr.Nonn Panitvong Executive Director
 4.Mr.Suradej Tanpaibul Executive Director
 5.Mr.Win Panitvong Executive Director

Duties and Responsibilities of the Board of Executive Directors

 1.  Jointly responsible with the Company’s management in considering and scrutinizing business targets, 
strategic plans, financial and budget plans as well as key policies for submission to the Company’s Board 
of Directors for approval.

 2.  Scrutinize work plans and supervise the performance of executives of the Company to ensure adherence 
to the work plans and achievement of the set targets as efficiently as possible in the prescribed guidelines 
pertaining to quality and standards.

 3.  Provide advice in matters at the request of the Company’s management.
 4.  Promote an appropriate risk management system for the Company, and have in place a contingency plan 

in case of critical situations, including regularly reviewing and improving such plans.
 5.  Supervise the Company’s compliance with the required regulations of the Stock Exchange of Thailand 

and other relevant legislation.
 6.  Review internal audits or initiate investigations into suspected or alleged misconduct or corruption, as well 

as take appropriate actions to rectify defective or damaging situations of material significance and report 
these to the Board of Directors for further consideration.

 7.  Consider and/or make recommendations to management regarding matters of importance to the Company 
such as personnel administration, information technology, marketing, etc.

 8.  Appoint and supervise sub-committee members, advisors and working groups to be responsible for different 
issues as assigned by the Board of Directors and/or the Board of Executive Directors.

 9.  The Board of Executive Directors is authorised to invite Company executives or other concerned parties 
to give statements or provide useful information or attend meetings of the Board of Executive Directors.

 10.  Perform other assignments or specific ad-hoc tasks as directed by the Board of Directors.
 11.  Approve the assignment, appointment, removal, disciplinary action, termination of employment, increment, 

promotion, transfer or salary reduction of staff at all levels outside the authority of the Chief Executive 
Officer.

 12.  Approve tenders, price quotations or conclusion of contracts to repair or build ships or other construction 
projects worth more than 50 million Baht but not exceeding 300 million Baht.

 13.  Approve procurements, including construction costs, of infrastructure and equipment, materials and durable 
articles as well as all other relevant costs worth more than 10 million but not exceeding 50 million Baht 
per item.

 14.  Approve the Executive Manual as well as any amendment or addendum specifically relating to the authority 
of the Chief Executive Officer.
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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, 

bankingand 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 least once a year 
without company's management.

 4.  Examine and ensure the Company’s compliance with laws and regulations of the Stock Exchange of 
Thailand and Stock Exchange Commission, as well as any other legislation relevant to the Company’s 
business, including operating the code of conducts and regulation of the company.

 5.  Select, nominate and appoint independent qualified persons as auditors and determine their remuneration, 
including attending meetings with such auditors without the participation of the Company’s management 
at least once a year.

 6.  Consider issues of relevance or items which may constitute a conflict of interest to ensure strict compliance 
with the law and regulations of the Stock Exchange of Thailand, in order to instill confidence that such 
items were reasonable and in the Company’s best interest.

 7.  Prepare the Audit Committee’s Report which is published in the Company’s Annual Report.  This report 
must be signed by the Chair of the Audit Committee and must have the structure and content as prescribed 
by the Stock Exchange of Thailand.

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

Nominating and Remuneration Committee The Nominating and Remuneration committee consists of

 1. Mr.Sribhumi Sukhanetr Chairman of Nominating and Remuneration committee
    Non-Executive Director and Independent Director
 2. Mr.Prawat Chanruang Member of  Nominating and Remuneration committee
    Non-Executive Director and Independent Director
 3. Dr.Nonn Panitvong Member of Nominating and Remuneration committee
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Duties and Responsibilities of the Selection Committee

 1.  Select, seek and set plans for succession to top executive positions namely Directors, Chief Executive 
O fficer 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  
caliber, 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 
i s also given to the number of directorships each director can concurrently hold in different companies, 
specifically whether this might negatively impact on the Company or whether there could be risks of conflict 
of interest.  This applies to the Company Directors as well as the Managing Director.

 2.  Prepare in advance a list of names of those who are eligible to be nominated as Director, Chief Executive 
and/or in cases where the position(s) become vacant.

 3.  Accept for consideration the views and recommendations (if any) of the Board of Directors and/or the 
Chief Executive Officer with regard to selection of candidates, prior to submission of the nomination(s) to 
the Board of Directors or the Shareholders Meeting, whichever the case may be, for approval or election.

 4.  Formulate the performance agreements, as well as the structure for performance appraisal, for Directors, 
Members of Committees and Sub-committees and the Chief Executive Officer for further consideration 
by the Board of Directors.

 5.  Consider and nominate names of directors with appropriate qualifications for appointment to Sub-
committees by the Board of Directors when there are vacancies (on such Sub-committees)

 6.  Perform other assignments concerned with the selection of candidates for the position of a Director or 
Chief Executive Officer as instructed by the Board of Directors.

   In carrying out this responsibility, the Selection Committee may seek the independent views of professional 
consultants in other areas of expertise as necessary.  Members of the Selection Committee are also entitled 
to receive additional training, at the Company’s expense, to promote greater knowledge and expertise in areas 
relating to their role as the Selection Committee.

   The Selection Committee has a direct responsibility to the Board of Directors and is also authorised to 
represent the Company in all transaction with outsiders.

Duties and Responsibilities of the Remuneration Committee

 1.  Review the corporate strategy regarding remuneration and make its recommendation to the Board of 
Directors for endorsement.  Also review and propose to the Board of Directors incentive measures and 
rewards for staff in recognition of good performance in both the short and long terms.
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 2.  Make recommendations to the Chief Executive Officer regarding salary or other benefits for senior 
executives of the Company.

 3.  Consider and advise the Board of Directors on matters pertaining to the Company’s policy and structure on 
remuneration, which are designed to provide incentive for better performance and retention of employees 
who are capable, efficient and have strong potential.

 4.  Formulate a systematic performance management process for the Board of Directors in evaluating the 
work performance and capacity of the Chief Executive Officer in accordance with the Company’s objectives 
and business targets.

 5.  Determine the tenure as well as the terms and conditions of employment of the Chief Executive Officer 
and similar positions in subsidiary companies, including other remuneration.

 6.  Review the remuneration package for members of the Board of Directors, in accordance with their duties 
and responsibilities relative to other companies and in line with the Company’s guidelines on remuneration, 
for submission to the Shareholders’ Meeting for approval.

 7.  Review the annual performance of the Chief Executive Officer and equivalent positions in subsidiary 
companies at least once a year by using the Company’s performance appraisal form and taking into 
consideration the views and assessment of the Managing Director.

7.4 Management

7.4.1 Management Team 

 1. Mr.Suradej Tanpaibul Chief Executive Officer
 2. Mr.Niti Prathumtin Chief Operating Officer
 3. Mr.Taweekiate Therdpaophong Chief Marketing Officer
 4. Ms.Rapeepan Piboonsilp  Chief Finance Officer and Acting Finance & Account Department 

Manager
 5. Mrs.Arome Sajjawisoe  Human Resource and Administration Department Manager
 6. Mr.Seksan Pranamornkith Material Service Department Manager
 7. Mr.Thawat Thanacharoenthawat Engineering Department Manager
 8. Mr.Pongsun Phaejui Production Department Manager
 9. Mr.Nuttakorn Phumpakdee Marketing Department Manager

Duties and Responsibilities of the Chief Executive Officer

 1.  Manage the Company’s business operations in accordance with the Company’s objectives and the policies 
set by the Board of Directors.

 2.  Approve the assignment, appointment, dismissal, disciplinary action, termination of employment, increment, 
promotion, transfer and salary deduction of staff at all levels, excluding those in the General Manager 
position or higher, under strict adherence to Company regulations.

 3.  Authorise payment and/or borrowing of debts in relation to projects which have received approval of the 
Board of Directors or in the course of normal business operation as prescribed in the Annual Budget 
already approved by the Board of Directors.
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Duties and Responsibilities of the Chief Executive Officer
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 2.  Approve the assignment, appointment, dismissal, disciplinary action, termination of employment, increment, 
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 4.  Approve any tender, quotation or conclusion of contract for ship repair, shipbuilding or other construction 
engineering projects worth not more than 50 million Baht.

 5.  Approve the procurement or hiring of, including construction costs, equipment, materials and durable 
articles and any other cost not exceeding 10 million Baht per item.

 The authority of the Chief Executive Officer does not extend to connected business transactions and/or 
acquisition or sale of the Company’s assets as prescribed in the regulations of the Stock Exchange of Thailand

7.4.2 Executive Remuneration Policy

 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- term 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. 

7.4.3 Executive Remuneration

2021 2020

Executive Directors and Executives (persons) 13 10

Remuneration (million baht) 15.91 12.11

* 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).

7.5  Information on Employees 
• Employees of Company
   As of 31 December 2021 Asian Marine Service Limited Company Limited employees of Company 414

 -  Production 301 persons Female 22 persons, Male 279 persons
 -  Officer and Other 113 persons Female 51 persons, Male 62 persons
  Total 414 persons

• Total Employee Compensation

 In 2021, the Company's total employee return was 104.55 million baht, which was in the form of salary, wages, 
overtime, medical expenses. health insurance premiums Compensation Fund Contributions Social Security Fund 
Contributions provident fund contributions and other welfare expenses
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• Provident fund

 At present, there are employees of the Company and its subsidiaries. 281 employees participated in the 
provident fund out of a total of 291 eligible employees, representing 96.56 percent. Manage the fund. by TISCO 
Asset Management Company Limited.

• Personnel and Employee Development Policy

 The company values its people, which are the company's most important resources, the company is aware 
of and is determined to create and develop personnel, in order to be ready and able to operate today's business 
that is faced with intense competition, volatility in the middle of various environmental factors that changed rapidly, 
therefore, policies and plans for sustainable human resource development have been established. To be a leader 
in business and service excellence internationally also realized the importance of systematic staff training, the 
company has designated the Human Resources Department take responsibility for the development of personnel 
to have knowledge and ability to be an important force driving business results to be effective.

 By developing manpower in accordance with the current situation as well as to accommodate changes in 
economic conditions and in accordance with competitive advantages through innovation and creativity. Therefore, 
the company has built and developed a system for recruiting and retaining talented employees by continually striving 
to develop and enhance employees' abilities, encourage employees to have opportunities for advancement and 
build career stability and treat all employees equally.

 The company has developed personnel by using the High Performance Organization model by being a 
competent organization. There is a clear contingency plan for various conditions, an analysis of situations that can 
affect the work from all aspects, all angles, enabling the mission to achieve its objectives with efficiency, on time 
and with excellent quality of work, acceptable to customers with a focus on human resources by responding to 
the satisfaction of personnel in various fields along with the development of knowledge and abilities and capacity 
building which has an important component that is 

 •  Opportunities for personnel to participate in creative expression and implementation of ideas to improve 
the organization.

 •  There is communication and exchange of knowledge or skills among personnel within the organization.

 •  There is a staff performance evaluation system and a reward and incentive system to support personnel 
morale.

 •  A career path is created for personnel with development systems, such as preparing personnel for 
management positions or positions that are important to the organization's core mission.

 •  Knowledge, skills, and abilities of personnel are developed.

 •  Health, sanitation, safety, prevention, and work environment improvements are promoted to suit work 
practices.

 •  Challenging and appropriate assignments are made to achieve corporate responsibility.

 In addition to focusing on human resources, personnel potential development, the company also focuses 
on building engagement with the organization by organizing creative activities in the organization to strengthen 
employee engagement with the organization and participate in activities together so that employees are ready to 
dedicate themselves to mutual success.
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• Provident fund

 At present, there are employees of the Company and its subsidiaries. 281 employees participated in the 
provident fund out of a total of 291 eligible employees, representing 96.56 percent. Manage the fund. by TISCO 
Asset Management Company Limited.
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 In addition to focusing on human resources, personnel potential development, the company also focuses 
on building engagement with the organization by organizing creative activities in the organization to strengthen 
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 The company attaches great importance to knowledge development ability of all employees equally. All 
employees are considered part of the success of the company, therefore, personnel development is a long-term 
investment and is made continuously because people are the most important resource of the organization, the 
necessity of personnel development to have the ability to apply and synthesize knowledge for use in responsible 
work. It is an important part in building business success, set goals and sustainable growth of the organization. 
The company has developed personnel to be effective with learning styles suitable for each level of employees 
and has prepared an annual training plan to educate employees, this consists of basic compulsory courses, 
technical competence development courses and management skills development courses, including study visits 
both domestically and internationally.

  The company has created a multi-channel communication both between employees and employees with 
the company is always aware that good communication between employees, management, departments and the 
company would result in effective collaboration. In addition, the company also has an employee representative 
called Communication relations committee (CSO) to be a channel in exchange of opinions and solve problems 
together between the company and employees in all aspects, including improving the quality of life of employees.

  The company has a training unit that will survey employees' needs in order to plan an annual training program, 
which includes both internal and external training personnel. The training can be divided into 4 types:

 1.  Fundamental Skill such as new employee orientation, English and computer fundamentals, shipyard safety 
systems and operational standards, etc.

 2.  Technical Skill such as welders and metal fabricators, Skills in using mechanical gauges and Skills in using 
hand tools, etc.

 3.  Management for example, techniques that emphasize leadership and command, presentation techniques 
and quality systems ISO 9001, occupational health and safety systems ISO 45001, and environmental 
management systems ISO 14001, etc.

 4.  Special Skill such as scuba diving courses, ship repair management, working in confined spaces, working 
in hot sparks and working at heights, etc.

7.6 Other Information

7.6.1 Assigned Person

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.

Internal Control and Internal Audit

 The Company assigned Mr.Supalerk  Khodchachiratkul General Manager Srilerk Limited Partnership on position 
internal audit Responsible for internal audit with the qualifications of the person holding the position of internal 
auditor show attachment 3.
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The person supervising accounting

 Miss Pawinee Salam Accounting Manager person supervising accounting.

7.6.2 Investor Relation Leader

 The Company has set up  Ms.Anchalee Panngone Head Finance Officer take a position of Investor Relations 
Leader 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.

7.6.3 Additional Information regarding auditor’s service fee

1. Audit fee

 -  The company and subsidiaries paid the audit fee to Dharmniti Auditing Co., Ltd. office limited for year 2021 
totaling 1,180,000.00 Baht

 -  The audit firm that the auditor is affiliated with persons or businesses related to the auditor and the audit 
firm. At the auditor affiliated in the past fiscal year total amount - Baht

2. Non-audit fee 

 - None -
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8.  Report on key operating results on corporate governance
8.1 Summary of duty performance of the Board of Directors in the past year 

 Board meetings are scheduled in advance for setting the company’s policy and business strategies including 
a pproval of the company’s operations, annual budget and performance. Monitoring the company’s operating 
performance is confirmed a routine procedure of the meetings.
 Seven day ahead of the meeting, the office of the Corporate Secretary issues a meeting notice along with the 
meeting agenda and relevant supplementary documents to directors.

8.1.1 Selection, development and evaluation of duty performance of the Board of Directors.

1. Independent Directors

Definition of Independent Directors

 1.  An independent director must hold not more than 1 percent of the Company shares with voting rights in 
the Company, or those of any affiliated or associated company. (including related persons as prescribed 
in Section 258 of the Stock Exchange of Thailand Act).

 2.  An independent director must not take part in direct management and not be an employee, staff member, 
or adviser who receives a regular salary, nor is an auditor, lawyer, or other professional who by virtue 
of their profession might affect the giving of impartial opinion to the Company, affiliated or associated 
company. Further, the independent director must not have other such control over the Company, affiliated 
or associated company, nor be compromised by a conflict of interest, except where the candidate has 
resigned from any such position for at least two year prior to appointment.

 3.  An independent director must have no direct or indirect business relationship nor benefit from the finance 
or management of the Company, affiliated or associated company, nor be compromised by a conflict of 
interest that could affect him or her from giving an unbiased opinion.

 4.  An independent director must not be a close relative of any member of senior management or majority 
shareholder of the Company, affiliated or associated company, nor be a person with such a similar conflict 
of interest. Nor shall the director be a representative of another director acting to safeguard the interests 
of their principal Company director or majority shareholder.

2. Selection of directors and chief executives

Guideline for Nomination of Directors

 In appointing a committee, the Nominating Committee is responsible for the selection process and Screening 
qualified persons according to the Company's Articles of Association and to nominate qualified candidates for 
d irectors who have experience that is beneficial to the company and diversified considering the structure and 
Composition of the Board and Propose to the Board of Directors for approval. before proposing the names of such 
directors to the shareholders' meeting approve

 In addition, the Nomination Committee has given shareholders an opportunity to participate in nomination of 
directors. with suitable qualifications and The method for appointing each director must be approved by more than 
one-half of the total votes of the shareholders who attend the meeting and have the right to vote.
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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.

Removal of the Directors

 At every annual general meeting, one-third of the directors shall retire, if the number of directors cannot be 
divided exactly into three, the number nearest to one-third shall retire. The directors who retire under this article 
may be re-elected to assume office, in addition to vacating office upon the expiration of the terms above. Directors 
may vacate office upon.

 1. Dead

 2. Resign

 3. Disqualified or has prohibited characteristics by law.

 4.  The shareholders' meeting passed a resolution to be issued by a vote of not less than three-fourths of the 
number of shareholders attending the meeting and having the right to vote and holding shares amounting 
to not less than one-half of the number of shares held by the shareholders of shares attending the meeting 
and having the right to vote.

 5. The court ordered the resignation.

Top Management

 The Board of Directors has considered and assigned the Nomination Committee to consider the criteria 
and methods of nominating qualified persons for the top management positions and nominate the names of the 
persons who are of the opinion that the Board of Directors considers and appoints them in the selection process, 
the selection of persons with complete qualifications, suitability, knowledge, abilities, skills and experiences are 
considered beneficial to the company's operations and understand the company's business very well and able to 
manage the work to achieve the objectives goals set by the committee.

3. Formulation of Plans for Succession to Senior Executive Positions

 The Board of Directors has assigned the Selection and Remuneration Committee the responsibility of setting 
plans for succession to top executive positions namely the Chief Executive Officer and other senior executives of 
the Company through a process to screen qualified candidates in order to build up the confidence of investors and 
employees in continuing growth and development of the Company’s business operations.
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4. 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. Restriction on the Number of Companies Each Director Can Serve as Director and Tenure of Office

 The Company has not stipulated any such policy due to the fact that all its directors have been able to fully 
devote their time to company business.  As for the tenure of directors, this is somewhat restrictive by the shortage 
of expertise as the company business is a specialized industry and it would be disadvantaged by having a limit 
placed on the tenure in its directors.

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.

6. Sub-committees

 The Board of Directors has appointed an Audit Committee to examine and reinforce the Company’s internal 
control process.  Members of this Committee are Independent Directors who are not company executives and 
p ossess the qualifications prescribed by the Stock Exchange of Thailand and Stock Exchange Commission 
regulations.  The company Board of Directors has also appointed a Selection and Remuneration Committee to 
function in accordance with company policy, of which details regarding their structure and duties and responsibilities 
are disclosed under the heading Management Structure.  As for the number of times the committees have met, 
those details are provided under the heading Compliance with Good Corporate Governance in Section 4 “Information 
Disclosure and Transparency”.

7. Defining the Role, Duties and Responsibilities of the Board of Directors and the Chief Executive Officer

 The Company has clear and distinct division of the roles, duties and responsibilities of the company directors 
and management.  Details of their respective duties and authority are provided under the heading Management 
Structure.

8. 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.Prawat Chanruang - Role of the Compensation Committee 2008

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

2018
2008
2008
2004
2004
2004

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

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

2018
2004
2004
2004
2003
2003
2002

Dr.Bumroong Chinda - Audit Committee Program (ACP)
- Director Certification Program (DCP)
- Finance for Non-Finance Director (FN)

2008
2002
2002

Dr.Nonn Panitvong - Board Nomination and Compensation Program (BNCP)
- Director Certification Program (DCP)

2018
2012

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

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

Mrs.Luckana Srisod - Director Accreditation Program (DAP)
- Advanced Audit Committee Program (AACP)

2017
2017

Mr.Teerapong Tanphaibul - Director Accreditation Program (DAP) 2018

9. Evaluation of Performance of the Board of Directors and the Chief Executive Officer

 The Board of Directors does an annual evaluation of its performance.

 The Board of Directors approved the evaluation form for the Board of Directors which was reviewed by the 
Selection and Remuneration Committee.  The results from the evaluation process are utilized to improve the 
performance of its duties as a collective unit.  Evaluation is in the following key areas:

 • Meeting attendance
 • Efficiency of communication
 • Operational procedure
 • Relations with the management
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 The Board of Directors improves the performance of its duties each year on the basis of evaluation outcomes.

 The Board of Directors authorizes performance evaluation of the Senior Executives

 The Selection and Remuneration Committee is responsible for considering the presentation and approving 
the results of performance appraisal of the Chief Executive Officer and senior Executives of the Company for 
submission to the Board of Directors on an annual basis.  In the performance appraisal system, consideration is 
given to achievement of targets at the corporate level and capabilities at the personal level, including the rate of 
return in the industry of which the Company periodically conducts a market survey on remuneration for executives 
in order to be competitive in the market and offer sufficient remuneration to be able to retain and provide incentives 
to high performing executives.  The Chairman is the person designated as to advise the Chief Executive Officer 
and senior company executives of the evaluation outcomes.

10. 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.

8.1.2 Board of Directors’ Meeting and Remuneration for Directors

In the year 2021, the meeting was organized as follows:

 The Board of Directors held a total of 4 meetings.
 The Audit Committee held a total of 4 meetings.
 The Nominating and Remuneration Committee held a total of 2 meetings. 

Name Board of Directors Audit Committee
Nominating and 

Remuneration Committee

1. Mr.Prakit Pradipasen 4/4 - -

2. Mr.Sribhumi Sukhanetr 4/4 4/4 2/2

3. Mrs.Warawan Nganthavee 4/4 - -

4. Mr.Prawat Chanruang 4/4 - 1/2

5. Mr.Suthin Tanpaibul 4/4 - -

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

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

8. Mr.Teerapong Tanphaibul 4/4 - -

9. Dr.Nonn Panitvong 4/4 - 1/2

10. Mr.Suradej Tanpaibul 4/4 - -

11. Mr.Win Panitvong 4/4 - -
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Remuneration for Directors

Remuneration to Directors for the Year 2021 

Name Board of Directors Audit Committee 
Nominating and 
Remuneration 

Committee

1. Mr.Prakit Pradipasen 240,000 - -

2. Mr.Prawat Chanruang 150,000 - 60,000

3. Ms.Warawan Nganthavee 150,000 - -

4. Mr.Suthin Tanpaibul 150,000 - -

5. Dr.Nonn Panitvong 150,000 - 60,000

6. Mr.Sribhumi Sukhanetr 150,000 150,000 60,000

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

8. Mrs.Luckana Srisod 150,000 120,000 -

9. Mr.Sutham Tanpaibul 150,000 - -

10.Mr.Suradej Tanpaibul 150,000 - -

11. Mr.Win Panitvong 150,000 - -

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

1. *Total Annual Director Fee and Audit Committee for 11 directors Baht 2.31 Million.
2. The company does not have any compensation. add in addition
* Remuneration is paid annually and no allowances.

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.

8.1.3 Supervision of Subsidiaries and Associated Companies

 Proposing and exercising voting rights to appoint a person as a director in a subsidiary, it is carried out by the 
management, where the company has established rules and regulations for the nomination and exercise of voting 
rights to be approved by the Board of Directors by the person who is appointed as a director in the subsidiary is 
responsible for operating for the best benefit of the subsidiary and the company has designated the person who has 
been appointed must be approved by the Board of Directors before voting or exercise the right to vote on important 
matters at the same level that must be approved by the Board of Directors.
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Remuneration for Directors

Remuneration to Directors for the Year 2021 

Name Board of Directors Audit Committee 
Nominating and 
Remuneration 

Committee

1. Mr.Prakit Pradipasen 240,000 - -

2. Mr.Prawat Chanruang 150,000 - 60,000

3. Ms.Warawan Nganthavee 150,000 - -

4. Mr.Suthin Tanpaibul 150,000 - -

5. Dr.Nonn Panitvong 150,000 - 60,000

6. Mr.Sribhumi Sukhanetr 150,000 150,000 60,000

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

8. Mrs.Luckana Srisod 150,000 120,000 -

9. Mr.Sutham Tanpaibul 150,000 - -

10.Mr.Suradej Tanpaibul 150,000 - -

11. Mr.Win Panitvong 150,000 - -

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

1. *Total Annual Director Fee and Audit Committee for 11 directors Baht 2.31 Million.
2. The company does not have any compensation. add in addition
* Remuneration is paid annually and no allowances.

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.

8.1.3 Supervision of Subsidiaries and Associated Companies

 Proposing and exercising voting rights to appoint a person as a director in a subsidiary, it is carried out by the 
management, where the company has established rules and regulations for the nomination and exercise of voting 
rights to be approved by the Board of Directors by the person who is appointed as a director in the subsidiary is 
responsible for operating for the best benefit of the subsidiary and the company has designated the person who has 
been appointed must be approved by the Board of Directors before voting or exercise the right to vote on important 
matters at the same level that must be approved by the Board of Directors.
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  In addition, the company stipulates regulations for the person appointed by the company to ensure that 
the subsidiary has regulations on connected transactions. Acquisition or disposition of assets or any other important 
transaction of such company in full and accurately and using the rules related to disclosure and transaction above 
in the same manner as the company's criteria. Including having to supervise to keep the information and accounting 
records of the subsidiaries for the company to inspect and gathered to prepare consolidated financial statements 
in time as well.

8.1.4 Monitoring of compliance with the corporate governance policy and guidelines

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.

Safeguarding Internal Information

 The Company has general guidelines for its executives in safeguarding Important internal information which 
can impact on investors’ decision, in order that such information, especially information on its financial statements, 
is not leaked to outsiders before being presented to the Stock Exchange of Thailand and the Stock Exchange 
Commission.

 As such, when there are purchase-sale transactions of company shares, company directors and senior 
executives, including their spouses and children who have not attained legal age, must conclude the purchase or 
sale transactions within three working days in order to report such transactions to the Stock Exchange Commission.

Changes Held by Directors and Executives

Name

Shares held 
as of 31 

December
2021

Shares held 
as of 31 

December 
2020

Increase / 
(Decrease) 
Purchase-

Sale

Percentage 
of shares 
held (%)

1 Mr.Prakit Pradipasen 200,200 200,200 - 0.08

Spouse and minor children - - - -

2 Mr.Sribhumi Sukhanetr - - - -

Spouse and minor children - - - -

3 Mrs.Warawn Nganthavee 1,124,960 1,124,960 - 0.44

Spouse and minor children - - - -

4 Mr.Suthin Tanpaibul - - - -

Spouse and minor children - - - -
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Name

Shares held 
as of 31 

December
2021

Shares held 
as of 31 

December 
2020

Increase / 
(Decrease) 
Purchase-

Sale

Percentage 
of shares 
held (%)

5 Dr.Bumroog Chinda - - - -

Spouse and minor children - - - -

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

Spouse and minor children - - - -

7 Mrs.Luckana Srisod - - - -

Spouse and minor children - - - -

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

Spouse and minor children - - - -

9 Mr. Suradej Tanpaibul - - - -

Spouse and minor children - - - -

10 Dr.Nonn  Panitvong 5,500,000 5,500,000 - 2.13

Spouse and minor children - - - -

11 Mr.Win  Panitvong 5,500,000 5,500,000 - 2.13

Spouse and minor children - - - -

12 Mr. Niti Prathumtin - - - -

Spouse and minor children - - - -

13 Mr.Taweekiate Therdpaophong - - - -

Spouse and minor children - - - -

14 Mrs.Arome Sajjawisoe - - - -

Spouse and minor children - - - -

15 Ms.Rapeepan Piboonsilp - - - -

Spouse and minor children - - - -

16 Mr.Pongsun Phaejui - - - -

Spouse and minor children - - - -

17 Mr.Thawat Tanacharoenthawat - - - -

Spouse and minor children - - - -

18 Mr.Natakorn Phumpakdee - - - -

Spouse and minor children - - - -

19 Mr.Seksan Pranamornkith - - - -

Spouse and minor children - - - -
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6 Mr.Prawat Chanruang 5,209,700 5,209,700 - 2.02

Spouse and minor children - - - -

7 Mrs.Luckana Srisod - - - -

Spouse and minor children - - - -

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

Spouse and minor children - - - -

9 Mr. Suradej Tanpaibul - - - -
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Prevention of involvement in corruption

Anti-Corruption Policy

 Asian Marine Services Public Company Limited operates its business with an emphasis on corporate governance 
under the management framework of good ethics, transparency and accountability, especially related or prone to 
corruption within the company including all forms of corruption, whether directly or indirectly.

Guidelines for operating according to the anti-corruption policy

 1.  Company directors, executives and employees of the company and affiliated companies are prohibited 
to take action or accept or support any form of corruption, directly or indirectly. Including contractors or 
other related subcontractors and requires regular reviews of the implementation of this Anti-Corruption 
Policy as well as reviewing the practice guidelines to be consistent with the Policy Rules, regulations, 
announcements, laws and business changes.

 2.  Anti-corruption measures are part of business operations and are the duty and responsibility of the Board 
of Directors, executives, supervisors, all employees at all levels to take part in expressing opinions about 
the practice to achieve the anti-corruption action according to the specified policy.

 3.  The company has developed anti-corruption measures in accordance with relevant laws by providing a 
risk assessment in activities related to or prone to corruption and using it as a guideline for practice for 
all involved parties.

 4.  The company does not engage in or support bribery of any form, all activities under its supervision, including 
charitable contributions, political party donations, business gifts and sponsored activities. Transparency 
and no intention to convince government or private officials to take improper actions.

 5.  The company has consistently set up appropriate internal controls to prevent employees from acting 
inappropriately.

 6.  The company provides anti-corruption knowledge to the Board of Directors, executives and employees 
t o promote honesty and accountability in the performance of duties and responsibilities including 
demonstrating the commitment of the company.

 7.  The company provides a mechanism for reporting financial status that is transparent and accurate.

 8.  The company promotes communication through various channels so that employees and stakeholders can 
report suspicious clues. This ensures that whistleblowers are protected from punishment, unfair transfer 
or harassment of any kind and includes appointing a person to monitor every whistleblower reported.

