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วิสัยทัศน์
เป็นอู่เรือท่ีมีตราผลิตภัณฑ์สู่ระดับสากล นำาเทคโนโลยีพัฒนา

กระบวนการผลิตให้ได้คุณภาพ เวลาส่งมอบ และความพึงพอใจ

สูงสุดของลูกค้า  

พันธกิจ
มุ่งมั่นให้บริการแก่ลูกค้า โดยมีการควบคุมคุณภาพและเวลาตาม

มาตรฐานอู่เรือชั้นนำา มีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง และบริหาร

ทรัพยากรของบริษัทให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อ

ลูกค้า

ผลงานเป็นที่ยอมรับและเกิดความพึงพอใจสูงสุด

ผู้ถือหุ้น

มีผลประกอบการตามเป้าหมายเป็นที่พอใจแก่ผู้ถือหุ้น

พนักงาน

พัฒนาบุคลากร ให้โอกาสก้าวหน้าในงาน มีคุณภาพชีวิตที่ดี

สิ่งแวดล้อมและชุมชน

ร่วมพัฒนาสิ่งแวดล้อมและรับผิดชอบชุมชน

วิสัยทัศน์
พันธกิจ 
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สาสน์
จากประธาน

ในปี 2556 ภาพรวมของอุตสาหกรรมซ่อมเรือและต่อเรือ ยังมีการ

แข่งขันท่ีสูง ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีฟื้นตัวอย่างช้าๆ และความ

ไม่เช่ือม่ันในสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศ ทางบริษัทตะหนักถึง

ปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนได้ติดตาม และปรับเปลี่ยนแผนการด�าเนินงาน  

โดยเฉพาะการดแูลเชิงนโยบาย กลยุทธ์และทิศทางการด�าเนนิงานของบรษัิท 

ให้อยู่ในสถานะที่เตรียมพร้อม รับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ส่งผลให้ผล

การด�าเนนิงานรายได้ของบริษัทมีอัตราเตบิโตข้ึน แต่อย่างไรกต็าม ในปี 2557 

บริษัทมีแผนท่ีจะขยายตลาดไปยังงาน Offshore Engineering เพิ่มข้ึน  

รวมท้ังมุ่งเน้นงานโครงการต่อเรือท้ังภายในประเทศ และต่างประเทศ 

ในภูมิภาคอาเซียน เพื่อรองรับการขยายตัวของกลุ่มเศรษฐกิจ AEC

ผมในฐานะของคณะกรรมการให้ความเช่ือมัน่ว่า การก�าหนดนโยบาย 

และปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้เหมาะกับสถานะการณ์ รวมถึงการพัฒนา

ประสทิธภิาพของการบรหิารงาน และมาตราการอ่ืนๆ เพ่ือบรหิารความเสีย่ง

ให้อยู่ในระดับที่ควบคุมได้ อีกทั้งการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาล เพื่อ

เป็นการพัฒนาแบบย่ังยืนและเสริมสร้างความเช่ือม่ันให้กับผู้มีส่วนได้เสีย

ทุกฝ่าย
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นายประกิต  ประทีปะเสน

ประธานกรรมการบริษัท

ในโอกาสนี้ ผมในนามของคณะกรรมการขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น 

พันธมิตรทางธุรกิจ สถาบันการเงิน หน่วยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวข้อง คู่ค้า  

และลกูค้าทุกท่าน รวมถงึผูบ้รหิารและพนกังานของบรษัิท ท่ีทุ่มเทแรงกาย 

แรงใจในการน�าพาแผนการด�าเนินธุรกิจและพันธกิจต่างๆ ของบริษัทให้ 

ก้าวเดินไปข้างหน้าจนสามารถบรรลุผลส�าเร็จตามเป้าหมาย ปฏิบัติหน้าที่

ด้วยความขยันขันแข็ง และมีความรับผิดชอบ อันเป็นส่วนส�าคัญที่ได้สร้าง

ความแข็งแกร่งให้กับการด�าเนินงานของบริษัท ท�าให้บริษัทมีความมั่นคง

และสามารถท่ีจะเตบิโตอย่างย่ังยืน เพ่ือให้เกดิประโยชน์สงูสดุต่อผูเ้กีย่วข้อง

ทุกฝ่าย
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Corporate SoCial reSponSibility 
(CSr)

ASIMAR มีความมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพ ทั้งในด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ชุมชน ให้มีคุณภาพชีวิต 

ท่ีดข้ึีน เพือ่เป็นการแบ่งปัน ความสขุให้กบัสงัคม และชุมชน ช่วยพัฒนาพนกังานให้ประพฤตตินเป็นพลเมืองดี 

และสนบัสนนุให้พนกังานมส่ีวนร่วมสร้างสรรค์กจิกรรมต่างๆ เพือ่ชุมชนและสงัคมอย่างต่อเนือ่งโดยจดักจิกรรม

และโครงการที่ส�าคัญในปี 2556 ดังนี้

กิจกรรม

เพื่อชุมชน
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เพื่อน้องนักเรียน 
จากพี่ๆ aSiMar

จดัท�าโครงการเลีย้งอาหารกลางวนั 

และร่วมปลูกต้นไม้กับเด็กนักเรียน

โรงเรียนบ้านขุนสมุทรไทย ในวันที่ 26 

กันยายน 2556

รักษ์โลก
ด้วยการปลูกต้นไม้

ร่วมปลกูต้นไม้ กบัอ�าเภอพระสมุทร

เจดีย์ และเทศบาลต�าบลแหลมฟ้าผ่า  

ในวันที่ 12 สิงหาคม 2556

สุขใจ
ที่ได้มอบ

หนึง่คนให้ หลายคนรบั ส่งเสริมให้

พนกังานร่วมบรจิาคโลหิต เพือ่ช่วยเหลอื

ผู้ท่ีต้องการโลหิตให้มีชีวิตอยู่ในสังคม

และครอบครัวได้ต่อไป เมื่อวันท่ี 16 

กมุภาพนัธ์ 2556, 14 พฤษภาคม 2556, 

12 มิถุนายน 2556 และ 19 สิงหาคม 

2556

ส่งเสริม
ธรรมะในใจ

ท�าบุญตกับาตรประจ�าเดือน นมินต์

พระจากวัดในชุมชน มารับบาตรจาก

พนกังานและให้พนกังานฟังธรรมทุกเดือน

เพื่อขัดเกลาจิตใจและปฏิบัติตนในแบบ

พุทธศาสนิกชนที่ดี

จดัท�าโครงการเลีย้งอาหารกลางวนั

และมอบสิ่งของให้กับเด็กด้อยโอกาส

และยากไร้ ท่ีบ้านเปี ่ยมสุข จังหวัด

นครปฐม ในวันที่ 28 กันยายน 2556

มอบทุนการศึกษาให้บุตร - ธิดา 

พนกังานท่ีเรยีนด ีจ�านวน 25 ทุน ในวันท่ี 

23 พฤษภาคม 2556
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นายประกิต ประทีปะเสน 
ประธานกรรมการ และกรรมการอสิระ

อายุ       : 71 ปี

จ�านวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) ณ 14/03/56 : 182,000

สัดส่วนในการถือหุ้น (%)  : 0.08

วันที่ได้รับแต่งตั้ง      : 30/03/2538

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
 Wayne State University, Detroit USA
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ

 Silliman University, Dumaguete, The Philippines

ประวัติการท�างานปัจจุบัน
• ประธานกรรมการ
 บมจ. เอเชียน มารนี เซอร์วิสส์
 บมจ. ผลติภณัฑ์ตราเพชร
 บมจ. ด ิเอราวณั กรุป๊
 บจก. อ่างทองซกูาร์เทอร์มินลั
• ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ
 บมจ. ศภุาลยั
 บมจ. หาดทิพย์
 บมจ. ลคักีเ้ท็คซ์ (ไทย)
 บมจ. ไทยคาร์บอนแบลค็
 บมจ. รองเท้าบาจาแห่งประเทศไทย
• กรรมการ บมจ. ซัสโก้

คณะกรรมการ
บริษัท
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นายสุธรรม ตัณฑ์ไพบูลย์  
กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร

อายุ        : 81 ปี

จ�านวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) ณ 14/03/56 : 26,040

สัดส่วนในการถือหุ้น (%)  : 0.01

วันที่ได้รับแต่งตั้ง      : 30/03/2538

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

• มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชย์

ประวัติการท�างานปัจจุบัน

• ประธานกรรมการบรหิาร บมจ. เอเชียน มารนี เซอร์วสิส์

• ประธานกรรมการกลุ่มบริษัทซีทราน

 บจก. ตัณฑ์ไพบูลย์ (ธุรกิจ Holding Company)

 บจก. ซีทราน ทราเวิล (ธุรกิจเรือท่องเที่ยว)

 บจก. ซีทราน เฟอร์รี่ (ธุรกิจเรือรับส่งผู้โดยสารข้ามฝาก)

 บจก. ซีทราน พอร์ท (ธุรกิจท่าเทียบเรือ ขนส่งทางน�้า)

 บจก. ซีทราน ไลน์

 บจก. ซีทราน ด๊อคยาร์ค

นายชินสุข วีรวรรณ
กรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ       : 69 ปี

จ�านวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) ณ 14/03/56 : -

สัดส่วนในการถือหุ้น (%)  : -

วันที่ได้รับแต่งตั้ง      : 24/08/2554

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

• ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ Oklahoma City University, USA

• ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์ฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการท�างานปัจจุบัน

• กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

 บมจ. เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์

• กรรมการบริหาร บจก. วีรวรรณ

2547-2550 

• กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

 บมจ. ตะวันออกพาณิชย์ลิสซิ่ง

รายงานประจำาปี 2556
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นายศรีภูมิ ศุขเนตร
กรรมการอสิระ, กรรมการตรวจสอบ และ 
ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

อายุ       : 81 ปี

จ�านวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) ณ 14/03/56 : -

สัดส่วนในการถือหุ้น (%)   : -

วันที่ได้รับแต่งตั้ง      : 26/04/2538

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

• ปริญญาวารสารศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• วิทยาลัยป้องกัน ราชอาณาจักร รุ่นที่ 15

• ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันการไปรษณีย์

 โทรคมนาคม และวิทยาลัยการปกครองแห่งชาติ ปารีส 

 ประเทศฝรั่งเศส

• ประกาศนียบัตรการปกครองและการคลัง 

 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยปารีส

ประวัติการท�างานปัจจุบัน

• กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

 บมจ. เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์

• ประธานกรรมการ บจก. โกษากร

• ประธานคณะกงสุลกิตติมศักดิ์แห่งประเทศไทย

• นายกกิตติมศักดิ์สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย

 ในพระบรมราชูปถัมภ์

• กงสุลกิตติมศักดิ์ - ราชรัฐโมนาโค

นางวรวรรณ งานทวี 
กรรมการผู้จัดการ และกรรมการบริหาร

อายุ       : 54 ปี

จ�านวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) ณ 14/03/56 : 998,600

สัดส่วนในการถือหุ้น (%)  : 0.43

วันที่ได้รับแต่งตั้ง      : 09/09/2546

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) Ohio University, USA

• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การบัญชี)

 คณะเศรษฐศาสตร์ และบริหารธุรกิจ 

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการท�างานปัจจุบัน

• กรรมการผู้จัดการ บมจ. เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์

2544 - 2547 

• กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีทรานเฟอร์รี่ จ�ากัด 

รายงานประจำาปี 2556
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อายุ       : 69 ปี

จ�านวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) ณ 14/03/56 : 15,000,038

สัดส่วนในการถือหุ้น (%)  : 6.39

วันที่ได้รับต�าแหน่ง      : 30/03/2538

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

• ปริญญาโท (พืชไร่) University of Florida Florida, USA

• ปริญญาตรี กสิกรรมศาสตร์ (พืชสวน) 

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการท�างานปัจจุบัน

• กรรมการบริหาร บมจ. เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์

 บจก.อ่างทองชูการ์เทอร์มินัล 

• ประธานกรรมการ

 บจก. เพชรโฮเต็ล, บจก. อ่าวไทยคลังสินค้า

 บจก. น�้าตาลนครเพชร, บจก. บ้านโป่ง อินเตอร์เทรด 

 บจก. ค้าผลผลิตน�้าตาล, บจก. เกษตร 23

• รองประธานกรรมการ  

 บจก.น�้าตาลสิงห์บุรี, บจก.อ้อยและน�้าตาลไทย

• ประธานกรรมการบริหาร บจก.ไทยชูการ์มิลเลอร์

• กรรมการ บจก.วิทัยไบโอเพาเวอร์

• กรรมการผู้จัดการ

 บจก.บี.พี.โอเวอร์ซีส์, บจก.ไทยโมลาสเซส ซิสเต็ม

• นายกกิตติมศักดิ์ สมาคมผู้ผลิตน�้าตาลและชีวพลังงานไทย

นายวิบูลย์ ผาณิตวงศ์  
กรรมการ, กรรมการบรหิาร 
และกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

นายสุเทพ ตัณฑ์ไพบูลย์  
กรรมการ และกรรมการบรหิาร

อายุ       : 77 ปี

จ�านวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) ณ 14/03/56 : 2,100

สัดส่วนในการถือหุ้น (%)  : 0.001

วันที่ได้รับแต่งตั้ง      : 30/03/2538

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

• อนุปริญญา

 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ

ประวัติการท�างานปัจจุบัน

• กรรมการบริหาร บมจ. เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์

2546

• ผู้อ�านวยการสายงานผลิต บมจ. เอเชียน มารนี เซอร์วสิส์

รายงานประจำาปี 2556
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นายสุทิน ตัณฑ์ไพบูลย์  
กรรมการ และกรรมการบรหิาร

อายุ       : 75 ปี

จ�านวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) ณ 14/03/56 : -

สัดส่วนในการถือหุ้น (%)  : -

วันที่ได้รับแต่งตั้ง      : 03/072541

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

• MINI MBA, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ, 

 University of the East Philippines

• อนุปริญญา บัญชี, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการท�างานปัจจุบัน

• กรรมการบริหาร บมจ. เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์

• กรรมการผู้จัดการ 

 บจก. ตัณฑ์ไพบูลย์ (ธุรกิจ Holding Company)

• กรรมการ

 บจก. ซีทราน เฟอร์รี่ (ธุรกิจเรือรับส่งผู้โดยสารข้ามฝาก)

 บจก. ซีทราน พอร์ท (ธุรกิจท่าเทียบเรือ)

• กรรมการผู้จัดการ บมจ. เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์

นายประวัติ จันทร์เรือง
กรรมการ 
และกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

อายุ       : 75 ปี

จ�านวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) ณ 14/03/56 : 8,428,725

สัดส่วนในการถือหุ้น (%)   : 3.59

วันที่ได้รับแต่งตั้ง      : 26/11/2544

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• ปริญญาตรี บัญชี, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการท�างานปัจจุบัน

• กรรมการ บมจ. เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์

• กรรมการบริหาร 

 บจก.นวกิจบ้านเมือง

 บจก. แหลมฉบังอินเตอร์เนชั่นแนล คันทรี่คลับ

• กรรมการผู้จัดการ

 บจก. นครินทร์ปาร์ค (พัฒนาที่ดิน) 

 บจก. นครินทร์ปทุมธานีเอสเตรท

รายงานประจำาปี 2556
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ดร.บ�ารุง จินดา
กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ

อายุ        : 77 ปี

จ�านวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) ณ 14/03/56 : -

สัดส่วนในการถือหุ้น (%)  : -

วันที่ได้รับแต่งตั้ง      : 06/06/2543

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

• ปริญญาเอก Dr. of Architecture University of Rome

• ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์ 

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการท�างานปัจจุบัน

• กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

 บมจ. เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ 

• นักธุรกิจ

ดร.นณณ์ ผาณิตวงศ์
กรรมการ และกรรมการบรหิาร

อายุ        : 37 ปี

จ�านวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) ณ 14/03/56 : 5,000,000

สัดส่วนในการถือหุ้น (%)  : 2.13

วันที่ได้รับแต่งตั้ง      : 04/06/2545

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

• ปริญญาเอก วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ

 North Carolina University Wilmington

• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ

 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)

ประวัติการท�างานปัจจุบัน

• กรรมการบริหาร บมจ. เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์

• กรรมการ 

 บจก. อ่างทองชูการ์เทอร์มินอล

 บจก. นครเพชรกรีนเนอร์ยี่

 บจก. วิทัย ไบโอเพาเวอร์

 บจก. มิลตั้นไบโอเท็ค

• ผู้จัดการฝ่ายบริหารบุคคล บจก. น�้าตาลนครเพชร

รายงานประจำาปี 2556
บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำากัด (มหาชน)

13



คณะผู้บริหาร

นายธานี นารักษ์
ผู้จัดการอาวโุสฝ่ายการผลิต

นายสุรเดช ตัณฑ์ไพบูลย์
ผู้จัดการทัว่ไป

อายุ       : 40 ปี

จ�านวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) ณ 14/03/56 : -

สัดส่วนในการถือหุ้น (%)  : -

วันที่ได้รับแต่งตั้ง      : 14/12/2552

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) 

 University of Central Oklahoma USA

• ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์ และการบัญชี 

 เอกการขนส่งระหว่างประเทศ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์

ประวัติการท�างานปัจจุบัน

• ผูจ้ดัการท่ัวไป บมจ. เอเชียน มารนี เซอร์วสิส์

2551-2552 

• Category Development Manager

 Procter & Gamble Trading (Thailand) Limited

2550-2551  

• Unit Manager 

 Procter & Gamble Trading (Thailand) Limited

2549-2550  

• Marketing Strategy & Planning Manager

 Procter & Gamble Trading (Thailand) Limited

2547-2549  

• Trade Development Manager, 

 Gillette Thailand Limited

อายุ        : 63 ปี

จ�านวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) ณ 14/03/56 : -

สัดส่วนในการถือหุ้น (%)  : -

วันที่ได้รับแต่งตั้ง      : 09/05/2548

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

• ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ 

 มหาวิทยาลัยศรีปทุม

• ปริญญาตรี ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี

ประวัติการท�างานปัจจุบัน

• ผู้จดัการอาวโุสฝ่ายการผลติ 

 บมจ. เอเชียน มารีน เซอร์วสิส์

2547 

• ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบริหารโครงการ

 บมจ. เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์

2545 - 2546 

• อาจารย์พิเศษ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี

• ท่ีปรกึษาฝ่ายเทคนคิ บจก. อิตาเลยีนโปรไฟล์ 2002

• ที่ปรึกษาฝ่ายเทคนิค บจก. เฟอร์รีไลน์

รายงานประจำาปี 2556
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นายวศิน วัชรภิญโญ
ผู้จัดการอาวโุสฝ่ายการตลาด

อายุ       : 51 ปี

จ�านวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) ณ 14/03/56 : -

สัดส่วนในการถือหุ้น (%)  : -

วันที่ได้รับแต่งตั้ง      : 01/07/2553

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

• ปริญญาตรี วิศวกรรมทางเรือ 

 สิงคโปร์โพลีเทคนิค, สิงคโปร์

ประวัติการท�างานปัจจุบัน

• ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาด

 บมจ. เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ 

2544 - 2553   

• วิศวกรผู้ตรวจเรือ บจก. นิปปอนไคจิ เคียวไค

นางอารมย์ สัจจวิโส 
ผู้จัดการฝ่ายบริการพสัดุ

อายุ       : 60 ปี

จ�านวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) ณ 14/03/56 : -

สัดส่วนในการถือหุ้น (%)  : -

วันที่ได้รับแต่งตั้ง      : 31/01/2555

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

• มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนศรีบุณยานนท์

ประวัติการท�างานปัจจุบัน

• ผู้จัดการฝ่ายบริการพัสดุ

 บมจ. เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์

2548 - 2554 

• ผู้จัดการแผนกจัดซื้อ

 บมจ. เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์
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นางสาวระพีพรรณ พิบูลย์ศิลป์
ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบญัชี

นายเอราวัต พรหมจรรย์
ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบคุคลและธรกุาร

อายุ       : 40 ปี

จ�านวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) ณ 14/03/56 : -

สัดส่วนในการถือหุ้น (%)  : -

วันที่ได้รับแต่งตั้ง      : 01/04/2554

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

• ปริญญาโท บริหารเทคโนโลยี

 วิทยาลัยนวัตกรรมอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ - บัญชี

 เทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตบพิตรพิมุข จักรวรรดิ

ประวัติการท�างานปัจจุบัน

• ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี

 บมจ. เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์

2548 - 2549

• นักบริหารการเงิน, บจก. เอซี นีลเส็น (ประเทศไทย)

2536 - 2548

• สมุห์บัญชี, บจก. จงสถิตย์

อายุ       : 37 ปี

จ�านวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) ณ 14/03/56 : -

สัดส่วนในการถือหุ้น (%)  : -

วันที่ได้รับแต่งตั้ง      : 01/08/2556

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

• ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประวัติการท�างานปัจจุบัน

• ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ

 บมจ. เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์

2551-2556

• ผู้จัดการแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

 บมจ. เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์

รายงานประจำาปี 2556
บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำากัด (มหาชน)

16



โครงสร้าง
บริหาร

โครงสร้างการจัดการ และแผนผังการบริหารองค์กร
บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จ�ากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

คณะกรรมการ
บริษัท

คณะกรรมการสรรหา
และก�าหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการ
บริหาร

กรรมการผู้จัดการ

ผู้จัดการทั่วไป

ผู้จัดการ

ฝ่ายผลิต

ผู้จัดการ

ฝ่ายบริการพัสดุ

ผู้จัดการ

ฝ่ายการตลาด

ผู้จัดการ

ฝ่ายการเงิน

และบัญชี

ผู้จัดการ

ฝ่ายทรัพยากร

บุคคลและธุรการ

ส�านักกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

ผู้ตรวจสอบภายใน
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ประวัติความเป็นมา
และการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญ

บรษัิท เอเชียน มารนี เซอร์วสิส์ จ�ากดั ก่อตัง้ข้ึนเมือ่ปี 2524 ด้วยทุนจดทะเบียน 200,000 บาท ให้บรกิารด้านการตรวจเรือ

ในรูปแบบของ Marine Survey Company ต่อมาบริษัทฯ ได้เปลี่ยนวัตถุประสงค์แต่เริ่มแรกมาเป็นให้บริการอู่ต่อเรือ เนื่องจาก

การความต้องการด้านอู่ซ่อมเรือพาณิชย์ที่ได้มาตรฐานมีเพิ่มมากขึ้น และได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 20 ล้านบาท รวมทั้งซื้อ

อู่ลอยจากประเทศญี่ปุ่น โดยให้ชื่อว่า “อู่อาชิมา 1” เพื่อรองรับความต้องการดังกล่าว ต่อมาในปีพ.ศ. 2538 บริษัทฯ ได้ซื้อ

อู่ลอยเพิม่อกี 1 อู่ จากประเทศเยอรมน ีโดยให้ช่ือว่า “อูอ่าชิมา 2” และได้เพิม่ทุนจดทะเบียนเป็น 120 ล้านบาท และ 170 ล้านบาท

ตามล�าดับ รวมทั้งแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ�ากัด และเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จ�ากัด (มหาชน) 

หรือใช้ชื่อย่อว่า “ASIMAR”

ในปี 2539 บรษัิทฯ ได้รบัความไว้วางใจจากส่วนราชการโดยกองทัพเรอืให้ต่อเรอืตรวจการณ์ปืน จ�านวน 3 ล�า มูลค่างาน 

808 ล้านบาท นอกจากนี ้หุ้นสามัญของบรษัิทฯ ได้รบัการอนมัุตใิห้เป็นหลกัทรพัย์ท่ีจดทะเบียน และซ้ือขายในตลาดหลกัทรพัย์แห่ง

ประเทศไทยได้ ต่อมาบริษัทได้จดทะเบียนยกเลิกสาขาที่ ซอยสุขสวัสดิ์ 49 และย้ายอู่ลอย 1 มารวมกับอู่ลอย 2 ณ ส�านักงาน

ปัจจุบัน

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

พ.ศ. 2543 และปีพ.ศ. 2545 บริษัทฯ ได้รับการว่าจ้างให้ต่อเรือโดยสารกึ่งด�าน�้าพัทยาปะการัง และเรือโดยสารคาตามาราน 

มูลค่างานรวมประมาณ 50 ล้านบาท และซ่อมคนืสภาพเรอืตรวจการณ์ขนาดใหญ่ 3 ล�า ของส�านกังานต�ารวจแห่งชาต ิมลูค่างาน 

256 ล้านบาท

นอกจากนี ้บรษัิทฯ ออกใบส�าคญัแสดงสทิธซ้ืิอหุ้นสามัญของบริษัทอายุไม่เกนิ 3 ปี ให้แก่ผูถ้อืหุ้นเดมิ จ�านวน 119 ล้านหน่วย 

ในปีพ.ศ. 2546 บรษัิทฯ รบัด�าเนนิการก่อสร้าง โครงเหลก็ทางเดนิระหว่างอาคารผูโ้ดยสารบางส่วน (Steel Work and Fabrication) 

ภายในสนามบินสวุรรณภมิู มูลค่า 159 ล้านบาท และจดัหาอูล่อยเพิม่ 1 อู่ มูลค่า 30 ล้านบาท แทนอู่ลอย 1 เดมิท่ีจ�าหน่ายออกไป
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 ปี 2547 
บรษัิทฯ ได้ท�าการก่อตัง้บรษัิท อาชิมา มารนี จ�ากดั (บรษัิทย่อย) เพือ่ด�าเนนิธรุกจิรบัเหมาช่วงงานโดยช่างฝีมือเฉพาะทาง 

ในปีนี้บริษัทฯ ได้ซ่อมท�าเรือจุฬาภรณ์ของกรมประมงมูลค่า 42 ล้านบาท และเรือสู้ไพรินทร์ของกรมอู่ทหารเรือ มูลค่า 28.5 

ล้านบาท ซ่อมเรือ KALAMINJA MT401 จากประเทศมัลดีฟส์ มูลค่า 42 ล้านบาท 

 ปี 2548 
บริษัทฯ ได้จดทะเบียนร่วมทุนกับบริษัท GLOBECO S.p.A. จากประเทศอิตาลี ซึ่งเป็นบริษัทด�าเนินธุรกิจด้านเรือก�าจัด

มลภาวะทางน�้าชั้นน�าของโลก เพื่อก่อตั้งบริษัท อีโคมารีน จ�ากัด (บริษัทย่อย) โดยมีธุรกิจหลักคือ การให้บริการก�าจัดมลภาวะ

ทางน�้า เช่น ผักตบชวา ขยะ และคราบน�้ามัน เป็นต้น ให้แก่ลูกค้าภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและแถบภูมิภาคเอเชีย 

โดยบริษัทฯ เป็นผู้ด�าเนินการต่อเรือเพื่อใช้ในกิจการดังกล่าว 

 ปี 2549 
บริษัทฯ ลงนามในสัญญาต่อเรือบรรทุกสินค้าขนาด 442 TEU มูลค่า 13.4 ล้านเหรียญอเมริกาให้กับ GATI LIMITED 

ประเทศอินเดีย และบริษัทฯ ได้เพิ่มงบประมาณในการจัดซ้ืออุปกรณ์เครื่องจักรต่างๆ พร้อมท้ังปรับปรุงพื้นท่ีบริเวณโรงงาน 

ให้เหมาะสม ให้สามารถรองรบัตลาดต่างประเทศและในประเทศได้เพิม่มากขึน้ พร้อมท้ังได้ท�าการปรบัปรงุสลปิเวย์ด้านทิศเหนอืใหม่

ขนาด 120 ม. X 30 ม. พร้อมติดตั้งเครนขนาดใหญ่ เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพรองรับการซ่อมเรือและต่อเรือ

ในเดอืนพฤษภาคม 2549 ได้มกีารจดทะเบียนลดทุนตามมตท่ีิประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ�าปี 2549 เนือ่งจากการ Ex-Warrant 

ครั้งที่ผ่านมาเป็นครั้งสุดท้าย มีผู้ไม่มาใช้สิทธิจ�านวน 3,189,900 หน่วย ท�าให้ต้องมีการจดทะเบียนลดทุนช�าระแล้วของบริษัท

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

นอกจากนี้ บริษัท อีโคมารีน จ�ากัด ได้ซื้อเรือเพลิแกน 25 จากประเทศอิตาลีและต่อเรือขึ้นใหม่อีกจ�านวน 3 ล�า เพื่อให้

บรกิารด้านเกบ็ขยะและก�าจัดคราบน�า้มัน และด�าเนนิการต่อเรอืก�าจดัมลภาวะทางน�า้ และได้รบัสญัญาจ้างระยะสัน้จากจงัหวดั

สมุทรปราการและองค์การบริหารส่วนต�าบลเทพารักษ์

 ปี 2550 
บริษัทฯ ได้เริ่มด�าเนินการโครงการต่อเรือบรรทุกสินค้าขนาด 442 TEU ซึ่งเป็นเรือบรรรทุกตู้สินค้าขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่

เคยมีการต่อเรอืข้ึนในประเทศไทยให้กบั GATI LIMITED ประเทศอนิเดยี โดยมีระยะเวลาการท�างานตัง้แต่ปี 2549 งานประกอบ

เฉพาะตัวเรือแล้วเสร็จในปี 2550 และส่งมอบภายในเดือนมกราคม 2552 นอกจากนี้ บริษัทฯได้ลงนามในสัญญาอีก 2 ฉบับ 

คือสัญญาดัดแปลงเรือจากเรือคอนเทนเนอร์เป็นเรือสนับสนุนงานนอกชายฝั่งของ SERBA PACIFIK SDN.BHD จากประเทศ

มาเลเซีย และสัญญาต่อเรือส�ารวจปิโตรเลียมกับ ALMANSOORI PRODUCTION SERVICE LLC. จากประเทศสหรัฐอาหรับ

เอมิเรตส์

บริษัทฯ ก�าลังด�าเนินการจัดท�ามาตรฐานระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS 18001 ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์

ต่างๆ ของระบบ

บริษัท อาชิมา มารีน จ�ากัด ได้ด�าเนินการจดทะเบียนลดทุนเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2550 จากทุนจดทะเบียนจ�านวน 37.5 

ล้านบาทเป็น 10.0 ล้านบาท และเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2550 จากทุนจดทะเบียน 10.0 ล้านบาท เป็น 5.0 ล้านบาท
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นอกจากนี้ บริษัท อีโคมารีน จ�ากัด ได้รับสัญญาจ้าง 1 ปี จากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในงานปรับปรุงสภาพน�้าโดย

การใช้สารชีวภาพในแม่น�า้เจ้าพระยาซ่ึงมีปัญหาน�า้เน่าเสยีและกระทบต่อการเลีย้งปลาในกระชงั โดยมีชือ่โครงการคอื “โครงการ

เจ้าพระยาสดใสเทิดไท้องค์ราชันย์” โดยเฝ้าระวงัคณุภาพและบ�ารุงรักษาแม่น�า้เจ้าพระยาและแม่น�า้น้อยในช่วงท่ีไหลผ่านพืน้ท่ี

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้ปราศจากขยะมูลฝอย วัชพืช และผักตบชวา โดยลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2550 

เริ่มงานตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2550 - 31 พฤศจิกายน 2551

 ปี 2551 
บรษัิทฯ ด�าเนนิการต่อเรอืบรรทุกตูส้นิค้าขนาด 442 TEU ของ GATI LIMITED ประเทศอินเดยี ซ่ึงเป็นโครงการต่อเนือ่ง 

จากปี 2550 

วันท่ี 26 พฤศจิกายน 2551 มีการส่งมอบเรือดัดแปลงจากเรือคอนเทนเนอร์เป็นเรือสนับสนุนงานนอกชายฝั่งของ  

SERBA PACIFIK SDN.BHD จากประเทศมาเลเซีย 

ด�าเนินการต่อเรือสนับสนุนการปฏิบัติงานแท่นขุดเจาะน�้ามันกับ ALMANSOORI PRODUCTION SERVICE LLC.  

จากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ก�าหนดส่งมอบในปี 2552 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญางานต่อเรือสนับสนุนงานใต้น�้านอกชายฝั่ง ขนาดความยาว 60 เมตร กับ  

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

บรษัิทฯได้จดัเริม่จัดมาตรฐานระบบอาชีวอนามยัและความปลอดภยั OHSAS 18001 ซ่ึงอยู่ในระหว่างการด�าเนนิการตาม

กฎเกณฑ์ต่างๆ ของระบบ 

บรษัิท อีโคมารนี จ�ากดั ได้ด�าเนนิงาน “โครงการเจ้าพระยาสดใสเทิดไท้องค์ราชนัย์ ” โดยเฝ้าระวงัคณุภาพและบ�ารุงรกัษา

แม่น�า้เจ้าพระยา และแม่น�า้น้อย ในช่วงท่ีไหลผ่านพืน้ท่ีจงัหวดัพระนครศรอียุธยาให้ปราศจากขยะมูลฝอย วัชพืช และผกัตบชวา 

ของจังหวัด โดยใช้เครื่องตรวจวัดคุณภาพน�้าเป็นประจ�าทุกวัน และทุกสามเดือนจะมีการตรวจวัดค่าน�้าอย่างละเอียด 28  

พาลามิเตอร์ และยังได้ร่วมกับหน่วยงานกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อน�าผักตบชวาและวัชพืชทางน�้า น�าไปท�าปุ๋ยชีวภาพเพื่อแจกจ่าย

เกษตรกร ท�าให้วชัพชืนัน้มปีระโยชน์ต่อชุมชนมากกว่าการท้ิงแบบสญูเปล่า เริม่งานตัง้แต่วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2550 - 30 พฤศจกิายน 

2551 เป็นสัญญาจ้าง 1 ปี ส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว

 ปี 2552 
วนัท่ี 12 มกราคม 2552 มกีารส่งมอบโครงการต่อเรอืบรรทุกตูส้นิค้าขนาด 442 TEU ของ GATI LIMITED ประเทศอินเดีย 

วันที่ 2 มีนาคม 2552 มีการปล่อยเรือสนับสนุนการปฏิบัติงานแท่นขุดเจาะน�้ามัน ของ ALMANSOORI PRODUCTION 

SERVICE LLC. ของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ลงน�้า 

วันท่ี 26 ตลุาคม 2552 มกีารส่งมอบเรอืสนบัสนนุการปฏบัิตงิานแท่นขุดเจาะน�า้มนั ของ ALMANSOORI PRODUCTION 

SERVICE LLC. ของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

วันที่ 30 มีนาคม 2552 มีการวางกระดูกงูเรือสนับสนุนงานใต้น�้านอกชายฝั่ง ขนาดความยาว 60 เมตร ของ K.A. AL- 

GOSAIBI DIVING AND MARINE SERVICES COMPANY จากราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย 

วันที่ 28 กันยายน 2552 ได้ลงนามในสัญญางานซ่อมใหญ่เรือส�ารวจประมงมหิดล ของกรมประมง
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วันที่ 30 พฤศจิกายน 2552 ได้ลงนามในสัญญางานต่อเรือลากจูงขนาดก�าลังฉุดไม่น้อยกว่า 30 เมตริกตัน จ�านวน 1 ล�า 

และเรือลากจูงขนาดก�าลังฉุดไม่น้อยกว่า 40 เมตริกตัน จ�านวน 1 ล�า ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย ระยะเวลาโครงการ

ประมาณ 730 วัน

 ปี 2553 
วันที่ 17 มีนาคม 2553 ส่งมอบเรือส�ารวจประมงมหิดล ของกรมประมง ที่เข้าซ่อมใหญ่รวมระยะเวลา 6 เดือน

วนัท่ี 1 เมษายน 2553 มีการวางกระดกูงเูรอืลากจงูขนาดก�าลงัฉุดไม่น้อยกว่า 30 เมตรกิตนั จ�านวน 1 ล�า และเรอืลากจูง

ขนาดก�าลังฉุดไม่น้อยกว่า 40 เมตริกตัน จ�านวน 1 ล�า ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย

เดอืนมีนาคม บรษัิทฯ ได้ท�าการปรบัปรงุอู่ ASIMAR 1 (อู่ลอย) เพิม่ขนาดอู่เป็น 3,951 ตนักรอส สามารถรองรบัขนาดเรือ

สงูสดุได้ 5,000 DWT ซ่ึงจะท�าให้บรษัิทสามารถเพิม่ปรมิาณในการรบัการซ่อมเรอืในขนาดท่ีใหญ่ข้ึน และสร้างรายได้ท่ีเพิม่ข้ึน

บรษัิทฯ เริม่โครงการการวจิยัและพฒันา Innovation โดยมุง่เน้นในเรือ่งการลดมลภาวะจากการใช้วตัถดุบิ การปรบัเปลีย่น

เครื่องมือ อุปกรณ์ และกระบวนการผลิต รวมท้ังการใช้กระแสไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อไม่ก่อให้เกิดผลกระทบด้าน 

สิ่งแวดล้อมกับชุมชนใกล้เคียง รวมทั้งการลดมลภาวะเพื่อประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัท อีโคมารีน จ�ากัด ได้ด�าเนินงาน โครงการรักษ์เจ้าพระยา/ป่าสัก กิจกรรมจัดเก็บผักตบชวา วัชพืชลอยน�้ารวมทั้ง

ขยะมูลฝอย การเฝ้าระวังและตรวจสอบคุณภาพน�้าในแม่น�้าเจ้าพระยาพี้นที่ จ.พระนครศรีอยุธยา จ.ปทุมธานี และ จ.นนทบุรี 

ระยะเวลาโครงการประมาณ 7 เดือน

 ปี 2554 
วันที่ 23 มิถุนายน 2554 ได้ลงนามในสัญญางานต่อเรือ Transhipment Barge Inter 7 จ�านวน 1 ล�า ของบริษัท อินเตอร์ 

สตีวีโดริ่ง 7 จ�ากัด ระยะเวลาโครงการ 240 วัน มูลค่างาน 70.00 ล้านบาท

วันที่ 18 กรกฎาคม 2554 มีพิธีวางกระดูกงูเรือ Transhipment Barge Inter 7 ของบริษัท อินเตอร์ สตีวีโดริ่ง 7 จ�ากัด 

วันที่ 21 กรกฎาคม 2554 ได้ลงนามในสัญญางานดัดแปลงเรือ Transhipment Barge พรปิยะฌาน 2 จ�านวน 1 ล�า ของ

บริษัท พรปิยะฌานทรานสปอร์ต จ�ากัด ระยะเวลาโครงการ 120 วัน มูลค่างาน 23.25 ล้านบาท

วนัท่ี 8 สงิหาคม 2554 บรษัิทรบังานจาก บรษัิท เบสท์ เพอฟอร์แมนซ์ เอ็นจเินยีริง่ จ�ากดั เพ่ือซ่อมเรอืบรรทุกน�า้มันดิบ 

ชื่อ Benchamas Explorer ของบริษทเชฟรอนประเทศไทยส�ารวจและผลิต จ�ากัด

วนัท่ี 15 ตลุาคม 2554 ลงนามในสญัญากบับรษัิทเชฟรอนประเทศไทยส�ารวจและผลติ จ�ากดั และบริษัท เชฟรอนออฟชอร์ 

ประเทศไทย จ�ากดั ท�าโครงการ Typhoon Evacuation ในการให้บริการท่าเทียบเรือ และขนส่งท่ีท่าเทียบ กรณมีีเหตภุยัฉุกเฉิน 

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

ประเทศสิงคโปร์ ที่จมอยู่บริเวณ ท่าเรือเคอรี่ สยามซีพอร์ต อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 

วนัท่ี 22 ธนัวาคม 2554 จดัพธิกีารปล่อยเรอืลากจงูขนาดก�าลงัฉุดไม่น้อยกว่า 30 เมตรกิตนั จ�านวน 1 ล�า และเรอืลากจูง

ขนาดก�าลังฉุดไม่น้อยกว่า 40 เมตริกตัน จ�านวน 1 ล�า ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย ลงน�้า
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 ปี 2555 
วันที่ 4 กรกฏาคม 2555 ได้ลงนามในสัญญางานต่อเรือ Lighter Barge จ�านวน 2 ล�า ของบริษัท ทะเลไทย ขนส่ง 2 จ�ากัด 

ระยะเวลาโครงการ 5 เดือน มูลค่างาน 35.70 ล้านบาท

วันที่ 31 กรกฎาคม 2555 มีส่งมอบเรือ Transhipment Barge Inter 7 ของบริษัท อินเตอร์ สตีวีโดริ่ง 7 จ�ากัด 

วันที่ 31 กรกฎาคม 2555 มีพิธีวางกระดูงูเรือ Lighter Barge จ�านวน 2 ล�า ของบริษัท ทะเลไทย ขนส่ง 2 จ�ากัด

เดือน ธันวาคม 2555 ได้รับการรับรองอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มาตรฐาน OHSAS 18001 Version 2007  

จาก Lloyd’s Register Quality Assurance

บริษัท อีโค มารีน จ�ากัด วันที่ 14 พฤษภาคม 2555 ได้รับงานจ้างเหมาขุดลอกคลองบ้านใหม่ มูลค่า 1,841,000 บาท 

และงานขุดลอกคูนายกิมสาย 1 มูลค่างาน 197,800 บาท ของส�านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันที่ 18 สิงหาคม 2555 ได้รับงานลอกหน้าเลนในบ่อสระน�้า ของคณะวิทยาศาสคร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มูลค่างาน 

300,000 บาท
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บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จ�ากัด (มหาชน)
• วนัท่ี 15 มกราคม 2556 ได้ลงนามในสญัญาต่อเรอื Lighter Barge จ�านวน 6 ล�า ของบรษิท อ่างทองชูการ์ เทอร์มนิลั จ�ากดั  

ระยะเวลาโครงการ 1 ปี มูลค่างาน 93.17 ล้านบาท

• วันที่ 11 เมษายน 2556 มีการส่งมอบเรือ Lighter Barge ล�าที่ 1 และ 2 ของบริษท อ่างทองชูการ์เทอร์มินัล จ�ากัด

• วันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 มีการส่งมอบเรือ Lighter Barge ล�าที่ 3 และ 4 ของบริษท อ่างทองชูการ์เทอร์มินัล จ�ากัด

• วนัท่ี 16 ธนัวาคม 2556 มีการมีการส่งมอบเรอืสนบัสนนุงานใต้น�า้นอกชายฝ่ัง (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 โดยได้ด�าเนินการส่งมอบงาน

เรียบร้อยแล้ว

• ได้รับงานต่อเรือยนต์เร็ว (Air Boat) ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (แม่เมาะ) มูลค่างาน 695,000 บาท  

ระยะเวลาท�าโครงการวันที่ 24 สิงหาคม 2556 ถึง 26 พฤศจิกายน 2556 โดยได้ด�าเนินการส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว

ผลงาน และเหตุการณ์ส�าคัญ
ของบริษัทในปี 2556
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ลักษณะกิจการหลัก
บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จ�ากัด (มหาชน) หรือ ASIMAR ด�าเนินธุรกิจหลักด้านการต่อเรือและซ่อมเรือ รวมทั้ง 

งานก่อสร้างวิศวกรรมต่างๆ และเป็นอู่เรือชั้นน�าเพียงแห่งเดียวของประเทศที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

โดยมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ กลุ่มตัณฑ์ไพบูลย์ (ซีทราน) และกลุ่มผาณิตวงศ์ นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มผู้ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทยอีกจ�านวนหนึง่ด้วย บรษัิทฯ ได้ขยายธรุกจิเพิม่เตมิโดยการตัง้บริษัทย่อยรองรับความต้องการเฉพาะด้าน ได้แก่ 

บริษัท อาชิมา มารีน จ�ากัด เพื่อจัดหาแรงงานฝีมือส�าหรับงานซ่อมเรือให้กับบริษัทฯ และ บริษัท อีโคมารีน จ�ากัด ที่ด�าเนิน

ธุรกิจรับจ้างก�าจัดมลภาวะในแหล่งน�้า

ท้ังนีบ้รษัิทได้รบัการรบัรองคณุภาพ มาตรฐาน ISO 9001 Version 2000 ครอบคลมุท้ังด้านการต่อเรอืใหม่และการซ่อมเรือ 

ได้รับการรับรองอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มาตรฐาน OHSAS 18001 Version 2007 ปัจจุบันบริษัทฯ มีอู่ลอยทั้งหมด 

2 อู่ ซ่ึงรองรบัเรอืขนาดตัง้แต่ 5,000 เดทเวทตนั ถงึ 20,000 เดทเวทตนั ตามล�าดบั โดยมุ่งเน้นการซ่อมเรอืขนาดกลางข้ึนไป 

หรือลูกค้าที่ต้องการคุณภาพสูงและส่งมอบตรงเวลา บริษัทมีก�าลังการผลิตโดยประมาณของงานซ่อมเรือ 75 ล�า/ปี และงาน

ต่อเรอืขนาด 7,000-10,000 เดทเวทตนั 2 ล�า/ปี นอกจากนีบ้รษัิทยังสามารถก่อสร้างงานทางวศิวกรรมอ่ืนๆ เช่น โครงสร้างเหลก็

ภายในทางเดินผู้โดยสารสนามบินสุวรรณภูมิ การสร้างแท่นขุดเจาะน�้ามัน การท�าสะพานเหล็ก เป็นต้น

 1. ซ่อมเรือ (Ship repair)
บริษัทมีอุปกรณ์หลักเพื่อใช้ซ่อมท�าเรือขนาดตั้งแต่ 5,000 เดทเวทตัน ถึง 20,000 เดทเวทตัน ได้แก่ อู่ลอยรูปตัวยู  

(U Groove) จ�านวน 2 อู่ สามารถรองรับความต้องการของลูกค้าท้ังในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้ ยังมีอุปกรณ ์

สนับสนุนอื่นๆ อาทิ โรงงาน เครนขนาดใหญ่ และช่างฝีมือที่ผ่านการฝึกอบรมเป็นอย่างดี ท�าให้ผลงานได้มาตรฐาน

 2. ต่อเรือ (Shipbuilding)
บริษัทได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศให้ต่อเรือที่มีคุณสมบัติพิเศษ อาทิ เรือตรวจการณ์ปืน

ของกองทัพเรอื เรอืส�ารวจสายเคเบิลใต้น�า้จากบรษัิท คาลฟิา อลัโกไซบิ ไดวิง่ แอนด์ มารนี เซอร์วสิส์ จ�ากดั เรอืขจดัคราบน�า้มนั

จากบรษัิท เอสโซ่ แสตนดาร์ด (ประเทศไทย) จ�ากดั และจากบรษัิท เชลล์ (ประเทศไทย) จ�ากดั เรอืบรรทุกสนิค้าขนาด 442 TEU 

ซ่ึงเป็นเรอืบรรทุกตูส้นิค้าขนาดใหญ่ท่ีสดุเท่าท่ีเคยต่อเรอืข้ึนในประเทศไทย ให้กบั GATI LIMITED เรอืสนบัสนนุการปฏบัิตงิาน

แท่นขุดเจาะน�้ามันขนาด 50 เมตร ของ ALMANSOORI PRODUCTION SERVICE LLC. จากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 

เรอืลากจงูขนาดไม่น้อยกว่า 30 เมตรกิตนั และขนาดไม่น้อยกว่า 40 เมตรกิตนั ของการท่าเรอืแห่งประเทศไทย เรอื Transhipment 

Barge ของบรษัิท อินเตอร์ สตวีโีดริง่ 7 จ�ากดั และบรษัิท อ่างทางชูการ์เทอร์มินลั จ�ากดั และเรอืสนบัสนนุงานใต้น�า้นอกชายฝ่ัง

ขนาด 60 เมตร ของ K.A. AL-GOSAIBI DIVING AND MARINE SERVICES COMPANY เป็นต้น

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท
และบริษัทย่อย

รายงานประจำาปี 2556
บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำากัด (มหาชน)

25



ตัวอย่างผลงาน 

ประเภท จ�านวน เจ้าของเรือ

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

บริษัท เชลล์ (ประเทศไทย) จ�ากัด, กรมขนส่งทางน�้า

และพาณิชยนาวี 

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

3. เรือส�ารวจสายเคเบิ้ลใต้น�้า 1 ล�า บรษัิท คาลฟิา อัลโกไซบิ ไดวิง่ แอนด์ มารนี เซอร์วสิส์ 

จ�ากัด

4. เรือตรวจการณ์ปืนขนาด 64 เมตร 3 ล�า กองทัพเรือ

5. เรือโดยสารแบบคาตามาราน 3 ล�า บริษัท เขาหลัก เอ็นเตอร์ไพรส์ จ�ากัด

6. เรือโดยสารท่องเที่ยวชนิดต่างๆ 6 ล�า บริษัท อควา จ�ากัด, บริษัท ซีทราน แทรเวล จ�ากัด, 

บริษัท พัทยา ปะการัง เซมิซับมารีน จ�ากัด

7. เรือบรรทุกตู้สินค้าขนาด 422 TEU 1 ล�า GATI LIMITED

8. เรือสนับสนุนการปฏิบัติงานแท่นขุดเจาะน�้ามัน

 ขนาด 50 เมตร

1 ล�า ALMANSOORI PRODUCTION SERVICE LLC.

9. เรือลากจูงขนาดก�าลังฉุด

 ไม่น้อยกว่า 30 เมตริกตัน

1 ล�า การท่าเรือแห่งประเทศไทย

10. เรือลากจูงขนาดก�าลังฉุด

 ไม่น้อยกว่า 40 เมตริกตัน

1 ล�า การท่าเรือแห่งประเทศไทย

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

12. เรือ Light Barge 8 ล�า บริษัท ทะเลไทย ขนส่ง 2 จ�ากัด,

บริษัท อ่างทองชูการ์เทอร์มินัล จ�ากัด

13. เรือสนับสนุนงานใต้น�้านอกชายฝั่ง

 ขนาด 60 เมตร

1 ล�า K.A. AL-GOSAIBI DIVING 

AND MARINE SERVICES COMPANY

 3. งานดัดแปลงเรือ (Ship Conversion Upgrading)
เนื่องจากอนุสัญญา Marpol ซ่ึงออกโดย International Maritime Organization (IMO) ซ่ึงบังคับให้เรือบรรทุกน�้ามัน  

(Oil Tanker) จะต้องมีเปลือกเรือสองช้ัน (Double Hull) กับกฎระเบียบกรมเจ้าท่า ก�าหนดให้จะต้องมีการดัดแปลงให้เป็น 

เรือ Double Hull ทั้งหมดภายในปี 2558 ส�าหรับเรือที่ไม่ใช่เรือที่มีเปลือกสองชั้น ส�าหรับการบรรทุกน�้ามันชายฝั่ง อีกทั้งบริษัท

ผูค้้าน�า้มันอนญุาตเฉพาะเรอืท่ีมีเปลอืกเรอืสองช้ันเท่านัน้ ในการเข้าเทียบท่าของคลงัน�า้มัน ซ่ึงบรษัิทได้ใช้โอกาสนีเ้ป็นกลยทุธ์

ในการเพิ่มรายได้จากการดัดแปลงเรือ Double Hull และมีผลงานเป็นที่ยอมรับของลูกค้ามาไม่น้อยกว่า 20 ล�า

นอกจากนี้บริษัท ยังมีความเชี่ยวชาญในการดัดแปลเรือที่ต้องใช้ประสบการณ์และเทคนิคพิเศษ โดยบริษัทมีผลงานดังนี้ 

เรือห้องเย็นของประเทศมัลดีฟส์ เรือตรวจการณ์ของกองบังคับการต�ารวจน�้า เรือรบหลวงสู้ไพรินทร์ และเรือสนับสนุนที่พัก

ส�าหรับแท่นขุดเจาะน�้ามัน(Accommodation Work Barge)
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 4. งานก่อสร้างวิศวกรรมต่างๆ (engineering Work)
บริษัทสามารถก่อสร้างและซ่อมแซมอุปกรณ์ประเภทลอยน�้า สิ่งก่อสร้างในทะเล การก่อสร้างโครงสร้างเหล็กซึ่งเป็นส่วน

ประกอบของการก่อสร้างสะพาน โรงงานอุตสาหกรรม แท่นขุดเจาะน�้ามันในทะเล 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

2. พื้นที่ต่อเรือพร้อมสลิปเวย์ 2 แห่ง ด้านทิศเหนือและทิศใต้ของบริษัทรวมพื้นที่ประมาณ 20,000 ตารางเมตร

3. อุปกรณ์อื่นๆ เช่น เครนขนาดใหญ่ และโรงงาน ช่วยท�าให้งานซ่อมสร้างสะดวกรวดเร็วขึ้น อุปกรณ์ที่ส�าคัญดังนี้

ชนิดอุปกรณ์ จ�านวน

1. เครื่องตัดเหล็ก CNC 2 ชุด

2. Gantry Crane ขนาด 100 ตันส�าหรับงานต่อเรือด้านทิศเหนือ 1 ตัว

3. Gantry Crane ขนาด 10 ตันส�าหรับงานต่อเรือด้านทิศเหนือ 3 ตัว

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

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

6. Gantry Crane ขนาด 5 ตันส�าหรับระบบโลจิสติกส์ของชิ้นงานเหล็กในโรงประกอบ 6 ตัว

อุปกรณ์ต่างๆ ข้างต้นน�ามาให้บริการงานโดยทั่วไปดังนี้ 

งานตัวเรือ งานเครื่องกล/ งานไฟฟ้า งานทดสอบโดยไม่ท�าลาย

งานท�าความสะอาด

- งานพ่นทราย/พ่นกริด

- งานฉีดน�้าแรงดันสูง

- งานท�าความสะอาดถังน�้ามัน

- งานสมอ,โซ่สมอ และงานพ่นสี

งานเครื่องจักรใหญ่/เครื่องไฟฟ้า

งานซ่อมหม้อน�้า

งานใบจักร

งานเพลาใบจักร

งานท่อ

งานไฟฟ้าและอีเล็กโทรนิก

งานทดสอบโดยไม่ท�าลาย (NDT)

- งานวัดความหนาแน่นแผ่นเหล็ก

- การทดสอบ

- การทดสอบด้วยคลื่นวิทยุ

- การทดสอบด้วยสารแทรกซึม

- งานทดสอบก�าลังการยก

 (ที่มีน�้าหนัก 350 ตันขึ้นไป)

4. พื้นที่ในการท�างาน 33,280 ตารางเมตร มีความยาวติดแม่น�้า 300 เมตร และระดับความลึกหน้าท่า 9 เมตร
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โครงสร้างของกลุ่มบริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จ�ากัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 

บริษัท เจนเนอรัล คลังสินค้า จ�ากัด

ทุนช�าระแล้ว 10.00 ล้านบาท

ด�าเนินธุรกิจให้เช่าคลังสินค้า

บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จ�ากัด (มหาชน)

ทุนช�าระแล้ว 258.29 ล้านบาท ด�าเนินธุรกิจซ่อมและต่อเรือ

บริษัท อีโค มารีน จ�ากัด

ทุนช�าระแล้ว 18.25 ล้านบาท

ด�าเนินธุรกิจให้บริการเรือควบคุม

มลพิษทางน�้า

บริษัท อาชิมา มารีน จ�ากัด

ทุนช�าระแล้ว 5.00 ล้านบาท

ด�าเนินธุรกิจรับเหมางานซ่อมเรือ

99.99% 99.90%93.15%

การลงทุน
ในบริษัทย่อย

ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทย่อย  
บริษัท เจนเนอรัล คลังสินค้า จ�ากัด

บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 ในบริษัท เจนเนอรัล คลังสินค้า จ�ากัด โดยด�าเนินธุรกิจให้เช่าคลังสินค้า ซึ่งมีพื้นที่เก็บสินค้า

ขนาดรวมทั้งสิ้น 8,000 ตารางเมตร และมีท่าเทียบเรือ 2 ท่า

บริษัท อาชิมา มารีน จ�ากัด

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

มารีน เซอร์วิสส์ จ�ากัด (มหาชน) เนื่องจากตลาดมีความต้องการบุคลากรด้านนี้เป็นจ�านวนมาก และบริษัทมีความประสงค์ 

จะพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อให้ได้ผลงานตามมาตรฐานของสมาคมจัดชั้นเรือ (Classification Society)

บริษัท อีโคมารีน จ�ากัด

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

93.15 และบริษัท GLOBECO S.p.A. จากประเทศอิตาลี ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 6.85 เพื่อด�าเนินธุรกิจด้านการให้บริการเรือก�าจัด

มลภาวะทางน�้า ได้แก่ การเก็บขยะมูลฝอยจากแหล่งน�้า การก�าจัดคราบน�้ามัน การก�าจัดผักตบชวาและวัชพืช เป็นต้น  

โดยจะให้บริการแก่หน่วยงานภาคเอกชนและภาครัฐ

นอกจากนี้ บริษัท อีโคมารีน จ�ากัด ยังได้รับการสนับสนุนลิขสิทธิ์ด้านแบบเรือ และการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนา

อุตสาหกรรมด้านนี้ จากบริษัท GLOBECO S.p.A. อีกส่วนหนึ่งด้วย
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โครงสร้างรายได้ของบริษัท
และบริษัทย่อย

โครงสร้างรายได้ของบริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ประเภทรายได้
2556 2555 2554

จ�านวน % จ�านวน % จ�านวน %

รายได้ซ่อมเรือ 298,800 41.51 280,000 44.25 315,800 54.37

รายได้ต่อเรือ 369,200 51.29 313,600 49.56 237,700 40.92

รายได้รับจ้างของบริษัทย่อย 33,666 4.68 1,969 0.31 3,523 0.61

รายได้อื่น* 18,140 2.52 37,201 5.88 23,850 4.10

รวม 719,806 100.00 632,770 100.00 580,873 100.00

หมายเหต ุ: * รายได้อ่ืน คอื ดอกเบ้ียรบั ก�าไรจากอัตราแลกเปลีย่น รายได้ค่าเศษเหลก็ และอ่ืนๆ ของบรษัิทและบริษัทย่อย

เรือซ่อม 298.80 ลบ.

เรือต่อ 369.20 ลบ.

รายได้จากบริษัทย่อย 33.66 ลบ.

รายได้อื่น 18.14 ลบ.
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ภาวะการแข่งขัน
และแนวโน้มอุตสาหกรรม

ทิศทางในอุตสาหกรรม
แนวโน้มเศรษฐกิจโลกในปี 2557 จะปรับตัวดีข้ึน โดยกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) คาดการณ์เศรษฐกิจโลก 

จะขยายตัว 3.6% เพิ่มขึ้นจาก 2.9% ในปีก่อน โดยมีพื้นฐานจากเศรษฐกิจสหรัฐที่ขยายตัวขึ้น มีแผนทยอยปรับลดมาตราการ

คิวอี (QE) ส่วนเศรษฐกิจยุโรปก็อยู่ในระยะฟื้นตัว และเริ่มแข็งแกร่งหลังผ่านจุดต�่าสุดไปแล้ว เช่นเดียวกับเศรษฐกิจญี่ปุ่นที่มี

แนวโน้มดีข้ึนจากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจเมื่อปีก่อน ซ่ึงจะส่งผลดีต่อการส่งออกของประเทศไทย ส่วนเศรษฐกิจในปี 2557  

มีปัจจยัในประเทศท่ีเป็นตวัแปรส�าคญัคอื ปัญหาทางการเมอืงจะเปลีย่นแปลงอย่างไร เพราะจะมผีลกระทบต่อการใช้จ่ายภาครัฐ 

รวมถึงผลกระทบต่อการบริโภคและความเชื่อมั่นในการลงทุนของภาคเอกชน

อุตสาหกรรมต่อเรือและซ่อมเรือ เป็นอุตสาหกรรมพื้นฐานทางเศรษฐกิจท่ีส�าคัญและมีส่วนเช่ือมโยงกับธุรกิจการขนส่ง

ทางน�า้และกจิการพาณชิย์นาว ีตลอดจนเช่ือมโยงกบัอตุสาหกรรมเกีย่วเนือ่งอ่ืนอีกมากมาย เช่น อุตสาหกรรมเหลก็และเหลก็กล้า 

อุตสาหกรรมเครื่องมือสื่อสาร อุปกรณ์เดินเรือ อุตสาหกรรมสีและเคมีภัณฑ์ อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล เครื่องยนต์เรือ 

อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมไม้และเฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น ซึ่งถ้าเศรษฐกิจมีการขยายตัว ท�าให้เกิดการ

เปลี่ยนสินค้าระหว่างประเทศ ก็จะส่งผลให้อุตสากรรมต่อเรือและซ่อมเรือเติบโตขึ้น โดยกลุ่มลูกค้าหลักในการซ่อมเรือจะเป็น

เรอืบรรทุกสนิค้าเหลว (Tanker) และเรอืสนบัสนนุการปฏบัิตกิารนอกชายฝ่ัง (Offshore) ท่ียังมจี�านวนมากในตลาด ส่วนประเภท

เรือขนส่งสินค้า (General Cargo) และเรือบรรทุกตู้สินค้า (Container) จะลดจ�านวนลง จากผลกระทบทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัว

ในปีก่อนๆ ด้านงานดัดแปลงเปลือกเรือสองชั้น (Double Hull) ก็ลดจ�านวนลง เนื่องจากไม่มีเรือมือสองจากประเทศญี่ปุ่นที่ใช้

ส�าหรับดัดแปลงเรือมากนัก และลูกค้าบางกลุ่มหันไปต่อเรือใหม่ที่เป็นเปลือกเรือสองชั้นแทน

ด้านกลุม่ลกูค้าต่อเรอืในประเทศยังมโีอกาสจากการต่อเรือใหม่ทดแทนเรอืเก่า เพือ่ปรบัลดอายกุองเรือ ให้มีประสทิธภิาพ 

เป็นโอกาสของอู่ต่อเรอื โดยมคีูแ่ข่งส�าคญัคอือู่ต่อเรอืในต่างประเทศ เช่น ประเทศจนีหรอืเกาหลีใต้ รวมท้ังการแข่งขนัในประเทศ 

ท�าให้ต้องมีการยกระดับการผลิตให้มีมาตรฐาน และศักยภาพที่จะรับเรือในระดับสากลได้ แต่จากปัจจัยบวกทางเศรษฐกิจมีผล

ให้กลุ ่มลูกค้าต่อเรือล�าเลียงสินค้า เพื่อให้ขนถ่ายสินค้าในแม่น�้ามีอยู่อย่างต่อเนื่อง ในส่วนของเรือต่อลูกค้าราชการ  

ความต้องการถูกก�าหนดตามแผนงบประมาณประจ�าปี ซ่ึงมีจ�านวนอู่ต่อเรือท่ีมีศักยภาพในการรับงานเพิ่มมากข้ึนทุกปี และ

จากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC นี้ ท�าให้ภูมิภาคเอเชียมีแนวโน้มอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจและการ

ลงทุนท่ีสูงข้ึน ซ่ึงธุรกิจอู่ต่อเรือและซ่อมเรือจะต้องพัฒนาทักษะพนักงาน เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต รวมท้ัง

มองหาแนวทางในการรวมกลุ่ม สร้างพันธมิตรเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี หรือทรัพยากรการผลิตภายในภูมิภาค เพื่อสร้างความ

เข้มแข็งและความสามารถในการแข่งขัน

อุตสาหกรรมต่อเรือ นอกจากเป็นอุตสาหกรรมท่ีต้องใช้เงินลงทุนสูงแล้ว ยังมีอุตสาหกรรมต่อเนื่องอีกจ�านวนมากใน 

หลายระดับ รวมท้ังต้องอาศัยเทคโนโลยีและองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมช้ันสูงจากหลายสาขา จึงจ�าเป็นท่ีรัฐบาลจะต้องให้การ 

ส่งเสริมอย่างจริงจัง ต่อเนื่อง และครบวงจร ดังเช่นที่นานาประเทศที่อุตสาหกรรมต่อเรือเจริญรุดหน้าอย่างรวดเร็วและมั่นคง

ได้ในการส่งเสริมอุตสาหกรรมต่อเรือของตนเอง

รายงานประจำาปี 2556
บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำากัด (มหาชน)
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ข้อมูลทั่วไป
และบุคคลอ้างอิง

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

ประกอบธุรกิจหลัก  : ซ่อมเรือและต่อเรือ 

เลขทะเบียนบริษัท  : 0107538000185 

โทรศัพท์     : 02-815-2060-7

โทรสาร    : 02-453-7213-4 

Home Page   : www.asimar.com 

หุ้นสามัญที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมดจ�านวน 258,291,087 หุ้น 

ทุนช�าระแล้ว 258,291,087 บาท 

นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป 
บริษัท เจนเนอรัล คลังสินค้า จ�ากัด
ส�านักงานใหญ่   เลขท่ี 599/1 ถนนรมิทางรถไฟสายช่องนนทร ีแขวงคลองเตย เขตพระโขนง กรงุเทพมหานคร 10110

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

ประกอบธุรกิจหลัก   : ให้เช่าคลังสินค้าและท่าเทียบเรือ 

โทรศัพท์     : 02-815-2060-7 

โทรสาร     : 02-453-7213-4 

ทุนช�าระแล้ว 10,000,000บาท 

บริษัท อาชิมา มารีน จ�ากัด 
ส�านักงานใหญ่   เลขท่ี 599/1 ถนนรมิทางรถไฟสายช่องนนทร ีแขวงคลองเตย เขตพระโขนง กรงุเทพมหานคร 10110

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

ประเภทธุรกิจหลัก   : ด�าเนินธุรกิจเป็นผู้รับเหมางานซ่อมเรือให้ บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จ�ากัด (มหาชน) 

โทรศัพท์     : 02-815-2060-7 

โทรสาร     : 02-453-7213-4 

ทุนช�าระแล้ว 5,000,000 บาท

รายงานประจำาปี 2556
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บริษัท อีโค มารีน จ�ากัด 
ส�านักงานใหญ่และที่ตั้งกิจการ เลขที่ 128 หมู่ 3 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290

ประเภทธุรกิจหลัก  : ด�าเนินธุรกิจให้บริการเรือและต่อเรือ ควบคุมมลพิษทางน�้า

โทรศัพท์    : 02-815-2060-7 

โทรสาร    : 02-453-7213-4 

เว็บไซต์ www.ecomarine.co.th

ทุนช�าระแล้ว 18,250,000 บาท

บุคคลอ้างอิงอื่นๆ 
นายทะเบียนหลักทรัพย์  : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

        ฝ่ายนายทะเบียนหลักทรัพย์

              62 อ.ตลาดหลักทรัพย์ ชั้น 7 ถ.รัชดาภิเษก

              แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110

              โทรศัพท์ 02-229-2800

ส�านักงานสอบบัญชี   : บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ�ากัด

              267/1 ถ.ประชาราษฎร์ สาย 1 แขวงบางซื่อ

              เขตบางซื่อ กทม. 10800

              โทรศัพท์ 02-587-8080 

ผู้สอบบัญชี      : นายพิชัย ดัชณาภิรมย์

เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี   : ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2421

ผู้ตรวจสอบภายใน    : ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด ศรีฤกษ์

        208/132 อาคารโพธิ์ทองทาวเวอร์ ชั้น 3 ถ.แจ้งวัฒนะ

        แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม. 10210

        โทรศัพท์ 02-973-4908

ที่ปรึกษากฎหมาย    :  CROSSROADS SOLUTION PTE LIMITED

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

              แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500

              โทรศัพท์ 02-630-8120-1

รายงานประจำาปี 2556
บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำากัด (มหาชน)
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ปัจจัย
ความเสี่ยง

1. ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ
ความเสีย่งจากความไม่แน่นอนของการประกอบธรุกจิ ซ่ึงจะข้ึนอยู่กบัภาวะเศรษฐกจิโลก อตัราค่าระวางเรอืลดลงอย่างมาก

มีผลต่อจ�านวนเรอืท่ีเข้าซ่อมท�า มูลค่าเรอืซ่อมท�าท่ีไม่แน่นอน ท�าให้รายได้ของบรษัิทอาจมีความผนัผวน แต่บรษัิทสามารถจัดหา

งานเรือต่อจากลูกค้าต่างประเทศ และงานดัดแปลงเรือมาทดแทนก�าลังการผลิตท่ีเหลืออยู่ บริษัทยังคงมีความเสี่ยงในการ 

ส่งมอบเรือให้ทันตามก�าหนดในสัญญา ซึ่งบริษัทได้จัดท�าแผนงานเฉพาะโครงการเพื่อให้งานแล้วเสร็จตามสัญญา

2. ความเสี่ยงด้านการขาดแคลนบุคลากร
การด�าเนนิธรุกจิของบรษัิท จ�าเป็นต้องอาศยับุคลากรท่ีมคีวามช�านาญทางด้านช่างฝีมอืและวิศวกรด้านการซ่อมเรอื ต่อเรือ

เป็นส�าคญั บรษัิทมีนโยบายจงูใจท้ังในด้านค่าตอบแทน สวสัดกิารและ ส่งเสรมิให้พนกังานได้รับการฝึกอบรมให้มีทักษะความรูเ้พ่ิมเตมิ

ตลอดเวลา เพ่ือให้พนกังานผกูพันกบัองค์กร นอกจากนีบ้รษัิท ยังได้ร่วมมอืกบัวทิยาลยัการอาชพีพระสมทุรเจดย์ี เปิดการเรยีน 

การสอน หลักสูตรทวิภาคี เพื่อให้พนักงานได้มีโอกาสศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานเชื่อมโลหะ ซึ่งจะท�าให้พนักงานได้มีความรู้

และวุฒกิารศึกษา ท�าให้มศีกัยภาพมากย่ิงข้ึน บรษัิทเชือ่ว่าการด�าเนนิการดงักล่าวจะลดปัญหาการขาดแคลนบุคลากรของบรษัิทได้

3. ความเสี่ยงด้านสถานที่ตั้งในการประกอบธุรกิจ
ท่ีดนิซ่ึงเป็นท่ีตัง้ของบรษัิทในปัจจบัุน บรษัิทย่อยได้เช่าช่วงมาจากชุมนมุสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทยจ�ากดั ซ่ึงผูใ้ห้เช่า

สามารถบอกเลิกสัญญาได้ตามเงื่อนไขปกติของสัญญาระหว่างหน่วยงานราชการกับบริษัทเอกชน ท�าให้บริษัทอาจต้องจัดหา

สถานที่ประกอบธุรกิจใหม่หากสัญญาเช่าสิ้นสุดลง อย่างไรก็ตามหากมีการยกเลิกสัญญา บริษัทสามารถเคลื่อนย้ายอู่ลอยซึ่ง

เป็นอุปกรณ์หลักในการด�าเนินงานไปยังสถานที่ตั้งแห่งใหม่ได้ 

4. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
รายได้และต้นทุนการผลติของบรษัิทบางส่วนอ้างอิงกบัอัตราแลกเปลีย่น โดยเฉพาะงานต่อเรอื และงานซ่อมดดัแปลงเรือ 

จะต้องมีการน�าเข้าเครื่องจักรมูลค่าสูงจากต่างประเทศ เช่น เครื่องก�าเนิดไฟฟ้า เครื่องจักรเดินเรือ เครน กว้าน ในขณะที่งาน

ซ่อมเรอืจะมกีารซ้ืออุปกรณ์ภายในประเทศเป็นส่วนใหญ่ บรษัิทจงึให้ความส�าคญัในการบรหิารความเสีย่ง โดยการจดัท�าสญัญา

ซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ส�าหรับภาระผูกพันที่เป็นเงินสกุลต่างประเทศ

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

เพิ่มราคาต่อเนื่องจากราคาน�้ามันที่เพิ่มสูงขึ้น ท�าให้บริษัทมีต้นทุนประกอบการที่เพิ่มขึ้นด้วย ซึ่งบริษัทได้จ�ากัดขอบเขตความ

เสี่ยงโดยการปรับอัตราค่าบริการเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับราคาน�้ามันเท่านั้น

6. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
การท่ีลกูค้าอาจไม่สามารถปฏบัิตติามภาระผกูพนัท่ีมีกบับรษัิทภายใต้เงือ่นไขปกตไิด้ ดงันัน้บรษัิทจ�าเป็นต้องจ�ากดัขอบเขต

ความเสี่ยงโดยพยายามให้มีการช�าระหนี้ให้มากที่สุดก่อนเรือออกจากอู่ 

7. ความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุและอุบัติภัย
บริษัทท�ากรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองความเสี่ยงด้านสิ่งปลูกสร้าง เครื่องจักร สต็อกสินค้า อู่ลอย รวมทั้งความสูญเสีย

และความเสียหายต่อตัวเรือที่ก�าลังสร้างหรือก�าลังซ่อมและอู่ลอย 2 อู่ 
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โครงสร้างการถือหุ้น
และการจัดการ

1. กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือสูงสุด 10 รายแรก

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 14 มีนาคม 2556 (วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด)

ชื่อ/สกุล
ณ วันที่ 14 มีนาคม 2556

จ�านวนหุ้นที่ถือ สัดส่วนการถือหุ้น (%)

 1. กลุ่มผาณิตวงศ์ 43,500,038 18.53

 2. กลุ่มตัณฑ์ไพบูลย์ 41,828,200 17.81

 3. นายประวัติ จันทร์เรือง 8,428,725 3.59

 4. นายทวี ช่างเพ็ชร 5,000,000 2.13

 5. นางจิราวรรณ ตัณฑเลขา 3,510,000 1.49

 6. นายศุภโรจ โรจน์วีระ 2,400,000 1.02

 7. นายสุรพันธ์ พัฒนพิฑูรย์ 2,144,500 0.91

 8. นางอรุณี ลีไพบูลย์ 2,100,000 0.89

 9. นายสมเกียรติ ตั้งกิจอนันต์ 2,041,800 0.87

 10. นายรุ่งโรจน์ รุ่งเมืองทอง 2,000,000 0.85

รวม 112,953,263 48.09

ที่มา : รายงานการกระจายหุ้น บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

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

งบการเงินเฉพาะกิจการ ในแต่ละงวดบัญชีหลังจากหักส�ารองตามกฎหมายและขาดทุนสะสมยกมาแล้ว (ถ้ามี) ทั้งนี้ การจ่าย