Whistleblowing Measures and Whistleblower Protection

 The company requires executives at all levels in the organization to take responsibility and it is important 
to ensure that employees under their line of command know, understand and comply with the Code of Business 
Conduct, policies, company regulations and good corporate governance principles, including various laws seriously 
and has established guidelines for considering and investigating complaints or complaints in a transparent and 
verifiable system.
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 To give the complainants the trust and confidence in the fair investigation process, and to treat all stakeholders 
equally and fairly, the company has provided channels for whistleblowing, complaints, comments or suggestions that 
show that stakeholders are affected or are at risk of being affected causing damage to all groups of stakeholders 
from the company's business operations or from the practice of the company's employees relating to illegal acts, 
statutes, regulations, or the Code of Business Conduct, including behavior that may suggest malpractice, unequal 
or reckless acts by the complainants or whistleblowers can complain with details of evidence and submit to the 
following channels:

 • Audit Committee
 • Company Secretary
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8.2 Report of the Audit Committee

Report of the Audit Committee

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

 1. Mr.Sribhumi Sukhanetr Chairman of Audit Committee
 2. Dr.Bumroong Chinda Director of Audit Committee
 3. Mrs.Luckana Srisod Director of Audit Committee

 The Audit Committee appointed Mr.Suparerk  Khotjiratkul, an independent external specialist responsible for 
internal auditing, as Secretary of the Audit Committee with no voting right, in order that the business of the Audit 
Committee can proceed with optimal efficiency.

 The Audit Committee fully discharged its duties and responsibilities as prescribed in the Charter of the Audit 
Committee by the Company’s Board of Directors.

 In 2021, the Audit Committee held a total of 4 meetings in which the following substantive matters considered:

 1.  The Audit Committee invited the Chief Executive Officer, Finance and Accounting Manager, the Internal 
Auditor and the Company Auditor to provide explanation and clarity on a number of matters queried by 
the Committee, as well as for joint consultations regarding improvement of  information disclosure to 
ensure accuracy and completeness disclosure of financial statements, internal control outcomes, findings 
regarding risk management, audit plans, recommendations on accounting standards and compliance with 
requirements of the regulatory authorities, as well as consideration and review of Letters of Representation 
from corporate management given to the Auditor.

 2.  The Audit Committee met with the Company Auditor, without the participation of corporate management 
to seek the Auditor’s opinion regarding the quality of finance and accounting staff, progress report on 
projects with material impact on the Company’s financial statements, problems or difficulties the Auditor 
experienced in the course of work, review account accrual balance, allowance for doubtful accounts, write 
offs and other account items which may have material impact on the Company’s financial statements.

 3.  The Audit Committee reviewed and vetted related transactions and transactions which may conflict of 
interest based on reasonableness, transparency, and accurate and complete disclosure thereof in the 
Company’s best interest.

 4.  The Audit Committee reviewed the Company’s risk management from the corporate management team 
and the report by the Internal Audit Unit, rendering confidence that the Company’s risk management has 
been efficient and effective in achieving the business operation targets.

 5.  The Audit Committee assigned the Internal Auditor to review the Company’s compliance with legal and 
regulatory requirements on securities and securities exchange, the notifications of the Stock Exchange of 
Thailand and other relevant laws governing the Company’s business, and report the findings to the Audit 
Committee. 

 6.  For the purpose of ascertaining that the performance of external experts in internal control is efficient and 
effective in achieving the set objectives, the Audit Committee, in cooperation with relevant personnel, 
evaluated the performance of the Internal Auditor and found that such performance was satisfactory and 
decided to continue such service.
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 7.  The Audit Committee prepared the minutes of meetings of the Audit Committee for submission to the Board 
of Directors meetings on a regular basis to inform the Board of the Committee’s activities and opinions 
on different matters in a clear and straightforward manner.

 8.  In the selection of the Company’s Auditor, the Audit Committee based its consideration on expertise, 
capabilities, experience, credibility and sufficient capacity in terms of personnel as well as the quality of 
the Company Auditor in the past year.  In terms of remuneration of the Auditor, consideration was given 
to the scope of responsibilities and the rate of remuneration of other auditing firms.

 The Audit Committee selected for nomination and proposed remuneration for the Company Auditor, choosing 
Dharmniti Auditing Co., Ltd.  Result of the Committee’s consideration was submitted to the Board of Directors for 
consideration and endorsement prior to being submitted to and approved by shareholders in the Annual General 
Meeting of 2021.  Incidentally, this auditing firm does not provide any other service to the Company besides being 
the Company Auditor in 2021.

 Finally, the Audit Committee is of the opinion that the Company’s financial statements, report on transactions 
which may have conflict of interest, risk management, compliance, suitability of the Company Auditor, and its 
internal control processes are efficient and effective and conducted in accordance with good corporate governance 
principles.

 
 Mr. Sribhumi  Sukhanetr
 Chairman of Audit Committee
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8.3 Report of the Nomination and Remuneration Committee

 Report of the Nomination and Remuneration Committee

 The Nomination and Remuneration Committee consisting of 3 members was appointed by the Board of 
Directors of the Company.  In so doing, the Board appointed one of the Company’s Independent Directors as the 
Chair of the Nomination and Remuneration Committee.  The Committee comprises:

 1. Mr Sribhumi Sukhanetr Chairman Nomination and Remuneration Committee
 2. Mr.Prawat Chanruang Director, Nominating and Remuneration Committee
 3. Dr.Nonn Panitvong  Director, Nominating and Remuneration Committee

 The Nomination and Remuneration Committee is responsible for selecting qualified and suitable candidates for 
appointment as directors, members of the various sub-committees which are assigned duties and responsibilities 
directly by the Board of Directors and the senior executives of the Company from the Chief Executive Officer upward.  
The Committee is also authorised to consider the remuneration package for members of the Board of Directors and 
senior executives of the Company from the Chief Executive Officer upward for submission to the Board of Directors 
for further consideration and approval.

 In 2021, the Nomination and Remuneration Committee met twice to consider matters under its responsibility, 
including formulation of plans for the succession to senior executive positions, with emphasis given to qualifications, 
knowledge, capability, experience, diverse expertise and leadership as well as vision and a positive attitude toward 
the organization which will have positive impact on the Company’s business operation.  The Committee also gave 
consideration as to the appropriate size, structure and composition of the Board of Directors in order to optimize 
management and promote effective internal control and audit, in compliance with the requirements of regulatory 
authorities.  In determining remuneration for the Board of Directors and senior executives, the Nomination and 
Remuneration Committee based its consideration on what would be commensurable with the professional obligations, 
duties and responsibility as well as performance of each position, factoring in the Company’s business performance 
and overall business environment.

 As for the remuneration package for the Board of Directors and the senior executives, which is presented 
under the heading “Remuneration for Directors and Senior Executives in 2021”, the Nomination and Remuneration 
Committee regards this as appropriate and such package has already been considered and approved by the Board 
of Directors.

 
 Mr.Sribhumi  Sukhanetr
 Chairman, Nomination and Remuneration Committee
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9. Internal Control and Related Transactions

 The company attaches great importance to the internal control system, internal audit, effective risk assessment 
and management, as well as having a review system to ensure that the operations are in compliance with the law 
and that the controls are in good place to make the internal control system effective for the company.
 The Board of Directors clearly determines the roles, duties and responsibilities between the Board of Directors 
and the Executive Committee, as detailed in the section titled Structure of the Company's Directors.
 The Board supervises the Executive Board to operate in accordance with the policies set forth in the event of 
conflicts of interest or conflict of interest transactions, including items requiring shareholders' opinion. The company 
has complied with the regulations of the Securities and Exchange Commission (SEC) and the Stock Exchange of 
Thailand (SET).
 The company has promoted and facilitated training for directors and provided documents and information 
useful for performing duties such as Director's Manual, etc.

9.1 Perspective Regarding Internal Control
 The Board of Directors realizes the necessity and importance of having an effective internal control system.  
Since it is the responsibility of the Board to supervise business operations so as to create the best return to 
shareholders, having an effective and appropriate internal control system which is current and harmonious with the 
changing business climate which is much more fiercely competitive would certainly foster confidence of achieving 
company targets.  The Company has, therefore, hired an external juristic person, Srilerk Limited Partnership to 
conduct internal auditing of the Company.  The Company has an Internal Audit Unit which is responsible for liaising 
between the Audit Committee and the said juristic person.
 The Company has clearly assigned specific power and duties to approve and perform according to types of 
transactions which are classified into the following categories, namely management, financial, manufacturing and 
procurement, permanent assets and other expenses.
 The Board of Directors has set precise targets to comply with good corporate governance guidelines.  More-
over, the Board and the company management have established an appropriate and efficient internal control sys-
tem 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 re-
port 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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9.2. Connected Transactions
 During the year 2021, 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 2021 the Audit Committee is of the 
opinion that the aforementioned items were transacted in accordance with the Company’s regular business prac-
tices 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 2021
Million Baht

31 Dec 2020
Million Baht

Percentage 
of holding

Relationship

Trade account receivable-related 
parties
      Related company
      - Seatran Ferry Co.,Ltd.

0.17 0.55 - Common directors

Amounts due from related parties
      Subsidiary company
      - Asimar Marine Co.,Ltd.
      - Ecomarine Co.,Ltd.
      -  General Marine Co.,Ltd.
      Related company
      - Seatran Ferry Co.,Ltd.

0.06
0.07
0.03

-

0.03
0.06

0.007

2.09

99.90
93.15
99.99

-

Subsidiary
Subsidiary
Subsidiary

Common directors

Unbilled complete construction in 
progress-related parties
     Related company
      - Seatran Ferry Co.,Ltd.
      - Seatran Port Co.,Ltd
     Subsidiary company
      - Ecomarine Co.,Ltd.

2.97
10.30

2.37

5.76
-

9.89

-
-

93.15

Common directors
Common directors

Subsidiary

Trade accounts payable-related 
parties
      Subsidiary company
      - Asimar Marine Co.,Ltd.
      -  Ecomarine Co.,Ltd.
      - General Marine Co.,Ltd.

2.82
0.17

-

2.86
0.35
1.98

99.90
93.15
99.99

Subsidiary
Subsidiary
Subsidiary

Accrued interest-related parties
      Subsidiary company
      - Ecomarine Co.,Ltd.
      - General Marine Co.,Ltd.
      - Asimar Marine Co.,Ltd.

0.002
0.0006
0.0005

0.009
0.001
0.003

93.15
99.99
99.90

Subsidiary
Subsidiary
Subsidiary
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31 Dec 2021
Million Baht

31 Dec 2020
Million Baht

Percentage 
of holding

Relationship

Long-term loans-related parties
      Subsidiary company
  - Ecomarine Co.,Ltd.
  - General Marine Co.,Ltd.
  - Asimar Marine Co.,Ltd.

10.50
3.00
4.00

10.00
1.00
2.60

93.15
99.99
99.90

Subsidiary
Subsidiary
Subsidiary

2.  Revenues and Expenses between the company with subsidiary company, associated company and related 
companies as follows:-

(Unit: Million Baht)

For the years ended 31 December

2021 2020

Subsidiary company

Revenues
       Ship building income
       Ship repair income
       Other income
Expenses
       Cost of services
       Purchase material
       Interest expense

58.10
0.20
1.20

26.90
5.40
0.10

21.30
0.40
1.10

27.40
2.70
0.30

Related company

Revenues
       Ship repair income
       Service income and sales

42.90
0.40

9.20
0.80

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  
Port

1. Mr.Prakit Pradipasen X  

2. Mrs.Warawan Nganthavee X X X X X

3. Mr.Suthin Tanphaibul X X X

4. Dr.Bumroong Chinda X

5. Mr.Teerapong Tanphaibul X X

6. Dr.Nonn Panitvong X

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

Note : X = Directors, XX = Management
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Board of directors’ responsibility for financial reporting

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

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

   
 Mr.Prakit  Pradipasen Mr.Suradej  Tanpibul
  Chairman Chief Executive Officer
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INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT 
  
To The Shareholders and Board of Directors of 
 Asian Marine Services Public Company Limited 
 
Opinion 
  I have audited the consolidated financial statements of Asian Marine Services Public 
Company Limited and its subsidiaries (the Group), which comprise the consolidated statement of financial 
position as at December 31, 2021, 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, 2021, 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, 2021, 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, 2021, and its financial performance and its cash flows for the year then ended in accordance with 
Thai Financial Reporting Standards. 
 
Basis for Opinion   
 I conducted my audit in accordance with Thai Standards on Auditing. My responsibilities 
under those standards are further described in the Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Financial 
Statements section of my report. I am independent of the the Group and Company in accordance with the 
Federation of Accounting Professions’ Code of Ethics for Professional Accountants together with the ethical 
requirements that are relevant to my audit of the financial statements, and I have fulfilled my other ethical 
responsibilities in accordance with these requirements. I believe that the audit evidence I have obtained is 
sufficient and appropriate to provide a basis for my opinion.   
 

*****/2 

INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT
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INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT 
  
To The Shareholders and Board of Directors of 
 Asian Marine Services Public Company Limited 
 
Opinion 
  I have audited the consolidated financial statements of Asian Marine Services Public 
Company Limited and its subsidiaries (the Group), which comprise the consolidated statement of financial 
position as at December 31, 2021, 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, 
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under those standards are further described in the Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Financial 
Statements section of my report. I am independent of the the Group and Company in accordance with the 
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Emphasis Matter 
  I draw attention to the notes to financial statements Note 13 on August 23, 2018, Treasury 
Department of Samutprakarn has a letter requesting the Company to pay the rent, rental fee and additional 
damages in the case of constructing buildings and structures without permission, damages from the 
demolition of buildings and structures under the original lease agreements and using the state property to 
obtain unauthorized benefits totaling Baht 222.17 million. Consequently, the Company has issued a letter 
requesting an objection to such fees and damages collection. However, the Company has always paid the 
rent and complied correctly with lease agreement. Such matter is under the consideration by the Treasury 
Department of Samutprakarn. Later, on March 31, 2021 and August 4, 2021 such office sent a letter notify 
the rent and adjusted the rent collection to Baht 206.46 million. Because such matter is still uncertain about 
the payment, the Company has not provided the provision for this contingent liability in the financial 
statements as at December 31, 2021. The above observation is not a qualified opinion. 
 
Key Audit Matters   
  Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most 
significance in my audit of the consolidated financial statements and separate financial statements of the 
current period. These matters were addressed in the context of my audit of the consolidated financial 
statements and separate financial statements as a whole, and in forming my opinion thereon, I do not provide 
a separate opinion on these matters.    
 
Revenue recognition from shipbuilding and ship repairing  
  The Company’s revenues from employment as presented in the statements of comprehensive 
income for the year ended December 31, 2021 amounted to Baht 505.31 million (separate financial statements). 
The revenue recognition policy for shipbuilding and ship repairing under the agreement is the work completion 
ratio approach and the survey and work completion evaluation approach by the Company’s engineers. Since the 
revenue from the shipbuilding and ship repairing has a significant amount and affected the accuracy and 
completeness of related accounting transactions, including revenue from employment, unbilled revenue, cost of 
employment and accrued construction costs ;therefore, the estimate of the stage of work completion is a matter 
that requires the judgment and experience of the engineers to evaluate the stage of work completion if such 
outstanding work is being done as at the preparation date of the financial report. 
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Risk response by auditor  
  Regarding my audit approach, I have inquired, understood and tested the internal control 
system that is related to the revenue from employment, costs of employment, including the preparation 
approach of estimating costs of employment, considered the reasonableness of the assessment of the work 
completion, checked the comparison of work completion with actual costs and observed the progress of 
work in construction, monitored the events after the end of the period to ensure the work is ongoing without 
interruption as well as sufficient disclosure of relevant information. 
 
Other Information  
 Management is responsible for the other information. The other information comprises the 
information included in the annual report, but does not include the financial statements and my auditor’s 
report thereon. The annual report is expected to be made available to me after the date of this auditor's report.  
 My opinion on the financial statements does not cover the other information and I will not 
express any form of assurance conclusion thereon.  
 In connection with my audit of the financial statements, my responsibility is to read the 
other information identified above when it becomes available and, in doing so, consider whether the other 
information is materially inconsistent with the financial statements or my knowledge obtained in the audit, or 
otherwise appears to be materially misstated.   
 When I read the annual report, if I conclude that there is a material misstatement therein, I 
am required to communicate the matter to those charged with governance in order for those charged with 
governance to correct the misstatement. 
 
Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Financial Statements 
 Management is responsible for the preparation and fair presentation of the consolidated 
financial statements and separate financial statements in accordance with Thai Financial Reporting 
Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of 
financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.   
 In preparing the consolidated financial statements and separate financial statements, 
management is responsible for assessing the Group’s and the Company’s ability to continue as a going 
concern, disclosing matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless 
management either intends to liquidate the Group and the Company or to cease operations, or has no realistic 
alternative but to do so.  
 Those charged with governance are responsible for overseeing the Group’s and the 
Company’s financial reporting process.     
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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. 
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• Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated financial 
statements and separate financial statements, including the disclosures, and whether the consolidated 
financial statements and separate financial statements represent the underlying transactions and events in a 
manner that achieves fair presentation.   

• Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the 
entities or business activities within the Group to express an opinion on the consolidated financial 
statements. I am responsible for the direction, supervision and performance of the group audit. I remain 
solely responsible for my audit opinion.   
 I communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the 
planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in 
the internal control system that I identify during my audit.  
 I also provide those charged with governance with a statement that I have complied with 
relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and 
other matters that may reasonably be thought to bear on my independence, and where applicable, related 
safeguards.  
 From the matters communicated with those charged with governance, I determine those 
matters that were of most significance in the audit of the consolidated financial statements and separate 
financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. I describe these matters in 
my auditor’s report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in 
extremely rare circumstances, I determine that a matter should not be communicated in my report because 
the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits 
of such communication.  
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  The engagement partner responsible for the audit resulting in this independent auditor’s 
report is Mr. Peradate  Pongsathiansak. 
 
 
 
 

(Mr. Peradate  Pongsathiansak) 
Certified Public Accountant 

Registration No. 4752 
 

Dharmniti Auditing Company Limited 
Bangkok, Thailand 
February 10, 2022   
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(Unit : Baht)

Note 2021 2020 2021 2020

Current assets
Cash and cash equivalents 19,554,540       24,873,502          16,374,990       19,701,615         
Trade and other current receivables

Related parties 6, 7 171,735            552,413              - 427,223              
Unrelated parties 37,252,059       51,227,920          37,082,928       51,083,774         
Other current receivables - related parties 6 - 2,090,449            165,324            2,201,082           
Other current receivables - unrelated parties 46,775,319       9,125,674            43,126,283       6,384,556           
Less: Allowance for expected credit losses (22,185,640) (11,365,467) (22,185,640) (11,365,467)
Total trade and other receivables 7 62,013,473       51,630,989          58,188,895       48,731,168         

Current portion of lease receivables 8 - 3,731,165            - 3,731,165           
Unbilled complete construction in progress

Related parties 6 13,266,644       5,764,930            15,640,162       15,656,492         
Unrelated parties 75,587,337       58,580,842          72,584,550       47,924,396         
Total unbilled complete construction in progress 9 88,853,981       64,345,772          88,224,712       63,580,888         

Inventories 10 30,563,556       34,699,527          29,813,379       34,375,111         
Other current assets 6,770,700         3,737,965            6,771,247         3,852,225           

Total current assets 207,756,250     183,018,920        199,373,223     173,972,172       
Non-current assets

Investments in subsidiaries under the cost method 11 - -                      27,079,979 27,079,979
Lease receivables 8 6,332,000         4,449,144            6,332,000 4,449,144
Property, plant and equipment 12 392,437,205     425,936,268        387,231,894 420,249,761
Right-of-use assets 13 48,788,787       54,000,903          48,788,787       54,000,903         
Intangible assets 14 9,014,659         10,262,617          8,887,426         10,120,384         
Deferred tax assets 15 9,577,390 6,506,536 9,335,008 6,291,860
Withholding tax deducted at source 16 34,086,745       30,187,572          31,990,465       27,600,228         
Other non-current assets 4,005,247 3,923,421 3,987,216 3,898,470

Total non-current assets 504,242,033 535,266,461 523,632,775 553,690,729
Total assets 711,998,283 718,285,381 723,005,998 727,662,901

Separate financial statements

               Assets

- 7 -
ASIAN MARINE SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES

STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
AS AT DECEMBER 31, 2021

Consolidated financial statements

Notes to financial statements form an integral part of these statements.
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Withholding tax deducted at source 16 34,086,745       30,187,572          31,990,465       27,600,228         
Other non-current assets 4,005,247 3,923,421 3,987,216 3,898,470

Total non-current assets 504,242,033 535,266,461 523,632,775 553,690,729
Total assets 711,998,283 718,285,381 723,005,998 727,662,901

Separate financial statements

               Assets
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(Unit : Baht)

Note 2021 2020 2021 2020

Current assets
Cash and cash equivalents 19,554,540       24,873,502          16,374,990       19,701,615         
Trade and other current receivables

Related parties 6, 7 171,735            552,413              - 427,223              
Unrelated parties 37,252,059       51,227,920          37,082,928       51,083,774         
Other current receivables - related parties 6 - 2,090,449            165,324            2,201,082           
Other current receivables - unrelated parties 46,775,319       9,125,674            43,126,283       6,384,556           
Less: Allowance for expected credit losses (22,185,640) (11,365,467) (22,185,640) (11,365,467)
Total trade and other receivables 7 62,013,473       51,630,989          58,188,895       48,731,168         

Current portion of lease receivables 8 - 3,731,165            - 3,731,165           
Unbilled complete construction in progress

Related parties 6 13,266,644       5,764,930            15,640,162       15,656,492         
Unrelated parties 75,587,337       58,580,842          72,584,550       47,924,396         
Total unbilled complete construction in progress 9 88,853,981       64,345,772          88,224,712       63,580,888         

Inventories 10 30,563,556       34,699,527          29,813,379       34,375,111         
Other current assets 6,770,700         3,737,965            6,771,247         3,852,225           

Total current assets 207,756,250     183,018,920        199,373,223     173,972,172       
Non-current assets

Investments in subsidiaries under the cost method 11 - -                      27,079,979 27,079,979
Lease receivables 8 6,332,000         4,449,144            6,332,000 4,449,144
Property, plant and equipment 12 392,437,205     425,936,268        387,231,894 420,249,761
Right-of-use assets 13 48,788,787       54,000,903          48,788,787       54,000,903         
Intangible assets 14 9,014,659         10,262,617          8,887,426         10,120,384         
Deferred tax assets 15 9,577,390 6,506,536 9,335,008 6,291,860
Withholding tax deducted at source 16 34,086,745       30,187,572          31,990,465       27,600,228         
Other non-current assets 4,005,247 3,923,421 3,987,216 3,898,470

Total non-current assets 504,242,033 535,266,461 523,632,775 553,690,729
Total assets 711,998,283 718,285,381 723,005,998 727,662,901

Separate financial statements

               Assets
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STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
AS AT DECEMBER 31, 2021

Consolidated financial statements

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

(Unit : Baht)

Note 2021 2020 2021 2020

Current assets
Cash and cash equivalents 19,554,540       24,873,502          16,374,990       19,701,615         
Trade and other current receivables

Related parties 6, 7 171,735            552,413              - 427,223              
Unrelated parties 37,252,059       51,227,920          37,082,928       51,083,774         
Other current receivables - related parties 6 - 2,090,449            165,324            2,201,082           
Other current receivables - unrelated parties 46,775,319       9,125,674            43,126,283       6,384,556           
Less: Allowance for expected credit losses (22,185,640) (11,365,467) (22,185,640) (11,365,467)
Total trade and other receivables 7 62,013,473       51,630,989          58,188,895       48,731,168         

Current portion of lease receivables 8 - 3,731,165            - 3,731,165           
Unbilled complete construction in progress

Related parties 6 13,266,644       5,764,930            15,640,162       15,656,492         
Unrelated parties 75,587,337       58,580,842          72,584,550       47,924,396         
Total unbilled complete construction in progress 9 88,853,981       64,345,772          88,224,712       63,580,888         

Inventories 10 30,563,556       34,699,527          29,813,379       34,375,111         
Other current assets 6,770,700         3,737,965            6,771,247         3,852,225           

Total current assets 207,756,250     183,018,920        199,373,223     173,972,172       
Non-current assets

Investments in subsidiaries under the cost method 11 - -                      27,079,979 27,079,979
Lease receivables 8 6,332,000         4,449,144            6,332,000 4,449,144
Property, plant and equipment 12 392,437,205     425,936,268        387,231,894 420,249,761
Right-of-use assets 13 48,788,787       54,000,903          48,788,787       54,000,903         
Intangible assets 14 9,014,659         10,262,617          8,887,426         10,120,384         
Deferred tax assets 15 9,577,390 6,506,536 9,335,008 6,291,860
Withholding tax deducted at source 16 34,086,745       30,187,572          31,990,465       27,600,228         
Other non-current assets 4,005,247 3,923,421 3,987,216 3,898,470

Total non-current assets 504,242,033 535,266,461 523,632,775 553,690,729
Total assets 711,998,283 718,285,381 723,005,998 727,662,901

Separate financial statements

               Assets
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STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION (Continued)

ASIAN MARINE SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
AS AT DECEMBER 31, 2021

(Unit : Baht)

Note 2021 2020 2021 2020

Current assets
Cash and cash equivalents 19,554,540       24,873,502          16,374,990       19,701,615         
Trade and other current receivables

Related parties 6, 7 171,735            552,413              - 427,223              
Unrelated parties 37,252,059       51,227,920          37,082,928       51,083,774         
Other current receivables - related parties 6 - 2,090,449            165,324            2,201,082           
Other current receivables - unrelated parties 46,775,319       9,125,674            43,126,283       6,384,556           
Less: Allowance for expected credit losses (22,185,640) (11,365,467) (22,185,640) (11,365,467)
Total trade and other receivables 7 62,013,473       51,630,989          58,188,895       48,731,168         

Current portion of lease receivables 8 - 3,731,165            - 3,731,165           
Unbilled complete construction in progress

Related parties 6 13,266,644       5,764,930            15,640,162       15,656,492         
Unrelated parties 75,587,337       58,580,842          72,584,550       47,924,396         
Total unbilled complete construction in progress 9 88,853,981       64,345,772          88,224,712       63,580,888         

Inventories 10 30,563,556       34,699,527          29,813,379       34,375,111         
Other current assets 6,770,700         3,737,965            6,771,247         3,852,225           

Total current assets 207,756,250     183,018,920        199,373,223     173,972,172       
Non-current assets

Investments in subsidiaries under the cost method 11 - -                      27,079,979 27,079,979
Lease receivables 8 6,332,000         4,449,144            6,332,000 4,449,144
Property, plant and equipment 12 392,437,205     425,936,268        387,231,894 420,249,761
Right-of-use assets 13 48,788,787       54,000,903          48,788,787       54,000,903         
Intangible assets 14 9,014,659         10,262,617          8,887,426         10,120,384         
Deferred tax assets 15 9,577,390 6,506,536 9,335,008 6,291,860
Withholding tax deducted at source 16 34,086,745       30,187,572          31,990,465       27,600,228         
Other non-current assets 4,005,247 3,923,421 3,987,216 3,898,470

Total non-current assets 504,242,033 535,266,461 523,632,775 553,690,729
Total assets 711,998,283 718,285,381 723,005,998 727,662,901

Separate financial statements

               Assets
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ASIAN MARINE SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES

STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
AS AT DECEMBER 31, 2021

Consolidated financial statements

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

(Unit : Baht)

Note 2021 2020 2021 2020

Current liabilities
Bank overdrafts and short-term loans from 

financial institutions 17 73,089,348          75,000,000          73,089,348          75,000,000         
Trade accounts payable

Related parties 6 - -                      2,995,976 5,216,240
Unrelated parties 29,474,653          29,238,580          28,326,437 28,738,784
 Total trade accounts payable 29,474,653          29,238,580          31,322,413 33,955,024

Accrued construction cost 2,842,971            260,533              2,842,971 260,533              
Warranty provisions 18 2,803,545            500,489              2,803,545            500,489              
Current portion of lease liabilities 19 2,088,340            2,018,253            2,088,340 2,018,253
Current portion of long - term loans - related parties 6 - -                      - 8,600,000
Current portion of long - term loans from bank 20 11,760,000          20,598,120          11,760,000          20,598,120
Advance received from customers 9 38,973,228          10,791,294          38,973,228          10,791,294
Accrued expenses 15,683,656          18,723,123          13,705,796          17,120,669         
Other current liabilities 4,167,198            5,956,814            2,862,525            4,789,072           

Total current liabilities 180,882,939        163,087,206        179,448,166        173,633,454       
Non-current liabilities

Lease liabilities 19 33,106,006          35,194,346          33,106,006          35,194,346
Long - term loans - related parties 6 - -                      17,500,000          5,000,000
Long - term loans from bank 20 41,280,000          59,640,025          41,280,000          59,640,025
Provisions for employee benefit 21 17,646,516          16,990,802          16,411,990          15,899,575

Total non-current liabilities 92,032,522          111,825,173        108,297,996        115,733,946
Total liabilities 272,915,461        274,912,379        287,746,162        289,367,400
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STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION (Continued)

ASIAN MARINE SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
AS AT DECEMBER 31, 2021

(Unit : Baht)

Note 2021 2020 2021 2020

Current assets
Cash and cash equivalents 19,554,540       24,873,502          16,374,990       19,701,615         
Trade and other current receivables

Related parties 6, 7 171,735            552,413              - 427,223              
Unrelated parties 37,252,059       51,227,920          37,082,928       51,083,774         
Other current receivables - related parties 6 - 2,090,449            165,324            2,201,082           
Other current receivables - unrelated parties 46,775,319       9,125,674            43,126,283       6,384,556           
Less: Allowance for expected credit losses (22,185,640) (11,365,467) (22,185,640) (11,365,467)
Total trade and other receivables 7 62,013,473       51,630,989          58,188,895       48,731,168         

Current portion of lease receivables 8 - 3,731,165            - 3,731,165           
Unbilled complete construction in progress

Related parties 6 13,266,644       5,764,930            15,640,162       15,656,492         
Unrelated parties 75,587,337       58,580,842          72,584,550       47,924,396         
Total unbilled complete construction in progress 9 88,853,981       64,345,772          88,224,712       63,580,888         