เงนิปันผลดงักล่าว จะขึน้อยู่กบักระแสเงนิสด แผนการลงทุน เงือ่นไข และข้อก�าหนดในสญัญาต่างๆ ท่ีบรษัิทผกูพนัอยู ่ รวมถึง

ความจ�าเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

บรษัิทย่อย : บรษัิทย่อยมีนโยบายจ่ายเงนิปันผล ไม่น้อยกว่า 60% ของก�าไรสทุธขิองงบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษัิทย่อย

แต่ละบรษัิท ในแต่ละงวดบัญชีหลงัจากหักส�ารองตามกฎหมาย และขาดทุนสะสมยกมาแล้ว (ถ้ามี) ท้ังนี ้การจ่ายเงนิปันผลดงักล่าว

จะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไข และข้อก�าหนดในสัญญาต่างๆ ที่บริษัทผูกพันอยู่ รวมถึงความจ�าเป็นและ

ความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต
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1. โครงสร้างการจัดการ
โครงสร้างกรรมการบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการท้ังหมด 4 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร  

คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 11 ท่าน ดังนี้

1. นายประกิต  ประทีปะเสน  ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ

2. นายสุธรรม  ตัณฑ์ไพบูลย์  ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการ 

3. นายชินสุข วีรวรรณ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

4. นายศรีภูมิ ศุขเนตร ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ

5. นางวรวรรณ งานทวี กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ

6. นายวิบูลย์  ผาณิตวงศ์ กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

7. นายสุเทพ  ตัณฑ์ไพบูลย์  กรรมการ และกรรมการบริหาร

8. นายสุทิน ตัณฑ์ไพบูลย์  กรรมการ และกรรมการบริหาร

9. ดร.บ�ารุง จินดา กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

10. นายประวัติ จันทร์เรือง กรรมการ และกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

11. ดร.นณณ์ ผาณิตวงศ์ กรรมการ และกรรมการบริหาร 

เลขานุการคณะกรรมการบริษัท

 นายอวยชัย ติวิรัช 

กรรมการที่มีอ�านาจลงนามแทนบริษัท

กรรมการซ่ึงมีอ�านาจลงลายมือช่ือแทนบรษัิท คอื นายประกติ ประทีปะเสน นายสธุรรม ตณัฑ์ไพบลูย์ นายสเุทพ ตณัฑ์ไพบูลย์ 

นายสทิุน ตณัฑ์ไพบูลย์ นายวบูิลย์ ผาณติวงศ์ และนางวรวรรณ งานทว ีสองในหกท่านนีล้งลายมือชือ่ร่วมกนัและประทับตราส�าคญั

ของบริษัท

อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการมีอ�านาจและหน้าท่ีจัดการบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของท่ีประชุมผู้ถือหุ้น  

คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึง่หรือหลายคนหรือบุคคลอืน่ ปฏิบตัิการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการ 

ภายใต้การควบคมุดแูลของคณะกรรมการหรอืมอบอ�านาจให้บุคคลดงักล่าวมีอ�านาจตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร และภายใน

ระยะเวลาที่กรรมการเห็นสมควร คณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอ�านาจนั้นๆ ได้

ท้ังนี ้การมอบอ�านาจไม่รวมถงึการมอบอ�านาจให้เข้าท�ารายการท่ีเกีย่วโยงกนั ตามประกาศตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในเรื่องดังกล่าว 

โครงสร้างการจัดการ
และการก�ากับดูแลกิจการ
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คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการ 6 ท่าน ดังนี้

1. นายสุธรรม  ตัณฑ์ไพบูลย์ ประธานกรรมการบริหาร

2. นายสุเทพ  ตัณฑ์ไพบูลย์ กรรมการบริหาร

3. นายสุทิน ตัณฑ์ไพบูลย์ กรรมการบริหาร

4. นายวิบูลย์ ผาณิตวงศ์ กรรมการบริหาร

5. นางวรวรรณ งานทวี กรรมการบริหาร

6. ดร.นณณ์ ผาณิตวงศ์ กรรมการบริหาร

อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1. ด�าเนนิการร่วมกบัฝ่ายบรหิารในการพจิารณากลัน่กรอง เป้าหมายธรุกจิ แผนยุทธศาสตร์ แผนการเงนิและงบประมาณ 

และนโยบายที่ส�าคัญ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบอนุมัติ

2. กลัน่กรองแผนการท�างาน และก�ากบัดแูลการด�าเนนิงานของผูบ้รหิารบรษัิทให้เป็นไปตามแผนงาน และบรรลเุป้าหมาย

ของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ คุณภาพและมาตรฐานในแนวทางที่ถูกต้อง

3. ให้การปรึกษาในเรื่องที่ได้รับการร้องขอจากฝ่ายบริหาร

4. ดแูลให้บรษัิทมกีารบรหิารความเสีย่งท่ีเหมาะสม และมีแผนรองรบัสถานการณ์ วกิฤต รวมถงึการซักซ้อมและปรบัปรงุ

แผนดังกล่าวให้เหมาะสมตลอดเวลา

5. ดูแลให้บริษัท ปฏิบัติตามข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

6. สอบทานการไต่สวนภายใน หรือด�าเนินการให้มีการสอบสวนเมื่อมีข้อสงสัยหรือสันนิษฐานว่าอาจมีการทุจริต หรือ

ด�าเนินการให้มีการแก้ไขเมื่ออาจเกิดความบกพร่องหรือความเสียหายในสาระส�าคัญ และน�าเสนอคณะกรรมการ

บริษัทพิจารณาต่อไป

7. พจิารณา และ/หรอื เสนอแนะให้ฝ่ายบรหิารด�าเนนิการในเรือ่งต่างๆ ท่ีมคีวามส�าคญัต่อบรษัิท เช่น การบรหิารงานบุคคล 

เทคโนโลยีสารสนเทศ การตลาด เป็นต้น

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

หรือ คณะกรรมการบริหารมอบหมาย

9. คณะกรรมการบรหิาร มอี�านาจเชญิผูบ้รหิารหรอืผูท่ี้เกีย่วข้องมาให้ถ้อยค�า หรอืข้อมลูอนัเป็นประโยชน์ หรอืเข้าร่วมประชุม

ในคณะกรรมการบริหาร

10. ปฏิบัติภารกิจอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทก�าหนด หรือมอบหมายเป็นการเฉพาะ

11. อนุมัติการบรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน ลงโทษทางวินัย เลิกจ้าง เลื่อนขั้น เลื่อนต�าแหน่ง โยกย้าย หรือลดขั้นเงินเดือน 

พนักงานทุกระดับ ที่อยู่นอกเหนืออ�านาจของกรรมการผู้จัดการ

12. อนมุตักิารประมูล หรอืเสนอราคา หรอืการท�าสญัญาการซ่อมเรือ ต่อเรือ หรือโครงการก่อสร้างอ่ืนท่ีมีมูลค่าเกนิ 50 ล้านบาท 

แต่ไม่เกิน 300 ล้านบาท

13. อนมุตักิารจัดซ้ือ หรอืจัดจ้าง รวมถงึค่าก่อสร้าง เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ วสัดคุรุภณัฑ์ และค่าใช้จ่ายใด ท่ีมีมูลค่าเกนิ 10 ล้านบาท 

แต่ไม่เกิน 50 ล้านบาท ต่อรายการ 

14. อนุมัติคู่มือบริหาร รวมถึงการเปลี่ยนแปลงแก้ไข เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับอ�านาจกรรมการผู้จัดการ
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คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�านวน 3 ท่าน ทุกท่านเป็นกรรมการอิสระ ดังนี้

1. นายชินสุข วีรวรรณ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการที่เป็นอิสระ 

   และมีความรู้ด้านบัญชี บริหารการเงิน การธนาคาร และตลาดทุน

2. นายศรีภูมิ ศุขเนตร กรรมการตรวจสอบ กรรมการที่เป็นอิสระ 

   และมีความรู้ด้านการบริหารจัดการ และกิจการขนส่ง

3. ดร.บ�ารุง จินดา กรรมการตรวจสอบ กรรมการที่เป็นอิสระ 

   และมีความรู้ด้านการบริหารจัดการ และการออกแบบ

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

 นายสฐิรพงษ์   สังวาลย์  ผู้จัดการทั่วไป ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด ศรีฤกษ์

   ซึ่งรับต�าแหน่ง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

2. สอบทานให้บรษัิทมรีะบบการควบคมุภายใน ( Internal Control ) ระบบการบรหิารความเสีย่งและกระบวนการภายใน

ของบริษัทเกี่ยวกับการรับแจ้งเบาะแส และการรับข้อร้องเรียนที่เหมาะสมเพียงพอ

3. สอบทานให้การตรวจสอบภายใน ( Internal Audit ) ของบริษัทเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยพิจารณา

ความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน หรอืหน่วยงานอืน่ใดท่ีรบัผดิชอบเกีย่วกบัการตรวจสอบภายใน รวมท้ังประชุมกบัหัวหน้างาน

ตรวจสอบภายในอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยไม่มีฝ่ายจัดการ

4. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย ์

แห่งประเทศไทย หรอืกฎหมายท่ีเกีย่วข้องกบัธรุกจิของบรษัิท รวมท้ังการปฏบัิตติามจรรยาบรรณธรุกจิและระเบียบ

ที่เกี่ยวข้องของบริษัท

5.  พิจารณาคดัเลอืก เสนอ แต่งตัง้บคุคลซึง่มีความเป็นอิสระเพือ่ท�าหน้าท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิท และเสนอค่าตอบแทน

ของบุคคลดังกล่าว รวมท้ังเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ  

1 ครั้ง

6. พิจารณารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน หรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและ 

ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจรายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

7. จัดท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบริษัท ซ่ึงรายงานดังกล่าวต้อง 

ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และอย่างน้อยต้องประกอบด้วยข้อมูลตามท่ีตลาดหลักทรัพย์ 

แห่งประเทศไทยก�าหนด

8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
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คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ดังนี้

1. นายศรีภูมิ ศุขเนตร ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน กรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ

2. นายวิบูลย์ ผาณิตวงศ์ กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

3. นายประวัติ  จันทร์เรือง กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร

อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา

1. คัดเลือก สรรหา วางแผนการสืบทอดต�าแหน่ง บุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ กรรมการผู้จัดการ 

หรอื รองกรรมการผูจ้ดัการ โดยก�าหนดวธิกีารสรรหาอย่างมีหลกัเกณฑ์และ โปร่งใส รวมท้ังจากรายช่ือต่างๆ ท่ีผูถ้อืหุ้น

แนะน�า ( ถ้ามี ) 

 บุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือต้องเป็นผู้ท่ีมีความรู้ ความสามารถ ความเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความระมัดระวัง 

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

มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และจิตใจที่สมบูรณ์ สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอย่างสม�่าเสมอ มีการเตรียม

ตวัเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นอย่างด ีมีส่วนร่วมท่ีสร้างสรรค์ในการประชุม มคีวามตรงไปตรงมา มีความกล้าหาญ 

ในการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม และ/หรือ เป็นนักธุรกิจที่มีชื่อเสียง ประวัติ การท�างาน และจริยธรรมที่ดีงาม 

และได้รับการยอมรับจากสังคม เป็นต้น

 ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาจะให้ความส�าคัญต่อผู้ที่มีทักษะ ประสบการณ์ วิชาชีพ คุณสมบัติเฉพาะในด้านต่างๆ ที่

มคีวามจ�าเป็นอย่างย่ิงต่อธรุกจิของบรษัิท เพือ่ให้องค์ประกอบของคณะกรรมการ มีความสมบูรณ์และเป็นประโยชน์

สูงสุด นอกจากนี้จะพิจารณาถึงการท่ีกรรมการด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัทหลายแห่งในขณะเดียวกันด้วยว่าจะมี

ผลกระทบต่อบริษัทหรือไม่ และค�านึงถึงโอกาสที่อาจมีปัญหาในเรื่องของผลประโยชน์ขัดกัน (Conflict of Interest) 

ของกรรมการและกรรมการผู้จัดการด้วย

2. จัดเตรียมบัญชีรายช่ือผู้ท่ีสมควรได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการ กรรมการผู้จัดการ หรือรองกรรมการผู้จัดการไว้

เป็นการล่วงหน้า และ/หรือ ในกรณีที่มีต�าแหน่งกรรมการ กรรมการผู้จัดการว่างลง

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

สรรหาด้วย ก่อนน�าเสนอให้คณะกรรมการ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี พิจารณาเลือกตั้งต่อไป

4. ก�าหนด Performance Agreement แต่ละปีของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ เพื่อเสนอ

คณะกรรมการพิจารณา และก�าหนดแบบประเมินผลการปฏิบัติงานดังกล่าว

5. พิจารณาเสนอรายชื่อกรรมการท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นอนุกรรมการ เสนอต่อคณะกรรมการเพ่ือแต่งตั้ง เม่ือมี

ต�าแหน่งว่างลง

6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายอันเกี่ยวเนื่องกับการสรรหากรรมการและกรรมการผู้จัดการ

 ในการปฏบัิตหิน้าท่ีตามข้อนี ้ คณะกรรมการสรรหา อาจจะขอรบัความเห็นท่ีเป็นอิสระจากท่ีปรกึษาทางวชิาชีพอ่ืนใด

เมื่อเห็นว่ามีความจ�าเป็น รวมทั้งให้กรรมการสรรหาได้รับการอบรมและเสริมสร้างความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องต่อการ

ด�าเนินงานของคณะกรรมการสรรหาได้ด้วย โดยบริษัทเป็นผู้รับค่าใช้จ่าย

 คณะกรรมการสรรหามีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าท่ีต่อคณะกรรมการโดยตรง และคณะกรรมการมีความ 

รับผิดชอบในการด�าเนินการทุกประการของบริษัทต่อบุคคลภายนอก
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อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน

1. ทบทวนกลยุทธ์ในการให้ผลประโยชน์ตอบแทน และเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับรอง ทบทวนและเสนอ 

คณะกรรมการบริษัท เพื่อการจัดการให้มีสิ่งจูงใจแก่พนักงาน ในผลการปฏิบัติงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว 

2. ให้ค�าเสนอแนะแก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ ถึงการพิจารณาเงินเดือน หรือผลประโยชน์ต่างๆ 

แก่ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท 

3. พิจารณาและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับนโยบายและรูปแบบของการให้ผลประโยชน์ตอบแทน  

ซึ่งออกแบบไว้ส�าหรับการจูงใจ และรักษาไว้ ซึ่งพนักงานที่มีความสามารถ มีคุณภาพ และมีศักยภาพ

4. ช่วยดูแลให้มีระบบส�าหรับคณะกรรมการบริษัท ในการประเมินผลงานและความสามารถในการท�างานของประธาน

เจ้าหน้าท่ีบรหิาร กรรมการผูจั้ดการ รองกรรมการผูจ้ดัการ ซ่ึงสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์และเป้าหมายในการด�าเนนิ

ธุรกิจของบริษัท

5. ก�าหนดระยะเวลาและเงือ่นไขต่างๆ ในการว่าจ้างประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร กรรมการผูจ้ดัการ รองกรรมการผูจ้ดัการ 

และผู้ด�ารงต�าแหน่งเดียวกันของบริษัทในเครือ รวมถึงผลประโยชน์ตอบแทนด้วย 

6. ทบทวนผลประโยชน์ตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ซ่ึงสอดคล้องกับความรับผิดชอบ เปรียบเทียบได้กับของ

บริษัทอื่นๆ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัท เพื่อเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

7. ทบทวนผลการปฏิบัติงานของ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร กรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ และผู้ด�ารง

ต�าแหน่งเดยีวกนัของบรษัิทในเครอื ตามแบบประเมินผลงานของบรษัิทในรอบปีท่ีผ่านมา อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ โดย

พิจารณาข้อคิดเห็นและการประเมินของประธานกรรมการบริษัท

คณะผู้บริหาร จ�านวน 7 ท่าน ดังนี้

1. นางวรวรรณ งานทวี กรรมการผู้จัดการ

2. นายสุรเดช ตัณฑ์ไพบูลย์ ผู้จัดการทั่วไป

3.  นายธานี นารักษ์ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการผลิต

4. นายวศิน วัชรภิญโญ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาด

5. นางอารมย์ สัจจวิโส ผู้จัดการฝ่ายบริการพัสดุ

6. นางสาวระพีพรรณ พิบูลย์ศิลป์ ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี

7. นายเอราวัต พรหมจรรย์ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ

อ�านาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ 

1. บริหารงานธุรกิจของบริษัท ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัท ตามนโยบายที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท

2. อนุมัติการบรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน ลงโทษทางวินัย เลิกจ้าง เลื่อนขั้น เลื่อนต�าแหน่ง โยกย้าย หรือลดขั้นเงินเดือน 

พนักงานทุกระดับ ยกเว้นต�าแหน่งผู้จัดการทั่วไปขึ้นไป ภายใต้ข้อบังคับเกี่ยวกับการท�างานของบริษัท

3. สั่งจ่ายเงิน และ/หรือ การก่อหนี้ผูกพัน อันเกิดขึ้นจากโครงการที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว หรือ

จากการด�าเนินธุรกิจตามปกติที่ก�าหนดไว้ในงบประมาณประจ�าปีที่คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบแล้ว 

4. อนุมัติการประมูล หรือเสนอราคา หรือการท�าสัญญาการซ่อมเรือ ต่อเรือ หรือโครงการก่อสร้างอื่นที่มีมูลค่าไม่เกิน 

50 ล้านบาท ต่อโครงการ
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5. อนมุตักิารจดัซ้ือ หรอืจดัจ้าง รวมถงึค่าก่อสร้าง เครือ่งมือเครือ่งใช้ วสัดคุรภุณัฑ์ และค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีมมูีลค่าไม่เกนิ 

10 ล้านบาท ต่อรายการ

6. อ�านาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการไม่รวมถึงการเข้าท�ารายการที่เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน และ/หรือ รายการ

ได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการและค่าตอบแทนกรรมการ

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทใช้หลักเกณฑ์ดังนี้

1. จ�านวนกรรมการจะต้องมีไม่น้อยกว่าห้าคน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนกรรมการท่ีมีอยู่ท้ังหมด 

ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

2. ในการลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้กรรมการให้ใช้เสยีงข้างมาก โดยให้ถอืว่าผูถ้อืหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสยีงเท่ากบัหนึง่หุ้น 

ต่อหนึ่งเสียง

3. ให้ผูถ้อืหุ้นลงคะแนนเสยีงเลอืกบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการ เป็นรายบุคคล คราวละคนหรอืคราวละหลายคน

ตามแต่ท่ีประชุมผูถ้อืหุ้นจะเห็นสมควร โดยบุคคลท่ีได้รบัคะแนนเสยีงสงูสดุตามล�าดบัลงมา เป็นผูไ้ด้รับการเลอืกตัง้

เป็นกรรมการ เท่าจ�านวนกรรมการท่ีพงึจะมี หรอืพงึจะเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณท่ีีบุคคลซ่ึงได้รบัการเลอืกตัง้ตามล�าดบั

ถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ�านวนกรรมการท่ีจะพึงมี ให้ประธานท่ีประชุมออกเสียงได้เพิ่มข้ึนอีกหนึ่งเสียง

เป็นเสียงชี้ขาด 

ท้ังนีใ้นการประชุมสามัญประจ�าปีทุกครัง้ให้กรรมการออกจากต�าแหน่งเป็นอัตราหนึง่ในสาม ถ้าจ�านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออก

ให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจ�านวนท่ีใกล้ท่ีสดุกบัส่วนหนึง่ในสามโดยกรรมการผูอ้อกจากต�าแหน่งตามข้อนีจ้ะเลอืกตัง้ 

ให้เข้ารับต�าแหน่งอีกก็ได้
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การปฏิบัติตามหลัก
การก�ากับดูแลกิจการที่ดี

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
บรษัิทได้ก�าหนดนโยบายหลกัการก�ากบัดแูลกจิการของบริษัทในส่วนท่ีเกีย่วกบัสทิธขิองผูถ้อืหุ้น ดงันี ้บริษัทเคารพในสทิธิ

ขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น และดูแลรักษาสิทธิดังกล่าวอย่างเคร่งครัด โดยบริษัทจะต้องท�าให้ผู้ถือหุ้นได้รับข่าวสารอย่างเพียงพอ

และเหมาะสม รวมทั้งสนับสนุนให้ใช้สิทธิในการเข้าประชุมและออกเสียงในที่ประชุม และไม่กระท�าการใดๆ อันเป็นการละเมิด

หรือริดรอนสิทธิ์ของผู้ถือหุ้น ตามนโยบายที่ประชุมกรรมการบริษัทอนุมัติเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2550

การประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัท ก�าหนดให้จัดส่งหนังสือเชิญประชุม หนังสือมอบฉันทะ ซึ่งสามารถมอบอ�านาจให้กรรมการอิสระ โดยระบุสถานที่ 

วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็น

เรือ่งท่ีเสนอเพือ่ทราบ หรอืเพือ่พจิารณาแล้วแต่กรณ ีรวมท้ังความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าว และจดัส่งให้ผูถ้อืหุ้น

และนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม พร้อมทั้งเผยแพร่ข้อมูลประกอบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านเว็บไซต์

ของบริษัท ก่อนจัดส่งเอกสาร และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอรายช่ือบุคคลท่ีเห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม  

เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการ รวมทั้งการเสนอระเบียบวาระต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

บริษัทมีนโยบายในการอ�านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยและนักลงทุนสถาบันได้เข้าร่วมประชุม และได้จัดสรร

เวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ พร้อมท้ังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นตั้งค�าถามและแสดงความคิดเห็นได้ โดยมีกรรมการและ 

ผูบ้รหิารท่ีเกีย่วข้องร่วมประชุมเพือ่ตอบค�าถามในท่ีประชุม รวมท้ังได้บันทึกประเดน็ซักถามและข้อคดิเห็นท่ีส�าคญัไว้ในรายงาน

การประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วันนับจากวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นตรวจสอบได้ โดยไม่ต้องรอให้ถึงการประชุม

ครั้งต่อไป

• บริษัทได้จัดประชุมผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2556 วันที่ 3 เมษายน 2556 กรรมการเข้าร่วมประชุม 11 ท่าน จากทั้งหมด 11 ท่าน 

ซ่ึงรวมท้ังประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน กรรมการผู้จดัการ 

ผู้บริหารสูงสุดทางด้านการเงิน รวมทั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายใน

• บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมและรายงานประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม 7 วัน

• น�าหนงัสอืเชิญประชุมผูถ้อืหุ้นไปไว้ท่ี www.asimar.com นกัลงทุนสมัพนัธ์ ก่อนวนัประชุม 30 วนั ส่วนรายงานการประชุม

ผู้ถือหุ้นที่จัดในปี 2556ได้น�าไปลงในเว็บไซต์ของบริษัทหลังวันประชุม 14 วัน

ส�าหรับผู้ถือหุ้นท่ีไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทเสนอให้มอบอ�านาจให้กรรมการอิสระจ�านวน 2 ท่าน คือ  

คุณชินสุข วีวรรณ และ ดร.บ�ารุง จินดา เข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงแทน แต่ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2556 ไม่มี

ผู้ถือหุ้นท่านใดมอบอ�านาจให้กรรมการอิสระดังกล่าวเป็นผู้รับมอบอ�านาจให้ออกเสียงแทน

บริษัท มุ่งมั่นที่จะสร้างความเจริญเติบโต เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่ากับการลงทุน โดยบริษัท มีนโยบาย

การจ่ายเงนิปันผลไม่น้อยกว่า 40% ของก�าไรสทุธขิองงบการเงนิเฉพาะกจิการในแต่ละงวดบัญชหีลงัจากหักส�ารองตามกฎหมาย

และขาดทุนสะสมยกมาแล้ว (ถ้ามี) 
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หมวดที่ 2 ความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น
บริษัท ตระหนักถึงความส�าคัญของผู้ถือหุ้น และมีนโยบายปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมเป็นธรรมและเป็นไปตาม 

ข้อก�าหนด กฎหมาย ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของตน โดยการแสดงความเห็น ให้ข้อเสนอแนะ

และออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ใช้สิทธิร่วมตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญต่างๆ ตามข้อบังคับของบริษัท (สามารถดู 

ข้อบังคับของบริษัทได้ที่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2557) รวมทั้งการเลือกตั้งคณะกรรมการโดยการเสนอชื่อ

ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเป็นรายบุคคลคราวละคน หรือคราวละหลายคน ตามแต่ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร การอนุมัต ิ

ค่าตอบแทนกรรมการ (รายละเอยีดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสามารถดูได้ท่ีหมวดท่ี 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส) 

และการอนุมัติการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน ตลอดจนการได้รับข่าวสารอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส เปิดเผยและสามารถ

ตรวจสอบได้และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งค�าถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม พร้อมท้ังก�าหนดให้กรรมการบริษัทและผู้บริหาร

มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมาย

บรษัิทก�าหนดนโยบายป้องกนัการใช้ข้อมลูภายในของบรษัิท และได้เผยแพร่ให้พนกังาน ผู้บริหาร กรรมการบรษัิท ทราบ

บรษัิทก�าหนดมาตรการป้องกนัการใช้ข้อมูลภายในเพือ่ดแูลและป้องกนัมใิห้กรรมการและผูบ้รหิารท่ีเกีย่วข้อง ซ้ือขายหลกัทรพัย์

และหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ ดังนี้

• กรรมการและพนักงานจะปฏิบัติตามข้อก�าหนดของ ตลท. ก.ล.ต. และกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด ซึ่งรวมถึงการ

เปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น และ/หรือ ต่อสาธารณชนโดยเท่าเทียมกัน

• กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานจะต้องเกบ็รกัษาข้อมลูภายในท่ีส�าคญั และมีผลต่อการตดัสนิใจของนกัลงทุนไม่ให้เผยแพร่

ออกไปก่อนน�าส่งข้อมูลให้ ตลท. และ ก.ล.ต. โดยเฉพาะข้อมูลงบการเงิน

• เม่ือมรีายการซ้ือ-ขายหุ้นของบรษัิท กรรมการและผูบ้ริหารระดบัสงู รวมถงึคูส่มรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลนุติภิาวะ ต้องท�า

รายการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทภายใน 3 วันท�าการ เพื่อน�าส่ง ก.ล.ต

• เม่ือวันท่ี 19 ธนัวาคม 2556 บรษัิทได้เผยแพร่จดหมายถงึผูถ้อืหุ้นผ่านระบบของตลาดหลกัทรพัย์เพือ่ให้ผู้ถอืหุ้นส่วนน้อย

สามารถส่งค�าถาม เสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการ รวมทั้งการเสนอ

ระเบียบวาระต่างๆ ผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษัิท โดยมีเงือ่นไขการพจิารณาการบรรจเุป็นวาระอยู่ในเวบ็ไซต์ของบรษัิทและ 

ก�าหนดวนัให้ผูถ้อืหุ้นเสนอวาระและค�าถามได้ตัง้แต่วนัท่ี 19 ธนัวาคม 2556 - 19 กมุภาพันธ์ 2557 แต่ไม่มผีูถ้อืหุ้นรายใด

เสนอรายชื่อบุคคลเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ หรือเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระและเสนอค�าถามเข้ามายังบริษัท

หมวดที่ 3 บทบาทผู้มีส่วนได้เสีย
1. นโยบายและแนวปฏิบัติต่อพนักงาน

บรษัิทให้ความส�าคญัต่อทรพัยากรมนษุย์ โดยจดัให้มีการท�างานแบบมีส่วนร่วม ส่งเสรมิความก้าวหน้าในสายอาชีพอย่าง

เท่าเทียมกัน จัดโครงการพัฒนาความรู้ความสามารถให้แก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการให้ความส�าคัญกับการรักษา

สุขภาพความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการท�างาน เพื่อให้พนักงานมีความภาคภูมิใจในองค์กร เช่น 

• มีการจัดตั้งกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ 

• จัดให้มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล (ที่นอกเหนือจากประกันสังคม) 

• จัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ 
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• มีการมอบทุนการศึกษาแก่บุตรพนักงานที่เรียนดี 

• มีการตรวจสุขภาพประจ�าปี 

• รถรับส่งพนักงาน 

• จดัตัง้คณะกรรมการสวสัดกิารในสถานประกอบกจิการ เพือ่ดแูลสวสัดกิารให้แก่พนกังาน เปิดโอกาสให้พนกังานมช่ีองทาง

สื่อสาร เสนอแนะและร้องทุกข์ผ่านกล่องรับข้อคิดเห็น 

• จัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยเพ่ือด�าเนินงานเกี่ยวกับความปลอดภัยของพนักงาน ซ่ึงในปี 2556  

มีการเกิดอุบัติเหตุกับพนักงานจ�านวน 19 ราย

2. นโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
บริษัท เคารพในสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น และดูแลรักษาสิทธิดังกล่าวอย่างเคร่งครัด โดยบริษัทจะต้องท�าให้ผู้ถือหุ้น

ได้รบัข่าวสารอย่างเพยีงพอและเหมาะสม รวมท้ังสนบัสนนุให้ใช้สทิธิในการเข้าประชมุและออกเสยีงในท่ีประชมุ และไม่กระท�า

การใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทมุ่งม่ันท่ีจะสร้างความเจริญเติบโตบนศักยภาพ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนท่ีคุ้มค่ากับการลงทุน โดยบริษัท

มนีโยบายจา่ยเงินปันผล ไม่นอ้ยกว่า 40% ของก�าไรสทุธขิองงบการเงินเฉพาะกจิการในแตล่ะงวดบญัชหีลังจากหกัส�ารองตาม

กฎหมายและขาดทุนสะสมยกมาแล้ว (ถ้าม)ี ท้ังนี ้การจ่ายเงนิปันผลดงักล่าว จะขึน้อยูก่บักระแสเงนิสด แผนการลงทุน เงือ่นไข 

และข้อก�าหนดในสัญญาต่างๆ ที่บริษัทผูกพันอยู่ รวมถึงความจ�าเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

บริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผล ไม่น้อยกว่า 60% ของก�าไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทย่อยแต่ละ

บริษัท ในแต่ละงวดบัญชีหลังจากหักส�ารองตามกฎหมาย และขาดทุนสะสมยกมาแล้ว (ถ้ามี) ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว

จะข้ึนอยู่กับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไข และข้อก�าหนด ในสัญญาต่างๆ ท่ีบริษัทผูกพันอยู่ รวมถึงความจ�าเป็น 

และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

3. นโยบายและแนวปฏิบัติต่อลูกค้า
บริษัทมุ่งเน้นการด�าเนินธุรกิจอย่างถูกต้องเป็นธรรม เสนอบริการท่ีมีคุณภาพและ การสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า 

โดยการจดัท�าแบบประเมนิความพงึพอใจของลกูค้าท่ีน�าเรอืเข้ามารับบริการทุกล�า หรอืเปิดช่องทางร้องเรียนผ่านส�านกักรรมการ

ผู้จัดการ โดยมีการประชุมพิจารณาวิเคราะห์ผลการให้คะแนนความพึงพอใจดังกล่าวอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

4. นโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่ค้า คู่สัญญาและเจ้าหนี้ 
บริษัทประสงค์ให้การจัดการสินค้าและบริการเป็นไปอย่างมีมาตรฐาน และมุ่งหมายจะรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับคู่ค้า 

จึงมีการก�าหนดเป็นนโยบายเรื่องการปฏิบัติต่อคู่ค้าไว้ในชื่อนโยบาย “การขัดกันแห่งผลประโยชน์” สรุป ได้แก่ คู่ค้าต้องไม่ถูก

กดีกนัไม่ให้เข้าประมูล เสนอราคา หรอืการก�าหนดคณุลกัษณะท่ีไม่เอ้ืออ�านวย เพือ่ให้มีการแข่งขันบนข้อมลูท่ีได้รบัเท่าเทียมกนั 

และมกีารคดัเลอืกอย่างเป็นธรรม โดยไม่อนญุาตให้พนกังานทุกระดบัของบรษัิทเรยีกร้องผลประโยชน์ไม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อม

จากคู่ค้า การได้รบัของขวญั ของรางวลั บรกิาร และการเลีย้งรับรองเกนิสมควร โดยบรษัิทได้ช้ีแจงต่อคูค้่าท้ังท่ีเป็นผูร้บัเหมา

แรงงาน ผู้ขายสินค้า และได้ประทับตรานโยบายดังกล่าวลงในใบสั่งซื้อในประเทศทุกใบ
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ด้านเจ้าหนี้ บริษัทปฏิบัติตามพันธกรณีท่ีมีต่อเจ้าหนี้ทุกรายโดยดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาเงินกู้ และไม่

ปกปิดสถานะการเงินที่แท้จริงของบริษัท ในปีที่ผ่านมาบริษัทและบริษัทย่อย ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้โดยครบถ้วน

และไม่มีเหตุการณ์ผิดนัดการช�าระหนี้ใดๆ

ในปี 2556 บริษัทไม่พบว่ามีคู่ค้าและพนักงานที่ละเมิดนโยบายดังกล่าว 

5. นโยบายและแนวปฎิบัติต่อสังคม/ชุมชน
บรษัิทถอืว่าระบบจดัการด้านสงัคมและสิง่แวดล้อมเป็นส่วนหนึง่ของธรุกจิ จงึได้ก�าหนดนโยบายสงัคมและสิง่แวดล้อมขึน้ 

เพื่อเป็นหลักปฏิบัติแก่ผู้บริหารและพนักงานทุกท่าน เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบทั้งต่อตนเอง ผู้เกี่ยวข้อง ชุมชนและสิ่งแวดล้อม 

ภายใต้กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และพัฒนาระบบการจัดการด้านสังคมและ

สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

บริษัทสนับสนุนการพัฒนาและสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีกับชุมชน สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม

และส่งเสริมการศึกษาแก่เยาวชน ผู้บริหารมีการเผยแพร่นโยบายให้พนักงานทราบ

ในปี 2556 บริษัทได้มีส่วนร่วมในการดูแลพนักงานและชุมชนในบริเวณที่ตั้งของบริษัทโดยผ่านโครงการต่างๆ ดังนี้ 

รักษ์โลกด้วยการปลูกต้นไม้

• ร่วมปลูกปลูกต้นไม้ กับอ�าเภอพระสมุทรเจดีย์และเทศบาลต�าบลแหลมฟ้าผ่า ในวันที่ 12 สิงหาคม 2556 

เพื่อน้องนักเรียน จากพี่ๆ ASIMAR

• จดัท�าโครงการเลีย้งอาหารกลางวนั และร่วมปลกูต้นไม้กบัเดก็นกัเรยีนโรงเรียนบ้านขุนสมุทรไทย ในวนัท่ี 26 กนัยายน 2556

• จดัท�าโครงการเลีย้งอาหารกลางวนัและมอบสิง่ของให้กบัเดก็ด้อยโอกาสและยากไร้ ท่ีบ้านเป่ียมสขุ จงัหวดันครปฐม 

ในวันที่ 28 กันยายน 2556

• มอบทุนการศึกษาให้บุตร - ธิดา พนักงานที่เรียนดี จ�านวน 25 ทุน ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2556

สุขใจที่ได้มอบ

• หนึ่งคนให้ หลายคนรับ ส่งเสริมให้พนักงานร่วมบริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ต้องการโลหิตให้มีชีวิตอยู่ในสังคม

และครอบครวัได้ต่อไปเม่ือวนัท่ี 16 กมุภาพนัธ์ 2556, 14 พฤษภาคม 2556, 12 มิถนุายน 2556 และ 19 สงิหาคม 2556 

ส่งเสริมธรรมะในใจ

• ท�าบุญตักบาตรประจ�าเดือน นิมนต์พระจากวัดในชุมชน มารับบาตรจากพนักงานและให้พนักงานฟังธรรมทุกเดือน

เพื่อขัดเกลาจิตใจและปฏิบัติตนในแบบพุทธศาสนิกชนที่ดี

6. นโยบายและแนวปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อม 
การสร้างบรรยากาศในการท�างาน โดยจัดสถานท่ีท่ีท�างานให้มีความสะอาด ปรับสภาพแวดล้อมให้สวยงามและร่มร่ืน 

ให้ความส�าคัญด้านชีวอนามัยทั้งภายในสถานที่ท�างานและชุมชนใกล้เคียง เพื่อการอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างมีความสุข 

เพือ่สร้างความมัน่ใจในความปลอดภยัและปัญหาด้านสิง่แวดลอ้มของบรษิทั บรษิทัได้เปิดช่องทางการตดิต่อสื่อสาร และ

แจ้งข้อร้องเรียนต่างๆ ท้ังในและนอกเวลาท�างาน (ตลอด 24 ช่ัวโมง) ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการเฝ้าระวังผลกระทบท่ี 

อาจเกิดขึ้นกับชุมชน
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7. นโยบายต่อต้านการทุจริตและห้ามให้และรับสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ
ห้ามมิให้ผู้บริหารและพนักงานเรียกหรือรับผลประโยชน์ใดๆ จากคู่ค้า ผู้รับเหมา ผู้จัดส่งสินค้า ที่ปรึกษา หรือผู้ที่บริษัท

ท�าธุรกิจด้วย

ห้ามมิให้ผูบ้รหิารและพนกังานเสนอผลประโยชน์ใดๆ ต่อเจ้าหน้าท่ีของรฐั ลกูค้า สหภาพแรงงานหรอืบุคคลภายนอกอืน่ใด

เพื่อจูงใจให้ปฎิบัติในทางมิชอบ

8. นโยบายการเคารพหลักสิทธิมนุษยชน
ก�าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนเคราพในหลักสิทธิมนุษยชน ดังนี้

• บริษัทจะปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเคราพในเกียรติและศักดิ์ศรี

• เปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางสื่อสาร เสนอแนะและร้องทุกข์ผ่านกล่องรับข้อคิดเห็น 

• ให้พนักงานใช้สิทธิของตนเองในฐานะพลเมืองดีตามกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

• บริษัทไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชนสากล และการทุจริต

9. นโยบายการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธ์
บริษัทมีนโยบายท่ีจะปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ โดยการน�าผลงานหรือข้อมูล 

อันเป็นสทิธขิองบุคคลภายนอก ท่ีได้รบัมาหรอืท่ีจะน�ามาใช้ภายในบริษัท จะต้องตรวจสอบเพือ่ให้ม่ันใจว่า จะไม่ละเมิดทรพัย์สนิ

ทางปัญญาของผู้อื่น

ช่องทางในการติดต่อและส่งข้อร้องเรียนมายังบริษัท

บริษัทได้จัดให้มีช่องทางที่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อ/ร้องเรียนในเรื่องที่อาจเป็นปัญหา สามารถติดต่อกับ

คณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ข้อแนะน�าอันเป็นประโยชน์ ได้ดังนี้

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ทางไปรษณีย์

คณะกรรมการบริษัท directors@asimar.com บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จ�ากัด(มหาชน)

128 หมู่ 3 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.แหลมฟ้าผ่า

อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290
คณะกรรมการตรวจสอบ audit@asimar.com

เลขานกุารคณะกรรมการบรษัิทจะเป็นผูร้บัผดิชอบในการรบัเอกสารดงักล่าวและส่งให้คณะกรรมการท่ีเกีย่วข้อง โดยค�าร้อง

เกี่ยวกับรายงานทางบัญชีและการเงิน การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎหมายจะได้รับการส่งต่อให้

คณะกรรมการตรวจสอบ และเลขานุการคณะกรรมการบริษัทจะสรุปประเด็นต่างๆ ท้ังหมดเสนอคณะกรรมการบริษัทเป็น 

รายไตรมาส

บริษัทจะรับฟังทุกข้อร้องเรียนอย่างสม�่าเสมออย่างเหมาะสม ชื่อของผู้ร้องเรียนจะถูกปิดบังเป็นความลับ ผู้ร้องเรียนจะ

ได้รับความคุ้มครองไม่ให้ถูกกลั่นแกล้งทั้งในระหว่างการสอบสวน และภายหลังการสอบสวน
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หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
คณะกรรมการตระหนกัว่า ข้อมลูของบรษัิทในทุกด้านล้วนส่งผลต่อการตดัสนิใจของผูล้งทุนและผูมี้ส่วนได้เสยี จงึมีนโยบาย

ให้เปิดเผยสารสนเทศท้ังท่ีเป็นสารสนเทศทางการเงินและท่ีไม่ใช่ทางการเงินให้มีสาระส�าคัญครบถ้วนเพียงพอ เช่ือถือได้  

และทันเวลา ท้ังภาษาไทยและภาษาองักฤษ โดยเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบ SCP Straight Through ของ ตลท. และเวบ็ไซต์

ของบริษัท (www.asimar.com) โดยได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการหรือผู้ที่กรรมการผู้จัดการมอบหมายเป็นผู้ด�าเนินการ

เปิดเผยข้อมูลของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทได้จัดตั้งหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ท�าหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น 

รวมท้ังนักวิเคราะห์และหน่วยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม โดยหากผู้ถือหุ้นต้องการข้อมูลเพิ่มเติม 

สามารถติดต่อโดยตรงที่ หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ฝ่ายการเงินและบัญชีโทรศัพท์ 02-815-2060 ต่อ 2800, 2816 หรือ

จดหมายอีเล็กโทรนิกส์ (E-mail)ไปยัง: fid@asimar.com บริษัทพัฒนากลไกให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการสร้างเสริม 

ผลงานของบริษัท โดยการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส

รายละเอียด หัวข้ออ้างอิงในรายงานประจ�าปี 2556

4.1 โครงสร้างผู้ถือหุ้น โครงสร้างผู้ถือหุ้น 

4.2 ประวัติและข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการ ประวัติคณะกรรมการบริษัท

4.3 ประวัติและข้อมูลการถือหุ้นของผู้บริหาร ประวัติคณะผู้บริหาร

4.4 ฐานะการเงินและผลด�าเนินงาน  ผลการด�าเนินงานของบริษัทในปี 2556 และงบการเงิน

4.5 ลักษณะการประกอบธุรกิจและภาวะการแข่งขัน ลักษณะกิจการหลัก ภาวะการแข่งขันและแนวโน้มอุตสาหกรรม

4.6 ความเสี่ยงในการด�าเนินธุรกิจ ปัจจัยความเสี่ยง

4.7 การท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน รายการระหว่างกัน

4.8  นโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทได้ก�าหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารท่ีสมเหตุสมผล โดยมีคณะกรรมการสรรหาและก�าหนด 

ค่าตอบแทนท�าหน้าที่ทบทวนและพิจารณาความเหมาะสมที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่ สถานะทางการเงิน

บริษัทได้ก�าหนดหลักเกณฑ์ในการให้ค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

• ก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นค่าตอบแทนรายปี และโบนัส ไม่มีเบี้ยประชุมและสิทธิประโยชน์อื่นๆ

• กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการชุดย่อยให้ได้รับค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นตามความรับผิดชอบ
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4.9  ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

กรรมการและผู้บริหารของบริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จ�ากัด (มหาชน) ได้รับค่าตอบแทนจากการบริหารงานดังนี้

 (บาท)

ชื่อ

ค่าตอบแทนรายปี

กรรมการบริษัท

ค่าตอบแทนรายปี

กรรมการตรวจสอบ

ค่าตอบแทนรายปี

กรรมการสรรหาและ

ก�าหนดค่าตอบแทน

1. นายประกิต ประทีปะเสน 240,000 - -

2. นายสุธรรม ตัณฑ์ไพบูลย์ 150,000 - -

3. นายวิบูลย์ ผาณิตวงศ์ 150,000 - 60,000

4. นายประวัติ จันทร์เรือง 150,000 - 60,000

5. นางวรวรรณ งานทวี 150,000 - -

6. นายสุเทพ ตัณฑ์ไพบูลย์ 150,000 - -

7. นายสุทิน ตัณฑ์ไพบูลย์ 150,000 - -

8. ดร.นณณ์ ผาณิตวงศ์ 150,000 - -

9. นายชินสุข วีรวรรณ 150,000 150,000 -

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

11. ดร.บ�ารุง จินดา 150,000 120,000 -

รวม 1,740,000 390,000 180,000

1. *  ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท  กรรมการตรวจสอบ  และกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนจ�านวน 11  ท่าน 

จ�านวนเงิน 2.31 ล้านบาท 

2. ** ค่าตอบแทนกรรมการบรหิารและ ***ผูบ้รหิาร จ�านวน 13 ท่าน จ�านวนเงนิ 12.61 ล้านบาท และเงนิสมทบเข้ากองทุน

ส�ารองเลี้ยงชีพอีกร้อยละ 5 ของเงินเดือน 

*  ค่าตอบแทนกรรมการเป็นค่าตอบแทนประจ�ารายปี และไม่มีเบี้ยประชุมและสิทธิประโยชน์อื่นๆ

**  ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหารได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

*** ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็น เงินเดือน และโบนัส

4.10 การประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ 

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างสม�่าเสมอ มีการก�าหนดการประชุมล่วงหน้าตลอดปีเพื่อ

ก�าหนดนโยบายท่ีส�าคัญ พิจารณากลยุทธ์ทางธุรกิจและพิจารณาอนุมัติแผนการด�าเนินงาน งบประมาณประจ�าปีของบริษัท

ตลอดจนตดิตามผลการด�าเนนิงานของบรษัิทอย่างต่อเนือ่ง รวมถงึการพจิารณาตดิตามการด�าเนนิงานของบรษัิทเป็นส่วนหนึง่

ของวาระประจ�าการประชุม โดยเลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมท่ีมีเนื้อหาท่ีจ�าเป็น

และเพียงพอในการตัดสินใจให้กรรมการล่วงหน้าก่อนประชุมประมาณ 7 วัน เว้นแต่เป็นการเรียกประชุมเร่งด่วน
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ในปี 2556 ท่ีผ่านมา คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประชุมท้ังหมด 4 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มี 

การประชุมท้ังหมด 4 ครัง้ คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนได้จดัให้มีการประชุมท้ังหมด 1 ครัง้ โดยคณะกรรมการ

บริษัทแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม สรุปได้ดังนี้

ชื่อ

คณะกรรมการ

บริษัท

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหา

และก�าหนดค่าตอบแทน

1. นายประกิต ประทีปะเสน 4/4 - -

2. นายสุธรรม ตัณฑ์ไพบูลย์ 4/4 - -

3. นายวิบูลย์ ผาณิตวงศ์ 4/4 - 1/1

4. นายประวัติ จันทร์เรือง 4/4 - 1/1

5. นางวรวรรณ งานทวี 4/4 - -

6. นายสุเทพ ตัณฑ์ไพบูลย์ 4/4 - -

7. นายสุทิน ตัณฑ์ไพบูลย์ 4/4 - -

8. ดร.นณณ์ ผาณิตวงศ์ 4/4 - -

9. นายชินสุข วีรวรรณ 4/4 4/4 -

10. นายศรีภูมิ ศุขเนตร 4/4 4/4 1/1

11. ดร.บ�ารุง จินดา 4/4 3/4 -

4.11 นโยบายการซื้อ ขาย หลักทรัพย์ของบริษัท

บริษัทก�าหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารที่มีการซื้อ ขาย โอน รับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท รวมถึงคู่สมรส และ

บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ มีหน้าท่ีต้องท�ารายงานการซ้ือขายหลักทรัพย์ภายใน 3 วันส่งไปยัง ก.ล.ต. ตามระเบียบของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีการเปิดเผยการซ้ือ - ขาย/ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทให้ท่ีประชุมคณะกรรมการ

ทราบทุกครั้ง

4.12 รายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร

รายชื่อ

จ�านวนหุ้น

ณ 31 ธ.ค. 

2555

จ�านวนหุ้น

ณ 31 ธ.ค. 

2556

เพิ่ม (ลด)

จากการซื้อ-ขาย 

และการรับหุ้นปันผล

สัดส่วน

การถือหุ้น

ในบริษัท (%)

1 นายประกิต ประทีปะเสน 182,000 200,200 18,200 0.08

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

2 นายสุธรรม ตัณฑ์ไพบูลย์ 26,040 28,644 2,604 0.01

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

3 นายชินสุข วีรวรรณ - - - -

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -
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รายชื่อ

จ�านวนหุ้น

ณ 31 ธ.ค. 

2555

จ�านวนหุ้น

ณ 31 ธ.ค. 

2556

เพิ่ม (ลด)

จากการซื้อ-ขาย 

และการรับหุ้นปันผล

สัดส่วน

การถือหุ้น

ในบริษัท (%)

4 นายศรีภูมิ ศุขเนตร - - - -

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

5 นางวรวรรณ งานทวี 998,600 1,098,460 99,860 0.43

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

6 นายวิบูลย์ ผาณิตวงศ์ 15,000,038 16,700,041 1,700,003 6.47

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 8,000,000 8,800,000 800,000 3.41

7 นายสุเทพ ตัณฑ์ไพบูลย์ 2,100 32,310 30,210 0.01

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

8 นายสุทิน ตัณฑ์ไพบูลย์ - - - -

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

9 ดร.บ�ารุง จินดา - - - -

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

10 นายประวัติ จันทร์เรือง 8,428,725 9,271,597 842,872 3.59

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

11 ดร.นณณ์ ผาณิตวงศ์ 5,000,000 5,500,000 500,000 2.13

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

12 นายสุรเดช ตัณฑ์ไพบูลย์ - - - -

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

13 นายธานี นารักษ์ - - - -

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

14 นายวศิน วัชรภิญโญ - - - -

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

15 นางอารมย์ สัจจวิโส - - - -

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

16 น.ส.ระพีพรรณ พิบูลย์ศิลป์ - - - -

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

17 นายเอราวัต พรหมจรรย์ - - - -

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -
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ในปี 2556 บริษัท มีกิจกรรมเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลที่ส�าคัญประกอบด้วย 

• การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสนเทศตามข้อก�าหนดของ ตลท. และ ก.ล.ต. ผ่านทางระบบ SCP Straight Through  

ของ ตลท. และเว็บไซต์ของบริษัท (www.asimar.com)

• บริษัทน�าเสนอผลประกอบการ รายงานประจ�าปีที่สามารถดาวน์โหลดได้ หนังสือเชิญประชุม โครงสร้างการถือหุ้น

ของบริษัท รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ข่าวสารเกี่ยวกับบริษัทและกิจกรรมนักลงทุน

สมัพันธ์ในเวบไซต์ของบรษัิท นอกจากนัน้ผูถ้อืหุ้น นกัลงทุนสามารถแสดงความคดิเห็นต่างๆ ตลอดจนเพิม่วาระการ

ประชุม และเสนอผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการ ก่อนที่บริษัทจะส่งหนังสือเชิญประชุมผ่านทางเว็บไซต์ได้

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบคณะกรรมการ

5.1 นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบรษัิท ได้พจิารณานโยบายการก�ากบัดแูลกจิการ และประกาศเป็นนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการของบริษัท 

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2550 

1. จัดให้มีการบริหารงานและด�าเนินงานโดยยึดหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี (Good Corporate Governance)  

ขจัดปัญหาความขัดแย้งของผลประโยชน์ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างรอบคอบ มีเหตุผล และเป็นอิสระภายใน

กรอบจริยธรรมที่ดี 

2. จัดให้มีระบบควบคุมทางการเงิน การด�าเนินงาน การก�ากับดูแลการปฏิบัติงาน การตรวจสอบภายใน การควบคุม

และการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและมีการทบทวนระบบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

3. ส่งเสริม ก�ากับ ดูแล เพื่อให้มั่นใจว่ามีการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศที่ส�าคัญของบริษัท อย่างถูกต้อง ทันเวลา 

และโปร่งใส 

4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ตามหลักการของบริษัทมหาชนจ�ากัด 

5. ส่งเสริม ก�ากับดูแลให้มั่นใจว่า สิทธิตามกฎหมายของผู้มีส่วนได้เสีย อาทิ ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน 

เจ้าหนี้ คู่แข่ง ผู้สอบบัญชีอิสระ ภาครัฐ และชุมชนที่บริษัทฯ ตั้งอยู่ ได้รับการดูแลและปฏิบัติด้วยความเป็นธรรม

นอกจากนี ้เพ่ือการมีส่วนร่วมในการบรหิารงานและเป็นกลไกให้สามารถตดิตาม ก�ากบัดแูล ปรบัปรงุ และประเมินผลการ

ด�าเนนิงานให้บรรลผุลส�าเรจ็ตามวสิยัทัศน์ ภารกจิ และนโยบายดงักล่าวข้างต้น บรษัิทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร 

ท�าหน้าที่ในการศึกษาและพิจารณาหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อน�าเสนอผลการศึกษาและข้อเสนอแนะแนวทางปฏิบัติ รวมทั้ง

การน�าแนวทางปฏิบัติที่ได้รับความเห็นชอบแล้วมาปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

5.2 นโยบายจรรยาบรรณธุรกิจ ส�าหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
เพื่อให้เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี โดยเฉพาะด้านความรับผิดชอบ ความโปร่งใส ความซื่อสัตย์ คุณธรรม 

และจรยิธรรม เพ่ือความเจรญิเตบิโตและความมัน่คงของกจิการอย่างย่ังยืน มีความรับผิดชอบต่อสงัคม ส่งเสรมิการมีส่วนรวม

และการท�างานเป็นทีมของพนกังานทุกระดบั บรษัิทจงึมีจดัท�าคูมื่อจรรยาบรรณธรุกจิ เพือ่เป็นหลกัปฏบัิตแิละความรบัผดิชอบ

ของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ดังต่อไปนี้
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• การประกอบธรุกจิจะต้องอยู่ภายใต้กฎหมายและข้อบังคบัท่ีเกีย่วข้องอย่างเคร่งครดั ควบคูไ่ปกบัการบรหิารงาน โดยยึดหลกั

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และโปร่งใส 

• ต้องรบัผดิชอบต่อผูถ้อืหุ้นด้วยการสร้างผลตอบแทนท่ีเหมาะสม เปิดเผยข้อมูลส�าคญัของบรษัิทอย่างครบถ้วนถกูต้องตาม

ความเป็นจริง

• ไม่ปฏิบัติตนในลักษณะท่ีก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ซ่ึงรวมถึงการเปิดเผยความลับ และการน�า

ข้อมูลของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนและ/หรือของบุคคลอ่ืน และยอมรับโทษตามบทลงโทษ หากมีการฝ่าฝืนกฎ

ระเบียบดังกล่าว

• รักษาความสัมพันธ์ที่ดี และปฏิบัติต่อลูกค้าและคู่ค้าทุกรายอย่างเหมาะสม โดยตั้งอยู่บนหลักคุณธรรม 

• มีความรับผิดชอบต่อพนักงาน โดยปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน และสวัสดิภาพ

ของพนักงาน ส่งเสริมพัฒนา เพิ่มพูนความรู้ ความสามารถพนักงาน ตลอดจนค�านึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

ที่มีระเบียบการประเมินผลอย่างชัดเจนและอธิบายได้

• ปลูกจิตส�านึก และมีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ด้วยการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับ 

สิ่งแวดล้อม รวมทั้งให้การสนับสนุนกิจการอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมส่วนรวม

• บรษัิทได้จดัให้มกีารปฐมนเิทศพนกังานใหม่ และมีการช้ีแจงถงึแนวทางการปฏบัิตติามจรยิธรรมทางธรกุจิให้กบัพนกังานทุกคน 

โดยจะมีการติดตามการปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอ ซึ่งในปีที่ผ่านมา ไม่พบว่ามีการท�าที่ผิดจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท

5.3 วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
คณะกรรมการของบริษทัมีความมุ่งมัน่ในการปฏิบตัิหน้าทีด่้วยความรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ ท�าหน้าทีก่�าหนด

นโยบาย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย ภารกิจ แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทตลอดจนก�ากับดูแลให้ฝ่ายจัดการสามารถ

บริหารงานได้ตามนโยบายที่ก�าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท

วิสัยทัศน์ : เป็นอู่เรอืท่ีมีตราผลติภณัฑ์สูร่ะดบัสากล น�าเทคโนโลยีพฒันากระบวนการผลติให้ได้คณุภาพ เวลาส่งมอบ 

 และความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า 

พันธกิจ : มุง่ม่ันให้บรกิารแก่ลกูค้า โดยมีการควบคมุคณุภาพและเวลาตามมาตรฐานอูเ่รือช้ันน�า มีการพฒันาอย่าง

 ต่อเนื่อง และบริหารทรัพยากรของบริษัทให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อ

   ลูกค้า :  ผลงานเป็นที่ยอมรับและเกิดความพึงพอใจสูงสุด

   ผู้ถือหุ้น : มีผลประกอบการตามเป้าหมายเป็นที่พอใจแก่ผู้ถือหุ้น

    พนักงาน : พัฒนาบุคลากร ให้โอกาสก้าวหน้าในงาน มีคุณภาพชีวิตที่ดี

   สิ่งแวดล้อมและชุมชน : ร่วมพัฒนาสิ่งแวดล้อมและรับผิดชอบชุมชน

บรษัิทได้ให้ความส�าคญัเป็นอย่างยิง่ต่อระบบการควบคมุภายใน การตรวจสอบภายใน การประเมนิ และบรหิารความเสีย่ง

ให้มีประสทิธภิาพ ตลอดจนการมีระบบการสอบทานเพือ่ให้การด�าเนนิงานเป็นไปตามข้อกฎหมาย และมีการควบคมุท่ีด ี เพือ่ให้

ระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพต่อบริษัท
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คณะกรรมการ เป็นผูพ้จิารณาก�าหนดบทบาทหน้าท่ีและความรบัผิดชอบระหว่าง คณะกรรมการ และคณะกรรมการบริหาร

อย่างชัดเจน ดังรายละเอียดในหัวข้อ เรื่อง โครงสร้างกรรมการบริษัท

คณะกรรมการ ก�ากบัดแูลให้คณะกรรมการบรหิารด�าเนนิงานตามนโยบายท่ีก�าหนดไว้ ในกรณท่ีีมีรายการท่ีมีความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสีย รวมท้ังรายการท่ีต้องขอความเห็นจากผู้ถือหุ้น บริษัทได้ด�าเนินการตามข้อก�าหนดของ

ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)

บริษัทฯ ได้ส่งเสริมและอ�านวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมแก่กรรมการ และจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์

ต่อการปฏิบัติหน้าที่ เช่น คู่มือกรรมการ ฯลฯ

5.4 โครงสร้างคณะกรรมการ
5.4.1  คณะกรรมการบริษัท มีจ�านวน 11 ท่าน ประกอบด้วย

 กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จ�านวน 6 ท่าน และ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จ�านวน 5 ท่าน ทั้งนี้เป็นกรรมการอิสระ จ�านวน 

4 ท่าน (ประธานกรรมการ 1 ท่าน และ คณะกรรมการตรวจสอบ จ�านวน 3 ท่าน) โดยมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการด�าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบก�าหนดไว้ โดยจะปฏิบัติ

หน้าท่ีตรวจสอบและถ่วงดลุการบรหิารกจิการต่างๆ ของบรษัิทเพือ่ให้เกดิความถกูต้อง เป็นธรรม และเป็นไปเพือ่ผลประโยชน์

ของผู้ถือหุ้นทุกท่าน

5.4.2  นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ 

1. ถอืหุ้นไม่เกนิ 1% ของจ�านวนหุ้นท่ีมสีทิธอิอกเสยีงท้ังหมด ในบรษัิทในเครอื บรษัิทร่วม หรอืบุคคลท่ีอาจมคีวามขดัแย้ง 

(นับรวมบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 ตามกฎหมายหลักทรัพย์)

2. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ�า บุคคลที่ให้บริการ

ด้านวิชาชีพแก่บริษัท หรือ บริษัทในเครือ เช่น ผู้สอบบัญชี ทนายความ ฯลฯ หรือเป็นผูม้อี�านาจควบคมุของบรษิทั 

หรอืบรษัิทในเครอื บรษัิทร่วม หรอืเป็นบุคคลท่ีอาจมคีวามขดัแย้ง โดยต้องไม่มีผลประโยชน์หรอืสว่นไดเ้สยีในลกัษณะ

ดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี

3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่ว่าในลักษณะคู่ค้าหรือการกู้ยืม ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย ไม่ว่าทางตรงหรือ

ทางอ้อม ท้ังในด้านการเงนิ และการบรหิารงานของบรษัิท บรษัิทในเครอื บรษัิทร่วม หรอืบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง

ในลักษณะที่จะให้ขาดความเป็นอิสระ 

4. ไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 

และไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

5.4.3 การรวมหรือแยกต�าแหน่ง

  ประธานกรรมการบริษัทฯ เป็นกรรมการท่ีไม่ได้เป็นผู้บริหาร ไม่เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการผู้จัดการ และไม่มีความ

สัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหาร โดยบริษัทได้มีการจัดให้แบ่งแยกบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายบริหารออกจากกันอย่างชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร 

 ประธานกรรมการต้องคอยสอดส่องดแูลการบรหิารจดัการของฝ่ายบรหิาร คอยให้ค�าแนะน�า ช่วยเหลอื แต่ต้องไม่มีส่วนร่วม 

และไม่ก้าวก่ายในการบริหาร โดยให้เป็นหน้าที่ของประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ ภายใต้กรอบอ�านาจที่ได้

รับจากคณะกรรมการ 
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5.4.4  การก�าหนดนโยบายจ�ากัดจ�านวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนจะด�ารงต�าแหน่งกรรมการ และการระบุถึงวาระ

    การด�ารงต�าแหน่งของกรรมการ 

  บรษัิทยังมิได้ก�าหนดนโยบายในเรือ่งดงักล่าว เนือ่งจากกรรมการทุกท่านสามารถอุทิศเวลาให้กบับริษัทได้อย่างเตม็ท่ี ส่วน

เรื่องการระบวุาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการมีข้อจ�ากัดเรื่องความรู้ความเชีย่วชาญในธุรกจิทีม่ลีักษณะเฉพาะ ท�าให้

การก�าหนดวาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการจะไม่เป็นผลดีต่อบริษัท

5.4.5 คณะอนุกรรมการ

 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อท�าหน้าท่ีตรวจสอบและสนับสนุนการก�ากับดูแลการด�าเนิน

กจิการของบรษัิทฯ โดยสมาชิกทุกคนเป็นกรรมการอิสระไม่เป็นผูบ้รหิารและมีคณุสมบัตเิป็นไปตามท่ีก�าหนดไว้ในกฎเกณฑ์

ของตลาดหลักทรัยพ์แห่งประเทศไทยและส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี ้

คณะกรรมการบรษัิทฯ ยังได้แต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน เพือ่ท�าหน้าท่ีไปตามนโยบาย บรษัิทได้

เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับโครงสร้างและอ�านาจหน้าท่ีของคณะอนุกรรมการชุดย่อยภายใต้หัวข้อเรื่องโครงสร้าง 

การจัดการ ส่วนจ�านวนครั้งการประชุมอยู่ภายใต้หัวข้อเรื่องการปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี หมวดท่ี 4  

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

5.5 การก�าหนดบทบาท หน้าที่ของคณะกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
บริษัทฯ ได้มีการแบ่งแยกบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการไว้ชัดเจนโดยได้เปิดเผย

รายละเอียดอ�านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบรษัิทฯ และอ�านาจหน้าท่ีของกรรมการผูจ้ดัการภายใต้หัวข้อเรือ่งโครงสร้างการจดัการ 

5.6 การปฐมนิเทศ และการพัฒนาความรู้แก่กรรมการ
การปฐมนิเทศกรรมการ 

กรรมการผูเ้ข้าด�ารงต�าแหน่งใหม่ จะได้รบัข้อมลูความรูท่ั้วไปเกีย่วกบักจิการซ่อมเรอืและต่อเรอื และข้อมูลเฉพาะของบริษัท

การพัฒนาความรู้แก่กรรมการ

บริษัทได้ส่งกรรมการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ดังนี้

ชื่อ หลักสูตร ปี

นายประกิต ประทีปะเสน - The role of Chairman (RCM)

- Director Accreditation Program (DAP)

2550

2546

นายสุธรรม ตัณฑ์ไพบูลย์ - The role of Chairman (RCM) 2547

นายวิบูลย์ ผาณิตวงศ์ - Director Certification Program (DCP)

- The role of Chairman (RCM) 

2550

2550

นายประวัติ จันทร์เรือง - Role of the Compensation Committee 2551

นางวรวรรณ งานทวี - Board & Director Performance and Evaluation

- Successful Formulation and Execution of Strategy

- Director Certification Program (DCP)

- Director Accreditation Program (DAP)

- Finance for Non-Finance Director (FN)

2551

2551

2547

2547

2547
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ชื่อ หลักสูตร ปี

นายสุทิน ตัณฑ์ไพบูลย์ - Director Certification Program (DCP) 2546

นายชินสุข วีรวรรณ - Audit Committee Program (ACP)

- Director Certification Program (DCP)

2549

2543

นายศรีภูมิ ศุขเนตร - Director Forum 

- Board Performance Evaluation 

- CEO Performance Evaluation

- The role of Chairman (RCM) 

- Finance for Non-Finance Director (FN)

- Director Certification Program (DCP)

2547

2547

2547

2546

2546

2545

นายบ�ารุง จินดา - Audit Committee Program (ACP) 

- Director Certification Program (DCP)

- Finance for Non-Finance Director (FN)

2551 

2545 

2545 

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

เรื่องที่ยังไม่ปฏิบัติ

คณะกรรมการมิได้ก�าหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการไปด�ารงต�าแหน่งกรรมการท่ีบริษัทอ่ืนของผู้บริหารระดับสูง 

เนื่องจากปัจจุบันผู้บริหารระดับสูงทุกท่านปฏิบัติงานที่บริษัทฯ ได้อย่างเต็มเวลาไม่ถือเป็นปัญหาในการบริหารงานที่บริษัท 

5.7 การประเมินผลคณะกรรมการและกรรมการผู้จัดการ 
คณะกรรมการมีการประเมินผลงานประจ�าปีของตนเอง

คณะกรรมการเห็นชอบการใช้แบบประเมินผลคณะกรรมการบริษัทฯ ซ่ึงผ่านการสอบทานโดยคณะกรรมการสรรหาและ

ก�าหนดค่าตอบแทน เพื่อน�าผลการประเมินมาใช้เพื่อการปรับปรุงการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการท้ังคณะ โดยแบ่งการ

ประเมินเป็น 4 หมวด ดังนี้

• การประชุมและกรรมการ

• ประสิทธิภาพในการสื่อสาร

• ขั้นตอนการด�าเนินการ

• ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร

คณะกรรมการจะปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละปี โดยพิจารณาจากผลการประเมินที่ได้รับ

คณะกรรมการจัดให้มีการประเมินผลงานของผู้บริหารสูงสุด

คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณา น�าเสนอ และให้ความเห็นชอบผลประเมินการปฏิบัติงาน

ของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท (ระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่)  

ต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ�าทุกปี โดยพิจารณาจากความส�าเร็จของเป้าหมายในระดับบริษัท และความสามารถในระดับ

บุคคล รวมทั้งอัตราค่าตอบแทนในอุตสาหกรรม ซึ่งบริษัทได้ส�ารวจค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นระยะๆ เพื่อให้สามารถแข่งขันได้

กับตลาดและเพียงพอท่ีจะรักษาและจูงใจผู้บริหารท่ีมีคุณภาพ โดยประธานกรรมการเป็นผู้แจ้งผลการพิจารณาให้กรรมการ 

ผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัททราบ
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5.8 จัดให้มีแผนการสืบทอดต�าแหน่งผู้บริหารสูงสุด
คณะกรรมการมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน เป็นผู้รับผิดชอบการจัดท�าแผนการสืบทอด

ต�าแหน่งของกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท โดยพิจารณาจากบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรักษา

ความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนและพนักงานว่า การด�าเนินงานของบริษัทจะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

 

5.9 เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบรษัิทเลง็เห็นถงึความส�าคญัของบทบาทและหน้าท่ีของเลขานกุารบรษัิท เพือ่ให้สอดคล้องกบัข้อพึงปฏบัิติ

ท่ีดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียน คณะกรรมการจึงแต่งตั้งให้ นายอวยชัย ติวิรัช ปฏิบัติหน้าท่ีเลขานุการบริษัท (จบการศึกษา 

นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยผ่านการอบรมหลักสูตรเลขานุการบริษัท หลักสูตร Company Secretary Program 

ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทของไทย (IOD))

5.10. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีหลักปฏิบัติท่ัวไปของผู้บริหารท่ีจะเก็บรักษาข้อมูลภายในท่ีส�าคัญ และมีผลต่อการตัดสินใจของนักลงทุนไม่ให้ 

เผยแพร่ออกไปก่อนน�าส่งข้อมูลให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

โดยเฉพาะข้อมูลงบการเงิน 

ทั้งนี้ เมื่อมีรายการซื้อ-ขายหุ้นของบริษัท กรรมการและผู้บริหารระดับสูงรวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 

ต้องท�ารายการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ภายใน 3 วันท�าการ เพื่อน�าส่ง ก.ล.ต

ความเห็นเรื่องการควบคุมภายใน 

คณะกรรมการได้ตระหนักถึงความจ�าเป็น และให้ความส�าคัญต่อระบบการควบคุมภายใน เนื่องจากคณะกรรมการ 

มคีวามรบัผดิชอบท่ีต้องด�าเนนิธรุกจิให้เกดิประโยชน์สงูสดุต่อผูถ้อืหุ้น ดงันัน้การมีระบบการควบคมุภายในท่ีเหมาะสมเพยีงพอ 

และมีความเป็นปัจจุบันสอดคล้องกับสภาพการด�าเนินธุรกิจภายใต้การแข่งขันท่ีทวีความรุนแรงและสภาพท่ีเปลี่ยนแปลง ซ่ึง

ท�าให้คณะกรรมการม่ันใจว่าจะสามารถน�าพาบริษัทไปสู่เป้าหมายของบริษัทได้ โดยบริษัทได้ว่าจ้างนิติบุคคลภายนอกคือ  

ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด ศรีฤกษ์ เป็นผู้ปฏิบัติการตรวจสอบภายในของบริษัท และท�าหน้าท่ีเป็นเลขานุการของคณะกรรมการ 

ตรวจสอบด้วย โดยให้รายงานขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทมีการแบ่งแยกอ�านาจหน้าท่ีโดยก�าหนดอ�านาจอนุมัติและด�าเนินการของบริษัทไว้อย่างชัดเจนตามประเภทของ

ธุรกรรม โดยจัดแบ่งไว้เป็นหมวดหมู่อันได้แก่ การบริหาร การเงิน การผลิตและจัดซื้อสินค้า ทรัพย์สินถาวร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

คณะกรรมการได้มีการก�าหนดเป้าหมาย เพื่อใช้ปฏิบัติตามแนวทางการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี นอกจากนี้คณะกรรมการ

และฝ่ายบรหิารได้จดัให้มรีะบบการควบคมุภายในท่ีเหมาะสม และมีประสทิธภิาพเพยีงพอต่อการป้องกนัและบรหิารความเสีย่ง

ที่ส�าคัญ ภายใต้สภาวะแวดล้อมในการด�าเนินธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบด้วยผูท้รงคณุวฒุอิิสระจ�านวน 3 ท่านท�าหน้าท่ีพจิารณา

ความเหมาะสมและเพยีงพอของระบบการควบคมุภายในโดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการบรษัิท โดยมีผู้ท่ีปฏบัิตกิารตรวจสอบ

ภายในท�าหน้าท่ีรายงานการตรวจสอบภายในเป็นประจ�าทุกเดือน โดยจะครอบคลุมถึงการรายงานผลของการตรวจสอบและ

ประเมินความเหมาะสมและเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 
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คณะกรรมการตรวจสอบจะร่วมประชุมกบัผูส้อบบัญชีโดยไม่มผีูบ้รหิารร่วมด้วยอย่างน้อยปีละครัง้ เพือ่สอบถามถงึประเดน็

ส�าคัญที่เกี่ยวข้องกับระบบงานที่ส�าคัญ และการควบคุมภายในอันน�ามาประเมินถึงความเหมาะสมและเพียงพอของระบบการ

ควบคุมภายใน และได้รายงานผลการด�าเนินงานในที่ประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง และเมื่อมีประเด็นปัญหาหรือข้อเสนอแนะ

ในอันท่ีจะพัฒนาระบบการควบคุมภายในให้เหมาะสมมากข้ึน ก็จะน�าเสนอในรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทพร้อมท้ังมีการ

ติดตามผลอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี ้คณะกรรมการตรวจสอบยังได้ให้ความเห็นชอบแก่ฝ่ายบรหิารในการจดัท�าแผนบรหิารความเสีย่งก่อนน�าเสนอ

ต่อคณะกรรมการบรษัิทเพ่ืออนมัุตต่ิอไป และให้ความส�าคญักบัแผนบริหารความเสีย่ง เพราะเป็นเครือ่งมือในการบรหิารจดัการ

ที่มีคุณค่า และเป็นส่วนส�าคัญส่วนหนึ่งในการก�ากับดูแลกิจการที่ดี จึงได้จัดให้มีการรายงานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงใน

รายงานตรวจสอบภายในอีกด้วย 

การบริหารความเสี่ยง

บริษัทก�าหนดนโยบายและขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร โดยเน้นความเชื่อมโยงสอดคล้องของแผนกลยุทธ์ 

งบประมาณ และการบรหิารความเสีย่ง มีการระบุและประเมินปัจจยัความเสีย่งเพือ่จดัวางระบบบรหิารความเสีย่งให้มีประสทิธภิาพ 

และเหมาะสมกบักจิกรรมของหน่วยงาน โดยคณะท�างานบริหารความเสีย่งทบทวน และตดิตามเป็นประจ�าและต่อเนือ่งทุกเดอืน 

เพื่อปรับปรุงมาตรการต่างๆ ให้เหมาะสมกับความเสี่ยงท่ีแปรเปลี่ยนไป รวมถึงการสื่อสารให้พนักงานทุกระดับตระหนักและ 