Inventories 10 30,563,556       34,699,527          29,813,379       34,375,111         
Other current assets 6,770,700         3,737,965            6,771,247         3,852,225           

Total current assets 207,756,250     183,018,920        199,373,223     173,972,172       
Non-current assets

Investments in subsidiaries under the cost method 11 - -                      27,079,979 27,079,979
Lease receivables 8 6,332,000         4,449,144            6,332,000 4,449,144
Property, plant and equipment 12 392,437,205     425,936,268        387,231,894 420,249,761
Right-of-use assets 13 48,788,787       54,000,903          48,788,787       54,000,903         
Intangible assets 14 9,014,659         10,262,617          8,887,426         10,120,384         
Deferred tax assets 15 9,577,390 6,506,536 9,335,008 6,291,860
Withholding tax deducted at source 16 34,086,745       30,187,572          31,990,465       27,600,228         
Other non-current assets 4,005,247 3,923,421 3,987,216 3,898,470

Total non-current assets 504,242,033 535,266,461 523,632,775 553,690,729
Total assets 711,998,283 718,285,381 723,005,998 727,662,901

Separate financial statements
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STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
AS AT DECEMBER 31, 2021

Consolidated financial statements

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

(Unit : Baht)

Note 2021 2020 2021 2020

Shareholders' equity
Share capital

Registered share capital

(258,291,110 ordinary shares of Baht 1 each) 258,291,110 258,291,110        258,291,110 258,291,110

Issued and paid-up share capital

(258,291,087 ordinary shares of Baht 1 each) 258,291,087 258,291,087        258,291,087 258,291,087

Retained earnings

Appropriated

Statutory reserve 22 25,829,111 25,829,111          25,829,111 25,829,111

Unappropriated 153,497,098 157,768,718 151,139,638 154,175,303       

Equity attributable to the parent company's shareholders 437,617,296 441,888,916 435,259,836 438,295,501

Non-controlling interests 1,465,526            1,484,086            -                      -                     

Total shareholders' equity 439,082,822 443,373,002 435,259,836 438,295,501

Total liabilities and shareholders' equity 711,998,283 718,285,381 723,005,998 727,662,901
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STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION (Continued)

ASIAN MARINE SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
AS AT DECEMBER 31, 2021

(Unit : Baht)

Note 2021 2020 2021 2020

Current assets
Cash and cash equivalents 19,554,540       24,873,502          16,374,990       19,701,615         
Trade and other current receivables

Related parties 6, 7 171,735            552,413              - 427,223              
Unrelated parties 37,252,059       51,227,920          37,082,928       51,083,774         
Other current receivables - related parties 6 - 2,090,449            165,324            2,201,082           
Other current receivables - unrelated parties 46,775,319       9,125,674            43,126,283       6,384,556           
Less: Allowance for expected credit losses (22,185,640) (11,365,467) (22,185,640) (11,365,467)
Total trade and other receivables 7 62,013,473       51,630,989          58,188,895       48,731,168         

Current portion of lease receivables 8 - 3,731,165            - 3,731,165           
Unbilled complete construction in progress

Related parties 6 13,266,644       5,764,930            15,640,162       15,656,492         
Unrelated parties 75,587,337       58,580,842          72,584,550       47,924,396         
Total unbilled complete construction in progress 9 88,853,981       64,345,772          88,224,712       63,580,888         

Inventories 10 30,563,556       34,699,527          29,813,379       34,375,111         
Other current assets 6,770,700         3,737,965            6,771,247         3,852,225           

Total current assets 207,756,250     183,018,920        199,373,223     173,972,172       
Non-current assets

Investments in subsidiaries under the cost method 11 - -                      27,079,979 27,079,979
Lease receivables 8 6,332,000         4,449,144            6,332,000 4,449,144
Property, plant and equipment 12 392,437,205     425,936,268        387,231,894 420,249,761
Right-of-use assets 13 48,788,787       54,000,903          48,788,787       54,000,903         
Intangible assets 14 9,014,659         10,262,617          8,887,426         10,120,384         
Deferred tax assets 15 9,577,390 6,506,536 9,335,008 6,291,860
Withholding tax deducted at source 16 34,086,745       30,187,572          31,990,465       27,600,228         
Other non-current assets 4,005,247 3,923,421 3,987,216 3,898,470

Total non-current assets 504,242,033 535,266,461 523,632,775 553,690,729
Total assets 711,998,283 718,285,381 723,005,998 727,662,901

Separate financial statements

               Assets
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ASIAN MARINE SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES

STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
AS AT DECEMBER 31, 2021

Consolidated financial statements

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

(Unit : Baht)

Note 2021 2020 2021 2020

Shareholders' equity
Share capital

Registered share capital

(258,291,110 ordinary shares of Baht 1 each) 258,291,110 258,291,110        258,291,110 258,291,110

Issued and paid-up share capital

(258,291,087 ordinary shares of Baht 1 each) 258,291,087 258,291,087        258,291,087 258,291,087

Retained earnings

Appropriated

Statutory reserve 22 25,829,111 25,829,111          25,829,111 25,829,111

Unappropriated 153,497,098 157,768,718 151,139,638 154,175,303       

Equity attributable to the parent company's shareholders 437,617,296 441,888,916 435,259,836 438,295,501

Non-controlling interests 1,465,526            1,484,086            -                      -                     

Total shareholders' equity 439,082,822 443,373,002 435,259,836 438,295,501

Total liabilities and shareholders' equity 711,998,283 718,285,381 723,005,998 727,662,901
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ASIAN MARINE SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED

STATEMENTS OF COMPREHENSIVE INCOME

ASIAN MARINE SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2021

(Unit : Baht)

Note 2021 2020 2021 2020

Current assets
Cash and cash equivalents 19,554,540       24,873,502          16,374,990       19,701,615         
Trade and other current receivables

Related parties 6, 7 171,735            552,413              - 427,223              
Unrelated parties 37,252,059       51,227,920          37,082,928       51,083,774         
Other current receivables - related parties 6 - 2,090,449            165,324            2,201,082           
Other current receivables - unrelated parties 46,775,319       9,125,674            43,126,283       6,384,556           
Less: Allowance for expected credit losses (22,185,640) (11,365,467) (22,185,640) (11,365,467)
Total trade and other receivables 7 62,013,473       51,630,989          58,188,895       48,731,168         

Current portion of lease receivables 8 - 3,731,165            - 3,731,165           
Unbilled complete construction in progress

Related parties 6 13,266,644       5,764,930            15,640,162       15,656,492         
Unrelated parties 75,587,337       58,580,842          72,584,550       47,924,396         
Total unbilled complete construction in progress 9 88,853,981       64,345,772          88,224,712       63,580,888         

Inventories 10 30,563,556       34,699,527          29,813,379       34,375,111         
Other current assets 6,770,700         3,737,965            6,771,247         3,852,225           

Total current assets 207,756,250     183,018,920        199,373,223     173,972,172       
Non-current assets

Investments in subsidiaries under the cost method 11 - -                      27,079,979 27,079,979
Lease receivables 8 6,332,000         4,449,144            6,332,000 4,449,144
Property, plant and equipment 12 392,437,205     425,936,268        387,231,894 420,249,761
Right-of-use assets 13 48,788,787       54,000,903          48,788,787       54,000,903         
Intangible assets 14 9,014,659         10,262,617          8,887,426         10,120,384         
Deferred tax assets 15 9,577,390 6,506,536 9,335,008 6,291,860
Withholding tax deducted at source 16 34,086,745       30,187,572          31,990,465       27,600,228         
Other non-current assets 4,005,247 3,923,421 3,987,216 3,898,470

Total non-current assets 504,242,033 535,266,461 523,632,775 553,690,729
Total assets 711,998,283 718,285,381 723,005,998 727,662,901

Separate financial statements

               Assets
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ASIAN MARINE SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES

STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
AS AT DECEMBER 31, 2021

Consolidated financial statements

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

ASIAN MARINE SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
STATEMENTS OF COMPREHENSIVE INCOME

(Unit : Baht)

2021 2020 2021 2020
Revenues

Service income 512,167,536 480,059,407 505,308,243 475,798,552
Other income 16,051,591 13,635,757 16,798,566 14,002,433

Total revenues 528,219,127 493,695,164 522,106,809 489,800,985
Expenses

Cost of services 371,612,443 334,504,947 374,955,281   339,054,000
Distribution costs 7,883,401 7,688,053 7,801,151       7,042,489
Administrative expenses 94,862,121       89,859,872 84,263,110     82,253,171
Management remuneration 6 20,789,015       14,699,183 20,789,015     14,699,183

Total expenses 495,146,980     446,752,055 487,808,557   443,048,843
Profit (loss) from operating activities 33,072,147       46,943,109       34,298,252     46,752,142     
Finance costs 6,614,729         7,513,723 6,661,052       7,750,066
Profit (loss) before tax expense 26,457,418       39,429,386 27,637,200     39,002,076
Tax expense (income) 15 4,918,489         8,732,563         4,843,757       8,576,513       
Profit (loss) for the year 21,538,929       30,696,823       22,793,443     30,425,563     

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

(Loss) on re-measurements of defined benefit plans
       - net of income tax -                      (409,799)           -                    (413,924)         

Total other comprehensive income for the year -                      (409,799)           -                    (413,924)         
Total comprehensive income (expense) for the year 21,538,929       30,287,024       22,793,443     30,011,639     
 
Profit (loss) attributable to :

Parent company's shareholders 21,557,489       30,621,048       22,793,443     30,425,563     
Non-controlling interests (18,560)             75,775              -                  -                  

21,538,929       30,696,823       22,793,443  30,425,563     
Total comprehensive income attributable to : 
    Parent company's shareholders 21,557,489       30,213,639  22,793,443     30,011,639     
    Non-controlling interests (18,560)             73,385  -                  -                  

21,538,929       30,287,024  22,793,443     30,011,639     
Earnings per share

Profit (loss) for the period of parent company's shareholders 21,557,489       30,621,048       22,793,443     30,425,563     
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 period (Baht per share) 0.084  0.119                0.088  0.118              
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Consolidated financial statements Separate financial statements
Note

Notes to financial statements form an integral part of these statements.
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296 56-1 One Report 2021
ASIAN MARINE SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED

(Unit: Baht)

2021 2020 2021 2020
Cash flows from operating activities
     Profit for the year 21,538,929            30,696,823          22,793,443          30,425,563           
     Adjustments to reconcile net profit to net cash
        provided by (paid from) operating activities: -
        Allowance for doubtful accounts (reversal) 11,309,743            (3,074,724)           11,309,743          (3,074,724)           
        Increase (decrease) in stock obsolescence 456,308                 19,949                 456,308               19,949                  
        Depreciation and amortisation 45,722,360            42,347,114          45,074,713          42,045,480           
        Loss (gain) on sale of assets (3,111,799)             (201,464)              (3,111,799)           (197,305)              
        Loss on assets write-off 871,344                 2,926,872            -                       2,789,252             
        Warranty provisions 3,382,616              1,050,000            3,382,616            1,050,000             
        Warranty provisions (reversal) (417,696)                (99,469)                (417,696)              (99,469)                
        Unrealised foreign exchange loss (gain) 2,301                     (242,809)              2,301                   (242,809)              
        Provisions for employee benefits 1,853,834              1,889,234            1,710,535            1,742,047             
        Interest income (47,438)                  (185,923)              (41,096)                (139,178)              
        Interest expenses 6,307,808              7,214,016            6,373,212            7,468,327             
        Income tax expenses 4,918,489              8,732,563            4,843,757            8,576,513             
     Income from operating activities before changes in operating 
        assets and liabilities 92,786,799            91,072,182          92,376,037          90,363,646           
     Decrease (increase) in operating assets
        Trade and other current receivables (18,730,595)           14,158,768          (17,805,838)         11,561,839           
        Lease receivables 617,357                 1,201,823            617,357               1,201,823             
        Unbilled income (24,508,209)           (17,733,212)         (24,643,824)         (17,941,440)         
        Inventories 3,679,663              14,593,911          4,105,424            14,641,717           
        Other current assets (3,032,736)             (1,708,447)           (2,919,021)           (1,712,191)           
        Other non-current assets (81,825)                  544,825               (88,746)                569,776                
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ASIAN MARINE SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES

STATEMENTS OF CASH FLOWS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31,  2021

Consolidated financial statements Separate financial statements

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

(Unit: Baht)
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ASIAN MARINE SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED

STATEMENTS OF CASH FLOWS (Continued)

ASIAN MARINE SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2021

(Unit: Baht)
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(Unit : Baht)

2021 2020 2021 2020
     Increase (decrease) in operating liabilities 
        Trade accounts and other payable (2,803,697)             1,865,671            (6,037,147)           5,262,492             
        Accrued cost of construction 2,582,438              (1,337,519)           2,582,438            (1,337,519)           
        Advance received from customers 28,181,934            10,666,294          28,181,934          10,791,294           
        Other current liabilities (1,789,616)             311,047               (1,926,546)           (847,103)              
    Cash received (paid) from operating activities 76,901,513            113,635,343        74,442,068          112,554,334         
    Cash received from interest income 47,438                   129,386               41,096                 82,642                  
    Corporate income taxes paid (15,602,469)           (9,972,205)           (14,092,450)         (8,997,407)           
    Cash refund from withholding tax refunded 1,027,302              811,863               -                       -                       
    Warranty provisions paid (661,864)                (853,588)              (661,864)              (853,588)              
    Employee benefit obligations paid (1,198,120)             (3,544,232)           (1,198,120)           (3,297,727)           
           Net cash from (used in) operating activities 60,513,800            100,206,567        58,530,730          99,488,254           
Cash flows from investing activities
     Cash paid for purchase of fixed assets (7,196,300)             (25,194,971)         (7,044,849)           (20,047,126)         
     Proceeds from sale of fixed assets 5,712,214              1,078,535            5,712,214            1,073,894             
     Cash paid for investment in subsidiary -                         -                       -                       (197,500)              
     Cash paid for purchase of  intangible assets (1,167,339)             (1,565,462)           (1,167,339)           (1,415,462)           
        Net cash from (used in) investing activities (2,651,425)             (25,681,898)         (2,499,974)           (20,586,194)         
Cash flows from financing activities
     Increase (decrease) in bank overdrafts and short-term 
        loans from financial institutions (1,957,676)             (65,000,000)         (1,957,676)           (65,000,000)         
     Repayment of lease liabilities (2,018,253)             (3,433,403)           (2,018,253)           (3,433,403)           
     Receipt of long - term loans - related parties -                         -                       24,000,000          5,000,000             
     Repayment for long - term loans - related parties -                         -                       (20,100,000)         (11,400,000)         
     Repayment for long-term loans to bank (27,198,145)           (27,618,120)         (27,198,145)         (27,618,120)         
     Dividend paid (25,829,109)           (13,558,505)         (25,829,109)         (13,558,505)         
     Interest paid (6,304,175)             (7,211,167)           (6,380,219)           (7,477,314)           
        Net cash from (used in) financing activities (63,307,358)           (116,821,195)       (59,483,402)         (123,487,342)       
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ASIAN MARINE SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED

(Unit : Baht)

2021 2020 2021 2020
Net increase (decrease) in cash and cash equivalents (5,444,983)             (42,296,526)         (3,452,646)           (44,585,282)         
Unrealised gain (loss) on exchange rate
   from deposit in foreign currency 126,021                 366,516               126,021               366,516                
Cash and cash equivalents at the beginning of the year 24,873,502            66,803,512          19,701,615          63,920,381           
Cash and cash equivalents at the end of the year 19,554,540            24,873,502          16,374,990          19,701,615           
Supplemental disclosure of cash flows information: -
   Cash and cash equivalents consisted of: -
        Cash on hand 331,400                 377,969               140,000               148,819                
        Cash at bank - Savings account 16,832,778            20,419,028          14,377,027          15,832,955           
                          - Current account 2,013,651              3,702,475            1,481,252            3,345,811             
        Fixed deposit 3 months or less 376,711                 374,030               376,711               374,030                

19,554,540            24,873,502          16,374,990          19,701,615           
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STATEMENTS OF CASH FLOWS (Continued)

ASIAN MARINE SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2021

(Unit: Baht)
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        Inventories 3,679,663              14,593,911          4,105,424            14,641,717           
        Other current assets (3,032,736)             (1,708,447)           (2,919,021)           (1,712,191)           
        Other non-current assets (81,825)                  544,825               (88,746)                569,776                
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(Unit : Baht)

2021 2020 2021 2020
Net increase (decrease) in cash and cash equivalents (5,444,983)             (42,296,526)         (3,452,646)           (44,585,282)         
Unrealised gain (loss) on exchange rate
   from deposit in foreign currency 126,021                 366,516               126,021               366,516                
Cash and cash equivalents at the beginning of the year 24,873,502            66,803,512          19,701,615          63,920,381           
Cash and cash equivalents at the end of the year 19,554,540            24,873,502          16,374,990          19,701,615           
Supplemental disclosure of cash flows information: -
   Cash and cash equivalents consisted of: -
        Cash on hand 331,400                 377,969               140,000               148,819                
        Cash at bank - Savings account 16,832,778            20,419,028          14,377,027          15,832,955           
                          - Current account 2,013,651              3,702,475            1,481,252            3,345,811             
        Fixed deposit 3 months or less 376,711                 374,030               376,711               374,030                

19,554,540            24,873,502          16,374,990          19,701,615           
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STATEMENTS OF CASH FLOWS (Continued)

ASIAN MARINE SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2021

(Unit: Baht)

2021 2020 2021 2020
Cash flows from operating activities
     Profit for the year 21,538,929            30,696,823          22,793,443          30,425,563           
     Adjustments to reconcile net profit to net cash
        provided by (paid from) operating activities: -
        Allowance for doubtful accounts (reversal) 11,309,743            (3,074,724)           11,309,743          (3,074,724)           
        Increase (decrease) in stock obsolescence 456,308                 19,949                 456,308               19,949                  
        Depreciation and amortisation 45,722,360            42,347,114          45,074,713          42,045,480           
        Loss (gain) on sale of assets (3,111,799)             (201,464)              (3,111,799)           (197,305)              
        Loss on assets write-off 871,344                 2,926,872            -                       2,789,252             
        Warranty provisions 3,382,616              1,050,000            3,382,616            1,050,000             
        Warranty provisions (reversal) (417,696)                (99,469)                (417,696)              (99,469)                
        Unrealised foreign exchange loss (gain) 2,301                     (242,809)              2,301                   (242,809)              
        Provisions for employee benefits 1,853,834              1,889,234            1,710,535            1,742,047             
        Interest income (47,438)                  (185,923)              (41,096)                (139,178)              
        Interest expenses 6,307,808              7,214,016            6,373,212            7,468,327             
        Income tax expenses 4,918,489              8,732,563            4,843,757            8,576,513             
     Income from operating activities before changes in operating 
        assets and liabilities 92,786,799            91,072,182          92,376,037          90,363,646           
     Decrease (increase) in operating assets
        Trade and other current receivables (18,730,595)           14,158,768          (17,805,838)         11,561,839           
        Lease receivables 617,357                 1,201,823            617,357               1,201,823             
        Unbilled income (24,508,209)           (17,733,212)         (24,643,824)         (17,941,440)         
        Inventories 3,679,663              14,593,911          4,105,424            14,641,717           
        Other current assets (3,032,736)             (1,708,447)           (2,919,021)           (1,712,191)           
        Other non-current assets (81,825)                  544,825               (88,746)                569,776                
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ASIAN MARINE SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES 
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS 

DECEMBER 31, 2021 
 
1. GENERAL INFORMATION 
 1.1 Legal status and address 

 Asian Marine Services Public Company Limited (“The Company”) is a public company 
incorporated and domiciled in Thailand. 

  The address of its registered office is as follows:                
   128 Moo 3 Suksawad Road, Leamfapa, Prasamutjedee, Samutprakarn, Thailand. 
 1.2 Nature of the Company’s business 

 The main business activities are principally engaged in the ship building and ship repair 
services. 

 1.3 Major shareholder 
   The major shareholder is Tanphaibul Company Limited, a company incorporated in Thailand. 
 1.4      Coronavirus disease 2019 pandemic 

The Coronavirus disease 2019 pandemic is continuing to evolve, resulting in an economic 
slowdown and adversely impacting businesses and industries as a whole. This situation may affect 
the results of operations of business.  Nevertheless, the management of the Company and its 
subsidiaries have continuously monitored ongoing developments and regularly assess the financial 
impact in respect of the valuation of assets, provisions and contingent liabilities. 

 
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, 2021
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 2.2 Financial reporting standards that became effective in the current year 
  During the year, the Company and its subsidiaries have adopted the revised financial 

reporting standards and interpretations which are effective for fiscal years beginning on or after 
January 1, 2021.  These financial reporting standards were aimed at alignment with the 
corresponding International Financial Reporting Standards with most of the changes directed 
towards clarifying accounting treatment and providing accounting guidance for users of the 
standards.  

The adoption of these financial reporting standards does not have any significant impact on 
the financial statements in the current year.  

 
2.3 Financial reporting standards that will become effective in the future 

 The Federation of Accounting Professions has issued several revised financial reporting 
standards and has been published in the Government Gazette, which are effective for fiscal years 
beginning on or after 1 January 2022. These financial reporting standards were aimed at alignment 
with the corresponding International Financial Reporting Standards with most of the changes 
directed towards clarifying accounting treatment and for some financial reporting standards, 
providing temporary reliefs or temporary exemptions for users. 
 The management of the Company and its subsidiaries has assessed that these revised 
standards will not have any significant impact on the financial statements in the year when they are 
adopted. 
 

3. BASIS OF CONSOLIDATION 
  The consolidated financial statements include the financial statements of the Company and the 

following subsidiaries which were incorporated in Thailand. 
      Percentage  Percentage 
      of assets  of revenues 
    Percentage of  included in  included in 
Company’s name  Nature of business  shareholding  total assets as at  total revenues for the years 

    2021  2020  2021  2020  2021  2020 
    Percent  Percent  Percent  Percent  Percent  Percent 
General Marine Co., Ltd.  Agent of machinery and 

equipment for marine service 
  

100 
  

100 
 

0.69 
  

0.65 
 

0.95 
  

0.47 
Asimar Marine Co., Ltd.  Subcontractor of ship repair  100  100  1.22  1.33  5.12  5.69 
Eco Marine Co., Ltd.  Pollution control and 

environmental management 
services 

 
 

 
 

93 

  
 

93 

 

3.58 

  
 

4.48 

 

12.47 

 
 

5.40 
Asian Marine Joint Venture Co., Ltd.  Shipbuilding   80  80  0.02  0.03  0.00  0.00 
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 2.2 Financial reporting standards that became effective in the current year 
  During the year, the Company and its subsidiaries have adopted the revised financial 

reporting standards and interpretations which are effective for fiscal years beginning on or after 
January 1, 2021.  These financial reporting standards were aimed at alignment with the 
corresponding International Financial Reporting Standards with most of the changes directed 
towards clarifying accounting treatment and providing accounting guidance for users of the 
standards.  

The adoption of these financial reporting standards does not have any significant impact on 
the financial statements in the current year.  

 
2.3 Financial reporting standards that will become effective in the future 

 The Federation of Accounting Professions has issued several revised financial reporting 
standards and has been published in the Government Gazette, which are effective for fiscal years 
beginning on or after 1 January 2022. These financial reporting standards were aimed at alignment 
with the corresponding International Financial Reporting Standards with most of the changes 
directed towards clarifying accounting treatment and for some financial reporting standards, 
providing temporary reliefs or temporary exemptions for users. 
 The management of the Company and its subsidiaries has assessed that these revised 
standards will not have any significant impact on the financial statements in the year when they are 
adopted. 
 

3. BASIS OF CONSOLIDATION 
  The consolidated financial statements include the financial statements of the Company and the 

following subsidiaries which were incorporated in Thailand. 
      Percentage  Percentage 
      of assets  of revenues 
    Percentage of  included in  included in 
Company’s name  Nature of business  shareholding  total assets as at  total revenues for the years 

    2021  2020  2021  2020  2021  2020 
    Percent  Percent  Percent  Percent  Percent  Percent 
General Marine Co., Ltd.  Agent of machinery and 

equipment for marine service 
  

100 
  

100 
 

0.69 
  

0.65 
 

0.95 
  

0.47 
Asimar Marine Co., Ltd.  Subcontractor of ship repair  100  100  1.22  1.33  5.12  5.69 
Eco Marine Co., Ltd.  Pollution control and 

environmental management 
services 

 
 

 
 

93 

  
 

93 

 

3.58 

  
 

4.48 

 

12.47 

 
 

5.40 
Asian Marine Joint Venture Co., Ltd.  Shipbuilding   80  80  0.02  0.03  0.00  0.00 
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a) The consolidated financial statements are prepared by using uniform accounting policies so that the 
transactions and other events which are the same or the similar circumstances have been used the 
identical policies to record those transactions.   

b) Material balances and transactions between the Company and its subsidiary companies have been 
eliminated from the consolidated financial statements. 

c) Non-controlling interests represent the portion of profit or loss and net assets of the subsidiaries that are 
not held by the Company and are presented separately in the consolidated profit or loss and within 
equity in the consolidated statement of financial position.  

 
4. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES 
 4.1 Revenue recognition 

Service revenue is recognised over time when services have been rendered considering the stage 
of completion. The stage of completion is assessed by reference to surveys of work performed. When 
the outcome of a service rendering contract cannot be estimated reliably, service revenue is recognised 
only to the extent of contract costs incurred that are likely to be recoverable. 

The recognised revenue which is not yet due per the contracts has been presented as “Unbilled 
complete construction in progress” in the statement of financial position, which is classified as trade 
receivables when the Group is entitled to receive without condition such as upon completion of services 
and acceptance by the customer. 

The obligation to transfer service to a customer for which the subsidiaries have consideration or 
an amount of consideration is due from the customer is presented as “Advance received from 
customers” in the statement of financial position. Deferred income will be recognised as revenue when 
the Group has completely performed the obligation stated in the contract. 

Interest income is recognised on an accrued basis, based on the effective rate method. 
Other income is recognised 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 recognising as cost of services in the income 
statements in proportion to percentage of completion. 

The recognised 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.   

 
 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. 
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 4.4 Financial instruments  
  Classification and valuation of financial assets 

Financial assets are classified, at initial recognition, as to be subsequently measured at amortised 
cost, fair value through other comprehensive income, or fair value through profit or loss. The 
classification of financial assets at initial recognition is driven by the Company and its subsidiaries’ 
business model for managing the financial assets and the contractual cash flows characteristics of the 
financial assets. 

Equity instruments can be classified and cannot be changed by two types of measurement which 
are measuring fair value through profit or loss or measuring fair value through other comprehensive 
income that without recycling to profit or loss. 

  The initial recognition of financial assets that are not measured at fair value through profit or 
loss with fair value plus or deduct transaction cost directly related to the acquisition or issuance. 
Financial assets that are measured at fair value through profit or loss, transaction costs of financial 
assets are recognised as expense in profit or loss. However, trade receivables, that do not contain a 
significant financing component are measured at the transaction price. 

 Subsequent measurement of debt instruments by 3 methods depends on the classification of debt 
instruments.  

- Financial assets measured at amortised cost when financial assets are held to receive 
cash flow under the agreement and condition of the agreement of the financial assets 
that generate cash flow to pay the principal and interest from the principal balance on 
the specified date only. Such financial assets have to be calculated using the effective 
rate and are subject to impairment assessment. Profit or loss arising from derecognised, 
modified or impaired will be recognised in profit or loss.  

- Financial assets measured at fair value through other comprehensive income when 
financial assets are held to receive cash flow under the agreement and to sell financial 
assets and the agreement condition of financial assets generating cash flow that only 
pays the principal and interest from the principal balance on the specified date. The 
change of value of financial assets is recognised through other comprehensive income 
except loss on impairment and interest income and gain and loss on exchange rate are 
recognised as profit or loss upon recognised of financial assets. Earning or deficit 
previously recognised in other comprehensive income has to be reclassified into profit 
or loss. Such financial asset has to be calculated using the effective interest rate same 
as financial assets measured at amortised cost.  
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 4.4 Financial instruments  
  Classification and valuation of financial assets 

Financial assets are classified, at initial recognition, as to be subsequently measured at amortised 
cost, fair value through other comprehensive income, or fair value through profit or loss. The 
classification of financial assets at initial recognition is driven by the Company and its subsidiaries’ 
business model for managing the financial assets and the contractual cash flows characteristics of the 
financial assets. 

Equity instruments can be classified and cannot be changed by two types of measurement which 
are measuring fair value through profit or loss or measuring fair value through other comprehensive 
income that without recycling to profit or loss. 

  The initial recognition of financial assets that are not measured at fair value through profit or 
loss with fair value plus or deduct transaction cost directly related to the acquisition or issuance. 
Financial assets that are measured at fair value through profit or loss, transaction costs of financial 
assets are recognised as expense in profit or loss. However, trade receivables, that do not contain a 
significant financing component are measured at the transaction price. 

 Subsequent measurement of debt instruments by 3 methods depends on the classification of debt 
instruments.  

- Financial assets measured at amortised cost when financial assets are held to receive 
cash flow under the agreement and condition of the agreement of the financial assets 
that generate cash flow to pay the principal and interest from the principal balance on 
the specified date only. Such financial assets have to be calculated using the effective 
rate and are subject to impairment assessment. Profit or loss arising from derecognised, 
modified or impaired will be recognised in profit or loss.  

- Financial assets measured at fair value through other comprehensive income when 
financial assets are held to receive cash flow under the agreement and to sell financial 
assets and the agreement condition of financial assets generating cash flow that only 
pays the principal and interest from the principal balance on the specified date. The 
change of value of financial assets is recognised through other comprehensive income 
except loss on impairment and interest income and gain and loss on exchange rate are 
recognised as profit or loss upon recognised of financial assets. Earning or deficit 
previously recognised in other comprehensive income has to be reclassified into profit 
or loss. Such financial asset has to be calculated using the effective interest rate same 
as financial assets measured at amortised cost.  
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- Financial assets measured at fair value through profit or loss when financial assets that 
do not meet the criteria for amortised cost or financial assets measured at fair value 
through other comprehensive income will be presented in the statement of financial 
position at fair value by recognising the net change of fair value in profit or loss.  

 
Subsequent valuation of equity instruments must present equity instruments using the fair 

value and record profit/loss from change in fair value through profit or loss or other 
comprehensive income depending on equity instruments classification. 

 
  Classification and valuation of financial liabilities  

The Company and its subsidiaries initially recognised initially financial liabilities at fair 
value net of transaction costs and classified as financial liabilities and financial liabilities are 
subsequently measured at amortised cost using the effective rate. The amortised cost is calculated 
taking into account fees or costs that are an integral part of the effective rate. Amortisation by the 
effective rate is presented as part of financial costs in profit or loss.   

 
  Derivative  

Derivative is recognised at fair value and measured fair value at the end of the reporting 
period. Profit or loss from fair value remeasurement is recognised in profit or loss immediately 
unless that derivative is used for hedging.  

 
  Derecognition of financial instruments 

 Financial assets will be derecognised from the account when the right to receive cash flow 
of such asset has ended or when the right to receive cash flow of the assets is transferred including 
upon the transfer of all risk and consideration of that asset or transfer of internal control in that 
asset although there is no transfer or maintaining of nearly all risk and consideration of such asset.    

 Financial liabilities will be derecognised from the account when the obligation of such 
liabilities has been complied, the obligation is cancelled or the obligation has ended. In case 
existing financial liabilities are changed to new liabilities from one single lender with considerably 
different requirements or there is a significant amendment in the requirements of existing 
liabilities, these are considered as recognition of old liabilities and recognising new liabilities by 
recognising the difference of such carrying value under profit or loss.  
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  Impairment of financial assets 
Expected credit loss for financial assets are measured at amortised cost or debt instrument 

financial asset measured at fair value through other comprehensive income and assets arising from 
credit facility obligation and financial guarantee agreement are assessed without having to wait for 
the credit event to occur first. The Company and its subsidiaries use the general approach in 
considering the allowance for loss on impairment. For trade receivables, the Company and its 
subsidiaries apply a simplified approach in calculating ECLs. The Company and its subsidiaries 
recognise a loss based on lifetime ECLs at each reporting date. It is based on its historical credit 
loss experience and adjusted for forward-looking factors specific to the debtors and the economic 
environment. 

 
  Offset of financial instruments  

Financial assets and liabilities will be offset and presented at net balance in the statement of 
financial position in the case legally enforced in offsetting the recognised amount. The Company 
and its subsidiaries intend to pay the net balance or intends to receive assets and settle payment of 
liabilities at the same time.  

   
 4.5 Inventories 

Inventories are valued at the lower of cost and net realisable 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 realisable value of inventory is estimated from the selling price in the ordinary 
course of business less the estimated costs to complete production and the estimated costs to 
complete the sale. 

Allowance for obsolete stock is provided at the rate 100 percent for old, slow-moving, 
deteriorated and at the rate 20 percent for unmovable inventories over 2 years. 

 
 4.6 Lease receivables 
   Lease receivables are stated at the value calculated from future cash flows that are 

discounted using the interest rate for the Company’s capital. The difference between fair value and 
investment in accounts receivable are included in determining income. 
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  Impairment of financial assets 
Expected credit loss for financial assets are measured at amortised cost or debt instrument 

financial asset measured at fair value through other comprehensive income and assets arising from 
credit facility obligation and financial guarantee agreement are assessed without having to wait for 
the credit event to occur first. The Company and its subsidiaries use the general approach in 
considering the allowance for loss on impairment. For trade receivables, the Company and its 
subsidiaries apply a simplified approach in calculating ECLs. The Company and its subsidiaries 
recognise a loss based on lifetime ECLs at each reporting date. It is based on its historical credit 
loss experience and adjusted for forward-looking factors specific to the debtors and the economic 
environment. 

 
  Offset of financial instruments  

Financial assets and liabilities will be offset and presented at net balance in the statement of 
financial position in the case legally enforced in offsetting the recognised amount. The Company 
and its subsidiaries intend to pay the net balance or intends to receive assets and settle payment of 
liabilities at the same time.  

   
 4.5 Inventories 

Inventories are valued at the lower of cost and net realisable 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 realisable value of inventory is estimated from the selling price in the ordinary 
course of business less the estimated costs to complete production and the estimated costs to 
complete the sale. 

Allowance for obsolete stock is provided at the rate 100 percent for old, slow-moving, 
deteriorated and at the rate 20 percent for unmovable inventories over 2 years. 

 
 4.6 Lease receivables 
   Lease receivables are stated at the value calculated from future cash flows that are 

discounted using the interest rate for the Company’s capital. The difference between fair value and 
investment in accounts receivable are included in determining income. 
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 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 recognised 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 discontinuation of 
the assets are as follows:- 
 Years  Residual Value at disabled date 
          Floating dockyards 20  Estimated by the engineer 
 Building and other constructions 5 - 20  Estimated by the engineer 
 Building improvements 5 - 20  - 
 Machinery and equipments 1 - 5  Estimated by the engineer 
 Furniture and fixtures 1 - 5  - 
 Marine and motor vehicles 5 - 10  - 

Depreciation is included in determining income. 
No depreciation is provided on land, construction in progress and equipment under 

installation. 
The Company and its subsidiaries have reviewed the residual value and useful life of the 

assets every year.  
The depreciation for each asset component is calculated on the separate components when 

each component has significant cost compared to the total cost of that asset. 
Property, plant and equipment are written off at disposal. Gains or losses arising from sale 

or write-off of assets are recognised 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 Intangible assets and amortisation 
Intangible assets that are acquired by the Company with finite useful lives are stated at cost 

less accumulated amortisation and allowance on impairment (if any). Intangible assets are 
amortised in the statement of comprehensive income on a straight-line basis over their estimated 
useful lives from the date that they are available for use. The estimated useful lives are as follows: 

Know-how for use in building pollution control ships 10  years 
Software (Application software)  3 - 10 years 
Licence 6 years  

 4.11 Leases 
 At the inception of a contract, the Company and its subsidiaries assess whether the contract 
is, or contains, a lease. A contract is, or contains, a lease if the contract conveys the right to control 
the use of an identified asset for a period of time in exchange for consideration. 
 The Company and its subsidiaries assess the lease term for the non-cancellable period as 
stipulated in the lease contract or the remaining period of active leases together with any period 
covered by an option to extend the lease if it is reasonably certain to be exercised or any periods 
covered by an option to terminate the lease if it is reasonably certain not to be exercised by 
considering the effect of changes in technology and/ or the other circumstance relating to the 
extension of the lease term.  
 

   Right-of-use assets-as a lessee 
   Right-of-use assets are recognised at the commencement date of the lease.  Right-of-use 

assets are stated at cost, less any accumulated depreciation and impairment losses ( if any) , and 
adjusted for any remeasurement of lease liabilities (if any). The cost of right-of-use assets includes 
the amount of lease liabilities recognised, initial direct costs incurred, and lease payments made at 
or before the commencement date, less any lease incentives received.  
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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 Intangible assets and amortisation 
Intangible assets that are acquired by the Company with finite useful lives are stated at cost 

less accumulated amortisation and allowance on impairment (if any). Intangible assets are 
amortised in the statement of comprehensive income on a straight-line basis over their estimated 
useful lives from the date that they are available for use. The estimated useful lives are as follows: 

Know-how for use in building pollution control ships 10  years 
Software (Application software)  3 - 10 years 
Licence 6 years  

 4.11 Leases 
 At the inception of a contract, the Company and its subsidiaries assess whether the contract 
is, or contains, a lease. A contract is, or contains, a lease if the contract conveys the right to control 
the use of an identified asset for a period of time in exchange for consideration. 
 The Company and its subsidiaries assess the lease term for the non-cancellable period as 
stipulated in the lease contract or the remaining period of active leases together with any period 
covered by an option to extend the lease if it is reasonably certain to be exercised or any periods 
covered by an option to terminate the lease if it is reasonably certain not to be exercised by 
considering the effect of changes in technology and/ or the other circumstance relating to the 
extension of the lease term.  
 

   Right-of-use assets-as a lessee 
   Right-of-use assets are recognised at the commencement date of the lease.  Right-of-use 

assets are stated at cost, less any accumulated depreciation and impairment losses ( if any) , and 
adjusted for any remeasurement of lease liabilities (if any). The cost of right-of-use assets includes 
the amount of lease liabilities recognised, initial direct costs incurred, and lease payments made at 
or before the commencement date, less any lease incentives received.  
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   The cost of right-of-use assets also includes an estimate of costs to be incurred by the lessee 
in dismantling and removing the underlying asset, restoring the site on which it is located or 
restoring the underlying asset to the condition required by the terms and conditions of the lease. 

   Right-of-use assets are calculated by reference to their costs on a straight-line basis over the 
shorter of the lease term and the estimated useful lives for each of right-of-use assets. 

 
Lease liabilities  

    At the commencement date of the lease, lease liabilities are stated at the present value of 
lease payments to be made over the lease term.  The lease payments include fixed payments 
( including in-substance fixed payments)  less any lease incentives receivable ( if any)  and amount 
expected to be paid under residual value guarantees. The lease payments also include the exercise 
price of a purchase option reasonably certain to be exercised by the Company and its subsidiaries 
and payments of penalties for terminating the lease, if the lease term reflects the Company and its 
subsidiaries exercising the option to terminate.  

    In calculating the present value of lease payments, the Company and its subsidiaries use its 
incremental borrowing rate, which is determined by referring to the government bond yield 
adjusted with risk premium depending on the lease term, at the lease commencement date if the 
interest rate implicit in the lease is not readily determinable.  After the commencement date, the 
amount of lease liabilities is increased to reflect the accretion of the interest and reduced for the 
lease payments made. In addition, the carrying amount of lease liabilities is remeasured if there is a 
modification, a change in the lease term, a change in the lease payments or a change in the 
assessment of an option to purchase the underlying asset. 

 
Short-term leases and leases of low-value assets 

    The Company and its subsidiaries apply the short-term lease recognition exemption to its 
short-term leases (those leases that have a lease term of 12 months or less from the commencement 
date and not contain a purchase option) .  It also applies the lease of low-value assets recognition 
exemption to leases that are considered of low value. Lease payments on short-term and leases of 
low-value assets are recognised as expense in profit and loss on a straight-line basis over the lease 
term. 

 
 
 

FINANCIAL STATEMENTS ATTACHMENTSBUSINESS AND PERFORMANCE CORPORATE GOVERNANCE
CONTENTS



308 56-1 One Report 2021
ASIAN MARINE SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED

- 25 - 
 

 

 4.12 Related parties 
    Enterprises and individuals that directly, or indirectly through one or more intermediaries, 

control, or are controlled by, or are under common control with, the company, including holding 
companies, subsidiaries and fellow subsidiaries are related parties of the company. Associates and 
individuals owning, directly or indirectly, an interest in the voting power of the company that gives 
them significant influence over the enterprise, key management personnel, including directors and 
officers of the company and close members of the family of these individuals and companies 
associated with these individuals also constitute related parties. 

    In considering each possible related party relationship, attention is directed to the substance 
of the relationship, and not merely the legal form. 

 
 4.13 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. 
 
 4.14 Impairment of assets 

 As at the statement of financial position date, the Company and its subsidiaries assesses 
whether there is an indication of asset impairment. If any such indication exists, the Company and 
its subsidiaries will make an estimate of the asset’s recoverable amount. If the carrying amount of 
the asset exceeds its recoverable amount, an impairment loss is recognised 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 amortisation. The recoverable amount of the asset 
is the asset’s value in use or fair value less costs to sell. 

 
4.15 Employee benefits 

  Short-term employee benefits 
    Salaries, wages, bonuses and contributions to social security fund are recognised as 

 expenses when incurred. 
 
  Post-employment benefit (Defined Contribution plans) 

   The Company and its subsidiaries and its employees have jointly established a provident 
fund. The fund is monthly contributed by employees and by the Company. The fund’s assets are 
held in a separate trust fund and the Company’s contributions are recognised as expenses when 
incurred. 
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 4.12 Related parties 
    Enterprises and individuals that directly, or indirectly through one or more intermediaries, 

control, or are controlled by, or are under common control with, the company, including holding 
companies, subsidiaries and fellow subsidiaries are related parties of the company. Associates and 
individuals owning, directly or indirectly, an interest in the voting power of the company that gives 
them significant influence over the enterprise, key management personnel, including directors and 
officers of the company and close members of the family of these individuals and companies 
associated with these individuals also constitute related parties. 

    In considering each possible related party relationship, attention is directed to the substance 
of the relationship, and not merely the legal form. 

 
 4.13 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. 
 
 4.14 Impairment of assets 

 As at the statement of financial position date, the Company and its subsidiaries assesses 
whether there is an indication of asset impairment. If any such indication exists, the Company and 
its subsidiaries will make an estimate of the asset’s recoverable amount. If the carrying amount of 
the asset exceeds its recoverable amount, an impairment loss is recognised 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 amortisation. The recoverable amount of the asset 
is the asset’s value in use or fair value less costs to sell. 

 
4.15 Employee benefits 

  Short-term employee benefits 
    Salaries, wages, bonuses and contributions to social security fund are recognised as 

 expenses when incurred. 
 
  Post-employment benefit (Defined Contribution plans) 

   The Company and its subsidiaries and its employees have jointly established a provident 
fund. The fund is monthly contributed by employees and by the Company. The fund’s assets are 
held in a separate trust fund and the Company’s contributions are recognised as expenses when 
incurred. 
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   Post-employment benefits (Defined benefit plans)  
    The Company and its subsidiaries have obligations in respect of the severance payments to 

employees upon retirement under the Company’s article and labour law. The Company treated these 
severance payment obligations as a defined benefit plan.       

    The obligation under the defined benefit plan is determined by a professionally qualified 
 independent actuary, using the projected unit credit method. Such determination is made based on 
 various assumptions, including discount rate, future salary increase rate, staff turnover rate, mortality 
 rate, and inflation rates. 

   Actuarial gains and losses for post-employment benefits of the employees are recognized in 
other comprehensive income. 

 
 4.16 Provisions 

   Provisions are recognised 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.  

 
 4.17 Corporate income tax 

Income tax 
   Income tax comprises current income tax and deferred tax.  

Current tax 
   The Company and its subsidiaries records income tax expense, if any, based on the amount 

currently payable. Income tax is calculated in accordance with tax laws and at the rate 20% of net 
profit after deducting other income which is exempt from corporate income tax and adding back 
certain expenses and provisions which are forbidden expenses for tax computation purposes. 

 
Deferred tax 

   Deferred tax assets and liabilities are provided on the temporary differences between the 
carrying amount and the tax bases of assets and liabilities at the end of the reporting period. 
Changes in deferred tax assets and liabilities are recognised as deferred tax income or deferred tax 
expense which are recognised in the profit or loss except to the extent that it relates to items 
recognised directly in shareholders’ equity or in other comprehensive income. 

   The deductible temporary differences are recognised 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 
recognised as deferred tax liabilities. 
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   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 realised or the deferred 
tax liabilities are settled, based on tax rates and tax laws that have been enacted or substantively 
enacted by the end of the reporting period. 

   At the end of each reporting period, the carrying amount of deferred tax assets are reviewed 
and reduced the value when it is probable that the Company will have no longer the future taxable 
profit that is sufficient to be available against which all or some parts of deferred tax assets are 
utilized. 

   Deferred tax assets and deferred tax liabilities are offset when there is the legal right to 
settle on a net basis and they relate to income taxes levied by the same tax authority on the same 
taxable entity. 

   Thus, the Company and its subsidiaries offsets deferred tax assets and deferred tax liabilities 
for presentation in the statement of financial position, rather than presenting them separately.  

 
4.18 Significant accounting judgement and estimates 

   Preparation of financial statements in conformity with the financial reporting standards  
requires management to make estimates and assumptions that affect the reported amounts of 
revenues, expenses, assets and liabilities and disclosure of contingent assets and liabilities. Actual 
results may differ from those estimates. Significant estimates are as follows : 

 
  Allowances for doubtful accounts 
   TFRS 9 simplified approach is applied to measuring expected credit losses which uses a 

simplified approach that requires expected lifetime losses to be recognised from the initial 
recognition of the receivables. To measure the expected credit losses, trade receivables have been 
grouped based on the days past due. The expected loss rates are based on the payment profiles and 
the corresponding historical credit losses which are adjusted to reflect the current and forward-
looking information on macroeconomic factors affecting the ability of the customers to settle the 
receivables.  

 
  Allowances for defective inventories and net realizable value 

 Management maintains an allowance for defective inventories. The allowance is based on 
for obsolete stock provided at the rate 100 percent for old, slow-moving, deteriorated and at the 
rate 20 percent for unmovable inventories over 2 years.  The Company also maintains an allowance 
for below cost sale based on the consideration of estimate from the expected selling price in the 
ordinary course of business less the estimated costs to complete the sale. 
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   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 realised or the deferred 
tax liabilities are settled, based on tax rates and tax laws that have been enacted or substantively 
enacted by the end of the reporting period. 

   At the end of each reporting period, the carrying amount of deferred tax assets are reviewed 
and reduced the value when it is probable that the Company will have no longer the future taxable 
profit that is sufficient to be available against which all or some parts of deferred tax assets are 
utilized. 

   Deferred tax assets and deferred tax liabilities are offset when there is the legal right to 
settle on a net basis and they relate to income taxes levied by the same tax authority on the same 
taxable entity. 

   Thus, the Company and its subsidiaries offsets deferred tax assets and deferred tax liabilities 
for presentation in the statement of financial position, rather than presenting them separately.  

 
4.18 Significant accounting judgement and estimates 

   Preparation of financial statements in conformity with the financial reporting standards  
requires management to make estimates and assumptions that affect the reported amounts of 
revenues, expenses, assets and liabilities and disclosure of contingent assets and liabilities. Actual 
results may differ from those estimates. Significant estimates are as follows : 

 
  Allowances for doubtful accounts 
   TFRS 9 simplified approach is applied to measuring expected credit losses which uses a 

simplified approach that requires expected lifetime losses to be recognised from the initial 
recognition of the receivables. To measure the expected credit losses, trade receivables have been 
grouped based on the days past due. The expected loss rates are based on the payment profiles and 
the corresponding historical credit losses which are adjusted to reflect the current and forward-
looking information on macroeconomic factors affecting the ability of the customers to settle the 
receivables.  

 
  Allowances for defective inventories and net realizable value 

 Management maintains an allowance for defective inventories. The allowance is based on 
for obsolete stock provided at the rate 100 percent for old, slow-moving, deteriorated and at the 
rate 20 percent for unmovable inventories over 2 years.  The Company also maintains an allowance 
for below cost sale based on the consideration of estimate from the expected selling price in the 
ordinary course of business less the estimated costs to complete the sale. 
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  Property, plant and equipment and right - of - use - assets and intangible assets 
   Management determines the estimated useful lives and residual values for the Company’s 

property, plant and equipment and right - of - use - assets and intangible assets. Management will 
revise the depreciation charge where useful lives and residual values are different to previously 
estimated, or it will write off or write down technically obsolete or assets that have been 
abandoned or sold. 

   
  Estimated for cost of project and percentage of completion 
   Management determines the estimated for cost of project and percentage of completion 

based on the assessment of completion of a physical proportion of work under the contract by its 
engineer. The provision for the total anticipated loss on ship building and ship repair will be made 
in the accounts when the possibility of loss is ascertained. 

 
Deferred tax assets 
 Deferred tax assets are recognised for deducible temporary differences and unused tax 
losses to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the 
temporary differences and losses can be utilized. Significant management judgment is required to 
determine the amount of deferred tax assets that can be recognised, based upon the likely timing 
and level of estimated future taxable profits. 

 
  Provisions from the work guarantee 
          The management has set the provisions on the work guarantee from the damage that may 

arise. It is applied for the shipbuilding project that has been delivered by using the basis of cost 
expected to be paid according to the provisions determined by the engineers of the Company. 

 
  Determining the lease term of contracts with renewal and termination options 
          The Company and its subsidiaries determine the lease term as the non-cancellable term of 

the lease, together with any period covered by an option to extend the lease if it is reasonably 
certain to be exercised, or any periods covered by an option to terminate the lease, if it is 
reasonably certain not to be exercised. The management is required to use judgment in evaluating 
whether it is reasonably certain whether or not to exercise the option to renew or terminate the 
lease, considering all relevant factors that create an economic incentive to exercise either the 
renewal or termination. After the commencement date, the Company and its subsidiaries reassess 
the lease term if there is a significant event or change in circumstances that is within its control and 
affects its ability to exercise or not to exercise the option to renew or to terminate. 
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Estimating the incremental borrowing rate  
The Company and its subsidiaries cannot readily determine the interest rate implicit of the 

lease. Therefore, the incremental borrowing rate of the Company and its subsidiaries are used to 
discount lease liabilities. The incremental borrowing rate is the rate of interest that the Company 
and its subsidiaries would have to pay for necessary borrowing to acquire the assets, or assets with 
close value to right-of-use assets in similar economic environment, borrowing period and 
borrowing security. 

 
  Post-employment benefits under defined benefit plans 

The obligation under the defined benefit plan is determined based on actuarial techniques. 
Such determination is made based on various assumptions, including discount rate, future salary 
increase rate, mortality rate and staff turnover rate. 

 
  Fair valuation of financial assets and derivatives 

The fair value of financial instruments that are not traded in an active market is determined 
by using valuation techniques. The Company uses judgement to select a variety of methods and 
make assumptions that are mainly based on market conditions existing at the end of each reporting 
period.  

 
5. FINANCIAL ASSETS AND FINANCIAL LIABILITIES 

 Financial assets and financial liabilities consists of:  
 (Unit : Baht) 
 Amortized cost 
 Consolidated financial statements  Separate financial statements 
 2021  2020  2021  2020 

Financial assets     
Cash and cash equivalents 19,554,540  24,873,502  16,374,990  19,701,615 
Trade and other current receivables  62,013,473  51,630,989  58,188,895  48,731,168 
Unbilled complete construction in progress 88,853,981  64,345,772  88,224,712  63,580,888 
Lease receivable 6,332,000  8,180,309  6,332,000  8,180,309 

 176,753,994  149,030,572  169,120,597  140,193,980 
Financial liabilities        
Bank overdrafts and short-term loans from financial 

institutions 73,089,348 
 

75,000,000  73,089,348  75,000,000 
Trade accounts payables 29,474,653  29,238,580  31,322,413  33,955,024 
Accrued construction cost 2,842,971  260,533  2,842,971  260,533 
Advance received from customers 38,973,228  10,791,294  38,973,228  10,791,294 
Accrued expenses 15,683,656  18,723,123  13,705,796  17,120,669 
Lease liabilities 35,194,346  37,212,599  35,194,346  37,212,599 
Long-term loans from bank 53,040,000  80,238,145  53,040,000  80,238,145 

 248,298,202  251,464,274  248,168,102  254,578,264 
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lease. Therefore, the incremental borrowing rate of the Company and its subsidiaries are used to 
discount lease liabilities. The incremental borrowing rate is the rate of interest that the Company 
and its subsidiaries would have to pay for necessary borrowing to acquire the assets, or assets with 
close value to right-of-use assets in similar economic environment, borrowing period and 
borrowing security. 
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The obligation under the defined benefit plan is determined based on actuarial techniques. 
Such determination is made based on various assumptions, including discount rate, future salary 
increase rate, mortality rate and staff turnover rate. 
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The fair value of financial instruments that are not traded in an active market is determined 
by using valuation techniques. The Company uses judgement to select a variety of methods and 
make assumptions that are mainly based on market conditions existing at the end of each reporting 
period.  

 
5. FINANCIAL ASSETS AND FINANCIAL LIABILITIES 

 Financial assets and financial liabilities consists of:  
 (Unit : Baht) 
 Amortized cost 
 Consolidated financial statements  Separate financial statements 
 2021  2020  2021  2020 

Financial assets     
Cash and cash equivalents 19,554,540  24,873,502  16,374,990  19,701,615 
Trade and other current receivables  62,013,473  51,630,989  58,188,895  48,731,168 
Unbilled complete construction in progress 88,853,981  64,345,772  88,224,712  63,580,888 
Lease receivable 6,332,000  8,180,309  6,332,000  8,180,309 

 176,753,994  149,030,572  169,120,597  140,193,980 
Financial liabilities        
Bank overdrafts and short-term loans from financial 

institutions 73,089,348 
 

75,000,000  73,089,348  75,000,000 
Trade accounts payables 29,474,653  29,238,580  31,322,413  33,955,024 
Accrued construction cost 2,842,971  260,533  2,842,971  260,533 
Advance received from customers 38,973,228  10,791,294  38,973,228  10,791,294 
Accrued expenses 15,683,656  18,723,123  13,705,796  17,120,669 
Lease liabilities 35,194,346  37,212,599  35,194,346  37,212,599 
Long-term loans from bank 53,040,000  80,238,145  53,040,000  80,238,145 

 248,298,202  251,464,274  248,168,102  254,578,264 
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6. RELATED PARTY TRANSACTIONS 
 For the purpose of these financial statements, parties are considered to be related to the company if the 
company has the ability, directly or indirectly, to direct control or joint control the party or exercise 
significant influence over the party in making financial and operating decisions, or vice versa, or where the 
Group is subject to common significant influence. Related parties may be individual or other entities. 
 In considering each possible related party relationship, attention is directed to the substance of the 
relationship and not merely the legal form. 
 

Relationship with related parties were as follows : 
List of related companies  Relationships 

General Marine Co., Ltd.  Subsidiary 
Asimar Marine Co., Ltd.  Subsidiary 
Eco Marine Co., Ltd.  Subsidiary 
Asian Marine Joint Venture Co., Ltd.  Subsidiary 
Seatran Ferry Co., Ltd.  Common directors 
Seatran Discovery Co., Ltd.  Common directors 
Seatran Port Co., Ltd.  Common directors  

 During the year, 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   
 Consolidated financial 

statements 
 Separate financial 

statements 
  

Transactions with subsidiaries  2021  2020  2021  2020  Pricing Policy 
(being eliminated from the 
consolidated 

          

 financial statement)           
Shipbuilding income  -  -  58.1  21.3  Based on each subcontractor work order 
Ship repair income  -  -  0.2  0.4  Price close to that charged to ordinary customers 
Other income  -  -  1.2  1.1  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  -  -  26.9  27.4  Baht 300 - 450 per day per person and agreed upon 
basis 

Purchase of materials  -  -  5.4  2.7  Cost plus margin 10 - 150% 
Interest expense  -  -  0.1  0.3  Interest rate 0.2 - 1.45% 

Transactions with related 
parties  

          

Ship repair income   42.9  9.2  42.9  9.2  Price close to that charged to ordinary customers  
Other income  0.4  0.8  -  0.8  Price close to that charged to ordinary customers  
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  As at December 31, 2020, the Company has long-term loans with 3 subsidiaries totaling Baht 
13.60 million, with interest rates of 0.75 - 1.45 percent per annum. The repayment of long-term loans is 
made from the period of October 10, 2021, to May 20, 2022.  

 Management remuneration 
  Management remuneration represents the benefit paid to the Company’s management such as 

salaries and related benefit including the benefit paid by other means. The Company’s management is the 
person who is defined under the Securities and Exchange Act. The management remuneration for the 
years ended December 31, 2021 and 2020 are as follows;  

  (Unit : Baht) 
  Consolidated financial statements  Separate financial statements 
  2021  2020  2021  2020 
Short-term employee benefits  20,504,513  14,424,825  20,504,513  14,424,825 
Post employee benefits  284,502  274,358  284,502  274,358 
Total  20,789,015  14,699,183  20,789,015  14,699,183 

 
7. TRADE AND OTHER CURRENT RECEIVABLES 

 (Unit : Baht) 
  Consolidated financial statements  Separate financial statements 
  2021  2020  2021  2020 

Trade accounts receivable - related parties         
Trade accounts receivable - ship repair  -  427,223  -  427,223 
Trade accounts receivable - other  171,735  125,190  -  - 
Total  171,735  552,413  -  427,223 
Trade accounts receivable - non-related parties         
Trade accounts receivable - shipbuilding  7,293,583  22,807,064  7,293,583  22,807,064 
Trade accounts receivable - ship repair  29,789,345  26,283,760  29,789,345  26,283,760 
Trade accounts receivable - other  169,131  2,137,096  -  1,992,950 
Total  37,252,059  51,227,920  37,082,928  51,083,774 
Total trade accounts receivable   37,423,794  51,780,333  37,082,928  51,510,997 
Less: Allowance for expected credit losses  (22,185,640)  (11,365,467)  (22,185,640)  (11,365,467) 
Total trade accounts receivable - net  15,238,154  40,414,866  14,897,288  40,145,530 
Other current receivables - related parties  -  2,090,449  165,324  2,201,082 
Other current receivables - unrelated parties         
   Advance payment for purchase of goods  36,386,305  3,091,002  36,382,913  2,961,002 
   Prepaid expenses  2,782,986  2,263,977  2,621,726  2,232,193 
   Revenue department receivables  5,505,911  2,903,985  2,499,340  557,046 
   Other  2,100,117  866,710  1,622,304  634,315 
Total other current receivables - unrelated parties  46,775,319  9,125,674  43,126,283  6,384,556 
Total trade and other current receivables - net  62,013,473  51,630,989  58,188,895  48,731,168 
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The outstanding balances as at December 31,  2021 and, 2020 between the Company and the 
related companies are as follows: 

(Unit : Baht) 
 Relationship  Consolidated financial statements  Separate financial statements 
   2021  2020  2021  2020 

Trade accounts receivable - related parties          
Seatran Ferry Co., Ltd. Common directors  171,735  552,413  -  427,223 
   171,735  552,413  -  427,223 
Other current receivables - related parties         
Eco Marine Co., Ltd. Subsidiary  -  -  69,986  66,252 
Asimar Marine Co., Ltd. Subsidiary  -  -  59,491  37,381 
General Marine Co., Ltd. Subsidiary  -  -  35,847  7,000 
Seatran Ferry Co., Ltd.  Common directors  -  2,090,449  -  2,090,449 
  -  2,090,449  165,324  2,201,082 
Unbilled  complete construction in progress - related parties       
Eco Marine Co., Ltd. Subsidiary  -                       -  2,373,517  9,891,562 
Seatran Ferry Co., Ltd. Common directors  2,966,644  5,764,930  2,966,645  5,764,930 
Seatran Port Co., Ltd. Common directors  10,300,000  -  10,300,000  - 
   13,266,644  5,764,930  15,640,162  15,656,492 
Trade accounts payable - related parties          
Eco Marine Co., Ltd. Subsidiary  -  -  171,797  353,564 
Asimar Marine Co., Ltd. Subsidiary  -  -  2,821,072  2,865,535 
General Marine Co., Ltd.  Subsidiary  -  -  -  1,983,394 
   -  -  2,992,869  5,202,493 
Accrued interest - related parties          
Eco Marine Co., Ltd. Subsidiary    -  1,918  9,326 
Asimar Marine Co., Ltd. Subsidiary    -  510  3,193 
General Marine Co., Ltd. Subsidiary    -  679  1,228 
     -  3,107  13,747 
     -  2,995,976  5,216,240 
Long-term loans - related parties          
Eco Marine Co., Ltd. Subsidiary    -  10,500,000  10,000,000 
Asimar Marine Co., Ltd. Subsidiary    -  3,000,000  2,600,000 
General Marine Co., Ltd. Subsidiary    -  4,000,000  1,000,000 
     -  17,500,000  13,600,000 
Long-term loans- related parties, beginning balance     -  13,600,000  20,000,000 
Add Addition loan during the year     -  24,000,000  5,000,000 
Less  Repayments during the year     -  (20,100,000)  (11,400,000) 
Long-term loans- related parties, ending balance     -  17,500,000  13,600,000 
Less  Current portion     -  -  (8,600,000) 
         Net     -  17,500,000  5,000,000 

  
  As at December 31, 2021, the Company has long-term loans with 3 subsidiaries totaling Baht 

17.50 million, with interest rates of 0.20 - 1.45 percent per annum. The repayment of long-term loans is 
made within     from the period of August 12, 2023 to October 18, 2023. 
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  As at December 31, 2020, the Company has long-term loans with 3 subsidiaries totaling Baht 
13.60 million, with interest rates of 0.75 - 1.45 percent per annum. The repayment of long-term loans is 
made from the period of October 10, 2021, to May 20, 2022.  