น�าหลกัการบรหิารความเสีย่งไปใช้ในการท�างานประจ�าวนั โดยมีคณะท�างานบรหิารความเสีย่ง ซ่ึงประกอบด้วย กรรมการผูจ้ดัการ 

ผู้จัดการฝ่าย ผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน โดยมีหน้าที่

- จัดท�าแผนบริหารความเสี่ยง

- ด�าเนินการบริหารความเสี่ยง

- สื่อสารและจัดฝึกอบรมให้พนักงานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง

- จัดให้มีการประเมินและควบคุมความเสี่ยงในงานที่ปฏิบัติ

- บริหารความเสี่ยงโดยการประเมิน ควบคุม ทบทวน และก�ากับดูแล

- คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแผนบริหารความเสี่ยงก่อนน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ และ

ติดตามผลการด�าเนินงานโดยผ่านการรายงานของผู้ปฏิษัติการตรวจสอบภายใน

5.12 รายงานของคณะกรรมการบริษัท
  คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงิน 

ท่ีปรากฏในรายงานประจ�าปี และจัดให้มีระบบควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิผล เพื่อให้ม่ันใจได้ว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมี

ความถูกต้องครบถ้วน นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ยังมีหน้าที่ในการเปิดเผยสารสนเทศทั้งที่เป็นสารสนเทศทางการเงิน

และสารสนเทศเรือ่งอ่ืนอย่างครบถ้วน เพยีงพอ โปร่งใส เช่ือถอืได้และทันเวลา เพ่ือให้ผูถ้อืหุ้นได้รบัสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกนั

ตามท่ีก�าหนด ตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์
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รายการ
ระหว่างกัน

บรษัิทเอเชียน มารนี เซอร์วสิส์ จ�ากดั (มหาชน) ขอรายงานรายการระหว่างกนัท่ีเกดิขึน้กบับรษัิทย่อย และบรษัิทเกีย่วข้องกนั 

ซ่ึงเกีย่วข้องกนัโดยมีผูถ้อืหุ้นหรอืกรรมการบางส่วนร่วมกนั รายการธรุกจิดงักล่าวส่วนใหญ่ประกอบด้วยการกูย้มืเงนิระหว่างกนั 

การให้บริการซ่อมเรือ การเช่าที่ดินและค่าสาธารณูปโภคจ่าย  ซึ่งกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการระหว่างกันส�าหรับปี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และมีความเห็นว่ารายการระหว่างกันเป็นรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติของบริษัท มีความ 

สมเหตุสมผลมีการก�าหนดราคาและเงื่อนไขอ่ืนๆ ตามราคาตลาดเช่นเดียวกับการก�าหนดราคาให้กับบุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ี 

ไม่เกี่ยวข้องกัน และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัท บริษัทย่อย บริษัทท่ีเกี่ยวข้องและผู้ถือหุ้น ซ่ึงสามารถสรุป 

ได้ดังนี้

1. รายการสินทรัพย์ หนี้สิน และภาระผูกพัน ระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน สรุปได้ดังนี้

31 ธ.ค. 56

(ล้านบาท)

31 ธ.ค. 55

(ล้านบาท)

สัดส่วนการถือหุ้นขอบริษัท 

(ร้อยละ)

ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

 บริษัทย่อย

  - บริษัท อีโค มารีน  จ�ากัด

 บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

    - บริษัท ซีทรานเฟอร์รี่ จ�ากัด

  - บริษัท ซีทราน พอร์ท จ�ากัด

0.58

0.15

-

2.87

-

2.90

93.15

-

-

ลูกหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

 บริษัทย่อย

  - บริษัท อาชิมา มารีน จ�ากัด

  - บริษัท อีโค มารีน จ�ากัด   

 บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

  - บริษัท ซีทรานเฟอร์รี่ จ�ากัด

17.78

1.40

0.02

15.04

2.83

-

99.90

93.15

-

รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกช�าระ 

 บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

  - บริษัท ซีทราน พอร์ท จ�ากัด

  - บริษัท ซีทรานเฟอร์รี่ จ�ากัด

-

16.27

6.76

-

-

-

เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

 บริษัทย่อย

  - บริษัท เจนเนอรัล คลังสินค้า จ�ากัด

  - บริษัท อาชิมา มารีน จ�ากัด

  - บริษัท อีโค มารีน จ�ากัด

 บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

  - บริษัท ซีทรานเฟอร์รี่ จ�ากัด

0.09

27.62

0.06

10.93

0.89

22.08

0.05

-

99.99

99.90

93.15

-
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2. รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อย และบริษัทที่เก่ียวข้องกัน สรุปได้ดังนี้  

(หน่วย:ล้านบาท)

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2556 2555

บริษัทย่อย

รายได้

 รายได้จากการซ่อมเรือ

 รายได้อื่น

ค่าใช้จ่าย

 ต้นทุนในการรับจ้าง

 ค่าเช่าจ่าย

 ค่าเทียบท่าจ่าย

 ค่าสาธารณูปโภคจ่าย

0.50

2.70

59.00

-

0.60

2.00

0.10

1.80

40.10

3.00

1.60

5.60

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

รายได้

 รายได้ค่าซ่อมเรือ

ค่าใช้จ่าย

 ค่าบริการจ่าย

25.70

7.6

8.80

0.5

หลักการอนุมัติการท�ารายการระหว่างกัน
ข้ันตอนการอนมุตัเิข้าท�ารายการระหว่างกนัของบรษัิทจะมกีระบวนการและล�าดบัการพจิารณาในการเข้าท�ารายการอย่าง

เป็นระบบโดยจะพิจารณาถงึความจ�าเป็น ความสมเหตสุมผล และราคาท่ียุตธิรรม ซ่ึงเป็นไปตามกฎระเบียบของตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย และหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง นอกจากนีบ้ริษัทยังมีนโยบายเสนอการท�ารายการดงักล่าวต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ

ตรวจสอบทุกไตรมาส

แนวโน้มการท�ารายการระหว่างกันในอนาคต
กรรมการตรวจสอบและกรรมการบรษัิท จะร่วมกนัดแูลรายการระหว่างกนัดงักล่าวท่ีอาจเกดิข้ึนในอนาคตว่าจะเป็นไปด้วย

ความสมเหตสุมผลและมอัีตราตอบแทนท่ียุตธิรรม พร้อมท้ังผ่านการอนมัุตติามข้ันตอนและกฎระเบียบท่ีเกีย่วข้องอย่างถกูต้อง

และจะเปิดเผยชนดิและมลูค่าของรายการระหว่างกนัของบรษัิทกบับุคคลท่ีอาจมคีวามขดัแย้งภายใต้ประกาศและข้อบังคบัของ

ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)
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กรรมการและผู้บริหารร่วมในรายการระหว่างกัน
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัทในกลุ่มซึ่งมีรายการระหว่างกัน

รายชื่อ

บจก. 

เจนเนอรัล 

คลังสินค้า

บจก.

อาชิมา

มารีน

บจก.

อีโคมารีน

บจก. 

ซีทราน

เฟอร์รี่

บจก.

ซีทราน

ไลน์

บจก.

ซีทราน

พอร์ท

1. นายประกิต ประทีปะเสน X

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

3. นายสุเทพ ตัณฑ์ไพบูลย์ X X

4. นายสุธรรม ตัณฑ์ไพบูลย์ X X X X X X

5. นายวิบูลย์ ผาณิตวงศ์ X

6. นายสุทิน ตัณฑ์ไพบูลย์ X X X X

7. ดร.บ�ารุง จินดา X

8. ดร.นณณ์ ผาณิตวงศ์ X

หมายเหตุ  X = กรรมการ, XX = ผู้บริหาร

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee) 

บริษัทและบริษัทย่อยจ่าย ค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่

• ผู้สอบบัญชีของบริษัท ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามีจ�านวนเงินรวม   710,000.00   บาท

• ส�านักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด  บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและส�านักงานสอบบัญชี

 ที่ผู้สอบบัญชี สังกัด ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามีจ�านวนเงินรวม -       บาท

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

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระ 3 คน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

กรรมการตรวจสอบทุกคนเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศไว้ ได้แก่

1. นายชินสุข วีรวรรณ  ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. นายศรีภูมิ ศุขเนตร  กรรมการตรวจสอบ

3. ดร.บ�ารุง จินดา  กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตัง้นายสฐริพงษ์ สงัวาลย์ ผูเ้ช่ียวชาญภายนอกท่ีท�าหน้าท่ีตรวจสอบภายใน ให้เป็นเลขานกุาร 

คณะกรรมการตรวจสอบที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้เพื่อให้การด�าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพสูงสุด

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าท่ีตามขอบเขตและความรับผิดชอบดังท่ีก�าหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ซึ่งก�าหนดโดยคณะกรรมการบริษัท และได้รับการปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2554 อย่างครบถ้วน

ทุกประการ

ในปีพ.ศ. 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมอย่างเป็นทางการรวม 4 ครั้ง โดยมีสาระส�าคัญดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการตรวจสอบได้เชิญกรรมการผูจั้ดการ ผูจ้ดัการฝ่ายการเงนิและบัญชี ผูต้รวจสอบภายใน และผูส้อบบัญชี

เข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อให้ค�าอธิบายอย่างชัดเจนในค�าถามต่างๆ ท่ีกรรมการตรวจสอบมี และการหารือร่วมกันถึงวิธีการ

ปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนและมีคุณภาพ ในเรื่องท่ีเกี่ยวกับงบการเงิน ผลการควบคุมภายใน  

ผลการบริหารความเสี่ยง แผนการตรวจสอบ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีหรือกฎเกณฑ์ต่างๆ ของหน่วยงาน

ทางการที่ก�ากับควบคุมดูแลตลอดจนพิจารณาทบทวนหนังสือรับรองจากฝ่ายจัดการของบริษัท (Letter of Representation) 

ซึ่งได้ให้กับผู้สอบบัญชี

2. คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมเป็นการเฉพาะกับผู้สอบบัญชี โดยปราศจากการเข้าร่วมของฝ่ายจัดการ เพื่อขอ

ความเห็นจากผู้สอบบัญชีในเรื่องคุณภาพของเจ้าหน้าท่ีบัญชีและการเงิน การท�ารายงานผลความคืบหน้าของโครงการท่ีม ี

ผลกระทบอย่างมนียัส�าคญัต่องบการเงนิของบรษัิท ปัญหาหรอืความยุง่ยากท่ีผูส้อบบัญชปีระสบในการปฏบัิตงิาน ทบทวนยอดการ

ตัง้ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายทางบัญชี การตัง้ส�ารองหนีส้งสยัจะสญู การตดัหนีส้ญู และรายการอ่ืนๆ ท่ีมีเนือ้หาสาระกระทบต่องบการเงนิ

ของบริษัทอย่างมีนัยส�าคัญ

3. คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการท่ีเกี่ยวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้

มั่นใจว่าการเปิดเผยข้อมูลของรายการดังกล่าวถูกต้องและครบถ้วน

4. คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการบริหารความเสี่ยง โดยรับทราบผลการบริหารความเสี่ยงจากฝ่ายจัดการ 

และรายงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ให้ม่ันใจว่าบริษัทฯ ได้บริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 

เพื่อให้การด�าเนินงานต่างๆ บรรลุตามเป้าหมาย

รายงานประจำาปี 2556
บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำากัด (มหาชน)
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5. คณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายให้ผู้ตรวจสอบภายในเป็นผู้ด�าเนนิการสอบทานการปฏบัิตติามกฎหมายว่าด้วย

หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายท่ีเกีย่วข้องกบัธรุกจิของบรษัิทฯ

แล้วรายงานผลให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบ

6. เพื่อให้แน่ใจว่าการท�างานของผู้เช่ียวชาญจากภายนอกท่ีท�าหน้าท่ีตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพและบรรลุ

วัตถปุระสงค์ คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมกบับุคคลท่ีมีส่วนเกีย่วข้องประเมินผลงานของผูต้รวจสอบภายใน ผลการประเมิน

เป็นที่พึงพอใจ จึงได้ว่าจ้างให้ท�างานด้านนี้ต่อไป

7. คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดท�ารายงานการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ และน�าเสนอต่อท่ีประชุม 

คณะกรรมการบรษัิทอย่างเป็นประจ�า เพ่ือให้คณะกรรมการบรษัิทได้ทราบถงึกจิกรรม และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

ในเรื่องต่างๆ อย่างชัดเจน

8. คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้แก่  

บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ�ากัด และน�าผลการพิจารณาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาและลงมติเห็นชอบก่อน

ที่จะน�าเสนอต่อผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2556 อนึ่งผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่ได้ให้บริการอื่นแก่บริษัท 

นอกเหนือไปจากการปฏิบัติงานสอบบัญชีในรอบปี พ.ศ. 2556

สุดท้ายนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายงานทางการเงิน รายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์  

ระบบควบคุมภายใน การบริหารจัดการความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎหมาย ความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี และกระบวนการ

ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ได้มีการปฏิบัติและเป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีทุกประการ

นายชินสุข  วีรวรรณ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

รายงานประจำาปี 2556
บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำากัด (มหาชน)
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รายงานคณะกรรมการสรรหา
และก�าหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 

3 ท่าน โดยคณะกรรมการบริษัท จะแต่งตั้งกรรมการอิสระท่านหนึ่งให้ด�ารงต�าแหน่งประธานคณะกรรมการสรรหาและก�าหนด

ค่าตอบแทน ดังมีรายนามต่อไปนี้

1. นายศรีภูมิ ศุขเนตร ประธานคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

2. นายวิบูลย์ ผาณิตวงศ์ กรรมการกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

3. นายประวัติ จันทร์เรือง กรรมการกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนมหีน้าท่ีสรรหาบุคคลท่ีมีคณุสมบัตเิหมาะสมในการด�ารงต�าแหน่งกรรมการบรษัิท 

กรรมการในคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ท่ีได้รับมอบหมายอ�านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบโดยตรงจากคณะกรรมการบริษัท 

และผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่รองกรรมการ ผู้จัดการ รวมทั้งท�าหน้าที่พิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร

ระดับสูง ในระดับรองกรรมการผู้จัดการขึ้นไป เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

ในระหว่างปี 2556 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนได้มีการประชุมร่วมกันจ�านวน 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่อง

ในความรบัผดิชอบ รวมท้ังแผนการสบืทอดต�าแหน่ง ท้ังนีโ้ดยค�านงึถงึคณุสมบัต ิความรู ้ความสามารถ ประสบการณ์ ความเช่ียวชาญ

ท่ีหลากหลาย และภาวะผู้น�า ตลอดจนวิสัยทัศน์และทัศนคติท่ีดีต่อองค์กรอันเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินกิจการของบริษัทฯ 

รวมท้ังยังค�านงึถงึขนาดโครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการบรษัิทท่ีเหมาะสม เพือ่ให้การบรหิารจดัการเป็นไปอย่าง

มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี สอดคล้องกับข้อก�าหนดของ หน่วยงานท่ีก�ากับดูแลส�าหรับการก�าหนด 

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงดังกล่าว คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาโดย

ค�านงึถงึความเหมาะสมกบัภาระหน้าท่ี ความรบัผดิชอบผลการปฏบัิตงิาน รวมถงึผลประกอบการและสภาพแวดล้อมทางธรุกจิ

ของบริษัทฯ 

ส�าหรับค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารที่แสดงไว้ในหัวข้อผลประโยชน์ตอบแทนของ คณะกรรมการและผู้บริหาร

ปี 2556 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาเห็นว่า มีความเหมาะสม ตลอดจนได้ผ่านการพิจารณาและ

ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

นายศรีภูมิ  ศุขเนตร

ประธานคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

รายงานประจำาปี 2556
บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำากัด (มหาชน)
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ผลการด�าเนินงาน
ของบริษัทในปี 2556

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

หน่วย:พันบาท

ข้อมูลจากงบการเงิน 2556 2555 2554

สินทรัพย์รวม 564,236 685,952 870,920

หนี้สินรวม 189,700 374,329 590,292

ส่วนของผู้ถือหุ้น 374,536 311,623 280,628

รายได้จากการรับจ้าง 701,666 595,569 557,023

รายได้จากการซ่อมเรือ 298,800 280,000 315,800

รายได้จากการต่อเรือ 369,200 313,600 237,700

รายได้รวม 719,806 632,770 580,873

ก�าไรขั้นต้น 187,748 165,172 200,621

ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิ 65,524 61,520 55,311

ก�าไรสุทธิ

2556
65.52 ลบ.

2555
61.52 ลบ.

2554
55.31 ลบ.

รายงานประจำาปี 2556
บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำากัด (มหาชน)
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อัตราส่วนทางการเงิน
บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

2556 2555 2554

อัตราก�าไรสุทธิ (%) 9.10 9.72 9.52

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 19.10 20.93 22.24

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 10.48 7.93 6.64

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 1.45 1.33 1.18

ก�าไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) 0.25 0.24 0.24

ผลการด�าเนนิงานประจ�าปี 2556 เปรยีบเทียบกบัปีก่อน รายได้จากการรบัจ้างเพ่ิมข้ึน 106.10 ล้านบาทหรอืคดิเป็นร้อยละ 

17.81 มีรายได้มาจากงานซ่อมเรือเท่ากับ 298.80 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน 18.80 ล้านบาท หรือคิดเป็น

ร้อยละ 6.71 เนื่องจากในปี 2556 เศรษฐกิจโลกเริ่มมีการฟื้นตัวรวมทั้งเศรษฐกิจของประเทศไทย ดังนั้นในด้านธุรกิจการขนส่ง

ทางทะเลจึงได้รับผลดีตามไปด้วย จึงท�าให้เจ้าของเรือต้องมีการซ่อมบ�ารุงเรือเพื่อรองรับการท�างาน ในส่วนรายได้จากงาน 

ต่อเรอืเท่ากบั 369.20 ล้านบาท เพิม่ข้ึน 55.60 ล้านบาท หรอืคดิเป็นร้อยละ 17.73 เนือ่งจากงานโครงการ ALGOSAIBI ได้มกีาร

รบัรูร้ายได้พร้อมท้ังส่งมอบเรยีบร้อยร้อยแล้ว ส่วนโครงการเรอื Lighter Barge รบัรูร้ายได้ตามความส�าเรจ็ของงานอย่างต่อเนือ่ง

และมีก�าหนดส่งมอบเดือนกุมภาพันธ์ 2557

ขณะที่ต้นทุนในการรับจ้างเท่ากับ 513.92 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 83.52 ล้านบาท จาก 430.40 ล้านบาท ในปี 2555 คิดเป็น

ร้อยละ 19.40 ซึ่งสอดคล้องไปตามสัดส่วนรายได้จากการรับจ้างที่เพิ่มขึ้น

ค่าใช้จ่ายในการขายเท่ากบั 10.97 ล้านบาท เพิม่ข้ึนเลก็น้อย ส่วนค่าใช้จ่ายในการบรหิารเท่ากบั 93.87 ล้านบาท เพิม่ข้ึน 

8.34 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.75 เนื่องจากในปี 2556 มีการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารส�านักงานจึงท�าให้ส่งผลต่อค่าใช้จ่าย

ในการบรหิารท่ีเพ่ิมขึน้ ส่วนด้านต้นทุนทางการเงนิเท่ากบั 1.60 ล้านบาท ลดลง 1.37 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 46.13 เนือ่งจาก

มีการช�าระหนี้ให้กับสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นท�าให้มีภาระการจ่ายดอกเบี้ยลดลง

ท�าให้ก�าไรสุทธิในปี 2556 เท่ากับ 65.52 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.00 ล้านบาท เมื่อเทียบกับผลก�าไรสุทธิ 61.52 ล้านบาท 

ในปี 2555 เป็นการเปลี่ยนแปลงร้อยละ 6.50

ฐานะการเงิน
1) สินทรัพย์

สินทรัพย์รวมของบริษัทลดลงเท่ากับ 121.71 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17.74 การเปลี่ยนแปลงส่วนใหญ่เนื่องมาจาก

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง 178.51 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 81.06 เนื่องจากมีตั๋วแลกเงิน-อายุไม่เกิน 3 เดือน 

ลดลง 185.00 ล้านบาท ซึ่งน�ามาใช้เป็นทุนหมุนเวียนภายในบริษัท

ลกูหนีก้ารค้าสทุธเิพ่ิมข้ึน 26.74 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 198.37 โดยส่วนใหญ่ท่ีเพิม่ข้ึนเป็นลกูหนีซ่้อมเรอื ซ่ึงเป็นลกูหนี ้

ที่ยังไม่ครบก�าหนดช�าระ
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รายได้ท่ียังไม่ได้เรยีกช�าระ เท่ากบั 65.62 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 53.63 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 447.29 ซ่ึงเกดิจากงานซ่อมเรือ 

59.82 ล้านบาท เนื่องจากงานส่วนใหญ่ที่ท�าเสร็จแต่ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระตามสัญญา

สนิค้าคงเหลอืลดลง 25.54 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 42.71 ซ่ึงลดลงมากเนือ่งมาจากในปี 2556 งานโครงการ มีการเบิกสนิค้า 

อุปกรณ์ จากคลงัไปใช้งาน โดยในปี 2556 ได้มกีารส่งมอบงานโครงการเรือ ALGOSAIBI และ Lighter Barge จ�านวน 4 ล�า ในระหว่างปี

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิลดลง 3.55 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.32 ลดลงเพียงเล็กน้อย เนื่องจากไม่ได้มีการซื้อหรือ

ขายทรัพย์สินใดๆ อย่างมีสาระส�าคัญโดยส่วนใหญ่เกิดจากค่าเสื่อมราคา

เงินฝากธนาคารที่มีข้อจ�ากัดในการใช้ คือเงินฝากประจ�าและเงินฝากออมทรัพย์ ลดลง 4.60 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100 

ตามเงื่อนไขในสัญญาให้บริการทางการเงินส�าหรับโครงการต่อเรือ เมื่อมีเงินเข้ามาในแต่ละงวด ต้องกันส�ารองส่วนหนึ่งไว้ให้

แก่ธนาคาร เนือ่งจากในปี 2556 ได้มีการน�าหนงัสอืค�า้ประกนังานโครงการต่อเรือลากจงู 2 ล�ามาคนืให้แก่ธนาคาร ท�าให้สามารถ

ถอนเงนิฝากออกมาใช้เป็นเงนิทุนหมุนเวยีนในบรษัิทได้ และทางบรษัิทยังไม่มีโครงการใหม่ท่ีต้องมีเงนิฝากธนาคารท่ีมีข้อจ�ากดั

ในการใช้ 

2) หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น ในปี 2556 เท่ากับ 564.24 ล้านบาท ลดลง 121.71 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17.74 ซึ่งการ

เปลี่ยนแปลงส่วนใหญ่เนื่องมาจาก

หนี้สิน โดยมีการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญ คือ 

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น 60.04 ล้านบาท เนื่องจากมีการเบิกตั๋วสัญญาใช้เงิน 

จ�านวน 60.00 ล้านบาท 

เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท ลดลง 21.03 ล้านบาท เนื่องจากงานโครงการต่อเรือได้ส่งมอบเรียบร้อยแล้วจึงท�าให้รายการซื้อวัตถุ

จากต่างประเทศลดลงจึงส่งผลให้ เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทลดลงตามไปด้วย 

เงนิรบัล่วงหน้าจากลกูค้า ลดลง 224.82 ล้านบาท ซ่ึงเงนิรบัล่วงหน้าจากลกูค้าส่วนใหญ่เป็นของงานโครงการ ALGOSAIBI 

ซึ่งทยอยลดลงจากการรับรู้รายได้โครงการ 

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนของผูถ้อืหุ้นเท่ากบั 374.54 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 62.91 ล้านบาท จาก 311.62 ล้านบาท ในปี 2555 โดยมีการเปลีย่นแปลง

ที่ส�าคัญ คือ

ทุนที่ออกและช�าระแล้วเพิ่มขึ้น เนื่องจากในปี 2556 มีการจ่ายปันผลเป็นหุ้น จ�านวน 23.48 ล้านบาท

ก�าไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร เท่ากับ 97.52 เพิ่มขึ้น 36.41 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2556 บริษัทสามารถท�าก�าไรเพิ่มขึ้น

ในทุกไตรมาส ท�าให้มีก�าไรสะสมเพิ่มขึ้น
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3) สภาพคล่อง
กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) เท่ากับ 1.26 เพิ่มขึ้นจาก 1.00 ในปี 2555 ถ้าแม้สินทรัพย์หมุนเวียน

จะลดลง เช่น เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ลกูหนีก้ารค้า และสนิค้าคงเหลอื เป็นต้น แต่หนีส้นิกล็ดลงในสดัส่วนท่ีมากกว่า

ท�าให้บรษัิทมีสภาพคล่องท่ีดขีึน้ บรษัิทมกีระแสเงนิสดใช้ไปในกจิกรรมด�าเนนิงาน 162.91 ล้านบาท ซ่ึงส่วนใหญ่มาจากลกูหนี้

การค้า รายได้ท่ียงัไม่ได้เรยีกช�าระและเงนิรบัล่วงหน้าจากลกูค้า กระแสเงนิสดใช้ไปในกจิกรรมลงทุน 50.56 ล้านบาท เป็นเงนิสด

จ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร 27.18 ล้านบาท และเงินสดจ่ายสิทธิการเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 32.04 ล้านบาท ส่วนด้านกระแส

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 34.81 ล้านบาท เพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัทมีการเบิกตั๋วสัญญาใช้เงินจ�านวน 60 ล้านบาท 

อัตราส่วนหนีส้นิต่อส่วนของผูถ้อืหุ้นเท่ากบั 0.51 ลดลงจาก 1.20 ในปี 2555 เนือ่งมาจากหนีส้นิรวมลดลง 184.63 ล้านบาท 

คิดเป็นร้อยละ 49.32 ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น 62.92 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20.19 ดังนั้นการที่อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของ

ผู้ถือหุ้นลดลง แสดงให้เห็นว่าบริษัทมีการใช้เงินทุนจากการก่อหนี้สินลดลง ซ่ึงอัตราส่วนนี้มีความส�าคัญกับการกู้ยืมเงินจาก

สถาบันการเงินในอนาคต

ด้านอัตราส่วนแสดงความสามารถในการท�าก�าไรลดลงเล็กน้อย จากสัดส่วนต้นทุนที่เพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2555 

ส่วนอัตราก�าไรสุทธิเท่ากับ 9.10 ลดลงจาก 9.72 จากค่าใช้จ่ายในการบริหารที่เพิ่มขึ้นจากปี 2555 ส่วนความสามารถในการ

ช�าระดอกเบ้ียเท่ากบั 113.29 เท่า เพิม่ข้ึนจากปีก่อนซ่ึงเท่ากบั 99.87 เท่า แสดงให้เห็นว่าถ้าในอนาคตถ้าบรษัิทต้องมกีารกูเ้งนิ 

จากสถาบันการเงินบริษัทก็ยังคงมีความสามารถในการช�าระดอกเบ้ียได้เป็นอย่างดี ความสามารถในการช�าระภาระผูกพัน  

(Cash Basis) เท่ากับ 5.11 เพิ่มขึ้น แสดงให้เห็นว่าบริษัทยังมีความสามาถช�าระภาระผูกผันต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นมีความพร้อม

และความน่าเชื่อถือที่จะรับงานโครงการต่างๆ ได้ในอนาคต

4) แหล่งที่มาของเงินทุน
ปี 2556 บริษัทมีหนี้สินรวม 189.70 ล้านบาท ลดลง 184.63 ล้านบาท ประกอบด้วยหนี้สินหมุนเวียน 171.31 ล้านบาท 

และหนี้สินไม่หมุนเวียน 18.39 ล้านบาท โดยหนี้สินหมุนเวียนท่ีลดลงในปีนี้ ส่วนใหญ่เป็นการลดลงของจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท 

และเงนิรบัล่วงหน้าจากลกูค้า ซ่ึงเงนิรบัล่วงหน้าจากลกูค้าเป็นการลดลงจากงานต่อเรอื ส่วนเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบันการเงนิ

เพิม่ขึน้ 60 ล้านบาท จากการเบิกตัว๋สญัญาใช้เงนิ, ส�าหรบัส่วนของผูถ้อืหุ้นประกอบด้วย ทุนท่ีเรยีกช�าระแล้ว 258.29 ล้านบาท 

ก�าไรสะสมท่ีจดัสรรแล้ว 18.72 ล้านบาท และก�าไรสะสมท่ียังไม่ได้จดัสรร 97.52 ล้านบาท เพิม่ข้ึนเนือ่งจากในปี 2556 เนือ่งจาก

บริษัทมีการจ่ายปันผลเป็นหุ้น และสามารถท�าก�าไรเพิ่มขึ้นในทุกไตรมาส ท�าให้มีก�าไรสะสมเพิ่มขึ้น

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) เท่ากับ 10.48 เพิ่มขึ้นจาก 7.93 ในปี 2555 เนื่องจากบริษัทมีการใช้ทรัพย์สิน 

ให้ก่อให้เกิดรายได้มากขึ้น
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รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

งบการเงินของบริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ที่น�ามาจัดท�างบการเงินรวม ได้จัดขึ้น

ตามข้อก�าหนดพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 

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

การบัญชี พ.ศ. 2543 โดยปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่ก�าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี

คณะกรรมการบริษัทฯ รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ที่จัดท�าขึ้นเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้แสดงฐานะ

การเงิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และกระแสเงินสดอย่างเป็นจริงและสมเหตุผล จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล มีการ

บันทึกข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเพียงพอที่จะด�ารงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน รวมทั้งป้องกันการทุจริตและด�าเนินการ

ท่ีผดิปกติอย่างมสีาระส�าคญั ในการจดัท�ารายงานทางการเงนิได้มีการพจิารณาเลอืกใช้นโยบายบัญชีท่ีเหมาะสม และถอืปฏบัิติ

โดยสม�า่เสมอ และเป็นไปตามมาตรฐานบัญชท่ีีรองรับโดยท่ัวไป รวมท้ังได้มีการเปิดเผยข้อมูลส�าคญัอย่างเพยีงพอในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงิน ซึ่งผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงิน บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จ�ากัด (มหาชน) และ 

งบการเงินรวม บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

นายประกิต  ประทีปะเสน      นางวรวรรณ  งานทวี

ประธานกรรมการ        กรรมการผู้จัดการ
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รายงาน
ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ  ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ

    บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จ�ากัด (มหาชน)

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่งประกอบ

ด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลง 

ส่วนของผูถ้อืหุ้นรวม และงบกระแสเงนิสดรวมส�าหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนั และงบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษัิท เอเชยีน มารีน 

เซอร์วิสส์ จ�ากัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการ

บัญชีที่ส�าคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท�าและการน�าเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงนิ และรบัผดิชอบเกีย่วกบัการควบคมุภายในท่ีผูบ้รหิารพจิารณาว่าจ�าเป็นเพือ่ให้สามารถจดัท�างบการเงนิท่ีปราศจาก

การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ข้าพเจ้าเป็นผูร้บัผดิชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงนิดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏบัิตงิาน

ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซ่ึงก�าหนดให้ข้าพเจ้าปฏบัิตติามข้อก�าหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถงึวางแผนและปฏบัิติ

งานตรวจสอบเพ่ือให้ได้ความเช่ือม่ันอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น 

สาระส�าคัญหรือไม่

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซ่ึงหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจ�านวนเงินและการเปิดเผย

ข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบท่ีเลือกใช้ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซ่ึงรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการ

แสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมิน

ความเสีย่งดงักล่าว ผูส้อบบัญชีพจิารณาการควบคมุภายในท่ีเกีย่วข้องกบัการจดัท�าและการน�าเสนองบการเงนิโดยถกูต้องตามท่ี

ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อ

ประสทิธผิลของการควบคมุภายในของกจิการ การตรวจสอบรวมถงึการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผู้บริหารใช้

และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดท�าขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการน�าเสนองบการเงินโดยรวม

ข้าพเจ้าเช่ือว่าหลักฐานการสอบบัญชีท่ีข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ของข้าพเจ้า

*****/2
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ความเห็น
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงนิข้างต้นนีแ้สดงฐานะการเงนิของบรษัิท เอเชียน มารนี เซอร์วสิส์ จ�ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

และเฉพาะกิจการของบริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จ�ากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และผลการด�าเนินงาน 

และกระแสเงินสดส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น
ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2.2 ในการเสนองบการเงินส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 

บรษัิทและบรษัิทย่อยได้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงนิท่ีประกาศโดยสภาวชิาชีพบัญชีฯ ซ่ึงก�าหนดให้ถอืปฏบัิตกิบังบการเงนิ

ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 เป็นต้นไป โดยมีผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบาย

การบัญชีตามท่ีกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2.3 ข้อมูลเปรียบเทียบท่ีน�าเสนอเป็นข้อมูลท่ีปรับปรุงใหม่แล้ว 

ในเรือ่งดงักล่าว การแสดงความเห็นอย่างไม่มเีงือ่นไขของข้าพเจ้าต่องบการเงนิมไิด้เกีย่วกบัเรือ่งท่ีข้าพเจ้าขอให้สงัเกตข้างต้นนี้

 

(นายพิชัย  ดัชณาภิรมย์)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 2421

บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ�ากัด

กรุงเทพมหานคร

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557

2014/067/0201
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งบแสดงฐานะการเงิน
บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

(หน่วย:บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

ณ วันที่ 31 ณ วันที่ 31 ณ วันที่ 1 ณ วันที่ 31 ณ วันที่ 31 ณ วันที่ 1

ธันวาคม 2556 ธันวาคม 2555 มกราคม 2555 ธันวาคม 2556 ธันวาคม 2555 มกราคม 2555

หมายเหตุ (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 4.3, 5  41,703,327  220,207,531  58,111,252  29,806,837  210,905,200  55,998,345 

ลูกหนี้การค้า 4.4, 7

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 6, 7  156,772  2,905,681  1,291,276  740,037  5,773,552  4,055,888 

กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน  57,958,042  28,984,858  163,678,770  48,135,142  28,984,858  163,678,770 

หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (17,897,353) (18,409,577) (17,968,860) (17,897,353) (18,409,577) (17,968,860)

รวมลูกหนี้การค้า 7  40,217,461  13,480,962  147,001,186  30,977,826  16,348,833  149,765,798 

รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกช�าระ

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 6, 8  16,275,036  6,761,496  -  16,275,036  6,761,496  - 

กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน  49,342,727  5,236,158  42,613,575  49,342,727  5,236,158  42,613,575 

รวมรายได้ที่ยังไม่ได้เรียกช�าระ 8  65,617,763  11,997,654  42,613,575  65,617,763  11,997,654  42,613,575 

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย  -  -  -  -  -  1,000,000 

ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 6  19,795  -  -  19,179,042  17,873,579  18,112,211 

สินค้าคงเหลือ 4.5, 9  34,257,160  59,796,629  165,107,244  33,831,684  59,626,089  164,333,339 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย 10  19,601,757  17,403,824  16,438,454  13,056,022  13,056,022  13,056,022 

เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อสินค้า  48,232  24,158,644  13,292,346  48,231  24,158,644  13,292,346 

ลูกหนี้กรมสรรพากร  6,439,855  2,104,985  11,926,245  6,439,855  2,092,349  11,693,023 

อื่นๆ  8,210,791  8,943,021  17,711,654  7,777,169  9,749,635  13,797,997 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  216,116,141  358,093,250  472,201,956  206,734,429  365,808,005  483,662,656 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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(หน่วย:บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

ณ วันที่ 31 ณ วันที่ 31 ณ วันที่ 1 ณ วันที่ 31 ณ วันที่ 31 ณ วันที่ 1

ธันวาคม 2556 ธันวาคม 2555 มกราคม 2555 ธันวาคม 2556 ธันวาคม 2555 มกราคม 2555

หมายเหตุ (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงนิฝากธนาคารท่ีมข้ีอจ�ากดัในการใช้ 11  -  4,598,881  69,339,830  -  4,598,881  69,339,830 

ลูกหนี้ผ่อนช�าระค่าซ่อมเรือ 4.6, 12  -  -  -  -  -  - 

เงินลงทุนในบริษัทย่อยซึ่งบันทึก

 โดยวิธีราคาทุน 4.7, 13  -  -  - 21,883,179 21,883,179  21,883,179 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 4.8, 14 264,423,443 267,967,005 270,625,514 259,412,358 261,602,517  262,944,060 

สิทธิการเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 4.10, 15 30,185,094  -  - 30,185,094  -  - 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 4.11, 16 2,739,729 2,799,701 3,750,097  1,489,036 1,068,343  1,538,073 

สินทรัพย์รอการขาย 4.12, 17  37,549,808  38,912,356  43,000,000  37,549,808  38,912,356  43,000,000 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 4.19, 18  5,307,547  7,161,576  5,471,085  5,151,654  5,634,280  3,991,769 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 7,914,886 6,419,600 6,531,346 6,914,886 5,406,002 5,517,747 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 348,120,507 327,859,119 398,717,872 362,586,015 339,105,558 408,214,658 

รวมสินทรัพย์ 564,236,648 685,952,369 870,919,828 569,320,444 704,913,563 891,877,314 

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน

เงนิเบิกเกนิบญัชีและเงนิกูย้มืระยะสัน้ 

 จากสถาบันการเงิน 19  65,466,451  5,432,628  56,147,361  65,466,451  5,432,628  56,147,361 

เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท 19  7,038,130  28,075,993  42,620,855  7,038,130  28,075,993  42,620,855 

เจ้าหนี้การค้า

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 6  10,926,571  -  -  27,773,032  23,012,465  26,024,644 

กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน  31,197,951  51,349,204  37,564,034  29,687,449  50,994,058  37,055,061 

รวมเจ้าหนี้การค้า  42,124,522  51,349,204  37,564,034  57,460,481  74,006,523  63,079,705 

ต้นทุนงานก่อสร้างค้างจ่าย  9,029,165  5,127,210  10,290,325  9,029,165  5,127,210  10,290,325 

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

รายงานประจำาปี 2556
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(หน่วย:บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

ณ วันที่ 31 ณ วันที่ 31 ณ วันที่ 1 ณ วันที่ 31 ณ วันที่ 31 ณ วันที่ 1

ธันวาคม 2556 ธันวาคม 2555 มกราคม 2555 ธันวาคม 2556 ธันวาคม 2555 มกราคม 2555

หมายเหตุ (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน

 ที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี  575,167  411,210  393,731  575,167  411,210  393,731 

เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก�าหนดช�าระ

 ภายในหนึ่งปี  -  -  26,336,000  -  -  26,336,000 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า 8  5,223,930  230,043,244  320,887,204  5,223,930  230,014,417  320,887,204 

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  17,003,034  12,760,499  22,205,745  14,190,457  8,766,720  18,110,749 

ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย  4,605,947  7,428,688  9,033,997  4,571,591  7,338,772  9,033,997 

ส�ารองหนี้สิน 20  5,294,903  5,294,903  9,356,831  5,294,903  5,294,903  9,356,831 

ประมาณการหนี้สินจากการรับ

 ประกันผลงาน 21  238,766  5,005,381  -  238,766  5,005,381  - 

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

อื่นๆ  14,709,866  5,629,756  15,613,397  10,995,064  4,363,327  15,148,029 

รวมหนี้สินหมุนเวียน  171,309,881  358,808,716  552,666,293  180,084,105  376,087,084  573,621,600 

หนี้สินไม่หมุนเวียน

หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน 

 -สุทธิจากส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระ

  ภายในหนึ่งปี  476,974  579,135  1,024,635  476,974  579,135  1,024,635 

เงินกู้ยืมระยะยาว-สุทธิจากส่วนที่

 ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี  -  -  25,008,000  -  -  25,008,000 

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 4.17, 22  13,228,673  10,474,634  6,879,749  12,422,793  10,010,254  6,691,806 

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 4.19, 18  1,189,285  971,246  1,217,523  1,189,285  971,246  1,217,523 

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

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน  18,390,752  15,520,835  37,625,727  17,584,872  15,056,455  37,437,784 

รวมหนี้สิน  189,700,633  374,329,551  590,292,020  197,668,977  391,143,539  611,059,384 

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

รายงานประจำาปี 2556
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(หน่วย:บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

ณ วันที่ 31 ณ วันที่ 31 ณ วันที่ 1 ณ วันที่ 31 ณ วันที่ 31 ณ วันที่ 1

ธันวาคม 2556 ธันวาคม 2555 มกราคม 2555 ธันวาคม 2556 ธันวาคม 2555 มกราคม 2555

หมายเหตุ (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น 23 

ทุนจดทะเบียน 

(หุ้นสามัญ 258,291,110 หุ้น  

 มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) 258,291,110 258,291,110 

(หุ้นสามัญ 234,810,100 หุ้น 

 มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) 234,810,100 234,810,100 234,810,100 234,810,100 

ทุนที่ออกและช�าระแล้ว

(หุ้นสามัญ 234,810,100 หุ้น 

 มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) 234,810,100 234,810,100 234,810,100 234,810,100 234,810,100 234,810,100 

(หุ้นสามัญ 23,480,987 หุ้น 

 มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) 23,480,987 - - 23,480,987 - - 

258,291,087 234,810,100 234,810,100 258,291,087 234,810,100 234,810,100 

ก�าไรสะสม 

จัดสรรแล้ว 

 ส�ารองตามกฎหมาย 24 18,723,301 15,698,673  12,667,151 18,723,301 15,698,673 12,667,151 

ยังไม่ได้จัดสรร 97,521,627 61,114,045  33,150,557  94,637,079  63,261,251 33,340,679 

องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น - - - - - - 

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่  374,536,015  311,622,818  280,627,808  371,651,467  313,770,024  280,817,930 

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม - - - - - - 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  374,536,015  311,622,818  280,627,808  371,651,467  313,770,024  280,817,930 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น  564,236,648  685,952,369  870,919,828  569,320,444  704,913,563  891,877,314 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

รายงานประจำาปี 2556
บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำากัด (มหาชน)
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

(หน่วย:บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

2556 2555 2556 2555

หมายเหตุ (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

รายได้

 รายได้จากการรับจ้าง  701,666,153  595,569,279  668,029,923  593,516,577 

 รายได้อื่น  18,140,040  37,200,615  20,626,659  38,249,799 

รวมรายได้  719,806,193  632,769,894  688,656,582  631,766,376 

ค่าใช้จ่าย

 ต้นทุนในการรับจ้าง  513,917,931  430,398,464  498,394,739  433,439,832 

 ค่าใช้จ่ายในการขาย  10,967,106  10,379,887  10,967,276  10,379,887 

 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  93,873,032  85,531,138  84,783,555  79,833,817 

 ค่าตอบแทนผู้บริหาร 6  17,388,486  19,738,561  17,388,486  19,738,561 

 ต้นทุนทางการเงิน  1,598,036  2,970,062  1,572,782  2,952,899 

รวมค่าใช้จ่าย  637,744,591  549,018,112  613,106,838  546,344,996 

ก�าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงนิได้  82,061,602  83,751,782  75,549,744  85,421,380 

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ 18  16,537,294  22,231,459  15,057,190  21,943,973 

ก�าไร (ขาดทุน) ส�าหรับปี  65,524,308  61,520,323  60,492,554  63,477,407 

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น -      -      -       - 

ก�าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี 65,524,308  61,520,323  60,492,554  63,477,407  

การแบ่งปันก�าไร (ขาดทุน)

 ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 65,524,308  61,520,323  60,492,554  63,477,407  

 ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม -      -      -       - 

65,524,308  61,520,323  60,492,554  63,477,407  

ก�าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 25 

 ก�าไร (ขาดทุน) ส�าหรับปี (บาท/หุ้น)  0.25  0.24  0.23  0.25 

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

รายงานประจำาปี 2556
บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำากัด (มหาชน)
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(หน่วย:บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

2556 2555 2556 2555

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน

 ก�าไร (ขาดทุน) ส�าหรับปี  65,524,308  61,520,323  60,492,554  63,477,407 

 ปรับกระทบก�าไรสุทธิเป็นเงินสดรับ (จ่าย) 

  จากกิจกรรมด�าเนินงาน: -

 หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ  942,126  2,570,350  942,126  2,570,350 

 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโอนกลับ  (1,557,547)  (1,761,597)  (1,557,547)  (1,761,597)

 ค่าสินค้าเสื่อมสภาพ (ลดลง)  (892,785)  (332,838)  (892,785)  (332,838)

 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย  32,067,541  34,704,270  29,811,226  32,092,036 

 ขาดทุน (ก�าไร) จากการขายสินทรัพย์ถาวร  (2,058,118)  (3,020,964)  (2,054,616)  (3,009,305)

 ขาดทุน (ก�าไร) จากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน  -  11,445  -  11,445 

 ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์รอการขาย  1,362,548  4,087,644  1,362,548  4,087,644 

 ขาดทุนจากการตัดจ�าหน่ายทรัพย์สิน  1,555,261  427,809  1,555,261  427,809 

 ส�ารองหนี้สินชดเชยความเสียหาย  (1,702,550)  5,005,381  (1,702,550)  5,005,381 

 (ก�าไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่นท่ียังไม่เกดิข้ึนจรงิ  (930,829)  (410,836)  (369,632)  (410,836)

 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน  2,763,425  3,233,509  2,447,179  2,974,234 

 ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอนโอนกลับ  (2,250,000)  -  (2,250,000)  - 

 รายได้จากการลงทุน  (2,324,536)  (4,341,903)  (2,277,380)  (4,324,722)

 ต้นทุนทางการเงิน  1,598,036  2,970,062  1,572,782  2,952,899 

 ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้  16,537,294  22,231,459  15,057,190  21,943,973 

 ก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์

  และหนี้สินด�าเนินงาน  110,634,174  126,894,114  102,136,356  125,703,880 

 สินทรัพย์ด�าเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง

 ลูกหนี้การค้า (25,282,149) 132,621,874  (13,724,640)  132,518,615 

 ลูกหนี้ผ่อนช�าระค่าซ่อมเรือ  103,198  89,597  103,198  89,597 

 รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกช�าระ  (53,620,108)  30,615,920  (53,620,108)  30,615,921 

 ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน  (19,795)  -  (1,305,463)  238,632 

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

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

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

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

(หน่วย:บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

2556 2555 2556 2555

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

 สินค้าคงเหลือ  26,432,254  105,643,453  26,687,191  105,040,088 

 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  20,507,772  8,632,817  21,735,373  3,689,789 

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  (1,495,285)  111,745  (1,508,885)  111,746 

 หนี้สินด�าเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)

 เจ้าหนี้การค้า  11,452,878  14,036,766  4,120,319  11,178,414 

 ต้นทุนงานก่อสร้างค้างจ่าย  3,901,955  (5,163,115)  3,901,955  (5,163,114)

 เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า  (224,819,314)  (90,843,960)  (224,790,487)  (90,872,787)

 หนี้สินหมุนเวียนอื่น  (7,598,494)  (19,347,298)  (8,865,663)  (20,047,147)

 เงินสดรับ (จ่าย) จากการด�าเนินงาน  (139,802,914)  303,291,913  (145,130,854)  293,103,634 

 จ่ายภาษีเงินได้  (19,612,118)  (27,923,040)  (17,123,706)  (26,486,163)

 ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายรับคืน  126,218  223,785  -  - 

 เงินสดจ่ายชดเชยความเสียหาย  (3,064,065)  (4,061,928)  (3,064,065)  (4,061,928)

 เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน  (553,640)  (104,060)  (553,640)  (104,060)

  เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด�าเนินงาน  (162,906,519)  271,426,670  (165,872,265)  262,451,483 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 

 เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร  (27,185,610)  (33,516,440)  (26,760,006)  (32,687,129)

 เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร  2,929,902  5,132,735  2,923,041  5,106,367 

 เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน  -  50  -  50 

 เงินสดจ่ายสิทธิการเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  (32,036,250)  -  (32,036,250)  - 

 เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน  (1,195,040)  (130,000)  (1,195,040)  (130,000)

 เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย (เพิ่มขึ้น) ลดลง  -  -  -  1,000,000 

 เงินฝากประจ�า (เพิ่มขึ้น) ลดลง  4,598,881  64,740,950  4,598,881  64,740,950 

 ดอกเบี้ยรับ  2,324,536  4,393,029  2,277,380  4,375,848 

  เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน  (50,563,581)  40,620,324  (50,191,994)  42,406,086 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

รายงานประจำาปี 2556
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(หน่วย:บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

2556 2555 2556 2555

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 

 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

  เพิ่มขึ้น (ลดลง)  60,033,823  (50,714,733)  60,033,823  (50,714,733)

 เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท เพิ่มขึ้น (ลดลง)  (21,137,957)  (14,465,880)  (21,137,957)  (14,465,879)

 ช�าระคืนเจ้าหนี้เช่าซื้อ  (597,449)  (428,021)  (597,449)  (428,021)

 ช�าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว  -  (51,344,000)  -  (51,344,000)

 จ่ายเงินปันผล  (2,611,111)  (30,525,313)  (2,611,111)  (30,525,313)

 จ่ายดอกเบี้ย  (880,851)  (2,553,025)  (880,851)  (2,553,025)

  เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน  34,806,455  (150,030,972)  34,806,455  (150,030,971)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ  (178,663,645)  162,016,022  (181,257,804)  154,826,598 

ก�าไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง

 จากเงินฝากธนาคารสกุลเงินตราต่างประเทศ  159,441  80,257  159,441  80,257 

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

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี  41,703,327  220,207,531  29,806,837  210,905,200 

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม: -

1. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบด้วย

 เงินสด  185,000  185,000  150,000  150,000 

 เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์  40,320,681  28,759,210  28,851,647  19,987,625 

     - กระแสรายวัน  1,118,912  1,005,325  726,456  509,579 

 เงินฝากประจ�า อายุไม่เกิน 3 เดือน  78,734  5,257,996  78,734  5,257,996 

 เงินลงทุนในตั๋วแลกเงิน อายุไม่เกิน 3 เดือน  -  185,000,000  -  185,000,000 

 41,703,327  220,207,531  29,806,837  210,905,200 

2. รายการที่ไม่ใช่เงินสดประกอบด้วย

  ซื้อสินทรัพย์ถาวรภายใต้สัญญาเช่าการเงิน  659,244  -  659,244  - 

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

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

รายงานประจำาปี 2556
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

วันที่ 31 ธันวาคม 2556

1. ข้อมูลทั่วไป

1.1  ภูมิล�าเนาและสถานะทางกฎหมาย

 บรษัิท เอเชียน มารนี เซอร์วสิส์ จ�ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จดัตัง้ข้ึนเป็นบริษัทมหาชนและมีภมิูล�าเนาในประเทศไทย

 บริษัทฯ มีที่อยู่ตามที่ได้จดทะเบียนไว้ดังนี้

 128 หมู่ 3 ถนนสุขสวัสดิ์ ต�าบลแหลมฟ้าผ่า อ�าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

1.2  ลักษณะธุรกิจ

 บริษัทฯ ด�าเนินธุรกิจหลักในการรับจ้างต่อเรือและซ่อมเรือ 

1.3  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

 บริษัท ตัณฑ์ไพบูลย์ จ�ากัด เป็นบริษัทจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

1.4  ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีจ�านวนพนักงานประมาณ 466 คน และ 418 คน 

ตามล�าดับ (เฉพาะบริษัท 297 คน และ 293 คน ตามล�าดับ)

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายพนักงานส�าหรับปี 2556 และ 2555 จ�านวน 99.2 ล้านบาท และ 94.1 ล้านบาท 

ตามล�าดบั (เฉพาะบรษัิทจ�านวน 73.6 ล้านบาท และ 70.9 ล้านบาท ตามล�าดบั) ค่าใช้จ่ายพนกังาน ได้แก่ เงนิเดือน 

ค่าจ้าง โบนัส เงินสมทบกองทุนประกันสังคม กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ ผลประโยชน์ และสวัสดิการต่างๆ 

2. เกณฑ์ในการจัดท�างบการเงิน
2.1  หลักเกณฑ์ในการจัดท�างบการเงิน

 งบการเงินนี้จัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่กฎหมายก�าหนดตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดย

ได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินส�าหรับกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ และการแสดงรายการได้

ท�าข้ึนตามแบบก�าหนดรายการย่อท่ีต้องมีในงบการเงนิส�าหรบับรษัิทมหาชนจ�ากดั ท่ีก�าหนดโดยประกาศกรมพฒันา

ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

 งบการเงินนี้ได้จัดท�าขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

 งบการเงนิฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงนิฉบับท่ีบรษัิทใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงนิฉบับภาษาองักฤษแปล

มาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยดังกล่าว

รายงานประจำาปี 2556
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2.2  มาตรฐานการบัญชีที่มีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

 สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงปี 2552 และฉบับที่

ออกใหม่ การตีความมาตรฐานการบัญชีและแนวปฏิบัติทางบัญชี ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มใน

หรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 มีดังต่อไปนี้

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การบัญชีส�าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 

   และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน

   เงินตราต่างประเทศ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8 เรื่อง ส่วนงานด�าเนินงาน

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10 เรื่อง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้อง

   อย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมด�าเนินงาน

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 เรื่อง ภาษีเงินได้ - การได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ที่ไม่ได้คิด

   ค่าเสื่อมราคาที่ตีราคาใหม่

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 25 เรื่อง ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษี

   ของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น

แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการโอนและการรับโอนสินทรัพย์ทางการเงิน

 ฝ่ายบริหารของบริษัทเช่ือว่ามาตรฐานการบัญชีข้างต้นไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคัญต่องบการเงินเม่ือน�ามา

ถือปฏิบัติ ยกเว้นมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้ ที่บริษัทได้ถือปฏิบัติตามวันที่มีผลบังคับใช้ และมี

ผลท�าให้เกดิการเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชีของบริษัทตามท่ีระบุไว้ในหมายเหตขุ้อ 2.3 ผลกระทบการเปลีย่นแปลง

นโยบายการบัญชีดังกล่าว

2.3  ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนือ่งจากน�ามาตรฐานการบัญชีใหม่มาถือปฎิบัติ

 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 บริษัทได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้ ซึ่งมาตรฐาน

การบัญชีฉบับนี้ก�าหนดให้กิจการระบุผลแตกต่างช่ัวคราวท่ีเกิดจากความแตกต่างของมูลค่าสินทรัพย์และหนี้สิน

ระหว่างเกณฑ์ทางบัญชีและภาษีอากร เพือ่รบัรูผ้ลกระทบทางภาษีเป็นสนิทรัพย์หรือหนีส้นิภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี

ตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนด 

 บรษัิทได้ใช้นโยบายการบัญชีดงักล่าวในปีปัจจบัุนและปรบัย้อนหลงังบการเงนิปีก่อนท่ีแสดงเปรยีบเทียบเสมอืนหนึง่

ว่าบริษัทได้รับรู้ผลกระทบทางภาษีเป็นสินทรัพย์หรือหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมาโดยตลอด โดยผลกระทบ

จากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีดังกล่าว มีดังต่อไปนี้
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(หน่วย:บาท)

งบการเงินรวม

ณ วันที่ 31

ธันวาคม 2556

ณ วันที่ 31

ธันวาคม 2555

ณ วันที่ 1

มกราคม 2555

งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 5,307,547 7,161,576 5,471,085

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 1,189,285 971,246 1,217,523

ก�าไรสะสมเพิ่มขึ้น 4,118,262 6,190,330 4,253,562

(หน่วย:บาท)

งบการเงินเฉพาะบริษัท

ณ วันที่ 31

ธันวาคม 2556

ณ วันที่ 31

ธันวาคม 2555

ณ วันที่ 1

มกราคม 2555

งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 5,151,654 5,634,280 3,991,769

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 1,189,285 971,246 1,217,523

ก�าไรสะสมเพิ่มขึ้น 3,962,369 4,663,034 2,774,246

(หน่วย:บาท)

งบการเงินรวม

2556 2555

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ก�าไรหรือขาดทุน:

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เพิ่มขึ้น (ลดลง) 2,072,067 (1,936,767)

ก�าไรสุทธิลดลง (เพิ่มขึ้น) 2,072,067 (1,936,767)

ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานลดลง (เพิ่มขึ้น) 0.01 (0.01)

(หน่วย:บาท)

งบการเงินเฉพาะบริษัท

2556 2555

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ก�าไรหรือขาดทุน:

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เพิ่มขึ้น (ลดลง) 700,665 (1,888,788)

ก�าไรสุทธิลดลง (เพิ่มขึ้น) 700,665 (1,888,788)

ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานลดลง (เพิ่มขึ้น) 0.00 (0.01)
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2.4  มาตรฐานการบัญชีใหม่ที่ยังไม่มีผลบังคับใช้ในระหว่างปี

 สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศสภาวชิาชีพบัญชี ซ่ึงลงประกาศในราชกจิจานเุบกษาแล้ว ให้ใช้มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 โดยมผีลบังคบัใช้ถอืปฏบัิตกิบังบการเงนิส�าหรบัรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริม่ต้นในหรอืหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป  

มีดังต่อไปนี้

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง การน�าเสนองบการเงิน

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง งบกระแสเงินสด

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง ภาษีเงินได้

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง สัญญาเช่า

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง รายได้

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง ผลประโยชน์พนักงาน

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง

   ของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล

   หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วม

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง ส่วนได้เสียในการร่วมค้า

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง การรวมธุรกิจ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย

   และการด�าเนินงานที่ยกเลิก

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง ส่วนงานด�าเนินงาน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 1 เรื่อง การเปลีย่นแปลงในหนีส้นิท่ีเกดิข้ึนจากการรือ้ถอน 

   การบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4 เรื่อง การประเมนิว่าข้อตกลงประกอบด้วยสญัญาเช่า

   หรือไม่

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5 เรื่อง สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน 

   การบูรณะและการปรับปรุงสภาพ แวดล้อม

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 7 เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจ

   ที่มีเงินเฟ้อรุนแรง

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10 เรื่อง งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 12 เรื่อง ข้อตกลงสัมปทานบริการ

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13 เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 17 เรื่อง การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 18 เรื่อง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 15 เรื่อง สิ่งจูงใจสัญญาเช่าด�าเนินงาน

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 เรื่อง การประเมินเนื้อหาของรายการที่เกี่ยวกับ

   รูปแบบของกฎหมายตามสัญญาเช่า

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลง

   เรื่องสัมปทานบริการ

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 32 เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ต้นทุนเว็บไซด์

 โดยมีผลบังคบัใช้ถอืปฏบัิตกิบังบการเงนิส�าหรบัรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริม่ต้นในหรอืหลงัวันท่ี 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป 

มีดังต่อไปนี้

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4 เรื่อง สัญญาประกันภัย

 ฝ่ายบริหารของบริษัทอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินเม่ือน�ามาตรฐานการบัญชีท่ีออกและ

ปรับปรุงใหม่มาถือปฏิบัติ

3. หลักเกณฑ์ในการจัดท�างบการเงินรวม
งบการเงินรวมนี้ได้จัดท�าขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยซึ่ง

จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ

อัตราร้อยละ 

ของการถือหุ้น

อัตราร้อยละของ 

ยอดสินทรัพย์ 

ที่รวมอยู่ใน 

สินทรัพย์รวม

อัตราร้อยละของ 

ยอดรายได้ที่รวม 

อยู่ในรายได้รวม 

ส�าหรับปี

2556 2555 2556 2555 2556 2555

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ

บริษัท เจนเนอรัล คลังสินค้า จ�ากัด บริการเทียบท่าเรือ 100 100 1.15 1.33 0.35 1.61

บริษัท อาชิมา มารีน จ�ากัด รบัเหมางานซ่อมเรอื 100 100 0.06 3.76 8.23 6.41

บริษัท อีโค มารีน จ�ากัด ให้บริการก�าจัดมลภาวะ

และรักษาสิ่งแวดล้อม

93 93 4.45 1.64 4.77 0.41

ยอดคงค้างและรายการระหว่างกันที่มีสาระส�าคัญของบริษัทฯและบริษัทย่อยได้ตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว 
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4. นโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ
4.1  การรับรู้รายได้

 บริษัทฯ รับรู้รายได้จากการให้บริการตามสัญญาด้วยวิธีอัตราส่วนของงานท่ีท�าเสร็จ โดยใช้วิธีการส�ารวจและ 

ประเมินผลงานท่ีท�าเสรจ็โดยวศิวกรของบรษัิทฯ และจะตัง้ส�ารองเผือ่ผลขาดทุนส�าหรับโครงการต่อเรือและการซ่อมเรอื

ท้ังจ�านวนเม่ือทราบแน่ชัดว่าโครงการนั้นจะประสบผลขาดทุน รายได้ท่ีรับรู้แล้วแต่ยังไม่ถึงก�าหนดเรียกช�าระ 

ตามสัญญาได้แสดงไว้เป็น “รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกช�าระ” ในงบแสดงฐานะการเงิน

 บรษัิทย่อยรบัรูร้ายได้จากค่าเทียบท่าเรอืตามเกณฑ์คงค้าง และรบัรูร้ายได้ค่าบรกิารเม่ือได้ให้บริการแล้วโดยพจิารณา

ถึงขั้นความส�าเร็จของงาน 

 ดอกเบี้ยถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยค�านึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

 รายได้อื่นรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

4.2  ต้นทุนในการรับจ้าง

 ต้นทุนในการรับจ้างตามสัญญาประกอบด้วยต้นทุนวัตถุดิบ ค่าแรงและค่าใช้จ่ายและรับรู้เป็น ต้นทุนในการรับจ้าง 

ในงบก�าไรขาดทุนตามวิธีอัตราส่วนของงานที่ท�าเสร็จ

 ต้นทุนในการรับจ้างท่ีจัดสรรเป็นต้นทุนแล้ว แต่ยังไม่ได้ถูกเรียกเก็บได้แสดงไว้เป็น “ต้นทุนงานก่อสร้างค้างจ่าย”  

ในงบแสดงฐานะการเงิน กรณีต้นทุนในการรับจ้างตามวิธีอัตราส่วนของงานท่ีท�าเสร็จต�่ากว่าต้นทุนในการรับจ้าง 

ที่เกิดขึ้นได้แสดงไว้เป็น “งานระหว่างท�า” ภายใต้บัญชีสินค้าคงเหลือในงบแสดงฐานะการเงิน

4.3  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสด เงินฝากสถาบันการเงินและเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่อง

สูง ซึ่งถึงก�าหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจ�ากัดในการเบิกใช้

4.4  ลูกหนี้การค้าและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

 ลูกหนี้การค้าแสดงตามมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับ บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส�าหรับผลขาดทุน

โดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงินลูกหนี้ไม่ได้ ซ่ึงโดยท่ัวไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและ 

การวิเคราะห์อายุลูกหนี้แต่ละรายที่คาดว่าจะมีปัญหาในการรับช�าระ

4.5  สินค้าคงเหลือ

 สินค้าคงเหลือแสดงราคาตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับแล้วแต่อย่างใดจะต�่ากว่า ราคาทุนของวัตถุดิบและ

วัสดุแปรสภาพค�านวณโดยวิธีเข้าก่อนออกก่อนและจะถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนการต่อเรือหรือซ่อมเรือเมื่อมีการ

เบิกใช้

 ต้นทุนในการซ้ือ ประกอบด้วย ราคาซ้ือและค่าใช้จ่ายท่ีเกีย่วข้องกบัการซ้ือสนิค้านัน้ เช่น อากรขาเข้า ค่าขนส่ง และ

ต้นทุนอ่ืนๆ ซ่ึงเกีย่วข้องโดยตรงกบัการได้มาซ่ึงสนิค้า และหักด้วยส่วนลดการค้าและเงินท่ีได้รบัคนืจากการซ้ือสนิค้า

 มูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นการประมาณราคาที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติธุรกิจ หักด้วยประมาณการต้นทุนในการผลิต

สินค้าให้เสร็จและต้นทุนที่จ�าเป็นต้องจ่ายไปเพื่อให้ขายสินค้าได้

 ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพจะตั้งข้ึนในอัตราร้อยละ 100 ส�าหรับสินค้าเก่าล้าสมัย เคลื่อนไหวช้า/เสื่อมคุณภาพ  

และในอัตราร้อยละ 20 ส�าหรับสินค้าที่ค้างเกิน 2 ปีขึ้นไป
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4.6  ลูกหนี้ผ่อนช�าระ

 ลกูหนีผ่้อนช�าระแสดงตามมลูค่ายตุธิรรมท่ีคดิจากกระแสเงนิสดท่ีคาดว่าจะได้รบัในอนาคต คดิลดด้วยอัตราดอกเบ้ีย

ส�าหรับเงินทุนของบริษัทฯ ผลต่างที่เกิดขึ้นระหว่างมูลค่ายุติธรรมกับเงินลงทุนในลูกหนี้ บริษัทได้บันทึกเป็นผลการ

ด�าเนินงานในงวดที่เกิดรายการ

4.7  เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 บริษัทย่อย หมายถึง กิจการท่ีบริษัทมีอ�านาจในการควบคุมนโยบายการเงินและการด�าเนินงาน ซ่ึงโดยท่ัวไปแล้ว

บริษัทจะถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่ง บริษัทได้รวมงบการเงินของบริษัทย่อยไว้ในงบการเงินรวมตั้งแต่

วันที่บริษัทควบคุมบริษัทย่อยจนกระทั่งอ�านาจควบคุมหมดไป

 เงินลงทุนในบริษัทย่อยแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยแสดงด้วยวิธีราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

4.8  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

 ท่ีดนิแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงในราคาทุนหักค่าเสือ่มราคาสะสมและค่าเผือ่การด้อยค่า (ถ้าม)ี

 ราคาทุนรับรู้เมื่อเริ่มแรกที่ได้สินทรัพย์มารวมถึงต้นทุนทางตรงอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการจัดหาสินทรัพย์เพื่อให้สินทรัพย์

อยู่ในสภาพพร้อมท่ีจะใช้ได้ตามวัตถุประสงค์รวมท้ังต้นทุนในการรื้อถอน ขนย้าย และการบูรณะสถานท่ีตั้งของ

สินทรัพย์ซึ่งเป็นภาระผูกพันของกิจการ (ถ้ามี)

 ค่าเสือ่มราคาของอาคารและอุปกรณ์ค�านวณจากราคาทุนหักมูลค่าคงเหลอืของสนิทรพัย์โดยวธิเีส้นตรงตามอายกุาร

ให้ประโยชน์ ประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือ ณ วันที่เลิกใช้งานของสินทรัพย์แสดงไว้ดังนี้

จ�านวนปี มูลค่าคงเหลือ ณ วันที่เลิกใช้ประโยชน์

อู่ลอย 20 ประเมินโดยวิศวกรบริษัท

อาคารและสิ่งปลูกสร้างอื่น 5-20 ประเมินโดยวิศวกรบริษัท

ส่วนปรับปรุงอาคาร 5-20 -

เครื่องจักรและอุปกรณ์ 2-5 ประเมินโดยวิศวกรบริษัท

เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์ส�านักงาน 2-5 -

ยานพาหนะ 5-10 -

 ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการค�านวณผลการด�าเนินงาน

 ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาส�าหรับที่ดิน สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและอุปกรณ์ระหว่างติดตั้ง

 บริษัทมีการทบทวนมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ทุกปี

 บริษัทคิดค่าเสื่อมราคาส�าหรับส่วนประกอบของรายการสินทรัพย์แต่ละส่วนแยกต่างหากจากกันเมื่อส่วนประกอบ

แต่ละส่วนนั้นมีต้นทุนที่มีนัยส�าคัญเมื่อเทียบกับต้นทุนทั้งหมดของสินทรัพย์นั้น

 บรษัิทตดัรายการท่ีดนิ อาคารและอปุกรณ์ ออกจากบญัชีเมือ่จ�าหน่ายสนิทรพัย์ รายการผลก�าไรหรอืขาดทุนจากการ

จ�าหน่ายหรือตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์ จะรับรู้ในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
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4.9  ต้นทุนการกู้ยืม

 ต้นทุนการกูยื้มของเงนิกูท่ี้ใช้ในการจดัหาหรอืก่อสร้างสนิทรพัย์ท่ีต้องใช้ระยะเวลานานในการท�าให้อยูใ่นสภาพพร้อมใช้

หรือขาย ได้ถูกน�าไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์จนกว่าสินทรัพย์นั้นจะอยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามประสงค์ 

ส่วนต้นทุนการกู้ยืมอื่นถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดรายการ ต้นทุนการกู้ยืม ประกอบด้วย ดอกเบี้ยและต้นทุนอื่น 

ที่เกิดขึ้นจากการกู้ยืมนั้น

4.10 สิทธิการเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและค่าตัดจ�าหน่าย

  สิทธิการเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจ�าหน่ายสะสม

 ค่าตัดจ�าหน่ายของสิทธิการเช่าท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างค�านวณจากราคาทุนของสินทรัพย์ โดยวิธีเส้นตรงตามอายุ 

ของสิทธิการเช่า 30 ปี

4.11 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่าตัดจ�าหน่าย

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนท่ีบริษัทซ้ือมาและมีอายุการใช้งานจ�ากัด แสดงในราคาทุนหักด้วยค่าตัดจ�าหน่ายสะสมและค่า

เผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) สินทรัพย์ไม่มีตัวตนถูกตัดจ�าหน่ายและบันทึกในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยวิธีเส้นตรงตาม

ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจนับจากวันท่ีอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะได้รับ

ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจแสดงได้ดังนี้

 สิทธิการใช้ความรู้ในการสร้างเรือก�าจัดมลภาวะ 10 ปี

 ซอฟท์แวร์ (Application software) 3 - 10 ปี

4.12 สินทรัพย์รอการขาย

 สินทรัพย์รอการขายแสดงในราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)

4.13 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันหมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอ�านาจควบคุมบริษัท ถูกควบคุมโดยบริษัทไม่ว่าจะ

เป็นทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัท รวมถึงบริษัทที่ท�าหน้าที่ถือหุ้น บริษัทย่อย 

และกิจการท่ีเป็นบริษัทย่อยในเครือเดียวกัน นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วม

และบุคคลซ่ึงถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมและมีอิทธิพลอย่างมีนัยส�าคัญกับบริษัท ผู้บริหาร

ส�าคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทตลอดท้ังสมาชิกในครอบครัวท่ีใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าว และกิจการท่ี

เกี่ยวข้องกับบุคคลเหล่านั้น

 ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทแต่ละรายการ บริษัทค�านึงถึงเนื้อหา

ของความสัมพันธ์มากกว่ารูปแบบทางกฎหมาย

4.14 ตราสารอนุพันธ์

 สญัญาซ้ือขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าเพือ่ลดความเสีย่งของกระแสเงนิสดท่ีเกดิจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่น

ส�าหรบัลกูหนีบ้างส่วนของบรษัิทท่ีเป็นเงนิตราต่างประเทศ ณ วันท่ีท่ีเข้าท�าสญัญาซ้ือขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า 

บรษัิทจะบันทึกรายการภาระสนิทรพัย์และหนีส้นิจากการท�าสญัญาดงักล่าวในงบแสดงฐานะการเงนิ และบันทึกผลต่าง

อัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นในบัญชีส่วนเกินหรือส่วนต�่าจากการป้องกันความเสี่ยงจากกระแสเงินสดรอตัดบัญชี โดย

จะตัดจ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้านั้น รายการตราสารอนุพันธ์ดังกล่าว

ที่ถูกน�าไปป้องกันความเสี่ยงในระหว่างงวดได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ ที่เกิดรายการ
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และจะรับรู้ก�าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจริงเม่ือมีการส่งมอบเงินตราระหว่างกันแล้วในผลการด�าเนินงานในงวดท่ีเกิด

รายการ สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที่คงเหลืออยู่ ณ วันที่สิ้นงวด จะแสดงหักกลบกันไว้เป็นบัญชี

ลูกหนี้หรือเจ้าหนี้ตามสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า และก�าไรหรือขาดทุนท่ียังไม่เกิดข้ึนจริงจากการ

แปลงค่ารายการ โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ได้บันทึกรับรู้เป็นก�าไรขาดทุนในงบก�าไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จส�าหรับงวดที่เกิดรายการ

4.15 เงินตราต่างประเทศ

 รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันท่ีท่ีเกิดรายการ สินทรัพย ์

และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศคงเหลืออยู่ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตรา

แลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน

 ก�าไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการค�านวณผลการด�าเนินงาน

4.16 การด้อยค่าของสินทรัพย์

 ณ วันท่ีในงบแสดงฐานะการเงนิ บรษัิทจะประเมินว่ามข้ีอบ่งช้ีของสนิทรพัย์ว่ามกีารด้อยค่าหรอืไม่ หากสนิทรพัย์นัน้ 

มข้ีอบ่งชีข้องการด้อยค่า บรษัิทจะประมาณมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รบัคนืของสนิทรัพย์ หากมูลค่าตามบัญชีของสนิทรพัย์

สูงกว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน บริษัทจะรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์จะถูกกลับรายการเม่ือมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนเพิ่มข้ึนในภายหลังและ 

จะกลับรายการได้ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีภายหลังหักค่าเสื่อมราคาสะสมหรือค่าตัดจ�าหน่าย มูลค่าที่จะได้รับคืน

ของสินทรัพย์ หมายถึง มูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ หรือมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หักต้นทุนในการขาย 

4.17 ผลประโยชน์พนักงาน

 ผลประโยชน์ระยะสั้น

 บริษัทรับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม และกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ เป็นค่าใช้จ่าย

เมื่อเกิดรายการ

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการสมทบเงิน)

 บรษัิทและพนกังานได้ร่วมกนัจดัตัง้กองทุนส�ารองเลีย้งชพี ซ่ึงประกอบด้วยเงนิท่ีพนกังานจ่ายสะสมและเงนิท่ีบรษัิท