 Management remuneration 
  Management remuneration represents the benefit paid to the Company’s management such as 

salaries and related benefit including the benefit paid by other means. The Company’s management is the 
person who is defined under the Securities and Exchange Act. The management remuneration for the 
years ended December 31, 2021 and 2020 are as follows;  

  (Unit : Baht) 
  Consolidated financial statements  Separate financial statements 
  2021  2020  2021  2020 
Short-term employee benefits  20,504,513  14,424,825  20,504,513  14,424,825 
Post employee benefits  284,502  274,358  284,502  274,358 
Total  20,789,015  14,699,183  20,789,015  14,699,183 

 
7. TRADE AND OTHER CURRENT RECEIVABLES 

 (Unit : Baht) 
  Consolidated financial statements  Separate financial statements 
  2021  2020  2021  2020 

Trade accounts receivable - related parties         
Trade accounts receivable - ship repair  -  427,223  -  427,223 
Trade accounts receivable - other  171,735  125,190  -  - 
Total  171,735  552,413  -  427,223 
Trade accounts receivable - non-related parties         
Trade accounts receivable - shipbuilding  7,293,583  22,807,064  7,293,583  22,807,064 
Trade accounts receivable - ship repair  29,789,345  26,283,760  29,789,345  26,283,760 
Trade accounts receivable - other  169,131  2,137,096  -  1,992,950 
Total  37,252,059  51,227,920  37,082,928  51,083,774 
Total trade accounts receivable   37,423,794  51,780,333  37,082,928  51,510,997 
Less: Allowance for expected credit losses  (22,185,640)  (11,365,467)  (22,185,640)  (11,365,467) 
Total trade accounts receivable - net  15,238,154  40,414,866  14,897,288  40,145,530 
Other current receivables - related parties  -  2,090,449  165,324  2,201,082 
Other current receivables - unrelated parties         
   Advance payment for purchase of goods  36,386,305  3,091,002  36,382,913  2,961,002 
   Prepaid expenses  2,782,986  2,263,977  2,621,726  2,232,193 
   Revenue department receivables  5,505,911  2,903,985  2,499,340  557,046 
   Other  2,100,117  866,710  1,622,304  634,315 
Total other current receivables - unrelated parties  46,775,319  9,125,674  43,126,283  6,384,556 
Total trade and other current receivables - net  62,013,473  51,630,989  58,188,895  48,731,168 
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The outstanding balances as at December 31,  2021 and, 2020 between the Company and the 
related companies are as follows: 

(Unit : Baht) 
 Relationship  Consolidated financial statements  Separate financial statements 
   2021  2020  2021  2020 

Trade accounts receivable - related parties          
Seatran Ferry Co., Ltd. Common directors  171,735  552,413  -  427,223 
   171,735  552,413  -  427,223 
Other current receivables - related parties         
Eco Marine Co., Ltd. Subsidiary  -  -  69,986  66,252 
Asimar Marine Co., Ltd. Subsidiary  -  -  59,491  37,381 
General Marine Co., Ltd. Subsidiary  -  -  35,847  7,000 
Seatran Ferry Co., Ltd.  Common directors  -  2,090,449  -  2,090,449 
  -  2,090,449  165,324  2,201,082 
Unbilled  complete construction in progress - related parties       
Eco Marine Co., Ltd. Subsidiary  -                       -  2,373,517  9,891,562 
Seatran Ferry Co., Ltd. Common directors  2,966,644  5,764,930  2,966,645  5,764,930 
Seatran Port Co., Ltd. Common directors  10,300,000  -  10,300,000  - 
   13,266,644  5,764,930  15,640,162  15,656,492 
Trade accounts payable - related parties          
Eco Marine Co., Ltd. Subsidiary  -  -  171,797  353,564 
Asimar Marine Co., Ltd. Subsidiary  -  -  2,821,072  2,865,535 
General Marine Co., Ltd.  Subsidiary  -  -  -  1,983,394 
   -  -  2,992,869  5,202,493 
Accrued interest - related parties          
Eco Marine Co., Ltd. Subsidiary    -  1,918  9,326 
Asimar Marine Co., Ltd. Subsidiary    -  510  3,193 
General Marine Co., Ltd. Subsidiary    -  679  1,228 
     -  3,107  13,747 
     -  2,995,976  5,216,240 
Long-term loans - related parties          
Eco Marine Co., Ltd. Subsidiary    -  10,500,000  10,000,000 
Asimar Marine Co., Ltd. Subsidiary    -  3,000,000  2,600,000 
General Marine Co., Ltd. Subsidiary    -  4,000,000  1,000,000 
     -  17,500,000  13,600,000 
Long-term loans- related parties, beginning balance     -  13,600,000  20,000,000 
Add Addition loan during the year     -  24,000,000  5,000,000 
Less  Repayments during the year     -  (20,100,000)  (11,400,000) 
Long-term loans- related parties, ending balance     -  17,500,000  13,600,000 
Less  Current portion     -  -  (8,600,000) 
         Net     -  17,500,000  5,000,000 

  
  As at December 31, 2021, the Company has long-term loans with 3 subsidiaries totaling Baht 

17.50 million, with interest rates of 0.20 - 1.45 percent per annum. The repayment of long-term loans is 
made within     from the period of August 12, 2023 to October 18, 2023. 
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  As at December 31, 2020, the Company has long-term loans with 3 subsidiaries totaling Baht 
13.60 million, with interest rates of 0.75 - 1.45 percent per annum. The repayment of long-term loans is 
made from the period of October 10, 2021, to May 20, 2022.  

 Management remuneration 
  Management remuneration represents the benefit paid to the Company’s management such as 

salaries and related benefit including the benefit paid by other means. The Company’s management is the 
person who is defined under the Securities and Exchange Act. The management remuneration for the 
years ended December 31, 2021 and 2020 are as follows;  

  (Unit : Baht) 
  Consolidated financial statements  Separate financial statements 
  2021  2020  2021  2020 
Short-term employee benefits  20,504,513  14,424,825  20,504,513  14,424,825 
Post employee benefits  284,502  274,358  284,502  274,358 
Total  20,789,015  14,699,183  20,789,015  14,699,183 

 
7. TRADE AND OTHER CURRENT RECEIVABLES 

 (Unit : Baht) 
  Consolidated financial statements  Separate financial statements 
  2021  2020  2021  2020 

Trade accounts receivable - related parties         
Trade accounts receivable - ship repair  -  427,223  -  427,223 
Trade accounts receivable - other  171,735  125,190  -  - 
Total  171,735  552,413  -  427,223 
Trade accounts receivable - non-related parties         
Trade accounts receivable - shipbuilding  7,293,583  22,807,064  7,293,583  22,807,064 
Trade accounts receivable - ship repair  29,789,345  26,283,760  29,789,345  26,283,760 
Trade accounts receivable - other  169,131  2,137,096  -  1,992,950 
Total  37,252,059  51,227,920  37,082,928  51,083,774 
Total trade accounts receivable   37,423,794  51,780,333  37,082,928  51,510,997 
Less: Allowance for expected credit losses  (22,185,640)  (11,365,467)  (22,185,640)  (11,365,467) 
Total trade accounts receivable - net  15,238,154  40,414,866  14,897,288  40,145,530 
Other current receivables - related parties  -  2,090,449  165,324  2,201,082 
Other current receivables - unrelated parties         
   Advance payment for purchase of goods  36,386,305  3,091,002  36,382,913  2,961,002 
   Prepaid expenses  2,782,986  2,263,977  2,621,726  2,232,193 
   Revenue department receivables  5,505,911  2,903,985  2,499,340  557,046 
   Other  2,100,117  866,710  1,622,304  634,315 
Total other current receivables - unrelated parties  46,775,319  9,125,674  43,126,283  6,384,556 
Total trade and other current receivables - net  62,013,473  51,630,989  58,188,895  48,731,168 
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The agings of the outstanding balances of trade accounts receivable as at December 31, 2021 and 
2020, as classified by due dates, are as follows: 

(Unit : Baht) 
 Consolidated financial statements  Separate financial statements 

  2021  2020  2021  2020 
Trade receivables         
Age of receivables        

Undue 3,396,582  30,603,628  3,254,806  30,383,940 
Not over 3 months 11,259,400  6,547,230  11,060,310  6,519,731 
Over 3 months to 6 months 1,712,000  3,118,246  1,712,000  3,118,246 
Over 6 months to 12 months 10,818,300  2,015,099  10,818,300  1,992,950 
Over 12 months 10,237,512  9,496,130  10,237,512  9,496,130 

Total 37,423,794  51,780,333  37,082,928   51,510,997 
Less: Allowance for expected credit losses (22,185,640)  (11,365,467)  (22,185,640)  (11,365,467) 
Net 15,238,154  40,414,866  14,897,288  40,145,530 
Other current receivables - related parties -  2,090,449  165,324  2,201,082 
Other current receivables - unrelated parties        
    Advance payment for purchase of goods 36,386,305  3,091,002  36,382,913  2,961,002 
    Prepaid expenses 2,782,986  2,263,977  2,621,726  2,232,193 
    Revenue department receivables 5,505,911  2,903,985  2,499,340  557,046 
    Other 2,100,117  866,710  1,622,304  634,315 
Total other current receivable - unrelated parties 46,775,319  9,125,674  43,126,283  6,384,556 
Total trade and other current receivables 62,013,473  51,630,989  58,188,895  48,731,168 

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

 
   (Unit : Baht) 
 Consolidated financial statements  Separate financial statements 
 2021  2020  2021  2020 

Beginning balance (11,365,467)  (12,520,107)  (11,365,467)  (12,520,107) 
Impact of first-time adoption of new accounting        
     standards TFRS 9  -  (1,944,061)  -  (1,944,061) 
Balance as restated (11,365,467)  (14,464,168)  (11,365,467)  (14,464,168) 
Doubtful debt recovered -  3,000,000  -  3,000,000 
Write-off bad debtors -  -  -  - 
(Increase) decrease of allowance (10,820,173)  98,701  (10,820,173)  98,701 
Ending balance (22,185,640)  (11,365,467)  (22,185,640)  (11,365,467) 

 
The Company has long time outstanding balances of trade accounts receivable as at December 31, 

2021 totaling Baht 10.2 million. (As at December 31, 2020 : Baht 9.5 million). The Company has set 
aside an allowance for doubtful accounts in the amount of approximately Baht 22.2 million (As at 
December 31, 2020 : Baht 11.4 million). These accounts are under follow-up process by the Company. 
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The agings of the outstanding balances of trade accounts receivable as at December 31, 2021 and 
2020, as classified by due dates, are as follows: 

(Unit : Baht) 
 Consolidated financial statements  Separate financial statements 

  2021  2020  2021  2020 
Trade receivables         
Age of receivables        

Undue 3,396,582  30,603,628  3,254,806  30,383,940 
Not over 3 months 11,259,400  6,547,230  11,060,310  6,519,731 
Over 3 months to 6 months 1,712,000  3,118,246  1,712,000  3,118,246 
Over 6 months to 12 months 10,818,300  2,015,099  10,818,300  1,992,950 
Over 12 months 10,237,512  9,496,130  10,237,512  9,496,130 

Total 37,423,794  51,780,333  37,082,928   51,510,997 
Less: Allowance for expected credit losses (22,185,640)  (11,365,467)  (22,185,640)  (11,365,467) 
Net 15,238,154  40,414,866  14,897,288  40,145,530 
Other current receivables - related parties -  2,090,449  165,324  2,201,082 
Other current receivables - unrelated parties        
    Advance payment for purchase of goods 36,386,305  3,091,002  36,382,913  2,961,002 
    Prepaid expenses 2,782,986  2,263,977  2,621,726  2,232,193 
    Revenue department receivables 5,505,911  2,903,985  2,499,340  557,046 
    Other 2,100,117  866,710  1,622,304  634,315 
Total other current receivable - unrelated parties 46,775,319  9,125,674  43,126,283  6,384,556 
Total trade and other current receivables 62,013,473  51,630,989  58,188,895  48,731,168 

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

 
   (Unit : Baht) 
 Consolidated financial statements  Separate financial statements 
 2021  2020  2021  2020 

Beginning balance (11,365,467)  (12,520,107)  (11,365,467)  (12,520,107) 
Impact of first-time adoption of new accounting        
     standards TFRS 9  -  (1,944,061)  -  (1,944,061) 
Balance as restated (11,365,467)  (14,464,168)  (11,365,467)  (14,464,168) 
Doubtful debt recovered -  3,000,000  -  3,000,000 
Write-off bad debtors -  -  -  - 
(Increase) decrease of allowance (10,820,173)  98,701  (10,820,173)  98,701 
Ending balance (22,185,640)  (11,365,467)  (22,185,640)  (11,365,467) 

 
The Company has long time outstanding balances of trade accounts receivable as at December 31, 

2021 totaling Baht 10.2 million. (As at December 31, 2020 : Baht 9.5 million). The Company has set 
aside an allowance for doubtful accounts in the amount of approximately Baht 22.2 million (As at 
December 31, 2020 : Baht 11.4 million). These accounts are under follow-up process by the Company. 
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8. LEASE RECEIVABLES 
  Movements of the lease receivables account for year ended December 31, 2021 and 2020 are 

summarised as follows: 
 (Unit: Baht) 
 Consolidated financial statements/ 

Separate financial statements 
 2021  2020 
Lease receivables 7,704,000  8,346,000 
Less Deferred interest income (141,048)  (165,691) 
Total 7,562,952  8,180,309 
Less Allowance for expected credit losses (1,230,952)  - 
Less Current portion -  (3,731,165) 
Lease receivables - net 6,332,000  4,449,144 

 
On January 8, 2020, the Company has entered into a ship purchase agreement with another 

company at a price of Baht 9.63 million, in which the buyer agrees to pay to the Company by paying in 
total of 30 installments, the installments No. 1 - 4 at Baht 160,500 each, the installments No. 5-18 at Baht 
321,000 each, and the installments No. 19 - 30 at Baht 374,500 each.  The first installment payment is 
made on February 28, 2020 and the payment is due on July 30, 2022. The Company has delivered the 
ship to the buyer within 15 days from the date of this agreement and will register the ownership transfer 
to buyer within 30 days from the date complete payment is fully received under the agreement. The 
Company will be responsible for the fees and expenses related to the transfer of ownership. 

On April 30, 2020, the Company received a letter requesting an extension period for payment from 
the debtor which formerly the payment due date was on July 30, 2022 to the payment due date on 
December 30, 2022. The Company has approved and classified the portion due within 1 year in 
accordance with the new payment condition.  

On January 27, 2022, the Company seized the ship and brought back as the buyer did not comply 
with the agreement and had defaulted on payment. The Company hired an independent appraiser to 
appraise the value of the ship and seized at its current state in accordance with the selling price 
calculation using the scrap value approach after deducting operating fee at Baht 5.83 million. 
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9. UNBILLED COMPLETE CONSTRUCTION IN PROGRESS/ADVANCES RECEIVED FROM 
 CUSTOMERS  

(Unit : Baht) 
  Consolidated financial statements  Separate financial statements 
  2021  2020  2021  2020 
Revenue recognised in the years - shipbuilding  75,142,304  86,389,379  133,214,913  107,656,477 
          - ship repair  370,850,398  373,279,191  370,518,567  373,654,450 
          - ship supply  60,620,830  22,774,244  -  - 
         - other  5,554,004  (2,383,407)  1,574,763  (5,512,375) 
  512,167,536  480,059,407  505,308,243  475,798,552 
Shipbuilding cost incurred  50,055,251  72,149,740  98,866,752  75,431,192 

 
   (Unit : Baht) 
 Consolidated financial statements  Separate financial statements 
 2021  2020  2021  2020 

Unbilled complete construction in progress for - Shipbuilding 18,388,643  22,502,178  18,254,698  21,737,294 
                                                                     - Ship repair 70,465,338  41,843,594  69,970,014  41,843,594 
 88,853,981  64,345,772  88,224,712  63,580,888 

Advance received from customers                     - Shipbuilding 38,973,228  10,791,294  38,973,228  10,791,294 

 
10. INVENTORIES 

(Unit : Baht) 
 Consolidated financial statements  Separate financial statements 
 2021  2020  2021  2020 

Raw materials 32,275,585  33,723,621  31,525,408  33,399,205 
Work in process -  2,231,627  -  2,231,627 
Total  32,275,585  35,955,248  31,525,408  35,630,832 
Less : Allowance for stock obsolescence (1,712,029)  (1,255,721)  (1,712,029)  (1,255,721) 
Net 30,563,556  34,699,527  29,813,379  34,375,111 

 
   Allowance for stock obsolescence and decline in value of inventories is changed during the years as 

follows : 
(Unit : Baht) 

  Consolidated financial statements  Separate financial statements 
  2021  2020  2021  2020 
Beginning balance  (1,255,721)  (1,235,772)  (1,255,721)  (1,235,772) 
Increase  (456,308)  (19,949)  (456,308)  (19,949) 
Decrease  -  -  -  - 
Ending balance  (1,712,029)  (1,255,721)  (1,712,029)  (1,255,721) 
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9. UNBILLED COMPLETE CONSTRUCTION IN PROGRESS/ADVANCES RECEIVED FROM 
 CUSTOMERS  

(Unit : Baht) 
  Consolidated financial statements  Separate financial statements 
  2021  2020  2021  2020 
Revenue recognised in the years - shipbuilding  75,142,304  86,389,379  133,214,913  107,656,477 
          - ship repair  370,850,398  373,279,191  370,518,567  373,654,450 
          - ship supply  60,620,830  22,774,244  -  - 
         - other  5,554,004  (2,383,407)  1,574,763  (5,512,375) 
  512,167,536  480,059,407  505,308,243  475,798,552 
Shipbuilding cost incurred  50,055,251  72,149,740  98,866,752  75,431,192 

 
   (Unit : Baht) 
 Consolidated financial statements  Separate financial statements 
 2021  2020  2021  2020 

Unbilled complete construction in progress for - Shipbuilding 18,388,643  22,502,178  18,254,698  21,737,294 
                                                                     - Ship repair 70,465,338  41,843,594  69,970,014  41,843,594 
 88,853,981  64,345,772  88,224,712  63,580,888 

Advance received from customers                     - Shipbuilding 38,973,228  10,791,294  38,973,228  10,791,294 

 
10. INVENTORIES 

(Unit : Baht) 
 Consolidated financial statements  Separate financial statements 
 2021  2020  2021  2020 

Raw materials 32,275,585  33,723,621  31,525,408  33,399,205 
Work in process -  2,231,627  -  2,231,627 
Total  32,275,585  35,955,248  31,525,408  35,630,832 
Less : Allowance for stock obsolescence (1,712,029)  (1,255,721)  (1,712,029)  (1,255,721) 
Net 30,563,556  34,699,527  29,813,379  34,375,111 

 
   Allowance for stock obsolescence and decline in value of inventories is changed during the years as 

follows : 
(Unit : Baht) 

  Consolidated financial statements  Separate financial statements 
  2021  2020  2021  2020 
Beginning balance  (1,255,721)  (1,235,772)  (1,255,721)  (1,235,772) 
Increase  (456,308)  (19,949)  (456,308)  (19,949) 
Decrease  -  -  -  - 
Ending balance  (1,712,029)  (1,255,721)  (1,712,029)  (1,255,721) 
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11. INVESTMENTS IN SUBSIDIARIES UNDER THE COST METHOD  
  These represent investments in ordinary shares in the following subsidiaries. 

  (Unit : Baht) 
  Separate financial statements 

Company’s name  Paid-up capital 
 
 

Shareholding 
percentage  Cost  

Carrying amounts based on 
equity method 

  2021  2020  2021  2020  2021  2020  2021  2020 
  (Million 

Baht) 
 (Million 

Baht) 
 
 

(Percent)  (Percent)         

Investments in subsidiaries                  
General Marine Co., Ltd.  10.0  10.0  100  100  10,000,000  10,000,000  4,831,517  4,610,889 
Less Allowance for impairment          (5,115,021)  (5,115,021)  -  - 
          4,884,979  4,884,979  4,831,517  4,610,889 
Asimar Marine Co., Ltd.  5.0  5.0  100  100  4,998,200  4,998,200  5,936,772  7,189,179 
Eco marine Co., Ltd.  18.25  18.25  93  93  16,999,300  16,999,300  19,520,712  19,704,447 
Asian Marine Joint Venture Co., Ltd.  0.25  0.25  80  80  197,500  197,500  120,720  140,920 
          27,079,979  27,079,979  30,409,721  31,645,435  

On February 27, 2020, the Board of Directors’ Meeting No. 1/2020, it had a resolution to establish 
the subsidiary by jointly investing with the company that has previously worked on aluminum 
shipbuilding. On March 6, 2020, the Company had entered into the joint venture agreement with Dolphin 
Chumphon Marine Co.,Ltd. with the registered capital of Baht 1,000,000 by dividing into 10,000 
ordinary shares at Baht 100 per share. The Company has the shareholding for 7,900 shares or 80 percent. 
On March 10, 2020, the Company had paid the investment for 7,900 shares at Baht 25 per share, totaling 
Baht 197,500. 
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12. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT  
   (Unit : Baht) 
 Consolidated financial statements 
 Book value                                  Transactions   Book value 
 as at December 

 31, 2020 
 Additions  Deduction  Transferred in  Transferred out  as at December 

31, 2021 
Cost             
 Land  86,081,287  -  (2,053,086)  -  -  84,028,201 
 Floating dockyards  318,645,337  -  -  2,714,785  -  321,360,122 
 Building, building improvement            
     and other constructions  364,931,527  -  (2,480,405)  546,453  -  362,997,575 
 Machinery and equipment 223,692,819  1,033,983  (4,089,452)  2,274,138  -  222,911,488 
 Furnitures and fixtures  26,631,848  433,663  (1,667,211)  -  -  25,398,300 
 Vehicles  42,363,034  -  (1,719,000)  3,550,000  -  44,194,034 
 Construction in progress  3,970,279  5,728,654  -  -  (5,535,376)  4,163,557 

Total 1,066,316,131  7,196,300  (12,009,154)  9,085,376  (5,535,376)  1,065,053,277 
Less  Accumulated depreciation             
 Floating dockyards  (209,708,053)  (12,092,083)  -    -  (221,800,136) 
 Building, building improvement            
     and other constructions  (206,579,594)  (13,042,460)  2,356,385  -  -  (217,265,669) 
 Machinery and equipment (165,428,526)  (12,272,743)  4,072,914  -  -  (173,628,355) 
 Furnitures and fixtures  (23,951,488)  (990,090)  1,604,239  -  -  (23,337,339) 
 Vehicles  (34,712,202)  (1,201,706)  1,375,200  (2,045,865)  -  (36,584,573) 
  Total  (640,379,863)  (39,599,082)  9,408,738  (2,045,865)  -  (672,616,072) 
 Equipment, net  425,936,268          392,437,205 

 
   (Unit : Baht) 
 Consolidated financial statements 
  Book value                                   Transactions  Book value 
 as at December 

31, 2019 
 Additions  Deduction  Transferred in  Transferred out  as at December 

31, 2020 
Cost             

 Land  86,081,287  -  -  -  -  86,081,287 
 Floating dockyards  310,187,228  -  -  8,458,109  -  318,645,337 
 Building, building improvement            
     and other constructions  301,300,825  -  (4,889,865)  68,520,567  -  364,931,527 
 Machinery and equipment 226,274,169  3,531,171  (10,103,280)  3,990,759  -  223,692,819 
 Furnitures and fixtures  29,375,613  703,362  (3,477,640)  30,513  -  26,631,848 
 Vehicles  43,486,772  5,015,000    (5,318,631)  5,241,640  (6,061,747)  42,363,034 
 Construction in progress  72,044,879  15,945,438    -  -  (84,020,038)  3,970,279 

Total 1,068,750,773  25,194,971  (23,789,416)  86,241,588  (90,081,785)  1,066,316,131 
Less  Accumulated depreciation             
 Floating dockyards  (199,984,076)  (9,723,977)  -  -  -  (209,708,053) 
 Building, building improvement            
     and other constructions  (199,686,703)  (11,538,263)  4,645,372  -  -  (206,579,594) 
 Machinery and equipment (162,328,138)  (12,543,654)  9,443,266  -  -  (165,428,526) 
 Furnitures and fixtures  (26,156,961)  (1,226,682)  3,432,155  -  -  (23,951,488) 
 Vehicles  (37,333,222)  (717,146)  5,123,085  (3,988,715)  2,203,796  (34,712,202) 
  Total  (625,489,100)  (35,749,722)  22,643,878  (3,988,715)  2,203,796  (640,379,863) 
 Equipment, net  443,261,673          425,936,268 
Depreciation for the year            
2021 (Baht 31.71 million included in cost of services, and the rest in administrative expenses)  39,599,082 
2020 (Baht 28.11 million included in cost of services, and the rest in administrative expenses)  35,749,722 
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12. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT  
   (Unit : Baht) 
 Consolidated financial statements 
 Book value                                  Transactions   Book value 
 as at December 

 31, 2020 
 Additions  Deduction  Transferred in  Transferred out  as at December 

31, 2021 
Cost             
 Land  86,081,287  -  (2,053,086)  -  -  84,028,201 
 Floating dockyards  318,645,337  -  -  2,714,785  -  321,360,122 
 Building, building improvement            
     and other constructions  364,931,527  -  (2,480,405)  546,453  -  362,997,575 
 Machinery and equipment 223,692,819  1,033,983  (4,089,452)  2,274,138  -  222,911,488 
 Furnitures and fixtures  26,631,848  433,663  (1,667,211)  -  -  25,398,300 
 Vehicles  42,363,034  -  (1,719,000)  3,550,000  -  44,194,034 
 Construction in progress  3,970,279  5,728,654  -  -  (5,535,376)  4,163,557 

Total 1,066,316,131  7,196,300  (12,009,154)  9,085,376  (5,535,376)  1,065,053,277 
Less  Accumulated depreciation             
 Floating dockyards  (209,708,053)  (12,092,083)  -    -  (221,800,136) 
 Building, building improvement            
     and other constructions  (206,579,594)  (13,042,460)  2,356,385  -  -  (217,265,669) 
 Machinery and equipment (165,428,526)  (12,272,743)  4,072,914  -  -  (173,628,355) 
 Furnitures and fixtures  (23,951,488)  (990,090)  1,604,239  -  -  (23,337,339) 
 Vehicles  (34,712,202)  (1,201,706)  1,375,200  (2,045,865)  -  (36,584,573) 
  Total  (640,379,863)  (39,599,082)  9,408,738  (2,045,865)  -  (672,616,072) 
 Equipment, net  425,936,268          392,437,205 

 
   (Unit : Baht) 
 Consolidated financial statements 
  Book value                                   Transactions  Book value 
 as at December 

31, 2019 
 Additions  Deduction  Transferred in  Transferred out  as at December 

31, 2020 
Cost             

 Land  86,081,287  -  -  -  -  86,081,287 
 Floating dockyards  310,187,228  -  -  8,458,109  -  318,645,337 
 Building, building improvement            
     and other constructions  301,300,825  -  (4,889,865)  68,520,567  -  364,931,527 
 Machinery and equipment 226,274,169  3,531,171  (10,103,280)  3,990,759  -  223,692,819 
 Furnitures and fixtures  29,375,613  703,362  (3,477,640)  30,513  -  26,631,848 
 Vehicles  43,486,772  5,015,000    (5,318,631)  5,241,640  (6,061,747)  42,363,034 
 Construction in progress  72,044,879  15,945,438    -  -  (84,020,038)  3,970,279 

Total 1,068,750,773  25,194,971  (23,789,416)  86,241,588  (90,081,785)  1,066,316,131 
Less  Accumulated depreciation             
 Floating dockyards  (199,984,076)  (9,723,977)  -  -  -  (209,708,053) 
 Building, building improvement            
     and other constructions  (199,686,703)  (11,538,263)  4,645,372  -  -  (206,579,594) 
 Machinery and equipment (162,328,138)  (12,543,654)  9,443,266  -  -  (165,428,526) 
 Furnitures and fixtures  (26,156,961)  (1,226,682)  3,432,155  -  -  (23,951,488) 
 Vehicles  (37,333,222)  (717,146)  5,123,085  (3,988,715)  2,203,796  (34,712,202) 
  Total  (625,489,100)  (35,749,722)  22,643,878  (3,988,715)  2,203,796  (640,379,863) 
 Equipment, net  443,261,673          425,936,268 
Depreciation for the year            
2021 (Baht 31.71 million included in cost of services, and the rest in administrative expenses)  39,599,082 
2020 (Baht 28.11 million included in cost of services, and the rest in administrative expenses)  35,749,722 

 
 

32156-1 One Report 2021
ASIAN MARINE SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED

- 38 - 
 

 

   (Unit : Baht) 
 Separate financial statements 
 Book value                                  Transactions   Book value 
 as at December 

 31, 2020 
 Additions  Deduction  Transferred in  Transferred out  as at December 

31, 2021 
Cost             
 Land  86,081,287  -  (2,053,086)  -  -  84,028,201 
 Floating dockyards  318,645,337  -  -  2,714,785  -  321,360,122 
 Building, building improvement            
     and other constructions  341,805,889  -  (2,480,405)  431,453  -  339,756,937 
 Machinery and equipment 222,524,684  1,032,123  (4,089,452)  2,274,138  -  221,741,493 
 Furnitures and fixtures  26,152,875  399,072  (1,667,211)  -  -  24,884,736 
 Vehicles  17,475,479  -  (1,719,000)  3,550,000  -  19,306,479 
 Construction in progress  3,970,280  5,613,654  -  -  (5,420,376)  4,163,558 

Total 1,016,655,831  7,044,849  (12,009,154)  8,970,376  (5,420,376)  1,015,241,526 
Less  Accumulated depreciation             
 Floating dockyards  (209,708,053)  (12,092,083)  -  -  -  (221,800,136) 
 Building, building improvement            
     and other constructions  (183,453,966)  (13,041,679)  2,356,385  -  -  (194,139,260) 
 Machinery and equipment (164,359,682)  (12,238,401)  4,072,914  -  -  (172,525,169) 
 Furnitures and fixtures  (23,561,777)  (961,310)  1,604,239  -  -  (22,918,848) 
 Vehicles  (15,322,592)  (632,962)  1,375,200  (2,045,865)  -  (16,626,219) 
  Total  (596,406,070)  (38,966,435)  9,408,738  (2,045,865)  -  (628,009,632) 
 Equipment, net  420,249,761          387,231,894 

 
    (Unit : Baht) 
 Separate financial statements 
  Book value                                   Transactions  Book value 
 as at December 

31, 2019 
 Additions  Deduction  Transferred in  Transferred out  as at December 

31, 2020 
Cost             

 Land  86,081,287  -  -  -  -  86,081,287 
 Floating dockyards  310,187,228  -  -  8,458,109  -  318,645,337 
 Building, building improvement            
     and other constructions  278,175,187  -  (4,889,865)  68,520,567  -  341,805,889 
 Machinery and equipment 225,129,449  3,464,021  (10,059,545)  3,990,759  -  222,524,684 
 Furnitures and fixtures  28,944,635  637,667  (3,459,940)  30,513  -  26,152,875 
 Vehicles  23,614,217  -    (5,318,631)  5,241,640  (6,061,747)  17,475,479 
 Construction in progress  72,044,880  15,945,438    -  -  (84,020,038)  3,970,280 

Total 1,024,176,883  20,047,126  (23,727,981)  86,241,588  (90,081,785)  1,016,655,831 
Less  Accumulated depreciation             
 Floating dockyards  (199,984,076)  (9,723,977)  -  -  -  (209,708,053) 
 Building, building improvement            
     and other constructions  (176,561,075)  (11,538,263)  4,645,372  -  -  (183,453,966) 
 Machinery and equipment (161,274,963)  (12,484,728)  9,400,009  -  -  (164,359,682) 
 Furnitures and fixtures  (25,771,330)  (1,204,904)  3,414,457  -  -  (23,561,777) 
 Vehicles  (18,156,775)  (503,983)  5,123,085    (3,988,715)  2,203,796  (15,322,592) 
  Total  (581,748,219)  (35,455,855)  22,582,923    (3,988,715)  2,203,796  (596,406,070) 
 Equipment, net  442,428,664          420,249,761 
Depreciation for the year            
2021 (Baht  31.69  million included in cost of services, and the rest in administrative expenses)  38,966,435 
2020 (Baht  28.07  million included in cost of services, and the rest in administrative expenses)  35,455,855 
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As at December 31, 2020 the Company capitalizes borrowing cost as the cost of construction 
amount of Baht 0.46 million (interest rate of 3.82 - 4.35% per annum) 

Portion of buildings of the Company and its subsidiary are erected on the land which the Company 
has a lease agreement of the state land and construction with the Treasury Department and the right of 
such assets will be transferred to the lessor at the end of the agreement. (See note 13). As at December 
31, 2021, cost value and book value of those assets were Baht 254.9 million and Baht 6.6 million, 
respectively. (The Company only : Baht 231.8 million and Baht 6.6 million, respectively). 