จ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัท เงินท่ีบริษัท

จ่ายสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการผลประโยชน์) 

 บริษัทมีภาระส�าหรับเงินชดเชยท่ีต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซ่ึงบริษัทถือว่า 

เงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานส�าหรับพนักงาน 

 บรษัิทค�านวณหนีส้นิตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน โดยใช้วธิคีดิลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณ

การไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เช่ียวชาญอิสระได้ท�าการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลัก

คณิตศาสตร์ประกันภัย ซ่ึงหลักการประมาณการดังกล่าวต้องใช้ข้อสมมติท่ีหลากหลาย รวมถึงข้อสมมติเกี่ยวกับ

อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตราการเปลี่ยนแปลงในจ�านวนพนักงาน อัตราการมรณะและอัตรา

เงินเฟ้อ
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 ผลก�าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial gains and losses) ส�าหรับ

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

 บริษัทเลือกที่จะบันทกึหนี้สินทัง้หมดดังกล่าวเป็นครั้งแรกโดยรับรู้ผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอายุในอดีตเป็นค่าใช้จ่าย

ตามวิธีเส้นตรงตลอดระยะเวลา 5 ปี (ตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปี 2558) ในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ตามวิธีปฏิบัติในช่วง

เปลี่ยนแปลงของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 

4.18 ประมาณการหนี้สิน

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเม่ือภาระผูกพันซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต 

ได้เกิดข้ึนแล้ว มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อ

ปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และบริษัทฯและบริษัทย่อยสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ

4.19 ภาษีเงินได้

  ภาษีเงินได้

 ภาษีเงินได้ ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

 บริษัทบันทึกภาษีเงินได้ (ถ้ามี) ตามจ�านวนที่จะต้องจ่าย ค�านวณตามหลักเกณฑ์แห่งประมวลรัษฎากรในอัตราภาษี

เงินได้ (ปี 2556 : 20%, ปี 2555 : 23%) ของก�าไรก่อนภาษีเงินได้ หลังจากปรับปรุงบวกกลับด้วยค่าใช้จ่ายต่างๆ 

ซ่ึงไม่สามารถถือเป็นรายจ่ายในการค�านวณภาษีและหักออกด้วยรายการท่ีได้รับยกเว้นหรือไม่ถือเป็นรายได้ในการ

ค�านวณภาษี

 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

 สินทรพัย์และหนี้สนิภาษเีงินไดร้อการตัดบญัชจีะค�านวณขึน้จากผลแตกต่างชัว่คราวระหว่างมลูค่าตามบญัชกีับฐาน

ภาษีของสนิทรพัย์หรอืหนีส้นินัน้ ณ วันสิน้รอบระยะเวลารายงาน รายการเปลีย่นแปลงของสนิทรพัย์และหนีส้นิภาษี

เงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกรับรู้เป็นรายได้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีหรือค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยจะ

รับรู้ในก�าไรขาดทุน เว้นแต่ในส่วนที่เกี่ยวกับรายการที่รับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้นหรือก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

 ผลแตกต่างช่ัวคราวท่ีใช้หักภาษีจะถูกรับรู้เป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเม่ือมีความเป็นไปได้ค่อนข้าง

แน่นอนว่าบรษัิทจะมกี�าไรทางภาษีจากการด�าเนนิงานในอนาคตเพยีงพอท่ีจะน�าสนิทรพัย์ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี

มาใช้ประโยชน์ได้ และผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการจะถูกรับรู้เป็นหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

 สนิทรพัย์และหนีส้นิภาษีเงนิได้รอการตดับัญชีถกูวดัมูลค่าโดยใช้อตัราภาษีเงนิได้ส�าหรบังวดท่ีบรษัิทคาดว่าจะได้รบั

ประโยชน์จากสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีหรือจะจ่ายช�าระหนี้สินภาษีเงินได้ โดยใช้อัตราภาษีและกฎหมาย

ภาษีอากรที่มีผลบังคับใช้อยู่หรือที่คาดได้ค่อนข้างแน่นอนว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน 

 ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกทบทวนและปรับลด

มลูค่า เมือ่มคีวามเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบรษัิทจะไม่มกี�าไรทางภาษีในอนาคตเพยีงพอต่อการน�าสนิทรพัย์ภาษีเงนิ

ได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์ได้
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4.20 การใช้ประมาณการทางบัญชี

 ในการจดัท�างบการเงนิให้เป็นไปตามมาตรฐานรายงานทางการเงนิ ฝ่ายบริหารต้องใช้การประมาณและตัง้ข้อสมมตฐิาน

หลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจ�านวนเงินที่เกี่ยวกับรายได้ ค่าใช้จ่าย สินทรัพย์ และหนี้สิน และการเปิดเผยข้อมูล

เกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินท่ีอาจจะเกิดข้ึน ซ่ึงผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจ�านวนท่ีประมาณไว้ การใช้

ประมาณการทางบัญชีที่ส�าคัญ มีดังนี้

 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

 ฝ่ายบรหิารประมาณการค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญูส�าหรบัผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกดิขึน้จากการเกบ็เงนิลกูหนี้ไม่ได้ 

ซ่ึงโดยท่ัวไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุลูกหนี้แต่ละรายท่ีคาดว่าจะมีปัญหาในการ

รับช�าระ

 ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ และราคาขายสุทธิต�่ากว่าราคาทุน

 ฝ่ายบริหารได้ประมาณการค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพ โดยจะตั้งข้ึนในอัตราร้อยละ 100 ส�าหรับสินค้าเก่าล้าสมัย 

เคลื่อนไหวช้า/เสื่อมคุณภาพ และในอัตราร้อยละ 20 ส�าหรับสินค้าที่ค้างเกิน 2 ปีขึ้นไป และประมาณการค่าเผื่อ

ส�าหรับสินค้าท่ีมีราคาขายสุทธิต�่ากว่าราคาทุน โดยการประมาณการนั้นจะพิจารณาจากประมาณราคาท่ีคาดว่าจะ

ขายได้ตามปกติธุรกิจหักด้วยประมาณการต้นทุนที่จ�าเป็นต้องจ่ายไปเพื่อให้ขายสินค้านั้นได้

 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

 ฝ่ายบริหารเป็นผู้ก�าหนดประมาณการอายุการใช้งานและมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคาร และอุปกรณ์ และ

สนิทรพัย์ไม่มีตวัตนของบรษัิท ฝ่ายบรหิารต้องทบทวนอายกุารใช้งานและมูลค่าคงเหลอืเม่ือมีความแตกต่างไปจาก

ประมาณการในงวดก่อน หรือมีการตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์ที่เสื่อมสภาพหรือไม่ได้ใช้งานโดยการขายหรือเลิกใช้

 ประมาณต้นทุน และอัตราส่วนของงานที่ท�าเสร็จ

 ฝ่ายบรหิารเป็นผูป้ระมาณการต้นทุนท้ังโครงการ และประมาณการอตัราส่วนของงานท่ีท�าเสรจ็ โดยใช้วธิกีารส�ารวจ

และประเมินผลงานที่ท�าเสร็จโดยวิศวกรของบริษัทฯ และจะตั้งส�ารองเผื่อผลขาดทุนส�าหรับโครงการต่อเรือและการ

ซ่อมเรือทั้งจ�านวนเมื่อทราบแน่ชัดว่าโครงการนั้นจะประสบผลขาดทุน

4.21 สัญญาเช่าด�าเนินงาน

 สญัญาเช่าทรพัย์สนิท่ีความเสีย่งและผลตอบแทนของทรพัย์สนิยงัเป็นของผูใ้ห้เช่าจะถกูจดัเป็นสญัญาเช่าด�าเนนิงาน 

โดยบริษัทฯ จะบันทึกการจ่ายช�าระค่าเช่าภายใต้สัญญาเช่าด�าเนินงานเป็นค่าใช้จ่ายโดยวิธีเส้นตรงตลอดระยะเวลา

ของการเช่า
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5. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย

(หน่วย:บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

2556 2555 2556 2555

เงินสดและเงินสดย่อย 185,000 185,000 150,000 150,000

เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์ 40,320,681 28,759,210 28,851,647 19,987,625

      - กระแสรายวัน 1,118,912 1,005,325 726,456 509,579

      - ประจ�า 3 เดือน 78,734 5,257,996 78,734 5,257,996

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

41,703,327 220,207,531 29,806,837 210,905,200

เงินฝากออมทรัพย์มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัวตามอัตราที่ธนาคารก�าหนด

ตัว๋แลกเงนิ - อายุไม่เกนิ 3 เดอืน มอัีตราดอกเบ้ียร้อยละ 0.50 - 2.80 ต่อปี (2555 : อัตราดอกเบ้ียร้อยละ 2.13 - 3.15 ต่อปี)

6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ในระหว่างปี บรษัิทฯ และบรษัิทย่อยมีรายการธรุกจิท่ีส�าคญักบับุคคลหรอืกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั รายการธรุกจิดงักล่าวเป็นไป

ตามเงือ่นไขทางการค้าและเกณฑ์ตามสญัญาท่ีตกลงกนัระหว่างบรษัิทฯ และบรษัิทเหล่านัน้ ซ่ึงเป็นไปตามปกตธิรุกจิโดยสามารถ

สรุปได้ดังนี้

ล้านบาท

2556 2555 นโยบายการก�าหนดราคา

รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย

(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)

รายได้ค่าซ่อมเรือ 0.5 0.1 ราคาใกล้เคียงกับที่คิดกับลูกค้าทั่วไป

รายได้อื่น 2.7 1.8 ค่าควบคุมงาน และค่าบริการส�านักงานเดือนละ 50,000 บาท 

และค่าเช่าห้องเก็บอุปกรณ์เดือนละ 1,500 บาท และค่าขายวัสดุ

ในราคาต้นทุนบวกก�าไรร้อยละ 3 - 10

ต้นทุนในการรับจ้าง 59.0 40.1 คนละ 300 - 450 บาทต่อวันและตามที่ตกลงร่วมกัน

ค่าสาธารณูปโภคจ่าย 2.0 5.6 ต้นทุนบวกก�าไรร้อยละ 10

ค่าเทียบท่าจ่าย 0.6 1.6 คิดตามปริมาตรเรือ อัตราวันละ 1,000 - 8,000 บาทต่อล�า

ค่าเช่าจ่าย - 3.0 เดือนละ 237,600 บาท

เดือน ม.ค. - มี.ค. 2555

รายการธรุกจิกบับรษัิทท่ีเกีย่วข้องกนั

รายได้ค่าซ่อมเรือ 25.7 8.8 ราคาใกล้เคียงกับที่คิดกับลูกค้าทั่วไป

ค่าบริการจ่าย 7.6 0.5 ตามที่ตกลงในสัญญาจ้างผู้รับเหมาแต่ละสัญญา
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 ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีรายละเอียดดังนี้ 

(หน่วย:บาท)

ความสัมพันธ์ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

2556 2555 2556 2555

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท อีโค มารีน จ�ากัด บริษัทย่อย - - 583,265 2,867,871

บริษัท ซีทราน พอร์ท จ�ากัด กรรมการร่วมกัน - 2,905,681 - 2,905,681

บริษัท ซีทราน เฟอร์รี่ จ�ากัด กรรมการร่วมกัน 156,772 - 156,772 -

156,772 2,905,681 740,037 5,773,552

รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกช�าระ

บริษัท ซีทราน พอร์ท จ�ากัด กรรมการร่วมกัน - 6,761,496 - 6,761,496

บริษัท ซีทราน เฟอร์รี่ จ�ากัด กรรมการร่วมกัน 16,275,036 - 16,275,036 -

16,275,036 6,761,496 16,275,036 6,761,496

 (หน่วย:บาท)

ความสัมพันธ์ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

2556 2555 2556 2555

ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท อีโค มารีน จ�ากัด บริษัทย่อย - - 1,401,384 2,835,015

บริษัท อาชิมา มารีน จ�ากัด บริษัทย่อย - - 17,777,658 15,038,564

บริษัท ซีทราน เฟอร์รี่ จ�ากัด กรรมการร่วมกัน 19,795 - - -

19,795 - 19,179,042 17,873,579

เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท เจนเนอรัล คลังสินค้า จ�ากัด บริษัทย่อย - - 91,521 888,128

บริษัท อีโค มารีน จ�ากัด บริษัทย่อย - - 61,182 45,983

บริษัท อาชิมา มารีน จ�ากัด บริษัทย่อย - - 27,620,329 22,078,354

บริษัท ซีทราน เฟอร์รี่ จ�ากัด กรรมการร่วมกัน 10,926,571 - - -

10,926,571 - 27,773,032 23,012,465
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 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

 ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นผลประโยชน์ท่ีจ่ายให้แก่ผู้บริหารของบริษัท ประกอบด้วยค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงินได้แก่ เงิน

เดือนและผลประโยชน์ท่ีเกี่ยวข้อง รวมไปถึงผลประโยชน์ตอบแทนในรูปอ่ืน ท้ังนี้ผู้บริหารของบริษัทหมายถึงบุคคลท่ี

ก�าหนดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยค่าตอบแทนผู้บริหารส�าหรับปี 2556 และ 2555 มีดังนี้

(หน่วย:บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

2556 2555 2556 2555

ผลประโยชน์ระยะสั้น 16,987,349 19,427,019 16,987,349 19,427,019

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 401,137 311,542 401,137 311,542

รวม 17,388,486 19,738,561 17,388,486 19,738,561

7. ลูกหนี้การค้า
(หน่วย:บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

2556 2555 2556 2555

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ลูกหนี้ซ่อมเรือ 156,772 2,905,681 740,037 5,773,552

รวม 156,772 2,905,681 740,037 5,773,552

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

ลูกหนี้ซ่อมเรือ 32,281,176 21,634,787 32,281,176 21,634,787

ลูกหนี้ต่อเรือ 15,853,966 7,350,071 15,853,966 7,350,071

ลูกหนี้ค่าบริการ 9,822,900 - - -

รวม 57,958,042 28,984,858 48,135,142 28,984,858

หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (17,897,353) (18,409,577) (17,897,353) (18,409,577)

สุทธิ 40,060,689 10,575,281 30,237,789 10,575,281

รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ 40,217,461 13,480,962 30,977,826 16,348,833
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ยอดคงเหลือของลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 แยกตามอายุหนี้ที่คงค้างนับจากวันที่ถึงก�าหนด

ช�าระได้ดังนี้

(หน่วย:บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

2556 2555 2556 2555

อายุหนี้ค้างช�าระ

 ยังไม่ครบก�าหนด 20,301,327 9,874,012 10,478,426 9,943,744

 ไม่เกิน 3 เดือน 13,710,934 3,279,950 13,710,934 3,279,950

 มากกว่า 3 เดือนถึง 6 เดือน 6,205,200  - 6,788,466 -

 มากกว่า 6 เดือนถึง 12 เดือน -  -  - 38,933

 มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป 17,897,353 18,736,577 17,897,353 21,495,783

รวม 58,114,814 31,890,539 48,875,179 34,758,410

หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (17,897,353)  (18,409,577) (17,897,353) (18,409,577)

สุทธิ 40,217,461 13,480,962 30,977,826 16,348,833

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญมีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้

(หน่วย:บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

2556 2555 2556 2555

ยอดต้นปี (18,409,577) (17,968,860) (18,409,577) (17,968,860)

หนี้สงสัยจะสูญได้รับคืน 1,454,350 1,672,000 1,454,350 1,672,000

หนี้สงสัยจะสูญ (เพิ่มขึ้น) ลดลง (942,126) (2,112,717) (942,126) (2,112,717)

ยอดปลายปี (17,897,353) (18,409,577) (17,897,353) (18,409,577)

ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บรษัิทฯ และบรษัิทย่อยมียอดลกูหนีก้ารค้าซ่ึงมียอดคงค้างเป็นระยะเวลานาน รวมเป็นจ�านวน

เงินประมาณ 17.9 ล้านบาท จ�านวน 8 ราย (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555: 18.4 ล้านบาท จ�านวน 9 ราย) บริษัทฯ และบริษัท

ย่อยได้ต้ังค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้แล้วเป็นจ�านวนเงินประมาณ 17.9 ล้านบาท ท้ังจ�านวน (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555:  

18.4 ล้านบาท) ขณะนี้บริษัทฯ และบริษัทย่อยก�าลังอยู่ระหว่างการด�าเนินการติดตามลูกหนี้ดังกล่าว 
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8. รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกช�าระ/เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
(หน่วย:บาท)

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะบริษัท

2556 2555

รายได้ที่รับรู้ในปี - ต่อเรือ 369,187,767 313,557,927

       - ซ่อมเรือ 298,842,156 279,958,650

(หน่วย:บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

2556 2555 2556 2555

ต้นทุนค่าต่อเรือที่เกิดขึ้นและก�าไรที่รับรู้จนถึงปัจจุบัน 644,218,381 865,235,120 644,218,381 865,235,120

รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกช�าระส�าหรับ - งานต่อเรือ  5,800,622 - 5,800,622 -

        - งานซ่อมเรือ 59,817,141 11,997,654 59,817,141 11,997,654

65,617,763 11,997,654 65,617,763 11,997,654

เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า  - งานต่อเรือ 5,223,930 230,014,417 5,223,930 230,014,417

        - ค่าบริการ - 28,827 - -

5,223,930 230,043,244 5,223,930 230,014,417

9. สินค้าคงเหลือ
(หน่วย:บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

2556 2555 2556 2555

วัตถุดิบ 33,249,330 47,175,731 32,823,854 47,005,191

วัสดุแปรสภาพ 1,705 29,211 1,705 29,211

งานระหว่างท�า 2,858,512 13,640,786 2,858,512 13,640,786

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

รวม 36,109,547 62,541,801 35,684,071 62,371,261

หัก: ค่าเผื่อการเสื่อมสภาพและการลด

  มูลค่าของสินค้า (1,852,387) (2,745,172) (1,852,387) (2,745,172)

สุทธิ 34,257,160 59,796,629 33,831,684 59,626,089

ส�าหรับปี 2556 และ 2555 บริษัทได้บันทึกดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส�าหรับงานก่อสร้างไว้เป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนงานระหว่างท�า

เป็นจ�านวนเงิน 1.25 ล้านบาท และ 0.39 ล้านบาท ตามล�าดับ 
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ค่าเผื่อการเสื่อมสภาพและการลดมูลค่าสินค้า มีการเปลี่ยนแปลงในระหว่างปี ดังนี้

(หน่วย:บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

2556 2555 2556 2555

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

เพิ่มขึ้น - - - -

ลดลง 892,785 332,838 892,785 332,838

ยอดปลายปี (1,852,387) (2,745,172) (1,852,387) (2,745,172)

(หน่วย:บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

2556 2555 2556 2555

มูลค่าการกลับรายการมูลค่าสินค้าคงเหลือที่ปรับลดลง

ส�าหรับปี (892,785) (332,838) (892,785) (332,838)

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

(หน่วย:บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

2556 2555 2556 2555

ปี 2551 434,533 434,533 - -

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

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

ปี 2554 763,727 889,945 - -

ปี 2555 1,191,327 1,191,327 - -

ปี 2556 2,324,151 - - -

 รวม 19,601,757 17,403,824 13,056,022 13,056,022

บริษัทฯ และบริษัทย่อยถือภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายเป็นสินทรัพย์ เนื่องจากบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสิทธิ์ขอคืนภาษี 

หรอือยู่ระหว่างขอคนื อย่างไรกต็ามมูลค่าท่ีจะได้รบัคนืของภาษีเงนิได้ดงักล่าวขึน้อยู่กบัการใช้สทิธิข์อคนืภาษีและผลการตรวจสอบ

ภาษีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยโดยเจ้าหน้าที่กรมสรรพากร 
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11. เงินฝากธนาคารที่มีข้อจ�ากัดในการใช้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ ได้น�าเงินฝากธนาคารจ�านวนประมาณ 4.6 ล้านบาท ไปวางไว้กับธนาคารเพื่อเป็น

ประกันวงเงินสินเชื่อของบริษัทฯ ที่ได้รับจากธนาคารและหนังสือค�้าประกันที่ธนาคารออกให้ในนามของบริษัทฯ 

12. ลูกหนี้ผ่อนช�าระ - ค่าซ่อมเรือ

(หน่วย:บาท)

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะบริษัท

2556 2555

ลูกหนี้ซ่อมเรือ 5,102,887 5,206,084

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (5,102,887) (5,206,084)

สุทธิ - -

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทฯ มีลูกหนี้ผ่อนช�าระจ�านวน 2 ราย ซึ่งประกอบด้วย

ลูกหนี้รายที่ 1

 ในปี 2551 และ 2552 บริษัทฯ ได้ตกลงรับงานซ่อมเรือเป็นจ�านวน 3 ล�า กับบริษัทในประเทศแห่งหนึ่ง ที่ท�าธุรกิจขนส่ง

น�้ามันเชื้อเพลิงในแถบอาเซียนมูลค่างานเป็นจ�านวนเงินรวม 103.45 ล้านบาท 

 ต่อมาเมือ่วนัท่ี 26 ธนัวาคม 2552 บรษัิทฯ และลกูหนีด้งักล่าวได้มกีารท�าข้อตกลงปรบัเงือ่นไขการช�าระหนีส้�าหรบัมูลค่าหนี ้

ที่คงเหลืออยู่ และลูกหนี้ตกลงโอนกรรมสิทธิ์ในตัวเรือ 1 ล�า ในมูลค่าที่ตกลงกันจ�านวน 43 ล้านบาท โดยมีราคาประเมิน

จากผูป้ระเมนิอสิระที่ได้รบัอนญุาตจาก กลต. ณ วนัประเมนิวนัที ่2 พฤศจกิายน 2552 โดยวธิรีาคาทนุทดแทนมลูค่า 51.0 

ล้านบาท เพื่อช�าระหนี้บางส่วนให้บริษัทฯ โดยมูลหนี้ส่วนที่เหลือรวมดอกเบี้ยจ�านวน 9.76 ล้านบาท มีเงื่อนไขการจ่าย

ช�าระคืนเป็นรายเดือนเป็นจ�านวนเดือนละไม่น้อยกว่า 2 ล้านบาท และคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 9 ต่อปี ตั้งแต่ปี 2552 

ถึงปี 2553 ลูกหนี้ดังกล่าวมีการจ่ายช�าระหนี้รวมจ�านวนเงิน 7.17 ล้านบาท คงเหลือมูลหนี้เงินต้น 2.59 ล้านบาท ต่อมา

ในปี 2554 บริษัทได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส�าหรับส่วนท่ียังไม่ได้รับช�าระท้ังจ�านวน เนื่องจากมีการผิดนัดช�าระหนี้ 

ทรัพย์สินที่ได้รับโอนบริษัทฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อน�าไปขาย บริษัทอยู่ระหว่างด�าเนินการเสนอขายทรัพย์สินต่อบุคคลอื่น 

ซึ่งต้องมีการปรับปรุงและดัดแปลงเพื่อให้เหมาะกับการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ เพื่อเสนอขายให้กับบุคคลที่ต้องการซื้อ

ลูกหนี้รายที่ 2

 ในปี 2552 ลกูหนีก้ารค้าท่ีบรษัิทฯ ได้ตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูไว้แล้วท้ังจ�านวนรายหนึง่ได้เข้าท�าแผนฟ้ืนฟกูจิการกบักรม

บังคับคดีและได้มีค�าสั่งให้ช�าระหนี้ให้กับบริษัทฯ ในมูลหนี้ค่าซ่อมเรือเป็นจ�านวน 10.24 ล้านบาท โดยมีหนี้ที่ยกเว้นให้

เป็นจ�านวนเงิน 7.27 ล้านบาท และส่วนที่เหลือให้แบ่งช�าระเป็นรายงวด 3 เดือน เป็นระยะเวลา 30 งวด ซึ่งจ�านวนหนี้

ดังกล่าว บริษัทได้บันทึกหนี้สูญส�าหรับจ�านวนท่ียกเว้นในงบการเงินส�าหรับปี 2552 และส�าหรับจ�านวนหนี้ส่วนท่ีเหลือ

บริษัทได้บันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในงบการเงินแล้ว ในปี 2556 และ 2555 บริษัทได้รับช�าระหนี้จ�านวน 0.10 ล้านบาท 

และ 0.09 ล้านบาท ตามล�าดับ คงเหลือมูลค่าหนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 จ�านวน 2.51 ล้านบาท และ 

2.61 ล้านบาท ตามล�าดับ

รายงานประจำาปี 2556
บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำากัด (มหาชน)
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13. เงินลงทุนในบริษัทย่อยซึ่งบันทึกโดยวิธีราคาทุน
เงินลงทุนในบริษัทย่อยประกอบด้วยเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทดังต่อไปนี้ 

(หน่วย:บาท)

งบการเงินเฉพาะบริษัท

ชื่อบริษัท ทุนเรียกช�าระแล้ว สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน ราคาตามวิธีส่วนได้เสีย

2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555

(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ร้อยละ) (ร้อยละ)

เงินลงทุนในบริษัทย่อย  

บริษัท เจนเนอรัล คลังสินค้า จ�ากัด 10.0 10.0 100 100 10,000,000 10,000,000 5,903,016 5,729,245

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

4,884,979 4,884,979 5,903,016 5,729,245

บริษัท อาชิมา มารีน จ�ากัด 5.0 5.0 100 100 4,998,200 4,998,200 9,769,371 8,095,728

บริษัท อีโค มารีน จ�ากัด 18.25 18.25 93 93 16,999,300 16,999,300 8,125,156 666,853

หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า (4,999,300) (4,999,300) - -

12,000,000 12,000,000 8,125,156 666,853

21,883,179 21,883,179 23,797,543 14,491,826

รายงานประจำาปี 2556
บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำากัด (มหาชน)
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14. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 

(หน่วย:บาท)

งบการเงินรวม 

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

ยอดตาม

บัญชี

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 

2555

รายการเปลี่ยนแปลง ยอดตาม

บัญชี

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 

2556

เพิ่มขึ้น ลดลง โอนเข้า โอนออก โอนออก

เป็นค่าใช้

จ่าย

ราคาทุน

  ที่ดิน 2,733,086 - - - - - 2,733,086

  อู่ลอย 261,287,281 - 167,590 - - - 261,119,691

  อาคาร ส่วนปรับปรุงอาคาร

   และสิ่งปลูกสร้างอื่น 230,561,456 - 2,134,954 8,477,295 - - 236,903,797

  เครื่องจักรและอุปกรณ์ 139,545,869 6,654,348 5,697,160 4,125,859 - - 144,628,916

  เครือ่งตกแต่งและอปุกรณ์ส�านกังาน 23,824,853 1,184,001 560,604 434,930 - - 24,883,180

  ยานพาหนะ 49,380,524 802,000 4,785,701 - - - 45,396,823

  งานระหว่างก่อสร้าง 7,202,042 19,204,505 - - 13,038,084 1,476,026 11,892,437

รวม 714,535,111 27,844,854 13,346,009 13,038,084 13,038,084 1,476,026 727,557,930

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม

  อู่ลอย 155,489,123 5,504,238 120,837 - - - 160,872,524

  อาคาร ส่วนปรับปรุงอาคาร

   และสิ่งปลูกสร้างอื่น 125,730,607 10,122,384 1,415,556 - - - 134,437,435

  เครื่องจักรและอุปกรณ์ 103,587,376 9,492,214 5,614,152 - - - 107,465,438

  เครือ่งตกแต่งและอปุกรณ์ส�านกังาน 21,095,562 1,131,894 522,668 - - - 21,704,788

  ยานพาหนะ 40,665,438 2,710,661 4,721,797 - - - 38,654,302

  รวม 446,568,106 28,961,391 12,395,010 - - - 463,134,487

  อุปกรณ์ - สุทธิ 267,967,005 264,423,443

รายงานประจำาปี 2556
บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำากัด (มหาชน)
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(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม 

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

ยอดตาม

บัญชี

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 

2554

รายการเปลี่ยนแปลง ยอดตาม

บัญชี

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 

2555

เพิ่มขึ้น ลดลง โอนเข้า โอนออก โอนออก

เป็นค่าใช้

จ่าย

ราคาทุน

  ที่ดิน 2,733,086 - - - - - 2,733,086

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

  อาคาร ส่วนปรับปรุงอาคาร

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

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

  เครื่องตกแต่งและ

   อุปกรณ์ส�านักงาน 28,372,863 729,437 5,277,447 - - - 23,824,853

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

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

  รวม 726,597,091 33,516,440 45,153,502 26,398,851 26,398,851 424,918 714,535,111

หัก  ค่าเสื่อมราคาสะสม

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

  อาคาร ส่วนปรับปรุงอาคาร

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

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

  เครื่องตกแต่ง

   และอุปกรณ์ส�านักงาน 25,068,762 1,064,759 5,037,959 - - - 21,095,562

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

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

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

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี

2556 (17.68 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนในการรับจ้าง ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร) 28,961,391

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

รายงานประจำาปี 2556
บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำากัด (มหาชน)
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(หน่วย:บาท)

งบการเงินเฉพาะบริษัท 

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

ยอดตาม

บัญชี

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 

2555

รายการเปลี่ยนแปลง ยอดตาม

บัญชี

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 

2556

เพิ่มขึ้น ลดลง โอนเข้า โอนออก โอนออก

เป็นค่าใช้

จ่าย

ราคาทุน

  ที่ดิน 2,733,086 - - - - - 2,733,086

  อู่ลอย 261,287,281 - 167,590 - - - 261,119,691

  อาคาร ส่วนปรับปรุงอาคาร 

   และสิ่งปลูกสร้างอื่น 207,435,818 - 2,134,954 8,477,295 - - 213,778,159

  เครื่องจักรและอุปกรณ์ 137,255,693 6,282,404 5,688,590 4,125,859 - - 141,975,366

  เครื่องตกแต่ง

   และอุปกรณ์ส�านักงาน 23,382,512 1,130,341 560,035 434,930 - - 24,387,748

  ยานพาหนะ 30,050,134 802,000 4,785,701 - - - 26,066,433

  งานระหว่างก่อสร้าง 7,202,042 19,204,505 - - 13,038,084 1,476,026 11,892,437

รวม 669,346,566 27,419,250 13,336,870 13,038,084 13,038,084 1,476,026 681,952,920

หัก  ค่าเสื่อมราคาสะสม

  อู่ลอย 155,489,123 5,504,238 120,837 - - - 160,872,524

  อาคาร ส่วนปรับปรุงอาคาร

   และสิ่งปลูกสร้างอื่น 102,604,979 10,122,384 1,415,556 - - - 111,311,807

  เครื่องจักรและอุปกรณ์ 101,808,155 9,177,357 5,608,939 - - - 105,376,573

  เครื่องตกแต่ง

   และอุปกรณ์ส�านักงาน 20,750,614 1,068,957 522,101 - - - 21,297,470

  ยานพาหนะ 27,091,178 1,312,807 4,721,797 - - - 23,682,188

 รวม 407,744,049 27,185,743 12,389,230 - - - 422,540,562

 อุปกรณ์ - สุทธิ 261,602,517 259,412,358

รายงานประจำาปี 2556
บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำากัด (มหาชน)
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(หน่วย : บาท)

งบการเงินเฉพาะบริษัท 

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

ยอดตาม

บัญชี

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 

2554

รายการเปลี่ยนแปลง ยอดตาม

บัญชี

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 

2555

เพิ่มขึ้น ลดลง โอนเข้า โอนออก โอนออก

เป็นค่าใช้

จ่าย

ราคาทุน

  ที่ดิน 2,733,086 - - - - - 2,733,086

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

  อาคาร ส่วนปรับปรุงอาคาร

   และสิ่งปลูกสร้างอื่น 207,559,163 - 243,141  119,796 - - 207,435,818

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

  เครื่องตกแต่งและ

   อุปกรณ์ส�านักงาน 27,959,566 657,973 5,235,027 - - - 23,382,512

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

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

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

หัก  ค่าเสื่อมราคาสะสม

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

  อาคาร ส่วนปรับปรุงอาคาร

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

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

  เครื่องตกแต่ง

   และอุปกรณ์ส�านักงาน 24,756,282 992,912 4,998,580 - - - 20,750,614

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

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

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

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี

2556 (17.38 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนในการรับจ้าง ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร) 27,185,743

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

รายงานประจำาปี 2556
บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำากัด (มหาชน)
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 อาคารบางส่วนของบริษัทฯ และบริษัทย่อยตั้งอยู่บนท่ีดินเช่า ตามสัญญาเช่าท่ีดินราชพัสดุพร้อมสิ่งปลูกสร้างจาก 

กรมธนารกัษ์ ซ่ึงต้องยกกรรมสทิธิ์ให้แก่ผูใ้ห้เช่าเมือ่สิน้สดุสญัญาเช่า (ดหูมายเหต ุ15) ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ราคาทุน

และมูลค่าสทุธติามบัญชีของสนิทรพัย์ดงักล่าวมีจ�านวน 186.5 ล้านบาท และ 80.4 ล้านบาท ตามล�าดบั (เฉพาะของบรษัิทฯ  

จ�านวน 163.4 และ 80.4 ล้านบาท ตามล�าดับ)  

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทฯ ได้น�าอู่ลอยหนึ่งล�าและสองล�าซึ่งมีมูลค่าสุทธิตามบัญชี จ�านวน 54.4  

ล้านบาท และ 57.9 ล้านบาท ตามล�าดับ และที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างซึ่งมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีจ�านวน 4.3 ล้านบาท และ 

4.6 ล้านบาท ตามล�าดับ ไปจดจ�านองไว้กับธนาคารเพื่อค�้าประกันวงเงินสินเชื่อและเงินกู้ยืมที่ได้รับจากสถาบันการเงิน

 ยานพาหนะของบริษัทฯ ซึ่งมีมูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 จ�านวน 1.9 ล้านบาท และ 1.6 

ล้านบาท ตามล�าดับ อยู่ภายใต้สัญญาเช่าการเงินกับบริษัทลิสซิ่งหลายแห่ง

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 บรษัิทฯ และบรษัิทย่อยมีอาคารและอุปกรณ์จ�านวนหนึง่ซ่ึงตดัค่าเสือ่มราคาหมดแล้ว

แต่ยังใช้งานอยู่ ราคาทุนของสนิทรพัย์ดงักล่าวมีจ�านวน 172.6 ล้านบาท และ 164.9 ล้านบาท ตามล�าดบั (เฉพาะของบริษัทฯ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 จ�านวน 147.4 ล้านบาท และ 140.4 ล้านบาท ตามล�าดับ)

15. สิทธิการเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะบริษัท

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

ยอดตามบัญชี  รายการเปลี่ยนแปลง ยอดตามบัญชี

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2555

เพิ่มขึ้น ลดลง ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2556

ราคาทุน

  สิทธิการเช่า - 32,036,250 - 32,036,250

   รวม - 32,036,250 - 32,036,250

หัก ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม

  สิทธิการเช่า - 1,851,156 - 1,851,156

   รวม - 1,851,156 - 1,851,156

 มูลค่าสุทธิตามบัญชี - 30,185,094

ค่าตัดจ�าหน่ายส�าหรับปี

2556 1,851,156

2555 -

รายงานประจำาปี 2556
บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำากัด (มหาชน)
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 เม่ือวันท่ี 20 มกราคม 2531 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ท�าสัญญาเช่าช่วงท่ีดินราชพัสดุพร้อมท่าเรือและคลังสินค้าต่อจาก 

ผู้ให้เช่าช่วงรายหนึ่ง มีระยะเวลาตามสัญญา 24 ปี และได้สิ้นสุดระยะเวลาเช่าลงในเดือนมกราคม 2555 ซึ่งบริษัทได้ขอ

เจรจาเช่าทรัพย์สินดังกล่าวต่อเนื่องจากสัญญาเดิมแทนบริษัทย่อย ทั้งนี้ ในปี 2556 บริษัทได้รับสิทธิในการเช่าโดยตรง

จากกรมธนารกัษ์ต่อจากสญัญาเดมิ โดยมีรายละเอียดและเงือ่นไขตามท่ีระบุในสญัญาเช่าฉบับใหม่ลงวนัท่ี 26 เมษายน 2556

 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556 บริษัทได้ท�าสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุพร้อมสิ่งปลูกสร้างกับกรมธนารักษ์ โดยมีระยะเวลาตาม

สัญญาเช่า 30 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2555 สิ้นสุดวันที่ 21 เมษายน 2585 โดยบริษัทต้องช�าระค่าสิทธิการเช่า

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว ณ วันท�าสัญญาและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นเงิน 32,036,250 บาท และต้องช�าระ

ค่าเช่าเป็นรายปีตลอดระยะเวลาตามสัญญาเช่า โดยมีรายละเอียดอัตราค่าเช่ารายปีตามที่ก�าหนดในสัญญาดังนี้

 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 

บริษัทมีภาระผูกพันในการจ่ายช�าระค่าเช่าตามสัญญาดังกล่าวคงเหลือ ดังนี้

(หน่วย:บาท)

จ่ายช�าระภายใน งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะบริษัท

1 ปี 1,467,139

มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 6,308,698

มากกว่า 5 ปี 53,504,630

รวม 61,280,467

รายงานประจำาปี 2556
บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำากัด (มหาชน)
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16. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