As at December 31, 2021 and 2020, the Company has mortgaged two floating dockyards with a 
total net book value of Baht 99.5 million and Baht 108.9 million, respectively, and land and construction 
thereon with a total net book value of Baht 186.6 million and Baht 193.5 million, respectively, and 
machinery with a net book value of Baht 8 million and Baht 8.5 million, respectively to secure credit 
facilities and loans obtained from financial institutions (See Note 17 and 20). 

As at December 31, 2021 and  2020, the subsidiary has mortgaged two ships, with a total net book 
value of Baht 0.03 million, to secure credit facilities and loans obtained from financial institutions (See 
Note 17). 

As at December 31, 2021 and 2020, 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 
505.6 million and Baht 501.1 million, respectively. (The Company Only: As at December 31, 2021 and 2020, 
Baht 454.6 million and Baht 450.2 million, respectively). 
 

13. RIGHT-OF-USE ASSETS  
     13.1 Right-of-use assets consists of: 

 Baht 
 Consolidated financial statements/Separate financial statements 

 Balance as at  Transactions during the year  Balance as at 
 December  

31, 2020 
 Addition  Change in 

conditions/writte
n-off 

 Transfer-in 
(Transfer-out) 

 December  
31, 2021 

At cost          
Leasehold right of land and buildings 67,331,333  -  -  -  67,331,333 
Vehicles 12,834,129  -  (1,802,584)  (3,550,000)  7,481,545 
 Total 80,165,462  -  (1,802,584)  (3,550,000)  74,812,878 
Less Accumulated depreciation          
Leasehold right of land and buildings (19,551,648)  (2,244,378)  -  -  (21,796,026) 
Vehicles (6,612,911)  (1,463,603)  1,802,584  2,045,865  (4,228,065) 
 Total (26,164,559)  (3,707,981)  1,802,584  2,045,865  (26,024,091) 
Right-of-use assets - net 54,000,903        48,788,787 
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As at December 31, 2020 the Company capitalizes borrowing cost as the cost of construction 
amount of Baht 0.46 million (interest rate of 3.82 - 4.35% per annum) 

Portion of buildings of the Company and its subsidiary are erected on the land which the Company 
has a lease agreement of the state land and construction with the Treasury Department and the right of 
such assets will be transferred to the lessor at the end of the agreement. (See note 13). As at December 
31, 2021, cost value and book value of those assets were Baht 254.9 million and Baht 6.6 million, 
respectively. (The Company only : Baht 231.8 million and Baht 6.6 million, respectively). 

As at December 31, 2021 and 2020, the Company has mortgaged two floating dockyards with a 
total net book value of Baht 99.5 million and Baht 108.9 million, respectively, and land and construction 
thereon with a total net book value of Baht 186.6 million and Baht 193.5 million, respectively, and 
machinery with a net book value of Baht 8 million and Baht 8.5 million, respectively to secure credit 
facilities and loans obtained from financial institutions (See Note 17 and 20). 

As at December 31, 2021 and  2020, the subsidiary has mortgaged two ships, with a total net book 
value of Baht 0.03 million, to secure credit facilities and loans obtained from financial institutions (See 
Note 17). 

As at December 31, 2021 and 2020, 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 
505.6 million and Baht 501.1 million, respectively. (The Company Only: As at December 31, 2021 and 2020, 
Baht 454.6 million and Baht 450.2 million, respectively). 
 

13. RIGHT-OF-USE ASSETS  
     13.1 Right-of-use assets consists of: 

 Baht 
 Consolidated financial statements/Separate financial statements 

 Balance as at  Transactions during the year  Balance as at 
 December  

31, 2020 
 Addition  Change in 

conditions/writte
n-off 

 Transfer-in 
(Transfer-out) 

 December  
31, 2021 

At cost          
Leasehold right of land and buildings 67,331,333  -  -  -  67,331,333 
Vehicles 12,834,129  -  (1,802,584)  (3,550,000)  7,481,545 
 Total 80,165,462  -  (1,802,584)  (3,550,000)  74,812,878 
Less Accumulated depreciation          
Leasehold right of land and buildings (19,551,648)  (2,244,378)  -  -  (21,796,026) 
Vehicles (6,612,911)  (1,463,603)  1,802,584  2,045,865  (4,228,065) 
 Total (26,164,559)  (3,707,981)  1,802,584  2,045,865  (26,024,091) 
Right-of-use assets - net 54,000,903        48,788,787 
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 Baht 
 Consolidated financial statements/Separate financial statements 

 Balance as at  The impact of 
adoption of 
TFRS 16 

 Transactions during the year  Balance as at 
 December  

31, 2019 
  Addition  Accept transter   Transfer-out  December  

31, 2020 
At cost            
Leasehold right of land and 
buildings 32,036,250 

 
35,295,083 

 
- 

 
- 

 
- 

 
67,331,333 

Vehicles -  10,205,132  1,808,891  6,061,746  (5,241,640)  12,834,129 
                 Total 32,036,250  45,500,215  1,808,891  6,061,746  (5,241,640)  80,165,462 
Less Accumulated depreciation            
Leasehold right of land and 
buildings (8,258,406) 

 
(9,048,864)  (2,244,378)  - 

 
- 

 
(19,551,648) 

Vehicles -  (6,000,192)  (2,397,638)  (2,203,796)  3,988,715  (6,612,911) 
                 Total (8,258,406)  (15,049,056)  (4,642,016)  (2,203,796)  3,988,715  (26,164,559) 
Right-of-use assets - net 23,777,844          54,000,903 

 
Right-of-use assets include leasehold right of land and buildings and vehicle. The leasehold right of 

land and buildings is leasing the area with the Treasury Department. Such agreement period is 30 years from 
the years 2012 to 2042. 

On August 23, 2018, Treasury Department Samutprakan has issued a letter requesting the Company to 
pay the rent, rental fees and additional damages in case of building construction and structures without 
permission, damages from demolition of buildings and structures under the original lease agreement and in 
case seeking benefits from royal property without permission at the total amount of Baht 222.17 million.  

Later on September 12, 2018, the Company has issued a letter of objection to the collection of rent, 
rental fees and compensation in such amount. The significant reason is the land and buildings lease 
agreement that is legitimate from the Ministry of Finance. It is carried out according to the resolution of the 
state property No. 1/2012 as well as informing the rental rate, rental fees and other conditions. The 
Company has considered and agreed to enter into the lease agreement and always pay the rent and follow 
the agreement correctly. Therefore, this claim is not in the terms of the agreement. In addition, the various 
claims for damages is a matter between Ministry of Finance and the lease parties during that time (The 
Agricultural Co-operative Federation of Thailand). Later, on March 31, 2021 and August 4, 2021, the 
Company received the letter from the Treasury Office, Samutprakarn for the Company to still pay rent, 
rental fee and such additional damage by considering to collect Baht 206.46 million (from Baht 222.17 
million). 

However, on April 26, 2021, and August 26, 2021, the Company made an objection letter, collection 
of rental fee and such additional damage and confirmed the compliance under the lease agreement correctly 
and completely in accordance with  the principles or instruction of the Treasury Office District as described 
above. The Company, with such facts, has not recorded rental fees and additional fees according to the 
request from Treasury Department in the financial statements. 
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14. INTANGIBLE ASSETS 
    (Unit : Baht) 
 Consolidated financial statements 
 Book value  Transactions  Book value 
 as at December  Additions  Deduction  Transferred in  Transferred out  as at December 
 31, 2020          31, 2021 
Cost            
 Know - how for use in building            
   pollution control ships 4,806,653   -  -  -  -  4,806,653 
 Copy-right ship blue print  3,651,170   -  -  -  -  3,651,170 
 Software 14,562,476   99,900  -  -  -  14,662,376 
 Licence 1,233,115   -  -  2,094,729  -  3,327,844 
       Copy-right ship blue print in progress 1,027,290  1,067,439  -  -  (2,094,729)  - 
  Total 25,280,704  1,167,339  -  2,094,729  (2,094,729)  26,448,043 
Less Accumulated amortization            
 Know - how for use in building            
   pollution control ships (4,806,653)  -  -  -  -  (4,806,653) 
 Copy-right ship blue print  (1,449,608)  (365,117)  -  -  -  (1,814,725) 
 Software (8,395,729)  (1,331,183)  -  -  -  (9,726,912) 
 Licence (366,097)  (718,997)  -  -  -  (1,085,094) 
  Total (15,018,087)  (2,415,297)  -  -  -  (17,433,384) 
  Net book value Total 10,262,617          9,014,659 
            

 
   (Unit : Baht) 
 Consolidated financial statements 
 Book value                           Transactions   Book value 
 as at December  Additions  Deduction  Transferred in  Transferred out  as at December 
 31, 2019          31, 2020 
Cost            
 Know - how for use in building             
   pollution control ships 4,806,653  -   -    -    -   4,806,653  
 Copy-right ship blue print 3,651,170  -   -    -    -   3,651,170  
 Software 21,559,767  -   (6,997,291)   -    -   14,562,476  
 Licence 464,070  538,172   -   230,873    -   1,233,115  
 Copy-right ship blue print in progress -  1,027,290   -    -    -   1,027,290 
  Total 30,481,660  1,565,462  (6,997,291)  230,873                   -   25,280,704 
Less Accumulated amortization            
 Know - how for use in building            
   pollution control ships (4,806,653)  -  -  -  -  (4,806,653) 
 Copy-right ship blue print in progress (1,084,491)  (365,117)  -  -  -  (1,449,608) 
 Software (14,046,767)  (1,346,219)  6,997,257  -  -  (8,395,729) 
 Licence (122,057)  (244,040)  -  -  -  (366,097) 
  Total (20,059,968)  (1,955,376)  6,997,257  -  -  (15,018,087) 
 Net book value  10,421,692           10,262,617 
Amortization for the years            
2021  2,415,297 
2020  1,955,376 
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14. INTANGIBLE ASSETS 
    (Unit : Baht) 
 Consolidated financial statements 
 Book value  Transactions  Book value 
 as at December  Additions  Deduction  Transferred in  Transferred out  as at December 
 31, 2020          31, 2021 
Cost            
 Know - how for use in building            
   pollution control ships 4,806,653   -  -  -  -  4,806,653 
 Copy-right ship blue print  3,651,170   -  -  -  -  3,651,170 
 Software 14,562,476   99,900  -  -  -  14,662,376 
 Licence 1,233,115   -  -  2,094,729  -  3,327,844 
       Copy-right ship blue print in progress 1,027,290  1,067,439  -  -  (2,094,729)  - 
  Total 25,280,704  1,167,339  -  2,094,729  (2,094,729)  26,448,043 
Less Accumulated amortization            
 Know - how for use in building            
   pollution control ships (4,806,653)  -  -  -  -  (4,806,653) 
 Copy-right ship blue print  (1,449,608)  (365,117)  -  -  -  (1,814,725) 
 Software (8,395,729)  (1,331,183)  -  -  -  (9,726,912) 
 Licence (366,097)  (718,997)  -  -  -  (1,085,094) 
  Total (15,018,087)  (2,415,297)  -  -  -  (17,433,384) 
  Net book value Total 10,262,617          9,014,659 
            

 
   (Unit : Baht) 
 Consolidated financial statements 
 Book value                           Transactions   Book value 
 as at December  Additions  Deduction  Transferred in  Transferred out  as at December 
 31, 2019          31, 2020 
Cost            
 Know - how for use in building             
   pollution control ships 4,806,653  -   -    -    -   4,806,653  
 Copy-right ship blue print 3,651,170  -   -    -    -   3,651,170  
 Software 21,559,767  -   (6,997,291)   -    -   14,562,476  
 Licence 464,070  538,172   -   230,873    -   1,233,115  
 Copy-right ship blue print in progress -  1,027,290   -    -    -   1,027,290 
  Total 30,481,660  1,565,462  (6,997,291)  230,873                   -   25,280,704 
Less Accumulated amortization            
 Know - how for use in building            
   pollution control ships (4,806,653)  -  -  -  -  (4,806,653) 
 Copy-right ship blue print in progress (1,084,491)  (365,117)  -  -  -  (1,449,608) 
 Software (14,046,767)  (1,346,219)  6,997,257  -  -  (8,395,729) 
 Licence (122,057)  (244,040)  -  -  -  (366,097) 
  Total (20,059,968)  (1,955,376)  6,997,257  -  -  (15,018,087) 
 Net book value  10,421,692           10,262,617 
Amortization for the years            
2021  2,415,297 
2020  1,955,376 
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   (Unit : Baht) 
 Separate financial statements 
 Book value                          Transactions  Book value 
 as at December  Additions  Deduction  Transferred in  Transferred out  as at December 
 31, 2020          31, 2021 
Cost            
 Copy-right ship blue print 3,651,170   -  -  -  -  3,651,170 
 Software 14,562,476  99,900  -  -  -  14,662,376 
 Licence 1,083,115  -  -  2,094,729  -  3,177,844 
        Copy-right ship blue print in progress 1,027,290  1,067,439  -  -  (2,094,729)  - 
  Total 20,324,051  1,167,339  -  2,094,729  (2,094,729)  21,491,390 
Less Accumulated amortization            
 Copy-right ship blue print (1,449,608)  (365,117)  -  -  -  (1,814,725) 
 Software (8,395,729)  (1,331,183)  -  -  -  (9,726,912) 
 Licence (358,330)  (703,997)  -  -  -  (1,062,327) 
  Total (10,203,667)  (2,400,297)  -  -  -  (12,603,964) 
 Net book value 10,120,384          8,887,426 

 
   (Unit : Baht) 
 Separate financial statements 
 Book value                           Transactions   Book value 
 as at December  Additions  Deduction  Transferred in  Transferred out  as at December 
 31, 2019          31, 2020 
Cost            
 Copy-right ship blue print 3,651,170  -  -  -  -  3,651,170  
 Software 21,559,767  -  (6,997,291)  -  -  14,562,476 
 Licence 464,070  388,172  -  230,873  -  1,083,115 
 Copy-right ship blue print in progress -  1,027,290  -  -  -  1,027,290 
  Total 25,675,007  1,415,462  (6,997,291)  230,873  -  20,324,051 
Less Accumulated amortization            
 Copy-right ship blue print (1,084,491)  (365,117)  -  -  -  (1,449,608) 
 Software (14,046,767)  (1,346,219)  6,997,257  -  -  (8,395,729) 
 Licence (122,057)  (236,273)  -  -  -  (358,330) 
  Total (15,253,315)  (1,947,609)  6,997,257  -  -  (10,203,667) 
 Net book value 10,421,692           10,120,384 
Amortization for the years            
2021  2,400,297 
2020  1,947,609 

 
As at December 31, 2021 and 2020, certain software items of the Company have been fully 

depreciated but are still in use. The original cost of those assets amounted to Baht 1.3 million. 
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15. DEFERRED TAX ASSETS AND DEFERRED TAX LIABILITIES 
15.1 Changes in deferred tax assets and deferred tax liabilities for the year ended December 31, 2021 

and 2020 were summarised as follows: 
 (Unit : Baht) 
 Consolidated financial statements 
 Balance as at   Revenue (expenses) during the year  Balance as at  
 Dec. 31, 2020  In profit or loss  In other  

comprehensive income 
 Dec. 31, 2021 

Deferred tax assets:        
 Trade receivables 962,653  2,015,758  -  2,978,411 
 Inventories 251,144  91,262  -  342,406 
 Property, plant and equipment 251,272  222,400  -  473,672 
 Intangible assets (41)  (233)  -  (274) 
 Warranty provisions 100,098  460,611  -  560,709 
 Employee benefit obligations 3,394,591  130,189  -  3,524,780 
 Lease liabilities 6,560,762  (84,433)  -  6,476,329 
   Total 11,520,479  2,835,554  -  14,356,033  
Deferred tax liabilities:        
 Right-of-use assets (5,013,943)  235,300  -  (4,778,643) 
  Total 6,506,536  3,070,854  -  9,577,390 

 
   (Unit : Baht) 
 Consolidated financial statements 
 Balance as at   The impact of 

adoption of TFRS 9  
and TFRS 16 

 Revenue (expenses) during the year  Balance as at  
 December 31, 

2019 
  In profit or loss  In other 

comprehensive income 
 December 31,  

2020 
Deferred tax assets:          
 Trade receivables 1,188,786  388,812  (614,945)  -  962,653 
 Inventories 247,154  -  3,990  -  251,144 
 Assets held for sale 6,906,176  -  (6,906,176)  -  - 
 Property, plant and equipment 214,376  -  36,896  -  251,272 
 Intangible assets 3,556  -  (3,597)  -  (41) 
 Warranty provisions 80,709  -  19,389  -  100,098 
 Employee benefit obligations 3,583,358  -  (284,316)  95,549  3,394,591 
 Lease liabilities   -  6,641,328  (80,566)  -  6,560,762 
 Operating lease 955,668  -  (955,668)  -  - 

Total 13,179,783  7,030,140  (8,784,993)  95,549  11,520,479   
Deferred tax liabilities:          
 Right-of-use assets -  (5,249,243)  235,300  -  (5,013,943) 

Total 13,179,783  1,780,897  (8,549,693)  95,549  6,506,536 
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15. DEFERRED TAX ASSETS AND DEFERRED TAX LIABILITIES 
15.1 Changes in deferred tax assets and deferred tax liabilities for the year ended December 31, 2021 

and 2020 were summarised as follows: 
 (Unit : Baht) 
 Consolidated financial statements 
 Balance as at   Revenue (expenses) during the year  Balance as at  
 Dec. 31, 2020  In profit or loss  In other  

comprehensive income 
 Dec. 31, 2021 

Deferred tax assets:        
 Trade receivables 962,653  2,015,758  -  2,978,411 
 Inventories 251,144  91,262  -  342,406 
 Property, plant and equipment 251,272  222,400  -  473,672 
 Intangible assets (41)  (233)  -  (274) 
 Warranty provisions 100,098  460,611  -  560,709 
 Employee benefit obligations 3,394,591  130,189  -  3,524,780 
 Lease liabilities 6,560,762  (84,433)  -  6,476,329 
   Total 11,520,479  2,835,554  -  14,356,033  
Deferred tax liabilities:        
 Right-of-use assets (5,013,943)  235,300  -  (4,778,643) 
  Total 6,506,536  3,070,854  -  9,577,390 

 
   (Unit : Baht) 
 Consolidated financial statements 
 Balance as at   The impact of 

adoption of TFRS 9  
and TFRS 16 

 Revenue (expenses) during the year  Balance as at  
 December 31, 

2019 
  In profit or loss  In other 

comprehensive income 
 December 31,  

2020 
Deferred tax assets:          
 Trade receivables 1,188,786  388,812  (614,945)  -  962,653 
 Inventories 247,154  -  3,990  -  251,144 
 Assets held for sale 6,906,176  -  (6,906,176)  -  - 
 Property, plant and equipment 214,376  -  36,896  -  251,272 
 Intangible assets 3,556  -  (3,597)  -  (41) 
 Warranty provisions 80,709  -  19,389  -  100,098 
 Employee benefit obligations 3,583,358  -  (284,316)  95,549  3,394,591 
 Lease liabilities   -  6,641,328  (80,566)  -  6,560,762 
 Operating lease 955,668  -  (955,668)  -  - 

Total 13,179,783  7,030,140  (8,784,993)  95,549  11,520,479   
Deferred tax liabilities:          
 Right-of-use assets -  (5,249,243)  235,300  -  (5,013,943) 

Total 13,179,783  1,780,897  (8,549,693)  95,549  6,506,536 
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 (Unit : Baht) 
 Separate financial statements 
 Balance as at   Revenue (expenses) during the year  Balance as at  
 Dec. 31, 2020  In profit or loss  In other  

comprehensive income 
 Dec. 31, 2021 

Deferred tax assets:        
 Trade receivables 962,653  2,015,758  -  2,978,411 
 Inventories 251,144  91,262  -  342,406 
 Property, plant and equipment 251,272  222,400  -  473,672 
 Intangible assets (41)  (233)  -  (274) 
 Warranty provisions 100,098  460,611  -  560,709 
 Employee benefit obligations 3,179,915  102,483  -  3,282,398 
 Lease liabilities 6,560,762  (84,433)  -  6,476,329 
  Total 11,305,803  2,807,848  -  14,113,651  
Deferred tax liabilities:        
 Right-of-use assets (5,013,943)  235,300  -  (4,778,643) 
  6,291,860  3,043,148  -  9,335,008 

 
   (Unit : Baht) 
 Separate financial statements 
 Balance as at   The impact of  

adoption of TFRS 9  
and TFRS 16 

 Revenue (expenses) during the year  Balance as at  
 December 31, 

2019 
  In profit or loss  In other 

comprehensive 
income 

 December 31,  
2020 

Deferred tax assets:          
 Trade receivables 1,188,786  388,812  (614,945)  -  962,653 
 Inventories 247,154  -  3,990  -  251,144 
 Assets held for sale 6,906,176  -  (6,906,176)  -  - 
 Property, plant and equipment 214,376  -  36,896  -  251,272 
 Intangible assets 3,556  -  (3,597)  -  (41) 
 Warranty provisions 80,709  -  19,389  -  100,098 
 Employee benefit obligations 3,387,570  -  (311,136)  103,481  3,179,915 
 Lease liabilities -  6,641,328  (80,566)  -  6,560,762 
 Operating lease 955,668  -  (955,668)  -  - 

Total 12,983,995  7,030,140  (8,811,813)  103,481  11,305,803   
Deferred tax liabilities:          
 Right-of-use assets -  (5,249,243)  235,300  -  (5,013,943) 
  12,983,995  1,780,897  (8,576,513)  103,481  6,291,860 
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15.2 Tax expense (income) 
 15.2.1 Major components of tax expense (income) for the year ended December 31, 2021 and 2020 

consisted of:   
  (Unit : Baht) 
  Consolidated financial statements  Separate financial statements 

  2021  2020  2021  2020 
Income tax expense (income) shown in profit or loss :         

Current  tax expense:         
Income tax expense for the periods  7,989,343  182,870  7,886,905  - 

Deferred tax expense (income):         
Changes in temporary differences relating to the original 

recognition and reversal  (3,070,854)  8,549,693  (3,043,148)  8,576,513 
Total  4,918,489  8,732,563  4,843,757  8,576,513 

Income tax relating to components of other         
 comprehensive income :         
 Deferred tax relating to actuarial losses from defined employee 

benefit plans 
 

-  95,549  -  103,481 
Total  -  95,549  -  103,481 

 
 15.2.2 A numerical reconciliation between tax expense (income) and the product of accounting 

 profit multiplied by the applicable tax rate for the years ended December 31, 2021 and 2020
 is as follows:  

  (Unit : Baht) 
  Consolidated financial statements  Separate financial statements 

  2021  2020  2021  2020 
Accounting profit (loss) for the year  26,457,418  39,429,386  27,637,200  39,002,076 
Add loss from subsidiary  1,400,171  344,465  -  - 

Total  27,857,589  39,773,851  27,637,200  39,002,076 
The applicable tax rate (%)  20  20  20  20  
Tax expense (income) at the applicable tax rate  5,571,518  7,954,770  5,527,440  7,800,415 
Reconciliation items:         

Tax effect of expenses that are not deductible in         
determining tax profit:         

- Expenses not allowed as expenses in determining taxable profit  767,184  278,752  416,073  146,231 
- Expenses which is deductible increasing from actual payment  (463,084)  (1,033,317)  (399,691)  (1,025,866) 
- Reversal of deferred tax assets with change in accounting 

policies  
 

- 
 

955,668 
 

- 
 

955,668 
- Unrecognised tax losses deferred tax assets  (957,129)  576,690  (700,065)  700,065 
- Others  -  -  -  - 

Total reconciliation items  (653,029)  777,793  (683,683)  776,098 
Total tax expense (income)  4,918,489  8,732,563  4,843,757  8,576,513 
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15.2 Tax expense (income) 
 15.2.1 Major components of tax expense (income) for the year ended December 31, 2021 and 2020 

consisted of:   
  (Unit : Baht) 
  Consolidated financial statements  Separate financial statements 

  2021  2020  2021  2020 
Income tax expense (income) shown in profit or loss :         

Current  tax expense:         
Income tax expense for the periods  7,989,343  182,870  7,886,905  - 

Deferred tax expense (income):         
Changes in temporary differences relating to the original 

recognition and reversal  (3,070,854)  8,549,693  (3,043,148)  8,576,513 
Total  4,918,489  8,732,563  4,843,757  8,576,513 

Income tax relating to components of other         
 comprehensive income :         
 Deferred tax relating to actuarial losses from defined employee 

benefit plans 
 

-  95,549  -  103,481 
Total  -  95,549  -  103,481 

 
 15.2.2 A numerical reconciliation between tax expense (income) and the product of accounting 

 profit multiplied by the applicable tax rate for the years ended December 31, 2021 and 2020
 is as follows:  

  (Unit : Baht) 
  Consolidated financial statements  Separate financial statements 

  2021  2020  2021  2020 
Accounting profit (loss) for the year  26,457,418  39,429,386  27,637,200  39,002,076 
Add loss from subsidiary  1,400,171  344,465  -  - 

Total  27,857,589  39,773,851  27,637,200  39,002,076 
The applicable tax rate (%)  20  20  20  20  
Tax expense (income) at the applicable tax rate  5,571,518  7,954,770  5,527,440  7,800,415 
Reconciliation items:         

Tax effect of expenses that are not deductible in         
determining tax profit:         

- Expenses not allowed as expenses in determining taxable profit  767,184  278,752  416,073  146,231 
- Expenses which is deductible increasing from actual payment  (463,084)  (1,033,317)  (399,691)  (1,025,866) 
- Reversal of deferred tax assets with change in accounting 

policies  
 

- 
 

955,668 
 

- 
 

955,668 
- Unrecognised tax losses deferred tax assets  (957,129)  576,690  (700,065)  700,065 
- Others  -  -  -  - 

Total reconciliation items  (653,029)  777,793  (683,683)  776,098 
Total tax expense (income)  4,918,489  8,732,563  4,843,757  8,576,513 
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15.2.3 A numerical reconciliation between the average effective tax rate and the applicable 
tax rate  

  For the years ended December 31, 2021 and 2020 is summarized as follows:  
 (Unit : Baht ) 
 Consolidated financial statements 
 2021  2020 
 Tax amount 

(Baht) 
 Tax rate 

(%) 
 Tax amount 

(Baht) 
 Tax rate 

(%) 
Accounting profit (loss) before tax expense for the year 27,857,589    39,773,851   
Tax expense (income) at the applicable tax rate 5,571,518  20  7,954,770  20 
Reconciliation items (653,029)  (2.34)  777,793  1.96 
Tax expense (income) at the average effective tax rate 4,918,489  17.66  8,732,563  21.96 

 
 (Unit : Baht ) 
 Separate financial statements 
 2021  2020 
 Tax amount 

(Baht) 
 Tax rate 

(%) 
 Tax amount 

(Baht) 
 Tax rate 

(%) 
Accounting profit (loss) before tax expense for the year 27,637,200    39,002,076   
Tax expense (income) at the applicable tax rate 5,527,440  20  7,800,415  20 
Reconciliation items (683,683)  (2.47)  776,098  1.99 
Tax expense (income) at the average effective tax rate 4,843,757  17.53  8,576,513  21.99 

 
16. WITHHOLDING TAX  

This represents the withholding tax of the following years:  
   (Unit : Baht ) 
 Consolidated financial 

statements 
 Separate financial 

statements 
 2021  2020  2021  2020 

Year 2017 -  871,344  -  - 
Year 2018 8,878,968  8,878,968  8,878,968  8,878,968 
Year 2019 9,723,853  10,751,155  9,723,853  9,723,853 
Year 2020 9,686,105  9,686,105  8,997,407  8,997,407 
Year 2021 5,797,819  -  4,390,237  - 

      Total 34,086,745  30,187,572  31,990,465  27,600,228 
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The Company and its subsidiaries regard withholding tax as an asset since they have the right to 
claim for refund or during refundable process.  However, the net realisable value of withholding tax is 
subject to the exercise of the claim by the Company and its subsidiaries, and the result of the Company 
and its subsidiaries’ tax audit by the Revenue officials. 

 
17. BANK OVERDRAFTS AND SHORT-TERM LOANS FROM FINANCIAL INSTITUTIONS  

    (Unit : Baht) 
  Interest rate Percent per annum  Consolidated financial statements  Separate financial statements 
  2021  2020  2021  2020  2021  2020 

Bank Overdraft  6.15  -  90,582  -  90,582  - 
Promission notes  2.50  2.50 - 2.63  70,000,000  75,000,000  70,000,000  75,000,000 
Trust receipts   2.20 - 3.20  -  2,998,766  -  2,998,766  - 
Total      73,089,348  75,000,000  73,089,348  75,000,000 

 
As at December 31, 2021, the Company has bank overdraft facilities amounted to Baht 20 million, 

short-term loans Baht 220 million and trust receipt Baht 240 million (As at December 31, 2020 : Bank 
overdraft facilities Baht 20 million, short-term loans Baht 160 million and trust receipt Baht 120 million), 
secured by the mortgage of the Company two floating dockyards and land and construction thereon. 

As at December 31, 2021, the subsidiary has bank overdraft facilities amounted to Baht 2 million 
and short-term loans Baht 10 million (As at December 31, 2020 : 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. 

 
18. PROVISION FOR WARRANTY UNDER CONTRACT  
  The Company has set a provision for product warranty against any loss or damage that might occur 

for shipbuilding project delivery by using the warranty upon management criteria and experience. 
   (Unit : Baht) 
 Consolidated financial statements 

 
 Separate financial statements 

 2021   2020  2021   2020 
Balance, at the beginning of the year 500,489  403,546  500,489  403,546 
Add Addition during the year 3,382,616  1,050,000  3,382,616  1,050,000 
Less Payment during the year (661,864)  (853,588)  (661,864)  (853,588) 
 Reversal (417,696)  (99,469)  (417,696)  (99,469) 
Balance, at the end of the year 2,803,545  500,489  2,803,545  500,489 

  
 In 2021 and 2020, the Company has set the provisions from the work guarantee amounting to Baht 
3.38 million and Baht 1.05, respectively, according to the estimates from the engineers. 
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The Company and its subsidiaries regard withholding tax as an asset since they have the right to 
claim for refund or during refundable process.  However, the net realisable value of withholding tax is 
subject to the exercise of the claim by the Company and its subsidiaries, and the result of the Company 
and its subsidiaries’ tax audit by the Revenue officials. 

 
17. BANK OVERDRAFTS AND SHORT-TERM LOANS FROM FINANCIAL INSTITUTIONS  

    (Unit : Baht) 
  Interest rate Percent per annum  Consolidated financial statements  Separate financial statements 
  2021  2020  2021  2020  2021  2020 

Bank Overdraft  6.15  -  90,582  -  90,582  - 
Promission notes  2.50  2.50 - 2.63  70,000,000  75,000,000  70,000,000  75,000,000 
Trust receipts   2.20 - 3.20  -  2,998,766  -  2,998,766  - 
Total      73,089,348  75,000,000  73,089,348  75,000,000 

 
As at December 31, 2021, the Company has bank overdraft facilities amounted to Baht 20 million, 

short-term loans Baht 220 million and trust receipt Baht 240 million (As at December 31, 2020 : Bank 
overdraft facilities Baht 20 million, short-term loans Baht 160 million and trust receipt Baht 120 million), 
secured by the mortgage of the Company two floating dockyards and land and construction thereon. 

As at December 31, 2021, the subsidiary has bank overdraft facilities amounted to Baht 2 million 
and short-term loans Baht 10 million (As at December 31, 2020 : 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. 

 
18. PROVISION FOR WARRANTY UNDER CONTRACT  
  The Company has set a provision for product warranty against any loss or damage that might occur 

for shipbuilding project delivery by using the warranty upon management criteria and experience. 
   (Unit : Baht) 
 Consolidated financial statements 

 
 Separate financial statements 

 2021   2020  2021   2020 
Balance, at the beginning of the year 500,489  403,546  500,489  403,546 
Add Addition during the year 3,382,616  1,050,000  3,382,616  1,050,000 
Less Payment during the year (661,864)  (853,588)  (661,864)  (853,588) 
 Reversal (417,696)  (99,469)  (417,696)  (99,469) 
Balance, at the end of the year 2,803,545  500,489  2,803,545  500,489 

  
 In 2021 and 2020, the Company has set the provisions from the work guarantee amounting to Baht 
3.38 million and Baht 1.05, respectively, according to the estimates from the engineers. 
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19. LEASE LIABILITIES 
 The carrying amounts of lease liabilities and the movement for the year ended December 31, 2021 
and 2020 are summarised below. 

 (Unit : Baht) 
 Consolidated financial statements/ 

Separate financial statements 
 2021  2020 
Balance at the beginning 37,212,599  1,417,842 
Effects of the adoption of TFRS 16 -  37,419,269 
As at January 1, 2020 37,212,599  38,837,111 
Addition -  1,808,891 
Payments (2,018,253)  (3,433,403) 
Balance at the end of the year 35,194,346  37,212,599 
Less: current portion (2,088,340)   (2,018,253) 
Lease liabilities - net of current portion 33,106,006  35,194,346 

  
 Amounts recognised in the statement of comprehensive income for the years ended December 31, 
2021 and 2020 are consisted of : 

      Baht 
 Consolidated 

Financial  Statements 
 Separate  

Financial  Statements 
 2021  2020  2021  2020 

Depreciation - right-of-use assets 3,707,981  4,642,016  3,707,981  4,642,016 
Interest expenses 1,365,686  1,431,715  1,365,686  1,431,715 

 5,073,667  6,073,731  5,073,667  6,073,731 
 

For the years ended December 31, 2021 and 2020, the total cash outflow for leases on consolidated 
and separated financial statements amount to Baht 2.02 million and Baht 3.43 million, respectively, and 
as at December 31, 2020 also had non-cash additions to right-of-use assets and lease liabilities of Baht 
1.81 million. 

 
 The Company entered into a lease agreement to pay for the land and construction leasehold right 
on the agreement, the lease has a term of 30 years starting from 2012 and to 2042. As at December 31, 
2021, the Company has the obligation to pay the outstanding lease payment under the agreement as 
follows: 
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   (Unit : Baht) 
Payable within  Consolidated financial statements/ 

Separate financial statements 
1 year  2,088,340 
1 to 5 years  5,468,737 
Thereafter 5 years  27,637,269 
Total  35,194,346 

  
20. LONG-TERM LOANS FROM BANK 
  Long-term loan consisted of: 

    (Unit : Baht) 
  Consolidated financial statements/ 

Separate financial statements 
  2021   2020 
Loan from local commercial bank  53,040,000  80,238,145 
Less Current portion    (11,760,000)  (20,598,120) 
 Long-term loans from bank-net  41,280,000  59,640,025 

 
  As at December 31, 2021, the Company entered into one long-term loan agreement with the bank 

at the amount of Baht 105 million. (As at December 31, 2020, the Company entered into two long-term 
loan agreements with the bank at the amount of Baht 105 million and Baht 72 million.) 

  First agreement : Long-term loan amounted Baht 105 million for land and construction thereon, 
interest rate at 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. 

  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, interest rate at MLR - 1.90 per annum 
   - Month No. 37 - 60, interest rate at MLR - 1.65 per annum 
   - Month No. 61 - 120, interest rate at MLR - 1.40 per annum 

Later on December 26, 2017, the Company has reduced some parts of loan amount according to the 
credit agreement by the loan agreement from the bank in total Baht 72 million. 
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   (Unit : Baht) 
Payable within  Consolidated financial statements/ 

Separate financial statements 
1 year  2,088,340 
1 to 5 years  5,468,737 
Thereafter 5 years  27,637,269 
Total  35,194,346 

  
20. LONG-TERM LOANS FROM BANK 
  Long-term loan consisted of: 

    (Unit : Baht) 
  Consolidated financial statements/ 

Separate financial statements 
  2021   2020 
Loan from local commercial bank  53,040,000  80,238,145 
Less Current portion    (11,760,000)  (20,598,120) 
 Long-term loans from bank-net  41,280,000  59,640,025 

 
  As at December 31, 2021, the Company entered into one long-term loan agreement with the bank 

at the amount of Baht 105 million. (As at December 31, 2020, the Company entered into two long-term 
loan agreements with the bank at the amount of Baht 105 million and Baht 72 million.) 

  First agreement : Long-term loan amounted Baht 105 million for land and construction thereon, 
interest rate at 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. 

  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, interest rate at MLR - 1.90 per annum 
   - Month No. 37 - 60, interest rate at MLR - 1.65 per annum 
   - Month No. 61 - 120, interest rate at MLR - 1.40 per annum 

Later on December 26, 2017, the Company has reduced some parts of loan amount according to the 
credit agreement by the loan agreement from the bank in total Baht 72 million. 
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  The total repayments are 108 installments, the first installment will be made on the final business 
date of 13th month from the first withdrawal installment from bank and finish within 120 months from the 
first withdrawal month under the repayment conditions as follows : 

Installment no. 1:          Repay the loan principal not less than Baht 1.49 million 
        Installment no. 2-13:     Repay the loan principal Baht 10,110 each 
            Installment no. 14-107:  Repay the loan principal Baht 736,510 each 
              Installment no. 108:      Agree to pay equal to the outstanding amount of principal loan 
     and interest under the loan agreement completely 

  Such long-term loan is guaranteed by a floating dockyards (See Note 12). 
During the year 2021, the Company has fully repaid the long-term loan for the second agreement 

with credit line of Baht 72 million. 
  Other significant practice under the agreement 
  The Company has to comply with the conditions as specified in the loan agreement on significant 

matters such as the Company has not to take the loan for other purposes except specified in the agreement 
and has not transfer, sell, rent, dispose or coursing any encumbrance to assets and debt obligations or 
burden by loan or guarantee any persons. As a result, the ratio of total liabilities to shareholders’ equity is 
more than 1.3:1. However, it must not be less than zero. The Company agrees to hold the ratio of the 
ability to repay debt at the ratio of not less than 1.5 times. 
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21. PROVISIONS FOR EMPLOYEE BENEFIT  
   The Company and its subsidiarie’s provisions for employee benefits are as follows : 

 (Unit : Baht) 
 Consolidated financial statements  Separate financial statements 
 2021   2020  2021   2020 

Provisions for employee benefit balance forward 16,990,802  18,140,452  15,899,575  16,937,850 
Current cost and interest 1,853,834  1,889,234  1,710,535  1,742,047 
Actuarial losses from defined        
 employee benefit plans -  505,348  -  517,405 
Employee benefit paid in the period (1,198,120)  (3,544,232)  (1,198,120)  (3,297,727) 
Provisions for employee benefit ending forward 17,646,516  16,990,802  16,411,990  15,899,575 

   
   Expense recognised in the statements of comprehensive income for the years ended at December 

31, 2021 and 2020 :- 
 

 (Unit : Baht) 
  Consolidated financial statements  Separate financial statements 
  2021  2020  2021  2020 

Current service costs         
Cost of services  681,403  679,971  681,403  679,971 
Distribution costs  79,164  81,521  79,164  81,521 
Administrative expenses   786,346  828,035  662,128  698,816 

 Total  1,546,913  1,589,527  1,422,695  1,460,308 
Interest on obligation  306,921  299,707  287,840  281,739 
Total  1,853,834  1,889,234  1,710,535  1,742,047 

 
  Assumptions in the estimates based on the actuarial principles 

 Percentage 
 Consolidated financial statements  Separate financial statements 

Discount rate 1.32 - 1.80  1.69 
Salary increase rate 3.00 - 6.00  5.00 
Employee turnover rate 1.91 - 57.30  5.73 - 34.38 
Mortality rate (Of Thai mortality table 2017) 105  105 
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21. PROVISIONS FOR EMPLOYEE BENEFIT  
   The Company and its subsidiarie’s provisions for employee benefits are as follows : 

 (Unit : Baht) 
 Consolidated financial statements  Separate financial statements 
 2021   2020  2021   2020 

Provisions for employee benefit balance forward 16,990,802  18,140,452  15,899,575  16,937,850 
Current cost and interest 1,853,834  1,889,234  1,710,535  1,742,047 
Actuarial losses from defined        
 employee benefit plans -  505,348  -  517,405 
Employee benefit paid in the period (1,198,120)  (3,544,232)  (1,198,120)  (3,297,727) 
Provisions for employee benefit ending forward 17,646,516  16,990,802  16,411,990  15,899,575 

   
   Expense recognised in the statements of comprehensive income for the years ended at December 

31, 2021 and 2020 :- 
 

 (Unit : Baht) 
  Consolidated financial statements  Separate financial statements 
  2021  2020  2021  2020 

Current service costs         
Cost of services  681,403  679,971  681,403  679,971 
Distribution costs  79,164  81,521  79,164  81,521 
Administrative expenses   786,346  828,035  662,128  698,816 

 Total  1,546,913  1,589,527  1,422,695  1,460,308 
Interest on obligation  306,921  299,707  287,840  281,739 
Total  1,853,834  1,889,234  1,710,535  1,742,047 

 
  Assumptions in the estimates based on the actuarial principles 

 Percentage 
 Consolidated financial statements  Separate financial statements 

Discount rate 1.32 - 1.80  1.69 
Salary increase rate 3.00 - 6.00  5.00 
Employee turnover rate 1.91 - 57.30  5.73 - 34.38 
Mortality rate (Of Thai mortality table 2017) 105  105 
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  Sensitivity analysis 
 The results of sensitivity analysis for significant assumptions that affect the present value of the 
long-term employee benefit obligations as at December 31, 2021 are summarized below:  
     (Unit: Million Baht) 
 Percentage  Consolidated financial statements  Separate financial statements 

 Increase (Decrease)  Increase  Decrease  Increase  Decrease 
Discount rate 1  (1.88)  1.86  (1.72)  1.69 
Salary increase rate 2  2.33  (1.52)  2.12  (1.39) 
Turnover rate 40  (1.35)  2.81  (1.23)  2.58 
Mortality rate 40  (1.68)  1.93  (1.66)  1.76 
    

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 PER SHARE 
Earnings per share is calculated by dividing the net profit for the year by the weighted average 

number of ordinary shares issued during the year. 
 Consolidated financial statements  Separate financial statements 
 2021  2020  2021  2020 
Profit for the years (Baht) 21,557,489  30,621,048  22,793,443  30,425,563 
Weighted average number of ordinary shares (Share) 258,291,087  258,291,087  258,291,087  258,291,087 
Basic earnings per share (Baht/Share) 0.084  0.119  0.088  0.118 

 
24. EXPENSE BY NATURE 

Significant expenses by nature are as follows :  
 (Unit : Baht) 
 For the year ended December 31 
 Consolidated statement of 

comprehensive income 
 Separate statement of 

comprehensive income 
  2021  2020  2021  2020 
Raw material and consumable used  162,605,368  196,781,367  161,229,422  192,524,785 
Change in material and work in process  3,563,141  14,593,911  4,105,423  14,641,717 
Depreciation and amortization   45,722,360  42,347,114  45,074,713  42,045,480 
Employee benefit cost  104,545,825  118,109,495  75,950,285  88,606,783 
Employee benefit after retired  1,546,913  1,589,527  1,422,695  1,460,308 
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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 of the company’s operating segment. 
 The Company and its subsidiaries’ business operations involve 2 principal segments: (1) Ship 
repairing (2) Shipbuilding and (3) Ship supply. These operations are mainly carried on in Thailand. 
 Below is the consolidated financial information for the year ended December 31, 2021 and 2020 of 
the Company and its subsidiaries by operating segments.  
 

                                                    (Unit : Million Baht)                     
 
 

Consolidated financial statements 

 For the three-month periods ended December 31 

 
Ship repairing 

segment 
 Shipbuilding 

segment 
 Ship supply 

segment 
 Other segments  Elimination of 

inter-segment 
revenues 

 Consolidation 

 2021  2020  2021  2020  2021  2020  2021  2020  2021  2020  2021  2020 
Revenue from external customers 370.8   373.3  75.1   86.4  60.6   22.8  5.6          (2.4)  -  -  512.1  480.1 
Inter-segment revenues 0.2   0.4  58.1   21.2  -  -  32.2   30.2  (90.5)  (51.8)  -  - 
Total revenues 371.0   373.7  133.2   107.6  60.6   22.8  37.8   27.8  (90.5)  (51.8)  512.1  480.1 
Segment income (loss) 95.3  111.9  34.8  31.60  2.0  2.5  8.3      (0.5)  -  -  140.4  145.5 
Unallocated income and expenses:                        
 Interest income                     0.1  0.1 
 Other income                     16.0  13.6 
   Distribution costs and administrative 
        expenses                    (123.5)  

 
(112.3) 

   Finance costs                     (6.6)  (7.5) 
 Tax expense (income)                     (4.9)  (8.7) 
Profit for the period                     21.5  30.7 
As at December 31                        
Property, plant and equipment                      392.4  425.9 
Right-of-use assets                     48.8  54.0 
Intangible assets                     9.0  10.3 
Unallocated assets                     261.8  228.1 
Total assets                     712.0  718.3 
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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 of the company’s operating segment. 
 The Company and its subsidiaries’ business operations involve 2 principal segments: (1) Ship 
repairing (2) Shipbuilding and (3) Ship supply. These operations are mainly carried on in Thailand. 
 Below is the consolidated financial information for the year ended December 31, 2021 and 2020 of 
the Company and its subsidiaries by operating segments.  
 

                                                    (Unit : Million Baht)                     
 
 

Consolidated financial statements 

 For the three-month periods ended December 31 

 
Ship repairing 

segment 
 Shipbuilding 

segment 
 Ship supply 

segment 
 Other segments  Elimination of 

inter-segment 
revenues 

 Consolidation 

 2021  2020  2021  2020  2021  2020  2021  2020  2021  2020  2021  2020 
Revenue from external customers 370.8   373.3  75.1   86.4  60.6   22.8  5.6          (2.4)  -  -  512.1  480.1 
Inter-segment revenues 0.2   0.4  58.1   21.2  -  -  32.2   30.2  (90.5)  (51.8)  -  - 
Total revenues 371.0   373.7  133.2   107.6  60.6   22.8  37.8   27.8  (90.5)  (51.8)  512.1  480.1 
Segment income (loss) 95.3  111.9  34.8  31.60  2.0  2.5  8.3      (0.5)  -  -  140.4  145.5 
Unallocated income and expenses:                        
 Interest income                     0.1  0.1 
 Other income                     16.0  13.6 
   Distribution costs and administrative 
        expenses                    (123.5)  

 
(112.3) 

   Finance costs                     (6.6)  (7.5) 
 Tax expense (income)                     (4.9)  (8.7) 
Profit for the period                     21.5  30.7 
As at December 31                        
Property, plant and equipment                      392.4  425.9 
Right-of-use assets                     48.8  54.0 
Intangible assets                     9.0  10.3 
Unallocated assets                     261.8  228.1 
Total assets                     712.0  718.3 
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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 
Tisco Bank Public Company Limited (2019 : Siam Commercial Bank Public Company Limited), will be 
paid to employees upon termination in accordance with the fund rules. For the years 2020 and 2019, the 
Company and its subsidiary contributed in the amount totaling Baht 4.49 million and Baht 4.53 million, 
respectively. (the Company only : Baht 4.33 million and Baht 4.26 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, 2021 and 2020, the 
Company’s debt-to-equity ratio was 0.66 : 1 and 0.66 : 1, respectively. 

 
28. DIVIDEND 
 For the year 2021 

 At the Annual General Meeting of the Shareholders held on April 1,2021, it had the resolution to 
approve the dividend payment for the 2020 earnings in cash at the rate of Baht 0.10 per share, totaling 
Baht 25.83 million. The dividend payment was scheduled on April 30, 2021. 

 
 For the year 2020 

 At the Annual General Meeting of the Shareholders held on April 3, 2020, it had the resolution to 
approve the dividend payment for the 2019 earnings in cash at the rate of Baht 0.05 per share, totaling 
Baht 12.91 million. The dividend payment was scheduled on April 30, 2020. 

 
29. PRIVILEGES AND BENEFITS UNDER INVESTMENT PROMOTION 

The Company has received several tax privileges according to the Investment Promotion Act B.E. 
2520 approved on April 26, 2018, with the Promotional Certificate No. 61-0481-1-04-1-0 for improving 
the production efficiency to reduce the impact on the environment. It can be summarised as follows: 

1.  To approve a promoted person shall be granted permission to bring into the Country who are 
skilled workers or experts, spouses and dependents of persons in both types and in such 
numbers and for such periods of time as the Board may deem appropriate even in excess of 
such quotas or period of time permitted to stay in the country approved by the Board for the 
period of permitted stay in the country. 
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2.  To be exempted from import duties for the machineries under the Board approval. 
3.  To be exempted from corporate income tax on the net profit derived from the promoted 

activity altogether not over 50 percent of the investment amount in order to improve the 
production efficiency excluding cost of land and working capital for a period of 3 years from 
the date income is first derived from such activity. 

4.  To be exempted from including the dividends derived from a promoted activity that is granted 
an exemption of corporate income tax under section 31 from calculating of taxable income. 

5.  To approve a promoted person to take out or remit abroad money in foreign currency. 
In the year 2021, the Company still has no revenue from the promoted business. 
 

30. RECONCILIATION OF LIABILITIES ARISING FROM FINANCING ACTIVITIES 
Changes in the liabilities arising from financing activities for the years ended December 31, 2021 and 

2020 are as follows: 
(Unit : Baht) 

 Consolidated financial statements 
 Balance  Cash flows  Non-cash transaction  Balance 
 as at January   Increase  Increase  Acquisition of   Differences  as at December 
 1, 2021  (decrease)*    subsidiary  on translation  31, 2021 

         of financial   
Short-term borrowings from financial institutions 75,000,000  (1,957,676)  -  -  47,024  73,089,348 
Long-term borrowings from financial institutions 80,238,145  (27,198,145)  -  -  -  53,040,000 
Lease liabilities 37,212,599  (2,018,253)  -  -  -  35,194,346 

Total 192,450,744  (31,174,074)  -  -  47,024  161,323,694 

 
(Unit : Baht) 

 Consolidated financial statements 
 Balance  Cash flows  The impact of   Non-cash transaction  Balance  
 as at January   Increase  adoption of  Increase  Acquisition of   Differences  as at December  
 1, 2020  (decrease)*  TFRS 16    subsidiary  on translation  31, 2020  

           of financial    
               
Short-term borrowings from                

financial institutions 140,000,000  (65,000,000)  -  -  -  -  75,000,000  
Long-term borrowings from  

financial institutions 107,856,265 
 

(27,618,120)  -  -  -  -  80,238,145 
 

Lease liabilities 1,417,842  (3,433,403)  37,419,269  1,808,891  -  -  37,212,599  
Total 249,274,107  (96,051,523)  37,419,269  1,808,891  -  -  192,450,744  
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2.  To be exempted from import duties for the machineries under the Board approval. 
3.  To be exempted from corporate income tax on the net profit derived from the promoted 

activity altogether not over 50 percent of the investment amount in order to improve the 
production efficiency excluding cost of land and working capital for a period of 3 years from 
the date income is first derived from such activity. 

4.  To be exempted from including the dividends derived from a promoted activity that is granted 
an exemption of corporate income tax under section 31 from calculating of taxable income. 

5.  To approve a promoted person to take out or remit abroad money in foreign currency. 
In the year 2021, the Company still has no revenue from the promoted business. 
 

30. RECONCILIATION OF LIABILITIES ARISING FROM FINANCING ACTIVITIES 
Changes in the liabilities arising from financing activities for the years ended December 31, 2021 and 

2020 are as follows: 
(Unit : Baht) 

 Consolidated financial statements 
 Balance  Cash flows  Non-cash transaction  Balance 
 as at January   Increase  Increase  Acquisition of   Differences  as at December 
 1, 2021  (decrease)*    subsidiary  on translation  31, 2021 

         of financial   
Short-term borrowings from financial institutions 75,000,000  (1,957,676)  -  -  47,024  73,089,348 
Long-term borrowings from financial institutions 80,238,145  (27,198,145)  -  -  -  53,040,000 
Lease liabilities 37,212,599  (2,018,253)  -  -  -  35,194,346 

Total 192,450,744  (31,174,074)  -  -  47,024  161,323,694 

 
(Unit : Baht) 

 Consolidated financial statements 
 Balance  Cash flows  The impact of   Non-cash transaction  Balance  
 as at January   Increase  adoption of  Increase  Acquisition of   Differences  as at December  
 1, 2020  (decrease)*  TFRS 16    subsidiary  on translation  31, 2020  

           of financial    
               
Short-term borrowings from                

financial institutions 140,000,000  (65,000,000)  -  -  -  -  75,000,000  
Long-term borrowings from  

financial institutions 107,856,265 
 

(27,618,120)  -  -  -  -  80,238,145 
 

Lease liabilities 1,417,842  (3,433,403)  37,419,269  1,808,891  -  -  37,212,599  
Total 249,274,107  (96,051,523)  37,419,269  1,808,891  -  -  192,450,744  
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(Unit : Baht) 
 Separate financial statements 
 Balance  Cash flows  Non-cash transaction  Balance 
 as at January   Increase  Increase  Acquisition of   Translation on  as at December 
 1, 2021  (decrease)*    subsidiary  exchange rate  31, 2021 
Short-term borrowings from financial institutions 75,000,000  (1,957,676)  -  -  47,024  73,089,348 
Long-term borrowings from financial institutions 80,238,145  (27,198,145)  -  -  -  53,040,000 
Long-term borrowings from related - parties 13,600,000  3,900,000  -  -  -  17,500,000 
Lease liabilities 37,212,599  (2,018,253)  -  -  -  35,194,346 

Total 206,050,744  (27,274,074)  -  -  47,024  178,823,694 
 

(Unit : Baht) 
 Separate financial statements 
 Balance  Cash flows  The impact of   Non-cash transaction  Balance  
 as at January   Increase  adoption of  Increase  Acquisition of   Differences  as at December  
 1, 2020  (decrease)*  TFRS 16    subsidiary  on translation  31, 2020  

           of financial    
               
Short-term borrowings from                

financial institutions 140,000,000  (65,000,000)  -  -  -  -  75,000,000  
Long-term borrowings from  

financial institutions 107,856,265 
 

(27,618,120)  -  -  -  -  80,238,145 
 

Long-term borrowings from  
related - parties 20,000,000 

 
(6,400,000) 

 
-  -  -  -  13,600,000 

 

Lease liabilities 1,417,842  (3,433,403)  37,419,269  1,808,891  -  -  37,212,599  
Total 269,274,107  (102,451,523)  37,419,269  1,808,891  -  -  206,050,744  

 
* Financing cash flows included net proceeds and repayment of cash transactions in the statements of cash flows.  

31. COMMITMENTS AND CONTINGENT LIABILITIES  
 31.1  Commitments relating to operating lease and service agreements 

The Company and its subsidiaries have entered into several lease agreements relating to the 
staff bus service, hire of work agreement, and other services agreements. 

   As at December 31, 2021 and 2020 future minimum lease payments under these operating 
leases contracts were as follows: 

 (Unit : Baht) 
 Consolidated                                        

financial statements 
 Separate                                                 

financial statements 
 2021  2020  2021  2020 
Payable within:        

In up to 1 year 433,200  397,000  433,200  397,000 
In over 1 and up to 5 years -  -  -  - 
In over 5 years -  -  -  - 
 433,200  397,000  433,200  397,000 
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 31.2 Commitments relating to ship building and ship repairing contracts 
   a) As at December 31, 2021, the Company had the shipbuilding and ship repair agreement 

that had not been delivered or serviced amounted Baht 248.52 million.  
   b) As at December 31, 2021, the Company and its subsidiaries entered into the shipbuilding 

and ship repair agreement amounted Baht 248.62 million with the advance received of the 
payment from the customer amounted Baht 38.97 million (separate company had entered into the 
shipbuilding amounted Baht 284.62 million and had the advance received of the payment from the 
customer amounted Baht 38.97 million) (see Note 9). 

 
 31.3   Commitments for purchase of goods 

   As at December 31, 2021, the Company has outstanding commitments on the contracts to 
purchase machinery and equipment for ship repair of Baht 51.57 million, USD 0.03 million and 
EUR 1.25 million. 