(หน่วย:บาท)

งบการเงินรวม

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

รายการเปลี่ยนแปลง

ยอดตามบัญชี 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2555

เพิ่มขึ้น ลดลง โอนเข้า โอนออก โอนเป็น 

ค่าใช้จ่าย

ยอดตามบัญชี 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2556

ราคาทุน

  สทิธกิารใช้ความรูใ้นการสร้างเรอื

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

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

  ซอฟท์แวร์ 8,372,271 170,040 20,160 - - - 8,522,151

  รวม 13,178,924 1,195,040 20,160 - - - 14,353,804

หัก ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม

  สทิธกิารใช้ความรูใ้นการสร้างเรอื

  ก�าจัดมลภาวะ 3,075,295 480,665 - - - - 3,555,960

  ลิขสิทธิ์แบบเรือ - 60,096 - - - - 60,096

  ซอฟท์แวร์ 7,303,928 714,231 20,140 - - - 7,998,019

  รวม 10,379,223 1,254,992 20,140 - - - 11,614,075

  มูลค่าสุทธิตามบัญชี 2,799,701 2,739,729

(หน่วย:บาท)

งบการเงินรวม

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

รายการเปลี่ยนแปลง

ยอดตามบัญชี 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2554

เพิ่มขึ้น ลดลง โอนเข้า โอนออก โอนเป็น 

ค่าใช้จ่าย

ยอดตามบัญชี 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2555

ราคาทุน

  สทิธกิารใช้ความรูใ้นการสร้างเรอื

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

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

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

รายงานประจำาปี 2556
บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำากัด (มหาชน)
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(หน่วย:บาท)

งบการเงินรวม

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

รายการเปลี่ยนแปลง

ยอดตามบัญชี 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2554

เพิ่มขึ้น ลดลง โอนเข้า โอนออก โอนเป็น 

ค่าใช้จ่าย

ยอดตามบัญชี 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2555

หัก ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม

  สทิธกิารใช้ความรูใ้นการสร้างเรอื

  ก�าจัดมลภาวะ 2,594,629 480,666 - - - - 3,075,295

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

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

 มูลค่าสุทธิตามบัญชี 3,750,097 2,799,701

ค่าตัดจ�าหน่ายส�าหรับปี

2556 1,254,992

2555 1,068,901

(หน่วย:บาท)

งบการเงินเฉพาะบริษัท

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

รายการเปลี่ยนแปลง

ยอดตามบัญชี 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2555

เพิ่มขึ้น ลดลง โอนเข้า โอนออก โอนเป็น 

ค่าใช้จ่าย

ยอดตามบัญชี 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2556

ราคาทุน

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

  ซอฟท์แวร์ 8,372,271 170,040 20,160 - - - 8,522,151

  รวม 8,372,271 1,195,040 20,160 - - - 9,547,151

หัก ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม

  ลิขสิทธิ์แบบเรือ - 60,096 - - - - 60,096

  ซอฟท์แวร์ 7,303,928 714,231 20,140 - - - 7,998,019

  รวม 7,303,928 774,327 20,140 - - - 8,058,115

  ซอฟท์แวร์สุทธิ 1,068,343 1,489,036

รายงานประจำาปี 2556
บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำากัด (มหาชน)
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(หน่วย:บาท)

งบการเงินเฉพาะบริษัท

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

รายการเปลี่ยนแปลง

ยอดตามบัญชี 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2554

เพิ่มขึ้น ลดลง โอนเข้า โอนออก โอนเป็น 

ค่าใช้จ่าย

ยอดตามบัญชี 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2555

ราคาทุน

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

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

หัก ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม

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

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

  ซอฟท์แวร์สุทธิ 1,538,073 1,068,343

ค่าตัดจ�าหน่ายส�าหรับปี

2556 774,327

2555 588,235

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีซอฟท์แวร์จ�านวนหนึ่งซึ่งตัดจ�าหน่ายหมดแล้วแต่ยัง 

ใช้งานอยู่ ราคาทุนของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจ�านวน 6.0 ล้านบาท และ 3.3 ล้านบาท ตามล�าดับ (เฉพาะของบริษัทฯ ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2556 และ 2555 จ�านวน 6.0 ล้านบาท และ จ�านวน 3.3 ล้านบาท ตามล�าดับ)

17. สินทรัพย์รอการขาย
ในปี 2552 บริษัทได้ท�าข้อตกลงปรับเงื่อนไขการช�าระหนี้กับลูกหนี้ซ่อมเรือในประเทศแห่งหนึ่ง โดยรับโอนกรรมสิทธิ์เรือ

ท่ีเป็นหลักประกันเพื่อช�าระหนี้ในมูลค่า 43 ล้านบาท (ราคาประเมินโดยวิธีราคาทุนทดแทนมูลค่า 51 ล้านบาท ดังปรากฏ 

ในหมายเหตุข้อ 12) เรือล�าดังกล่าวบริษัทฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อน�าไปขาย โดยบริษัทอยู่ระหว่างการเสนอขายกับบุคคลอื่น ซึ่ง

ต้องมีการปรบัปรงุและดดัแปลงเรอื เพือ่ให้เหมาะกบัการใช้ประโยชน์เชิงพาณชิย์ เพือ่เสนอขายให้กบับุคคลท่ีต้องการซ้ือ ส�าหรบั

ปี 2556 และ 2555 บริษัทพิจารณาบันทึกการด้อยค่าตามสภาพของเรือล�าดังกล่าวมูลค่า 1.36 ล้านบาท และ 4.09 ล้านบาท

รายงานประจำาปี 2556
บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำากัด (มหาชน)
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(หน่วย:บาท)

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะบริษัท

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

ยอดตามบัญชี  รายการเปลี่ยนแปลง ยอดตามบัญชี

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2555

เพิ่มขึ้น ลดลง ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2556

ราคาทุน

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

  รวม 43,000,000 - - 43,000,000

หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า

  สินทรัพย์รอการขาย 4,087,644 1,362,548 - 5,450,192

  รวม 4,087,644 1,362,548 - 5,450,192

สินทรัพย์รอการขาย - สุทธิ 38,912,356 37,549,808

(หน่วย:บาท)

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะบริษัท

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

ยอดตามบัญชี  รายการเปลี่ยนแปลง ยอดตามบัญชี

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2554

เพิ่มขึ้น ลดลง ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2555

ราคาทุน

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

  รวม 43,000,000 - - 43,000,000

หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า

  สินทรัพย์รอการขาย - 4,087,644 - 4,087,644

  รวม - 4,087,644 - 4,087,644

สินทรัพย์รอการขาย - สุทธิ 43,000,000 38,912,356

ค่าเผื่อการด้อยค่าส�าหรับปี

2556 1,362,548

2555 4,087,644

รายงานประจำาปี 2556
บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำากัด (มหาชน)
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18. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
18.1 การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 

31 ธันวาคม 2556 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย:บาท)

งบการเงินรวม

ยอดตามบัญชี รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ในระหว่างปี ยอดตามบัญชี

ณ 31 ธ.ค. 55 ในก�าไรขาดทุน ในก�าไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น

ณ 31 ธ.ค. 56

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :

ลูกหนี้การค้า 813,090 (311,510) - 501,580

สินค้าคงเหลือ 549,034 (178,557) - 370,477

สินทรัพย์รอการขาย 817,529 272,509 - 1,090,038

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 451,500 43,431 - 494,931

ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน 2,091,958 548,494 - 2,640,452

ประมาณการหนี้สินรับประกันผลงาน 1,001,076 (953,323) - 47,753

ขาดทุนสะสมยกไปทางภาษีอากร 1,437,389 (1,437,389) - -

สัญญาเช่าด�าเนินงาน - 162,316 - 162,316

รวม 7,161,576 (1,854,030) - 5,307,547

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 971,246 218,039 - 1,189,285

รวม 971,246 218,039 - 1,189,285

รายงานประจำาปี 2556
บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำากัด (มหาชน)
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(หน่วย:บาท)

งบการเงินเฉพาะบริษัท

ยอดตามบัญชี รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ในระหว่างปี ยอดตามบัญชี

ณ 31 ธ.ค. 55 ในก�าไรขาดทุน ในก�าไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น

ณ 31 ธ.ค. 56

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :

ลูกหนี้การค้า 813,090 (311,510) - 501,580

สินค้าคงเหลือ 549,034 (178,557) - 370,477

สินทรัพย์รอการขาย 817,529 272,509 - 1,090,038

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 451,500 43,431 - 494,931

ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน 2,002,051 482,508 - 2,484,559

ประมาณการหนี้สินรับประกันผลงาน 1,001,076 (953,323) - 47,753

สัญญาเช่าด�าเนินงาน - 162,316 - 162,316

รวม 5,634,280 (482,626) - 5,151,654

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 971,246 218,039 - 1,189,285

รวม 971,246 218,039 - 1,189,285

18.2 ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้

 18.2.1 ส่วนประกอบหลักของค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ ประกอบด้วย

(หน่วย:บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

2556 2555 2556 2555

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงนิได้ท่ีแสดงอยู่ในก�าไรขาดทุน :

 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของปีปัจจุบัน :

  ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับปี 14,465,227 24,168,227 14,356,525 23,832,761

 ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :

  การเปลีย่นแปลงของผลต่างชัว่คราวท่ีรบัรู้

   เมือ่เริม่แรกและที่กลับรายการ 2,072,067 (1,936,768) 700,665 (1,888,788)

 รวม 16,537,294 22,231,459 15,057,190 21,943,973

รายงานประจำาปี 2556
บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำากัด (มหาชน)
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 18.2.2 การกระทบยอดระหว่างจ�านวนค่าใช้จ่าย (รายได้) และผลคูณของก�าไรทางบัญชีกับอัตราภาษีที่ใช้ 

   สรุปได้ดังนี้

(หน่วย:บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

2556 2555 2556 2555

ก�าไร (ขาดทุน) ทางบัญชีส�าหรับปี 82,601,602 83,751,782 75,549,744 85,421,380

บวก ขาดทุนบริษัทย่อย - (3,135,055) - -

 รวม 82,601,602 80,616,727 75,549,744 85,421,380

อัตราภาษีที่ใช้ (%) 20 23 20 23

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ค�านวณตามอัตรา

 ภาษีที่ใช้ 16,412,320 18,541,847 15,109,949 19,646,917

รายการกระทบยอด

 ผลกระทบทางภาษีของค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถ

  น�ามาหักใน การค�านวณก�าไรทางภาษี

   - ค่าใช้จ่ายที่ไม่อนุญาตให้ถือเป็นรายจ่าย

    ในการค�านวณ ก�าไรทางภาษี 228,404 3,855,567 50,671 2,463,011

 อื่นๆ (103,430) (165,955) (103,430) (165,955)

รวมรายการกระทบยอด 124,974 3,689,612 (52,759) 2,297,056

รวมค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ 16,537,294 22,231,459 15,057,190 21,943,973

  18.2.3 การกระทบยอดระหว่างอัตราภาษีที่แท้จริงถัวเฉลี่ยและอัตราภาษีที่ใช้ สรุปได้ดังนี้

(หน่วย:บาท)

งบการเงินรวม

2556 2555

จ�านวนภาษี

(บาท)

อัตราภาษี

(%)

จ�านวนภาษี

(บาท)

อัตราภาษี

(%)

ก�าไร (ขาดทุน) ทางบัญชีก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ส�าหรบัปี 82,061,602 80,616,727

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ตามอัตราภาษีที่ใช้ 16,412,320 20.00 18,541,847 23.00

รายการกระทบยอด 124,974 0.15 3,689,612 4.58

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงนิได้ตามอัตราภาษีท่ีแท้จรงิถวัเฉลีย่ 16,537,294 20.15 22,231,459 27.58

รายงานประจำาปี 2556
บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำากัด (มหาชน)
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(หน่วย:บาท)

งบการเงินเฉพาะบริษัท

2556 2555

จ�านวนภาษี

(บาท)

อัตราภาษี

(%)

จ�านวนภาษี

(บาท)

อัตราภาษี

(%)

ก�าไร (ขาดทุน) ทางบัญชีก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ส�าหรบัปี 75,549,744 85,421,380

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ตามอัตราภาษีที่ใช้ 15,109,949 20.00 19,646,917 23.00

รายการกระทบยอด (52,759) (0.07) 2,297,056 2.69

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงนิได้ตามอัตราภาษีท่ีแท้จรงิถวัเฉลีย่ 15,057,190 19.93 21,943,973 25.69

19. เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิน/เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท

(หน่วย:บาท)

อัตราดอกเบี้ย งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

ร้อยละ (ต่อปี) 2556 2555 2556 2555

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร MOR 5,466,451 5,432,628 5,466,451 5,432,628

ตั๋วสัญญาใช้เงิน 5.05 60,000,000 - 60,000,000 -

 รวม 65,466,451 5,432,628 65,466,451 5,432,628

เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท 2.78 - 4.47 7,038,130 28,075,993 7,038,130 28,075,993

วงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร และเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินและเจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทค�้าประกันโดยการจดจ�านอง

อู่ลอยหนึ่งล�าและที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของบริษัทฯ

ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บรษัิทฯ มีวงเงนิเบิกเกนิบัญชีกบัธนาคารเป็นจ�านวนเงนิประมาณ 38.0 ล้านบาท วงเงนิกูร้ะยะสัน้ 

110.0 ล้านบาท และวงเงนิทรสัต์รซีีท 110.0 ล้านบาท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 : วงเงนิเบิกเกนิบัญชีธนาคาร 38.0 ล้านบาท 

วงเงินกู้ระยะสั้น 130.0 ล้านบาท และวงเงินทรัสต์รีซีท 99.0 ล้านบาท)

20. ส�ารองหนี้สิน
ยอดคงเหลือประกอบด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี้

(หน่วย:บาท)

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะบริษัท

2556 2555

ส�ารองเงินชดเชยค่าเสียหายจากคดีความ (หมายเหตุ 31.6(2)) 5,294,903 5,294,903

 รวม 5,294,903 5,294,903

รายงานประจำาปี 2556
บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำากัด (มหาชน)
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21. ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันผลงาน
ในปี 2556 และ 2555 บริษัทตั้งประมาณการหนี้สินจากการรับประกันผลงานจากความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจ�านวนเงิน

ประมาณ 0.6 ล้านบาท และ 21.8 ล้านบาทตามล�าดบั ส�าหรับโครงการต่อเรอืท่ีได้ส่งมอบแล้ว โดยใช้หลกัเกณฑ์และประสบการณ์

ของฝ่ายบริหาร 

(หน่วย:บาท)

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะบริษัท

2556 2555

ยอดคงเหลือยกมาต้นปี 5,005,381 -

บวก ตั้งเพิ่มระหว่างปี 560,000 21,825,320

หัก จ่ายช�าระระหว่างปี (3,064,065) (800,269)

  โอนกลับ (2,262,550) (16,019,670)

ยอดคงเหลือยกไปปลายปี 238,766 5,005,381

ในปี 2556 และ 2555 บริษัทได้ปรับลดประมาณการหนี้สินจากการรับประกันผลงาน จ�านวน 2.26 ล้านบาท และ 16.02 

ล้านบาท ตามล�าดับ เนื่องจากการทบทวนของวิศวกรตามข้อมูลปัจจุบัน

22. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ดังนี้ 

(หน่วย:บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

2556 2555 2556 2555

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ยกมาต้นปี 10,474,634 6,879,749 10,010,254 6,691,806

ต้นทุนบริการ 1,247,072 1,717,157 996,185 1,523,242

ต้นทุนดอกเบี้ยปีปัจจุบัน 544,254 465,436 519,000 448,274

ต้นทุนบริการและดอกเบี้ย (ภาระผูกพันในอดีต

 ที่ทยอยรับรู้ 5 ปี) รับรู้ปีนี้ 1,516,353 1,516,352 1,450,994 1,450,992

ส่วนที่จ่ายช�าระในปี (553,640) (104,060) (553,640) (104,060)

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ยกไปปลายปี 13,228,673 10,474,634 12,422,793 10,010,254

รายงานประจำาปี 2556
บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำากัด (มหาชน)
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ข้อสมมุติหลักในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัย

ร้อยละ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

อัตราคิดลด 3.59 3.59

อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน 3.00 3.00

อัตราการหมุนเวียนพนักงาน 0.00 - 25.00 0.00 - 25.00

อัตราการทุพพลภาพ 5.00 5.00

อัตราการมรณะ อ้างอิงจากตารางมรณะไทย พ.ศ. 2551 อ้างอิงจากตารางมรณะไทย พ.ศ. 2551

23. ทุนเรือนหุ้น

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะบริษัท

หุ้นสามัญ

จ�านวนหุ้น บาท

วันที่ 1 มกราคม 2556 234,810,100 234,810,100

การจ่ายหุ้นปันผล (หมายเหตุข้อ 30) 23,480,987 23,480,987

วันที่ 31 ธันวาคม 2556 258,291,087 258,291,087

24. ส�ารองตามกฎหมาย
เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ต้องจัดสรรก�าไรส�าหรับงวด

ส่วนหนึง่ไว้เป็นทุนส�ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก�าไรสทุธสิ�าหรบังวดหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส�ารองนี้ 

จะมีจ�านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส�ารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถน�าไปจ่ายเงินปันผลได้

25. ก�าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น
ก�าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นค�านวณโดยหารก�าไร (ขาดทุน) ส�าหรับปีด้วยจ�านวนถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่

ในระหว่างปี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

2556 2555

(ปรับปรุงใหม่)

2556 2555

(ปรับปรุงใหม่)

ก�าไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญ  (บาท) 65,524,308 61,520,323 60,492,554 63,477,407

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

ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น) 0.25 0.24 0.23 0.25

รายงานประจำาปี 2556
บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำากัด (มหาชน)
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26. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่ส�าคัญดังต่อไปนี้

(หน่วย:บาท)

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะบริษัท

2556 2555 2556 2555

วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป 268,351,117 238,409,792 264,212,864 236,857,175

การเปลี่ยนแปลงในวัตถุดิบและงานระหว่างท�า 24,736,181 107,339,526 24,991,117 106,736,161

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย 32,067,541 34,704,270 29,811,226 32,092,036

ค่าใช้จ่ายพนักงาน 96,445,451 90,899,858 71,120,614 67,971,411

ภาระผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ 2,763,425 3,233,509 2,447,179 2,974,234

27. การเสนอข้อมูลทางการเงินจ�าแนกตามส่วนงานด�าเนินงาน
ข้อมูลส่วนงานด�าเนินงานท่ีน�าเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทท่ีผู้มีอ�านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด�าเนิน

งานได้รบัและสอบทานอย่างสม�า่เสมอเพ่ือใช้ในการตดัสนิใจในการจดัสรรทรัพยากรและประเมินผลการปฏบัิตงิานของส่วนงาน

ด�าเนินงานของบริษัท

บรษัิทฯ และบรษัิทย่อยด�าเนนิกจิการใน 2 ส่วนงานหลกัคอื (1) ส่วนงานซ่อมเรอื และ (2) ส่วนงานต่อเรอื และด�าเนนิธรุกจิ

ในส่วนงานทางภูมิศาสตร์หลักในประเทศ 

ข้อมูลทางการเงินจ�าแนกตามส่วนงานด�าเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยส�าหรับปี 2556 และ 2555 มีดังต่อไปนี้

(หน่วย:ล้านบาท)

งบการเงินรวม

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

ส่วนงาน

ซ่อมเรือ

ส่วนงาน

ต่อเรือ

การด�าเนินงาน 

และอื่นๆ

การตัดรายการ

บัญชี ระหว่างกัน

งบการเงินรวม

2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555

(ปรับปรุง

ใหม่)

รายได้จากภายนอก 298.8 280.0 369.2 313.6 34.2 2.1 - - 701.7 595.6

รายได้ระหว่างส่วนงาน 36.6 27.3 22.4 12.8 2.7 10.2 (61.7) (50.3) - -

รายได้ทั้งสิ้น 335.4 307.3 391.6 326.4 36.9 12.3 (61.7) (50.3) 701.7 595.6

ก�าไร (ขาดทุน) จากการ

 ด�าเนินงานตามส่วนงาน 79.2 62.6 93.2 97.4 15.3 5.2 - - 187.7 165.2

รายงานประจำาปี 2556
บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำากัด (มหาชน)
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(หน่วย:ล้านบาท)

งบการเงินรวม

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

ส่วนงาน

ซ่อมเรือ

ส่วนงาน

ต่อเรือ

การด�าเนินงาน 

และอื่นๆ

การตัดรายการ

บัญชี ระหว่างกัน

งบการเงินรวม

2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555

(ปรับปรุง

ใหม่)

รายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ปันส่วน:

 ดอกเบี้ยรับ 2.3 4.3

 รายได้อื่น 15.8 32.9

 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (122.2) (115.7)

 ต้นทุนทางการเงิน (1.6) (3.0)

 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (16.5) (22.2)

ก�าไร (ขาดทุน) ส�าหรับปี 65.5 61.5

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 264.4 268.0

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 2.7 2.8

สิทธิการเช่า 30.2 -

สินทรัพย์ส่วนกลาง 266.9 415.2

รวมสินทรัพย์ 564.2 686.0

28. กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ
บรษัิทฯ และบรษัิทย่อยและพนกังานของบรษัิทฯ และบรษัิทย่อยได้ร่วมกนัจดัตัง้กองทุนส�ารองเลีย้งชีพข้ึนตามพระราชบัญญัติ

กองทุนส�ารองเลีย้งชีพ พ.ศ. 2530 โดยบรษัิทฯ บรษัิทย่อยและพนกังานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดอืนในอัตราร้อยละ 5 

ของเงนิเดอืน กองทุนส�ารองเลีย้งชีพนีบ้รหิารโดยธนาคารไทยพาณชิย์ จ�ากดั (มหาชน) และจะจ่ายให้แก่พนกังานเม่ือพนกังานนัน้

ออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ส�าหรับปี 2556 และ 2555 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จ่าย

เงนิสมทบกองทุนเป็นจ�านวนเงนิ 2.9 ล้านบาท และ 3.0 ล้านบาท ตามล�าดบั (เฉพาะบรษัิทฯ : 2.8 ล้านบาท และ 2.8 ล้านบาท ตาม

ล�าดับ) 

29. การบริหารจัดการทุน
วตัถปุระสงค์ในการบรหิารจดัการทุนท่ีส�าคญัของบรษัิทคอืการจดัให้มีซ่ึงโครงการทางการเงนิท่ี เหมาะสมและการด�ารงไว้ 

ซึ่งความสามารถในการด�าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

ตามงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ตามงบการเงินเฉพาะบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน

เท่ากับ 0.53 : 1 และ 1.25 : 1 ตามล�าดับ
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30. เงินปันผลจ่าย
ปี 2556

 เมื่อวันท่ี 3 เมษายน 2556 ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการจ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผล 

และเงินสดส�าหรับผลการด�าเนินงานปี 2555 ดังนี้

1. จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ 23,481,010 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตรา 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล มูลค่าตรา

ไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นจ�านวนเงิน 23.48 ล้านบาท

2. จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.11112 บาท คิดเป็นจ�านวนเงิน 2.61 ล้านบาท โดยบริษัทจ่ายปันผลในวันที่ 

2 พฤษภาคม 2556

 รวมเป็นการจ่ายปันผลทั้งสิ้นเท่ากับอัตราหุ้นละ 1.11112 บาท คิดเป็นจ�านวนเงินรวมทั้งสิ้น 26.09 ล้านบาท โดย

บริษัทจ่ายปันผลในวันที่ 2 พฤษภาคม 2556

ปี 2555

 เม่ือวันท่ี 3 เมษายน 2555 ท่ีประชมุสามัญผูถ้อืหุ้นประจ�าปีของบรษัิทฯ ได้มมีตอินมุตักิารจ่ายปันผลส�าหรบัผลการด�าเนนิงาน 

ปี 2554 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.13 บาท คิดเป็นจ�านวนเงิน 30.53 ล้านบาท

31. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น
31.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าด�าเนินงานและสัญญาบริการ

 บรษัิทฯ และบรษัิทย่อยได้ท�าสญัญาเช่าท่ีดนิและสิง่ปลกูสร้าง ห้องชุด และยานพาหนะ และสญัญาบรกิารท่ีเกีย่วข้อง

กับการจ้างรถรับส่งพนักงาน สัญญาการจ้างงานและสัญญาบริการอื่นๆ

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันในการจ่ายค่าเช่าและค่าบริการตามสัญญาดังกล่าว

ดังนี้

(หน่วย:ล้านบาท)

จ่ายช�าระภายใน งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

1 ปี 2.30 2.30

2 ถึง 5 ปี 7.81 7.81

หลังจาก 5 ปี 53.50 53.50

รวม 63.61 63.61

31.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาต่อเรือและสัญญาซ่อมเรือ

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีสัญญาต่อเรือและสัญญาซ่อมเรือซึ่งยังไม่ได้ส่งมอบหรือให้บริการจ�านวนเงิน

ประมาณ 54.48 ล้านบาท

31.3 ภาระผูกพันเกี่ยวกับการซื้อสินค้า

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บรษัิทฯ มีภาระผกูพันเกีย่วกบัการซ้ือสนิค้าประเภทเครือ่งจกัรและอปุกรณ์ในการซ่อมแซม

และต่อเรือเป็นจ�านวน 0.21 ล้านบาท
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31.4 การค�้าประกัน

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีหนังสือค�้าประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯ เหลืออยู่เป็นจ�านวนเงิน 

26.84 ล้านบาท ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ

31.5 การค�้าประกันวงเงินสินเชื่อและเงินกู้ยืมที่ได้รับจากสถาบันการเงิน

 วงเงินสินเชื่อและเงินกู้ยืมจากธนาคารค�้าประกันโดยการจดจ�านองอู่ลอยหน่ึงล�าและท่ีดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของ 

บริษัทฯ เป็นหลักประกัน

31.6 คดีฟ้องร้อง

(1) ในเดอืนกรกฎาคม 2547 บรษัิทฯ ถกูบรษัิทลกูค้ารายหนึง่ฟ้องร้องให้ชดใช้ค่าเสยีหายเป็นจ�านวนเงนิ 7.8 ล้านบาท 

อันเนือ่งมาจากการท่ีบรษัิทฯ ไม่ปฏบัิตติามสญัญาจ้างต่อเรอื เมือ่วนัท่ี 19 พฤษภาคม 2549 บรษัิทฯ ได้รบัแจ้ง

ค�าวนิจิฉัยช้ีขาดจากคณะอนญุาโตตลุาการให้บริษัทฯ จ่ายเงนิค่าเสยีหายจ�านวน 4.1 ล้านบาท ให้กบัลกูค้าดงักล่าว 

บรษัิทฯ เห็นว่าค�าช้ีขาดของคณะอนญุาโตตลุาการมปีระเดน็ท่ีไม่เป็นไปตามข้อสญัญาและกฎหมาย ในระหว่าง

ไตรมาสที่สามของปี 2549 บริษัทฯ ได้ยื่นค�าร้องขอให้ศาลมีค�าสั่งเพิกถอนค�าชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ 

โดยในเดือนกันยายน 2550 ศาลได้มีค�าวินิจฉัยยืนตามอนุญาโตตุลาการ และมีค�าสั่งยกค�าร้องของบริษัทฯ  

ซ่ึงบรษัิทฯ ยงัไม่เห็นด้วยกบัค�าสัง่ดงักล่าว จงึได้ย่ืนอุทธรณ์ต่อศาล เม่ือวันท่ี 23 พฤษภาคม 2555 และศาลฎกีา

มีความเห็นเหมือนศาลชั้นต้น จึงมีค�าสั่งยกค�าร้องของบริษัท ต่อมาเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2555 บริษัทได้ตกลง

ท�าสัญญาประนีประนอมยอมความต่อศาล ยอมชดใช้ค่าเสียหายพร้อมดอกเบ้ียเป็นเงินรวม 4.2 ล้านบาท  

คดีถึงที่สุดแล้ว โดยบริษัทได้จ่ายช�าระแก่ผู้เสียหายแล้วในเดือนมิถุนายน 2555

(2) ในเดือนมีนาคม 2548 บริษัทฯ ถูกบริษัทแห่งหนึ่งฟ้องร้องให้ชดใช้ค่าเสียหายเป็นจ�านวนเงินประมาณ 108.2 

ล้านบาท อันเนื่องมาจากการที่บริษัทฯ ไม่ปฏิบัติตามสัญญากิจการร่วมค้าระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทดังกล่าว 

ซ่ึงเป็นผลให้บรษัิทดงักล่าวถกูยกเลกิสญัญาซ่อมเรอืกบัผูว่้าจ้างรายหนึง่ ต่อมาในเดอืนพฤษภาคม 2548 บรษัิทฯ

ได้ฟ้องแย้งส�าหรบัคดดีงักล่าว เนือ่งจากฝ่ายบรหิารของบรษัิทฯ เช่ือว่าสาเหตท่ีุบรษัิทดงักล่าวถกูยกเลกิสญัญา

เกดิจากการไม่ปฏบิตัติามสญัญาซ่อมเรอืกบัผูว่้าจ้างของบรษัิทดงักล่าวเอง และค่าความเสยีหายในค�าฟ้องดงักล่าว

ไม่มท่ีีมาท่ีชัดเจน เมือ่วนัท่ี 30 ตลุาคม 2549 ศาลช้ันต้นพพิากษายกค�าฟ้องของบรษัิทดงักล่าวและยกค�าฟ้องแย้ง 

ของบริษัทฯ โดยคู่กรณีไม่ต้องรับผิดต่อกัน โดยศาลชั้นต้นพิจารณาเห็นว่าทั้งสองฝ่ายมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อ

ผูว่้าจ้าง ไม่อาจแบ่งแยกความรบัผดิออกจากกนัได้ ท้ังนี ้บรษัิทฯ ได้ย่ืนอุทธรณ์ค�าพิพากษาของศาลชัน้ต้นดงักล่าว

ในเดือนธันวาคม 2549 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ศาลอุทธรณ์ได้พิพากษาเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2554 ให้

บริษัทต้องชดใช้ค่าเสียหายดังกล่าวมูลค่า 5.3 ล้านบาท บริษัทได้บันทึกหนี้สินดังกล่าวไว้ในงบการเงินแล้ว 

อย่างไรก็ดีในวันที่ 25 ธันวาคม 2554 บริษัทได้ยื่นฎีกาคดีดังกล่าว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คดีอยู่ระหว่าง

การพิจารณาของศาลฎีกา
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(3) ในเดือนพฤศจิกายน 2555 บริษัทฯ ถูกบริษัทคู่ค้ารายหนึ่ง ซึ่งเป็นผู้เข้ามาประมูลซื้อเศษเหล็กได้ฟ้องร้องให้

ชดใช้ค่าเสยีหายจากการผดิสญัญาซ้ือขายเศษเหลก็เป็นจ�านวนเงนิประมาณ 5.0 ล้านบาท พร้อมดอกเบ้ีย 7.5% 

ต่อปี ซ่ึงบริษัทได้ย่ืนค�าให้การต่อศาลช้ีแจงข้ออ้างตามฟ้องไม่มีมูลความจริง เม่ือวันท่ี 19 ธันวาคม 2556  

ศาลช้ันต้นได้มีค�าพพิากษายกฟ้อง บรษัิทจงึพจิารณาไม่ตัง้ประมาณการหนีส้นิท่ีอาจจะเกดิข้ึนรวมท้ังผูฟ้้องร้อง

ไม่ยื่นอุทธรณ์คดี

32. เครื่องมือทางการเงิน 
32.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง

ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 เรื่องการแสดงรายการส�าหรับเครื่องมือทางการเงิน บริษัทฯและบริษัทย่อยมีเครื่อง

มือทางการเงนิท่ีส�าคญัท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงนิประกอบด้วย เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ลกูหนีแ้ละเจ้าหนีก้ารค้า 

เงินให้กู้ยืม เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท และเงินกู้ยืมระยะสั้น บริษัทฯ มีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือ

ทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงดังนี้

  32.1.1  ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงด้านการให้สินเช่ือท่ีเกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การค้า เงินให้กู้ยืมและลูกหนี้อ่ืน 

ฝ่ายบรหิารควบคมุความเสีย่งนีโ้ดยการก�าหนดให้มีนโยบายและวธิกีารในการควบคมุสนิเชือ่ บรษัิทฯ ไม่คาดว่าจะ

ได้รับความเสียหายท่ีเป็นสาระส�าคัญจากการให้สินเช่ือ จ�านวนเงินสูงสุดท่ีบริษัทฯอาจต้องสูญเสียจากการให้

สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้ เงินให้กู้ยืมและลูกหนี้อื่นที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน

 การกระจุกตัวของความเสี่ยงด้านการให้สินเช่ือเกิดจากการท่ีบริษัทฯให้บริการรับจ้างต่อเรือและซ่อมเรือให้แก่

ลกูค้าท่ัวไปท้ังภาคเอกชนและหน่วยงานราชการ ความสามารถในการปฏบัิตติามภาระผูกพนัของลกูหนีเ้หล่านี ้

มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ

  32.1.2  ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบ้ียท่ีส�าคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากกับสถาบันการเงิน  

เงนิกูยื้มแก่บรษัิทย่อย เงนิเบิกเกินบัญชีธนาคาร เจ้าหนีท้รสัต์รซีีท เงนิกูย้มืท่ีมดีอกเบ้ีย อย่างไรกต็าม เนือ่งจาก

สนิทรพัย์และหนีส้นิทางการเงนิส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบ้ียท่ีปรบัข้ึนลงตามอตัราตลาด หรอืมอัีตราดอกเบ้ียคงท่ี

ซ่ึงใกล้เคยีงกบัอตัราตลาดในปัจจบัุน ความเสีย่งจากอตัราดอกเบ้ียของบริษัทฯและบริษัทย่อยจงึอยู่ในระดบัต�า่ 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่ส�าคัญสามารถจัดตามประเภทอัตรา ดอกเบี้ย 

และส�าหรับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบก�าหนด หรือ วัน

ที่มีการก�าหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการก�าหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้

รายงานประจำาปี 2556
บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำากัด (มหาชน)

121



อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตรา

ดอกเบี้ย 

ปรับขึ้นลง 

ตามราคา

ตลาด

ไม่มี อัตรา

ดอกเบี้ย

รวม อัตรา ดอกเบี้ย 

ที่แท้จริงภายใน 

1 ปี

มากกว่า 

1 ถึง 

5 ปี

มากกว่า 

5 ปี

(ล้านบาท) (ร้อยละต่อปี)

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการ

  เทียบเท่าเงินสด - - - 40.4 1.3 41.7 0.50 - 2.80

- - - 40.4 1.3 41.7

หนี้สินทางการเงิน

เงินเบิกเกินบัญชี

 และเงินกู้ยืมระยะสั้น 

  จากสถาบันการเงิน - - - 65.5 - 65.5 4.95 - 5.10

เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท - - - 7.0 - 7.0 4.30 - 4.47

- - - 72.5 - 72.5

  32.1.3  ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนท่ีส�าคัญอันเกี่ยวเนื่องจากการซ้ือสินค้าและบริการ 

หรือให้บริการ บริษทัฯ ได้ตกลงท�าสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึ่งส่วนใหญ่มีอายสุัญญาไม่เกิน

หนึ่งปีเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็น

สกุลเงินตราต่างประเทศดังนี้

สกุลเงิน

สินทรัพย์ 

ทางการเงิน

หนี้สิน 

ทางการเงิน

อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

(ล้าน) (ล้าน) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)

เหรียญสหรัฐอเมริกา 0.43  - 32.69

เหรียญสิงคโปร์  - 0.07 24.90

โครนนอร์เวย์ - 0.01   5.34
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32.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

เนือ่งจากสนิทรพัย์ทางการเงนิส่วนใหญ่และหนีส้นิทางการเงนิบางส่วนของบรษัิทฯ และบรษัิทย่อยจดัอยู่ในประเภทระยะสัน้ 

เงินให้กู้ยืมและเงินกู้ยืมมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริษัทฯ และบริษัทย่อยจึงประมาณมูลค่ายุติธรรม

ของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

มลูค่ายุตธิรรม หมายถงึ จ�านวนเงนิท่ีผูซ้ื้อและผู้ขายตกลงแลกเปลีย่นสนิทรพัย์กนัในขณะท่ีท้ังสองฝ่ายมีความรอบรู ้และ

เต็มใจในการแลกเปลีย่นและสามารถต่อรองราคากนัได้อย่างเป็นอสิระในลกัษณะท่ีไม่มีความเกีย่วข้องกนั วธิกีารก�าหนดมูลค่า

ยุตธิรรมข้ึนอยู่กบัลกัษณะของเครือ่งมอืทางการเงนิ มูลค่ายุตธิรรมจะก�าหนดจากราคาตลาดล่าสดุ หรอืก�าหนดข้ึนโดยใช้เกณฑ์

การวัดมูลค่าที่เหมาะสม

33. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยกรรมการของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557
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