 
 31.4  Commitment from the letter of credit 

As at December 31,2021, the Company had a letter of credit with a financial institution that 
is not yet due in the amount of Eur 0.10 million. 

 
 31.5   Guarantees 

 As at December 31, 2021, the Company and its subsidiaries had outstanding bank 
guarantees of Baht 83.20 million (The Company Only : Baht 78.95 million) which have been 
issued by banks on behalf of the Company and its subsidiaries in respect of certain performance 
bonds as required in the ordinary course of business of the Company and its subsidiaries. 

 
31.6 Securities against credit facilities and loans as obtained from financial institutions 

   As at December 31, 2021, the Company’s credit facilities and loans obtained from banks at 
the amount of Baht 585 million have been secured by the mortgage of the Company’s two floating 
dockyards and land and construction thereon. 

   As at December 31, 2021, the subsidiary’s credit facilities and loans obtained from banks at  
the amount of Baht 12 million have been secured by the mortgage of the subsidiary’s two ships 
and secured by the parent company. 
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32. FINANCIAL INSTRUMENTS 
 32.1 Financial risk management and policies 

The Company and its subsidiaries’ financial instruments, principally comprise cash and 
cash equivalents, trade and other current receivable, unbilled complete construction in progress, 
lease receivables, loan, bank overdrafts and short-term loans from financial institutions, trade 
accounts and other payable, lease liabilities and long-term loans from bank. The financial risks 
associated with these financial instruments and how they are managed are described below.   

  32.1.1 Credit risk 
The Company and its subsidiaries are exposed to credit risk primarily with respect to trade 

and other current receivable and loans. The management manages the risk by adopting credit 
control policies and procedures, and therefore do not expect to incur material financial losses. The 
maximum exposure to credit risk is limited to the carrying amounts of trade and other current 
receivables, lease receivable and loans as stated in the statements of financial position. 

The Company is subject to concentrations of credit risk because the Company builds and 
repairs ships for general customers, in both the private and public sectors. The ability of these 
debtors to meet their obligations is related to the country’s economic conditions.  

  32.1.2 Interest rate risk 
Significant financial assets and liabilities as at December 31, 2021 classified by type of 

interest rates are summarised in the table below, with those financial assets and liabilities that carry 
fixed interest rates further classified based on the maturity date, or the repricing date (if this occurs 
before the maturity date).  

 
 Fixed interest rates         

 Within  
1 year 

 1 - 5 
years 

 Over  
5 years 

 Floating 
interest rate 

 Non-interest 
bearing 

 Total  Effective 
interest rate 

 (Million Baht) (% p.a.) 
Financial assets              
Cash and cash equivalents 0.38  -  -  16.83  2.34  19.55  0.50 - 0.25 
 0.38  -  -  16.83  2.34  19.55   
 Fixed interest rates         

 Within  
1 year 

 1 - 5 
years 

 Over  
5 years 

 Floating 
interest rate 

 Non-interest 
bearing 

 Total  Effective 
interest rate 

Financial liabilities              
Bank overdraft -  -  -  0.10  -  0.10  6.15 
Promissory notes -  -  -  70.00  -  70.00  2.50 
Trust receipts -  -  -  2.99  -  2.99  2.20 - 3.20 
Long - term loans from bank -  -  -  53.04  -  53.04  3.47 - 4.07 
 -  -  -  126.13  -  126.13   
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  32.1.3 Foreign currency risk 
  As at December 31, 2021 and 2020, the significant outstanding balances of the Company 
and its subsidiaries’ financial assets and liabilities denominated in foreign currencies are as follows: 

  (Unit: Million foreign currency unit) 
Foreign  Consolidated financial statements  Separate financial statements 
currency  Financial assets  Financial liabilities  Financial assets  Financial liabilities 

 
 As at December  

31, 2021 
 As at December  

31, 2020 
 As at December  

31, 2021 
 As at December  

31, 2020 
 As at December  

31, 2021 
 As at December  

31, 2020 
 As at December  

31, 2021 
 As at December  

31, 2020 
US dollar  0.29  0.37  0.05  -  0.29  0.37  0.05  - 
Euro  0.12  0.12  -  -  0.12  0.12  -  - 
Yen  -  -  2.44  -  -  -  2.44  - 

 
Foreign currency  Average Purchase exchange rate  Average Sale exchange rate 

  As at December  
31, 2021 

 As at December  
31, 2020 

 As at December  
31, 2021 

 As at December  
31, 2020 

US dollar  33.2469  29.8674  33.5929  30.2068 
Euro  37.5083  36.4949  38.2813  37.2578 
Yen  0.2869  0.2869  0.2944  0.2945 

 
 32.2 Fair values of financial instruments 

Since the majority of the Company and its subsidiaries’ financial assets and parts of their 
financial liabilities are short-term in nature, and lendings and loan borrowings carry floating 
interest rates, the fair value of these financial assets and liabilities is not expected to be materially 
different from the amounts presented in the statements of financial position. 

 
A fair value is the amount for which an asset can be exchanged or a liability settled between 

knowledgeable, willing parties in an arm’s length transaction. The fair value is determined by 
reference to the market price of the financial instrument or by using an appropriate valuation 
technique, depending on the nature of the instrument.  

 
33. APPROVAL OF FINANCIAL STATEMENTS 

These financial statements were authorised for issue by the Company’s Directors on 10 February 
2022. 
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33. APPROVAL OF FINANCIAL STATEMENTS 

These financial statements were authorised for issue by the Company’s Directors on 10 February 
2022. 
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sign the company to sign with the company seal. (If any) On annual registration statement and authorize any person 
to sign the document in the annual registration statement instead. By using the text and format as follows: 

 Having carefully verified the information and data shown in this annual registration statement ASIMAR certifies 
that they are completely accurate, factual, and not misleading or lacking in essential detail. In addition :

 (1)  The Financial statements and data summarized in annual registration statement show essentially 
accurate information and data about its financial standing, performance, and cash flow of ASIMAR and 
its subsidiaries.

 (2)    It has put in place a good information and data disclosure system to ensure that it discloses essential 
details about itself and its subsidiaries completely and accurately, while ensuring due compliance. 

 (3)     It has put in place a good internal control system and ensured due compliance with such system. 
ASIMAR has Provided internal control system assessment details as of February 10th,2022 to the 
external auditors and the Audit Committee, including defects and key changes in the control system 
together with wrongdoing potentially affecting the preparation of the financial reports for itself and its 
subsidiaries. 

 As evidence that all documents are identical to those certified by ASIMAR, the company has assigned  
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any given page, ASIMAR will disown data.
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Assignee Mr.Suradej   Tanpaibul Chief Executive Officer
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Information of the Board of Director, Executive, Controlling Persons, The 
assigned to take the highest responsibility in Accounting and Finance, the 
person assigned to take direct responsibility for account supervision, the 
Company’s secretary and the representative for contact and coordination in 
case of a foreign company.

1. Mr. Prakit Pradipasen 
Chairman and Independent Director 

Age : 79 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 (10/03/2021) : 200,200
% of Total Shares : 0.08
Appointing Date : 30/03/1995

2. Mr.Sribhumi Sukhanetr 
Independent Director,  
Chairman of Audit Committee,  
Chairman of Nominating and 
Remuneration Committee 

Age : 89 Year
Education
• Honorary Degree in Mass
 Communication
 Thammasat University 
• National Defense
 College, Bangkok
• Master Degree in Public
 Administration
 Ecole Nationale des Postes et
 Telecommunications, France
• Faculte'de Droits, Paris
Work Experience Present
•   Independent Director,Chairman of Audit 
 Committee, Chairman of Nominating and
 Remuneration Committee 
 Asian Marine Services PCL. 
•  Chairman
 Gosakon Co.,Ltd 
•  Chairman of the Honorary Consul of Thailand
 Honorary President Telecommunication
 Association of the Thailand Under The Royal 

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

Thailand (Public Organization)

Number of Shares (10/03/2021) : -
% of Total Shares : -
Appointing Date : 26/04/1995
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3. Mrs. Warawan Nganthavee    
Chairman of Executive  Committee and 
Director 

Age : 62 Year
Education
•  MBA
 Ohio  University USA
• BBA (Accounting)
 Kasetsart  University
Work Experience Present
• Chairman of Executive  Committee
 Asian Marine Services PCL. 
• Director
 Seatran Travel Co.,Ltd. 
 Seatran Port Co.,Ltd.  
 Seatran Ferry Co.,Ltd. 
 Seatran Coach Services Co.,Ltd. 
 Seatran Discovery Co.,Ltd. 
 Seatran Logistics Management Co.,Ltd. 
2003 - 2017
• Managing  Director
 Asian Marine Services PCL. 
2001 - 2004
• Managing  Director
 Seatran Ferry  Co.,Ltd. 

Number of Shares (10/03/2021) : 1,124,960
% of Total Shares : 0.44
Appointing Date : 09/09/2003

4. Mr. Suthin Tanpaibul   
Director  and  Executive  Director

Age : 83 Year
Education
• Mini  MBA
 Thammasat  University  
• BBA
 The East Philippines  University
• Diploma in Accounting
 Chulalongkorn  University 
Work Experience Present
• Executive  Director
 Asian Marine Services PCL. 
• Managing  Director
 Tanpaibul Co.,Ltd. (Holding Company)
• Director
 Seatran Ferry Co.,Ltd. 
 Seatran Port Co.,Ltd.  
2002 - 2003
• Managing  Director
 Asian Marine Services PCL. 

Number of Shares (10/03/2021) : -
% of Total Shares (%) : -
Appointing Date : 03/07/1998
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Age : 83 Year
Education
• Mini  MBA
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• BBA
 The East Philippines  University
• Diploma in Accounting
 Chulalongkorn  University 
Work Experience Present
• Executive  Director
 Asian Marine Services PCL. 
• Managing  Director
 Tanpaibul Co.,Ltd. (Holding Company)
• Director
 Seatran Ferry Co.,Ltd. 
 Seatran Port Co.,Ltd.  
2002 - 2003
• Managing  Director
 Asian Marine Services PCL. 

Number of Shares (10/03/2021) : -
% of Total Shares (%) : -
Appointing Date : 03/07/1998
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5. Mr. Prawat Chanruang
Director ,Member of Nominating 
and Remuneration Committee

Age : 83 Year
Education
•  BA (Business Administration)
 Thammasat  University  
•  BA  (Accounting)
 Thammasat  University  
Work Experience Present
• Director,Member of Nominating and Remuneration 

Committee
 Asian Marine Services PCL. 
• Executive  Director
 Nawakit Ban  Muang  Co.,Ltd 
 Laem Chabang Internation Country
• Managing  Director
 Nakharin Park Co.,Ltd  (Land  Development)
 Nakharin Pathhum Thani  Estate Co.,Ltd 

Number of Shares (10/03/2021) : 5,209,700
% of Total Shares : 2.02
Appointing Date : 26/11/2001

6. Dr. Bumroong Chinda   
Independent  Director  and Member of
Audit Committee  

Age : 85 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 (10/03/2021) : -
% of Total Shares (%) : -
Appointing Date : 06/06/2000

7. Mrs. Luckana Srisod   
Independent  Director  and Member of
Audit Committee  

Age  : 57 Year
Education
•  Master of  Accounting-Financial 
 Chulalongkorn University
• Bachelor of  Accounting
 Rajamangala University of 
 Technology
Work Experience Present
• Independent  Director  and  Member of  Audit  
 Committee
 Asian Marine Services PCL. 
• Finance and Accounting  Senier  Manager
 Scoot Design Co.,Ltd.
2010-2013
• Finance and Accounting  Director
 Mae Fah Luang Foundation

Number of Shares (10/03/2021) : -
% of Total Shares (%) : -
Appointing Date : 01/06/2016
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8. Mr.Teerapong Tanphaibul  
Director

Age : 57 Year
Education
• MBA
 GOLDEN GATE UNIVERSITY
• BBA (Accounting)
 Assumption  University 
Work Experience Present
• Director
 Asian Marine Services PCL. 
• Executive  Director
 Tanpaibul Co.,Ltd.
 Marine  Agencies Co.,Ltd.
 Seatran Travel Co.,Ltd.
 Omnitech Engineering Co.,Ltd.
 Heritage Suites Co.,Ltd.
 Seatran Ferry Co.,Ltd.
 Seatran Discovery Co.,Ltd.
 Seatran Port Co.,Ltd.
 Seatran Dockyard Co.,Ltd.
 Seatran Lin Co.,Ltd.
 Pukit Heritage Co.,Ltd.
 Heritage Town Home Co.,Ltd.

Number of Shares (10/03/2021) : 1,000,000
% of Total Shares : 0.39
Appointing Date : 01/07/2018

9. Dr.Nonn Panitvong   
Director, Executive  Director and
Member of Nominating and Remuneration 
Committee  

Age : 45 Year
Education
• Doctor of Environmental
 Kasetsart  University
• MBA
 North Carolina University  
 Wilmington
• BBA
 Assumption  University 
Work Experience Present
• Executive  Director,Member of  Nominating 
 and Remuneration  Committee  
 Asian Marine Services PCL. 
• Director
 Ang Thong Sugar Terminal  Co.,Ltd. 
 Vithai BioPoewr  Co.,Ltd. 
 Nakorn Petch Green Energy  Co.,Ltd. 
 Milton Biotec  Co.,Ltd. 
 Nakorn Petch Sugar Co.,Ltd. 

Number of Shares (10/03/2021) : 5,500,000
% of Total Shares : 2.13
Appointing Date : 04/06/2002
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 Assumption  University 
Work Experience Present
• Director
 Asian Marine Services PCL. 
• Executive  Director
 Tanpaibul Co.,Ltd.
 Marine  Agencies Co.,Ltd.
 Seatran Travel Co.,Ltd.
 Omnitech Engineering Co.,Ltd.
 Heritage Suites Co.,Ltd.
 Seatran Ferry Co.,Ltd.
 Seatran Discovery Co.,Ltd.
 Seatran Port Co.,Ltd.
 Seatran Dockyard Co.,Ltd.
 Seatran Lin Co.,Ltd.
 Pukit Heritage Co.,Ltd.
 Heritage Town Home Co.,Ltd.

Number of Shares (10/03/2021) : 1,000,000
% of Total Shares : 0.39
Appointing Date : 01/07/2018

9. Dr.Nonn Panitvong   
Director, Executive  Director and
Member of Nominating and Remuneration 
Committee  

Age : 45 Year
Education
• Doctor of Environmental
 Kasetsart  University
• MBA
 North Carolina University  
 Wilmington
• BBA
 Assumption  University 
Work Experience Present
• Executive  Director,Member of  Nominating 
 and Remuneration  Committee  
 Asian Marine Services PCL. 
• Director
 Ang Thong Sugar Terminal  Co.,Ltd. 
 Vithai BioPoewr  Co.,Ltd. 
 Nakorn Petch Green Energy  Co.,Ltd. 
 Milton Biotec  Co.,Ltd. 
 Nakorn Petch Sugar Co.,Ltd. 

Number of Shares (10/03/2021) : 5,500,000
% of Total Shares : 2.13
Appointing Date : 04/06/2002
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10. Mr.Suradej Tanpaibul   
Chief  Executive Officer and Executive  
Director

Age : 48 Year
Education
• MBA
 University of Central
 Oklahoma USA.
• Bachelor Degree Faculty
 of Commerce and Accountancy
 Thammasat  University  
Work Experience Present
• Chief  Executive Officer
2016
• Duputy Managing Director
2009 - 2015
• General Manager
 Asian Marine Services PCL. 
2008 - 2009
• Category Development Manager
2007 - 2008
• Unit Manager
2006 - 2007
• Marketing Strategy & Planning Manager
 Procter & Gamble Trading(Thailand) Limited

Number of Shares (10/03/2021) : -
% of Total Shares : -
Appointing Date : 01/10/2015

11. Mr.Win Panitvong   
Director and Executive  Director

Age : 40 Year
Education
• MBA
 Harvard Business School
 (Harvard University), USA.
• Bachelor of Arts in Economics 
 (International)
 Thammasat  University 
Work Experience Present
• Executive  Director
 Asian Marine Services PCL. 
• Executive  Director and International Sales Manager 
 Nakorn Petch Sugar Co.,Ltd. 
• Executive  Director and Duputy Managing Director
 Ang Thong Sugar Terminal  Co.,Ltd. 
2010 - 2016
• Managing Director
 Vithai BioPoewr  Co.,Ltd.

Number of Shares (10/03/2021) : 5,500,000
% of Total Shares : 2.13
Appointing Date : 04/04/2017
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1. Mr.Niti Prathumtin
Chief Operating Officer  

Age : 50 Year
Education
• MBA (Management and Organization)
 Dhurakijpundit  University
• Bachelor Degree 
 (Sc.in Industrial Technology)
 Institue of Rajaphat Pranakorn
Work Experience Present
• Chief Operating Office 
2016 - 2017
• General  Manager and Acting for
 Production Department Manager
2014 - 2015 
• Assistant  General  Manager
 Asian Marine Services PCL. 
2012 - 2014
• Assistant  Vehicle Division Manager
 Saha Pathanapibul PCL. 
2007 - 2012
• Assistant Surveyor(ESP and Lifeboat Inspection)
 K.P.SHIP MANAGEMENT CO., LTD.

Number of Shares (10/03/2021) : -
% of Total Shares : -
Appointing Date :01/10/2015

2. Mr.Taweekiate Therdpaophong   
Chief Marketing Officer  

Age : 57 Year
Education
• MBA ( Innovation Management )
 Ramkhamhaeng  University
• Mechanical Engineer
 Rajamangala Institute of Technology
Work Experience Present
•  Chief Marketing Officer and Acting for
 Marketing Department Manager
 Asian Marine Services PCL. 
2015 - 2017
• Duputy Managing Director
 SEA Shipyard Co., Ltd.

Number of Shares (10/03/2021) : -
% of Total Shares : -
Appointing Date : 1/03/2017

3. Ms.Rapeepan Piboonsilp   
Chief Financial Officer
Acting for Finance and Accounting 
Department  Manager

Age : 48 Year
Education
• Master  Degree in  technology
 management
 College of Innovation 
 Thammasat University 
• Administration (Accounting)
 Rajamangala University
 of Technology
Work Experience Present
• Chief Financial Officer and Acting for
 Finance and Accounting Department  Manager
2011-2020
• Finance and Accounting Department  Manager
 Asian Marine Services PCL. 
2006
• Finance Executive
 AC Nielsen (Thailand ) Ltd.
1993 - 2005
• Senior Accountant
 Jongstit Co., Ltd.

Number of Shares (10/03/2021) : -
% of Total Shares : -
Appointing Date : 01/02/2021

4. Mrs.Arome Sajjawisoe
Human Resource  and  Administration
Department  Manager 

Age  : 68 Year
Education
•  High  School
 Sriboonyanon School
Work Experience Present
• Human Resource  and  Administration
 Department  Manager
2012-2020
• Material  Service Department  Manager
2005 - 2011
• Material  Service Division  Manager 
 Asian Marine Services PCL. 

Number of Shares (10/03/2021) : -
% of Total Shares: -
Appointing Date : 01/02/2021
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1. Mr.Niti Prathumtin
Chief Operating Officer  

Age : 50 Year
Education
• MBA (Management and Organization)
 Dhurakijpundit  University
• Bachelor Degree 
 (Sc.in Industrial Technology)
 Institue of Rajaphat Pranakorn
Work Experience Present
• Chief Operating Office 
2016 - 2017
• General  Manager and Acting for
 Production Department Manager
2014 - 2015 
• Assistant  General  Manager
 Asian Marine Services PCL. 
2012 - 2014
• Assistant  Vehicle Division Manager
 Saha Pathanapibul PCL. 
2007 - 2012
• Assistant Surveyor(ESP and Lifeboat Inspection)
 K.P.SHIP MANAGEMENT CO., LTD.

Number of Shares (10/03/2021) : -
% of Total Shares : -
Appointing Date :01/10/2015

2. Mr.Taweekiate Therdpaophong   
Chief Marketing Officer  

Age : 57 Year
Education
• MBA ( Innovation Management )
 Ramkhamhaeng  University
• Mechanical Engineer
 Rajamangala Institute of Technology
Work Experience Present
•  Chief Marketing Officer and Acting for
 Marketing Department Manager
 Asian Marine Services PCL. 
2015 - 2017
• Duputy Managing Director
 SEA Shipyard Co., Ltd.

Number of Shares (10/03/2021) : -
% of Total Shares : -
Appointing Date : 1/03/2017

3. Ms.Rapeepan Piboonsilp   
Chief Financial Officer
Acting for Finance and Accounting 
Department  Manager

Age : 48 Year
Education
• Master  Degree in  technology
 management
 College of Innovation 
 Thammasat University 
• Administration (Accounting)
 Rajamangala University
 of Technology
Work Experience Present
• Chief Financial Officer and Acting for
 Finance and Accounting Department  Manager
2011-2020
• Finance and Accounting Department  Manager
 Asian Marine Services PCL. 
2006
• Finance Executive
 AC Nielsen (Thailand ) Ltd.
1993 - 2005
• Senior Accountant
 Jongstit Co., Ltd.

Number of Shares (10/03/2021) : -
% of Total Shares : -
Appointing Date : 01/02/2021

4. Mrs.Arome Sajjawisoe
Human Resource  and  Administration
Department  Manager 

Age  : 68 Year
Education
•  High  School
 Sriboonyanon School
Work Experience Present
• Human Resource  and  Administration
 Department  Manager
2012-2020
• Material  Service Department  Manager
2005 - 2011
• Material  Service Division  Manager 
 Asian Marine Services PCL. 

Number of Shares (10/03/2021) : -
% of Total Shares: -
Appointing Date : 01/02/2021
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5. Mr.Seksan  Pranamornkith
Material  Service Department  Manager

Age  : 55 Year
Education
• Bachelor Degree 
 Marine Engineering 
 Merchant Marine Training Centre
Work Experience Present
• Material  Service Department  Manager
 Asian Marine Services PCL
2019
• Vice President Marine Technical 
 N.P. Marine Co.,Ltd
2010-2018
• General Manager 
 Thai International Dockyard Co.,ltd

Number of Shares (10/03/2021) : -
% of Total Shares : -
Appointing Date : 01/01/2021

6. Mr. Thawat  Tanacharoenthawat
Engineering Department Manager

อายุ : 48 Year
Education
• Master  Degree  Logistics Management
 Burapha University
• Bachelor Degree 
 Marine Engineering 
 Merchant Marine Training Centre
 Political science
 Ramkhamhaeng University
ประวัติการทำางาน ปัจจุบัน
• Engineering Department Manager
2019-2020
• Engineering Division Manager
2017-2018
• Project Management Division Manager
2015-2016
• Ship Building Division Manager
 Asian Marine Services PCL. 

Number of Shares (10/03/2021) : -
% of Total Shares : -
Appointing Date :  01/01/2021

7. Mr.Pongsun Phaejui
Production  Department  Manager   

Age : 39 Year
Education
•  MBA ( Management )
 Ramkhamhaeng  University
• Bachelor Degree of Naval Architecture
 and Marine Engineering
 Kasetsart  University/ Sriracha Campus
Work Experience Present
• Production  Department  Manager
2017 - 2018
• Assistant Production  Department  Manager
2016 - 2017
• Ship Repair Manager
 Asian Marine Services PCL. 

Number of Shares (10/03/2021) : -
% of Total Shares : -
Appointing Date :  01/07/2019

8. Mr. Natakorn Phumpakdee  
Marketing Department Manager

Age : 37 Year
Education
• Bachelor Degree 
 Naval Architecture and Marine 
 Engineering
 Kasetsart  University/ Sriracha Campus
Work Experience Present
• Marketing Department Manager
2019-2020
• Assistant Marketing Department Manager
2015-2018
• Sale  Division Manager
 Asian Marine Services PCL

Number of Shares (10/03/2021) : -
% of Total Shares : -
Appointing Date : 01/01/2021
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9. Mr. Auychai Tivirach
Company Secretary

Age : 60 Year
Education
•  Bachelor of Laws
 Thammasat   University 
•  training course Company   Secretary
 Program (CSP) Form IOD
Work Experience Present
1999 -Present 
• Company Secretary/Legal Division
 Asian Marine Services PCL

Number of Shares (10/03/2021) : -
% of Total Shares : -
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9. Mr. Auychai Tivirach
Company Secretary

Age : 60 Year
Education
•  Bachelor of Laws
 Thammasat   University 
•  training course Company   Secretary
 Program (CSP) Form IOD
Work Experience Present
1999 -Present 
• Company Secretary/Legal Division
 Asian Marine Services PCL

Number of Shares (10/03/2021) : -
% of Total Shares : -
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Attachment 2

Details of the directors of the subsidiary
- None -
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Attachment 3

Details about the supervisor of the internal auditor

Mr.Supalerk  Khodchachiratkul General Manager Srilerk Limited Partnership

Educational qualifications  Bachelor's degree Accounting  Ramkhamhaeng University

Relevant training and  work experience

Relevant training

6 October 2021
5 November 2021

accounting information 1
Accounting standards for land, construction and equipment

7 November 2020
20 December 2020

IT Audit for Non IT Auditor version 1/63
Accounting for construction contracts and sales of real estate for NPAe

30 October 2019
16 November 2019

Prevention of corruption and money laundering laws version 2/62
Fundamentals of Cybersecurity

21 December 2018
23 December 2018

Tax for SME Update 2018
Accounting for construction contracts and sales of real estate for NPAe

7 December 2017

26 December 2017

Tax for Business The Difference Between an Operating Lease and a Finance 
Lease
Knowledge of VAT accounting

10 November 2016 Financial Statement Analysis for Entrepreneurs

20 December 2017

22 November 2017

Looking past the problem of preparation and analyze the cash flow statement 
according to the standards TFRS for SMEs
income tax accounting according to the accounting standard No. 12 times 2

20 December 2016 Accounting Practices for Troubled Debt Restructuring.

27 December 2015
25-26 December 2015

Compliance and Compliance Audit
Tonkla Quality Accounting Office

16 December 2012
9 December 2012
4 September 2012

Summary of key points about income for NPAEs
Drill down on issues in preparing and presenting financial statements for PAEs
Know and understand expenditure and input tax

29 December 2010

25 December 2010

24 December 2010
24 October 2010

Problems in presentation of financial statements and analysis of revised financial 
statements
Summary of the issues of the lease agreement accounting standard No. 17 and 
Construction Contract No. 11
Tax Issues for Recognizing Income
Tax Issues for Assets

20-21 December 2008 Risk assessment methods to plan internal audits
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Attachment 3

Details about the supervisor of the internal auditor

Mr.Supalerk  Khodchachiratkul General Manager Srilerk Limited Partnership

Educational qualifications  Bachelor's degree Accounting  Ramkhamhaeng University

Relevant training and  work experience

Relevant training

6 October 2021
5 November 2021

accounting information 1
Accounting standards for land, construction and equipment

7 November 2020
20 December 2020

IT Audit for Non IT Auditor version 1/63
Accounting for construction contracts and sales of real estate for NPAe

30 October 2019
16 November 2019

Prevention of corruption and money laundering laws version 2/62
Fundamentals of Cybersecurity

21 December 2018
23 December 2018

Tax for SME Update 2018
Accounting for construction contracts and sales of real estate for NPAe

7 December 2017

26 December 2017

Tax for Business The Difference Between an Operating Lease and a Finance 
Lease
Knowledge of VAT accounting

10 November 2016 Financial Statement Analysis for Entrepreneurs

20 December 2017

22 November 2017

Looking past the problem of preparation and analyze the cash flow statement 
according to the standards TFRS for SMEs
income tax accounting according to the accounting standard No. 12 times 2

20 December 2016 Accounting Practices for Troubled Debt Restructuring.

27 December 2015
25-26 December 2015

Compliance and Compliance Audit
Tonkla Quality Accounting Office

16 December 2012
9 December 2012
4 September 2012

Summary of key points about income for NPAEs
Drill down on issues in preparing and presenting financial statements for PAEs
Know and understand expenditure and input tax

29 December 2010

25 December 2010

24 December 2010
24 October 2010

Problems in presentation of financial statements and analysis of revised financial 
statements
Summary of the issues of the lease agreement accounting standard No. 17 and 
Construction Contract No. 11
Tax Issues for Recognizing Income
Tax Issues for Assets

20-21 December 2008 Risk assessment methods to plan internal audits
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work experience

2004 - Present General Manager Srilerk Limited Partnership 
Director THONG ACCOUNTING CO.,LTD.

1997 –  2004 Accounting and Finance Maneger Linde Gas (Thailand) Co.,Ltd.

1992 – 1997 Senior Auditor Assistant Dhamniti Co.,Ltd.

FINANCIAL STATEMENTS ATTACHMENTSBUSINESS AND PERFORMANCE CORPORATE GOVERNANCE
CONTENTS



356 56-1 One Report 2021
ASIAN MARINE SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED

CONTENTS

 Attachment 4

Details about the property appraisal list
- None -
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 Attachment 4

Details about the property appraisal list
- None -
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Attachment 5

Policy on Corporate Governance and Code of conduct  

1.  Nomination and Remuneration for Directors and Executives Independence of the Board of Directors from the 
Management Director Development and Evaluation of the performance of the directors including supervision 
of subsidiaries.

 Please see details from Part 2 Corporate Governance

2.  Shareholder care Equitable treatment of shareholders Promotion of the exercise of shareholders' rights Prevent-
ing the use of inside information Prevention of conflicts of interest Responsibility to Stakeholders Compensation 
in case of infringement Anti-Corruption and Measures to take action against those who violate such policies 
and guidelines

  Please see details from Part 2 Corporate Governance

3. Code of Conduct 
 Please see details from www.asimar.com
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Attachment 6

Audit Committee Report
Please see details from section 8.2 Report on the performance of the Audit Committee.
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Attachment 6

Audit Committee Report
Please see details from section 8.2 Report on the performance of the Audit Committee.

บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำากัด (มหาชน)
128 หมู่ 3 ถนน สุขสวัสดิ์ ตำ�บล แหลมฟ้�ผ่� 
อำ�เภอ พระสมุทรเจดีย์ จังหวัด สมุทรปร�ก�ร 10290
โทร : (662) 815-2060-7 โทรส�ร : (662) 453-7214

Asian Marine Services Public Company Limited 
128 Moo 3 Suksawad Rd., Laemfapa, 
Prasamutjedee, Samutprakan, 10290, Thailand
Tel: (662) 815-2060-7 Fax: (662) 453-7214 

Website: www.asimar.com
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